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b en w muisstil over nieuw beleid
met hand op de knip
nieuws
te zo'n 5 miljoen aan reserves en zou
een deel'van de rente daarover, die nu
steeds bij het slapende kapitaal gevoegd
wordt, gebruikt kunnen worden voor
dringend gewenste zaken zoals nieuwbouw en eksploitatie van 't Stekkie.
Van de f 350.000,- rente wil hij
f 160.000,- aanwenden. Verder is hij
van mening dat de rijkskorting van
f 42.000,- op het onderwijs doorberekend kan worden aan het onderwijs en
f 80.000,- winst van het waterbedrijf
naar de gemeentekas kan vloeien. Het
huidige kollege heeft bovendien f 30.000,
aan de ekstra reserves toegevoegd en
geen besluit genomen over een besparing van f 54.000 - op de vuilophaaldienst. Daaruit zou nog eens f 84.000,te halen zijn.

Het enthoesiasme waarmee, gezien de
verkiezingsuitslag van juni dit jaar, de
nieuwe politieke verhoudingen in Zandvoort begroet werden, begint al danig ,
af te koelen.
l
De monsteroverwinning van de liberalen,
gebaseerd op de eenvoudige boodschap'
'geen woorden maar daden' en 'een
nieuwe aanpak', heeft terecht verwachtingen gewekt. Het is voor politici mak-,
kelijk in te zien dat niet in een hand- i
omdraai een forse koerswending te ma-!
ken is, maar de burgers die hun ver- |
trouwen gaven in hetstemhokje hebben
heel wat minder geduld. Op zijn minst
verwachten zij dat met enige begeeste- '
ring frisse nieuwe ideeën naar voren gebracht worden. Tot nu toe kan van de
politieke kombinatie vvd-inspraak nu
alleen maar gezegd worden dat ze er
het zwijgen toe doet en met beide handen de gemeentebeurs stijf dichtgekne;
pen houdt.

Binnenskamers wordt door de liberalen
wel gesproken over opzienbarende plannen die op korte termijn het daglicht
zouden moeten zien. In die kringen is '
men zich maar al te goed van bewust
van de kortstondigheid van de kiezersgunst. Een verslechterende ekonomiese situatie, toenemende woningnood,
een definitieve kollaps van het bouweskonsern, een mogelijk circuit-fiasko, '
het zal terecht of niet, op hun rekening
geschreven worden. Ook als er geen
rampen plaatsvinden blijft hun positie
ongewis, want landelijke verhoudingen
spreken nu eenmaal een duchtig woord
je mee als de verkiezingen weer voor
de deur staan. Tegen die tijd hoeven zi)
nauwelijks genade te verwachten van
de voormalige kollegepartijen, waarvan
met name het cda zich zeer onheus bé
jegend voelde bij de gepleegde liberale
machtsgreep. En de vvd weet tevens
dat bondgenoot inspraak hu zich met
even veel gemak weer tot haar vroegere
vrienden zal wenden. Het is dus op- j
schieten geblazen voor de aanhang var
Attema en Jongsma.
Voorlopig verschuilt de kombinatie
zich achter het gebrek aan geld. Van
een kale kip kan men geen veren pluk
ken. Steeds duidelijke wordt echter dat
cfe rekenmeesters nogal wat geld achter
de hand hebben gehouden. Toen fïnaicieel pvda-deskundige Aukema hen b|)
de begrotingsbehandeling voor wilde1rekenen hoe zij de toch al niet geringe
budgetruimte met nog eens f 300.000,konden vergroten, wilden zij daarvan
niets horen. Wethouder Flieringa beschreef in geuren en kleuren alle financiële rampen die de badplaats nog zouden kunnen treffen en verdedigde zo
het uitstel van beleid.
Hoe meer de gemeente kan reserveren
voor eventuele katastrofes, des te béter
zo is zijn zuinige gedachtegang. De inspraak-nu man zit broedend op het

Aukema kontra Flieringa
geld en voert liever ge'éh beleid, dan •
beleid dat geld kost. Ogen dicht en
sparen maar.
De forse schep met slijk der aarde van
Aukema is nog uit het zicht gebleven.
Volgens de socialist heeft de gemeen-
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yan een woning aan de Brederodestraat.
De bewoner was met erg voorzichtig geweest bij het aansteken van de cv-ketel,
waardoor een paar oude kussens in
brand vlogen. De man liep brandwonden op aan zijn handen toen hij nog
wat spulletjes wilde redden. De spuitgasten waren er op tijd bij om de schade beperkt te houden. Op nieuwjaarsdag werd vuur ontdekt in de kelder van
een leegstaand pand aan de Hogeweg.
Het brandje was snel onder kontrole,
de oorzaak blijft in rook gehuld.

• Vorige week dinsdag en woensdag
kreeg de politie als oudjaarskado een
forse hoeveelheid hasj-ten geschenke.
Een tweetal zandvoorters besloot tot
die geste, nadat ze de kostbare softdrugs in grootgebruikersverpakking
hadden aangetroffen op het noorderstrand. De 4 pakketjes, gewikkeld in
dun bruin plastic, die dinsdag ingeleverd werden, wogen ieder 1 1/2 kilo.
Een speurtocht van de dienders op het
strand leverde toen verder niets op,
maar woensdag kwamen er toch nog
4 plakken boven water. Naar de herkomst wordt een onderzoek ingesteld.

a Morgenavond gaat het oude jaar definitief m rook op als de kerstbomen,die
de feestdagen overleefd hebben, in brand
gestoken worden onder het wakend oog
van zandvoortse brandweerlieden.
De vlammen schieten erin om 19.30
uur. Zoals elk jaar op twee plaatsen,
het strand voor de rotonde en in Zandvoort-noord aan de Kamerlingh Onnesstraat op het terrein naast de remise.
Er zal een verloting gehouden worden
onder de kinderen die de bomen naar
een van die plekken brengen.
Elk kind dat op woensdag 5 januari vanVoor 1983 zit er trouwens nog veel
af 10.00 uur 's morgens een boom brengt
meer ruimte in de begroting. Om haar
• De jaarwisseling is erg rustig verlo-- ontvangt hiervoor een lot Hoe meer
direkte uitgaven te kunnen betalen
bomen een kind brengt, des te meer lopen. Er verscheen zichtbaar minder
sluit de gemeente kasgeldleningen af. De
ten het ontvangt en des te meer kansen
vuurwerk
aan
het
uitspansel
dan
in
vorente die daarover betaald moet worhet heeft een van de prijzen te winnen.
rige jaren en het knalfeest was ook eerden is zowel voor dit jaar als voor het
De bomen kunnen to 's avonds 19.00
der afgelopen. Incidenten vallen er
volgend zeker 2% te hoog geschat. De
uur worden gebracht.
nauwelijks te melden, al vond er een
koalitie houdt met andere woorden
De prijzen zijn:
vechtpartijtje plaats tussen een aantal
ongeveer f 140.000 - verborgen.
1e prijs een wv-bon van f 40,landgenoten en oosterburen. Over en
weer werden enkele klappen uitgedeeld, 2e prijs een vvv-bon van f 30,Aües bijeen een smak gemeenschapsgeld.
3e prijs een vvv-bon van f 20,waarna de rust weerkeerde. De lokale
Door de zandvoorters opgebracht in de
wetshandhavers konden dit jaar op hun 4e t/m 100e prijs een bon van f 5,-.
veronderstelling dat het ook aan hen ten
gemak van de oliebollen genieten.
De trekking zal geschieden op vrijdag
goede zou komen in plaats van opgepot.
7 januari 1983. De uitslag van de loteNaiviteit is in deze echter ongewenst. Met
rij zal op diverse plaatsen worden aan• Sinds de nazomerse vuurepidemie
het officieel en publiekelijk onbekende
geplakt.
houden we de melding van brandjes
appeltje voor de dorst kunnen de libenauwlettend in het oog. Vorige week
ralen te zijner tijd goede sier maken op
maandagavond
likten de vlammen aan
het politiek meest gewenste morrient.
een
zgn.
baanpost
bij de oosttunnel van
De vraag is alleen of ze dan niet buiten
het circuit. Oorzaak of daders onbekend.
de spaarzame waard rekenen, die FlieWoensdag woedde het vuur in de kelder
ringa heet
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geen overheidsgeld voor peuterspeelzaal klimop
Vlak voor de feestdagen kregen leidster
en ouders van de peuterspeelzaal Klimop nog een vervelende mededeling te
inkasseren.
In het jaar 1983 zullen ze het zonder
Eubsidie moeten stellen. Het advies van
de planvoorbereidingskommissie specifiek welzijn om de f 2.500,- niet te verstrekken, werd door de leden van het
dorpsparlement overgenomen. Tot de
maatregel werd besloten omdat de
Klimop zonder enig vooroverleg van
Zandvoort-zuid naar een lokaal van de
Beatrixschool in noord was verhuisd
en daarmee de geplande spreiding van
het peuterwerk aan zijn laars lapte.
Na de raadskommissievergaderingen die
aan het besluit vooraf gingen mocht deze peuteropvang nog enige hoop koesteren, dat de grootste f raktie het tij
zou doen keren. Vvd-woordvoerder
Jaap Methorst vond toen volledige intrekking van de subsidie al te zwaar
geschut. Zijn fraktie volgde hem daar
echter niet in. De liberale zegsvrouwe
Rita de Jong deelde haar politieke
kollega's mee dat Methorst alleen stond
in zijn opvatting. Ook volgens de Jong
had de Klimop het uitgestippelde beleid 'op brute wijze doorkruist'.
Het krachtigste pleidooi ten gunste van
de speelzaal kwam uit de mond van
André Gielen (inspraak nu). Volgens
Gielen had de gemeente het toegezeg-

de overleg met de zandvoortse peuterwerkers verzuimd en was het soc. kultureel programma '82-'85 waarin het
beleid aangekondigd stond allerminst
duidelijk en voor meerdere interpretaties vatbaar. De subsidie kwam notabene rechtstreeks van het rijk, geen
penning hoefde de gemeente er op toe
te leggen. De inspraak nu-man sprak
van 'konkurrentievervalsing door middel van subsidies'. Gielen, die doorgaans goed op de hoogte is van iuridiese
haken en ogen, verklaarde dat een
Arob-procedure tegen het raadsbesluit
stellig sukses zou hebben.
Pvda-er Aukema verweet Gielen demagogie. Er was wel degelijk overleg geweost waarbij de leiding van alle zandvoortse speelzalen zich akkoord had
verklaard met de spreidingsgedachte.
Er is noch in zuid noch in noord plaats
voor drie speelzalen, aldus de socialist.
De opvang van 27 peuters in de Beatrixschool is een bedreiging voorde
overige speelzalen. Er zijn op dit moment niet meer dan 130 zandvoortse
peuters, waarvan een deel thuis blijft.
De pvda-er waarschuwde dat binnenkort zelfs 4 peuterklasjes wel eens te
veel zou kunnen blijken .
Het raadsbesluit om de subsidie te
schrappen stemt de medewerksters van
de Klimop bitter. Leidster mevrouw
Geerts is evenwel niet van plan zich
zonder slag of stoot gewonnen te geven. 'Ook al wordt het nu moeilijker,

zo deelt ze mee, we gaan gewoon door
zolang het.kan. De gemeente kan in
ieder geval op een formeel bezwaarschrift rekenen, want de beslissing
wordt juridies door niets gestaafd. Men
kan niet eerst de subsidie intrekken
om vervolgens aan te kondigen dat het

hele speelzalenbeleid nog eens onder
de lope genomen moet worden, dat is
geen manier van doen.'

TRADITIONELE NIEUWJAARSDUIK

nieuws

OPENBARE BIBLIOTHEEK ZANiVOORT
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

kort & klein
• Ter gelegenheid van het vertrek van
de hervormde predikant C. Mataheru
biedt de kerkeraad hem en zijn echtgenote een afscheidsreceptie aan in gebouw 'Zomerlust' aan de Kosterstraat
op zaterdag 15 januari a.s. Iedereen is
van harte welkom het echtpaar tussen
16.00 en 18.00 uur de hand te schudden.

Alleen al het toekijken bij de gebruikelijke nieuwjaarsduik in het koude sopje
van de noordzee, doet het hart driemaal
overslaan en het kippevel verschijnen.
De tientallen zwemmers en zwemsters
die afgelopen zaterdag kopje onder gingen, zagen het ondanks de grauwe hemel en de ijzige wind niet zo somber in.
Met ware doodsverachting sprongen de
voortijdige badgasten met vlag en wimpel in de golven.

Inmiddels heeft de kerkeraad bij de
ABN Nederland te Zandvoort een rekening geopend voor het storten van een
geldelijke bijdrage voor een afscheidsDe koude traditie is niet meer stuk te
geschenk aan Ds. Mataheru. Het rekekrijgen. De happening vond alweer voor ningnurnmer |uidt 56.57.39.492, het
de 23e maal plaats met medewerking
postgironummer van de bank is 4000.
van de dappersten van de zwemvereni Bij het overmaken op het strookje verging Rapido (voorheen Njord-DWR).
melden: 'Afscheid ds. Mataheru'.
En dat terwijl menigeen al hunkerend
uitziet naar de warme stranden van de
Costa Brava.

HET BESTUUR EN DEMEDEWERKERS VAN DE
BIBLIOTHEEK VENSEN U EEN
LEES- EN LUIS1ERRIJK 1983!
Deze maand in uw bibliotheek:
Tentoonstellingen

- to 8 januari in vitrine's: Egypte het
larf van de farao's;
- var 8 t/m 31 januari in vitrine's:
vol skunst van Frans de Waart;
- tot26 januari: Molens te kijk {georganiserd door de Culturele Raad Noord
Ho and)

Film-inn

- vrijlagavond 7 januari Atlantic City
- vrijiagavond 21 januari La Notte
- beïe voorstellingen beginnen om 21
uur.
- toegng gratis.

Jeugdafdeling

- eikewoensdagmiddag om 2 uur voorlezei voor kinderen tot 9 jaar;
- tentonstelling over de schrijver Henk
Bamrd (Staatsprijs Jeugdliteratuur '82)

Fonotheek

- extr aandacht voor de componist en
mus:us Igor Strawinsky.

Nieuwe tarieven

- vana 1 januari zijn wij genoodzaakt de
volgnde tarieven te berekenen:
- ; 3ugd tot 18 jaar gratis
- 8 - 2 5 jaar f 10,00
- : 5 jaar en ouderf 15,50
- i lejaardenpas 65plus f 3,50
- [loete's voor het te laat terugbezorjen van geleend materiaal f 0,40
'pr geleend materiaal per week.

jeugd moet b.c. lotus
Jaap Bouhuijs nieuw elan bezorgen

overleden

:

De zandvoortse badmintonners van
B.C. Lotus hebben geen makkelijke
seizoenhelft achter de rug. Nu halverEergisteren, zondag 2 januari, ls.de zand- wege de kompetitie de balans opgemaakt kan worden, blijkt dat de meesvoortse kunstenaar Jaap Bouhuijs overte teams het suksesvolle shuttle-leven
leden. A.s.donderdag om 10.30 uur
van voorgaande jaren niet hebben
vindt de crematie plaats te Driehuiskunnen kontinueren.
Westerveld.

Aanstaand weekeinde staat na de gedwongen rust de eerste krachtproef
voor de deur. De badmintonners gaan
bij de volgende verenigingen op bezoek:
Haarlem 3
- Lotus 1
Hilversum 3 - Lotus 2
Weesp 2
- Lotus 3
Huizen 1
- Lotus 4
Airsport 2
- Lotus 5
Het eerste team heeft het na zijn proVI. Shuttle A2~ Lotus A2
motie vorig jaar naar de 2e klasse van
Weesp 7
- Lotus 6
de landelijke kompetitie wel heel zwaar
Fl. Shuttle 5 - Lotus 7
te verduren. Zware nederlagen wisselen Energia 5
- Lotus 8
de spelers en speelsters af met incidenv. Zijderveld - Lotus 9
tele suksesjes. Het ziet er op dit moJohez 1
- Lotus 10
ment naar uit dat ze net genoeg punDuinwijck B1 - Lotus B1
ten weten te vergaren om zich op dit
v. Zijderveld - Lotus C1
nivo te handhaven. Toch geen onaarDe laatst bekende uitslagen luiden als
dige prestatie natuurlijk in dit sterke
volgt:
gezelschap. Beter gaat het met het twee- Slotermeer 1 - Lotus 1 8-0
de en zevende team. Die bezetten beiden Uvo4
- Lotus 2 2-6
de op één na hoogste positie in het klas- v. Zijderveld - Lotus 3 7-1
sement. Maar al met al is het resultaat
Haarlem 5
- Lotus 4 5-3
voor Lotus tot nu toe wat aan de mage- Slotermeer 5 - Lotus 5 3-5
re kant.
Mart-A'veen 9 - Lotus 7 2-6
Lotus 8 7 - 1
Shell 2
Wanneer de vereniging zich van de aanKenn. land 10 -Lotus 9 4-4
voer van genoeg jeugdige leden kan verDuinwijck 11 - Lotus 107-1
zekeren, en daar wordt hard aan gewerkt, ziet de toekomst er overigens
niet zo so/nber uit. Dit jaar al werd een
doorbraak zichtbaar van een aantal juniorspelers. Zo zorgden Esther Smith,
Wegens annulering order hotelabkommodatie
Yoyo Kuin, Raymonde Plevieren Rovoor minder dan de halve prijs!
nald Bossink voor verscheidene verras:
sende uitslagen. Als zij hun getoonde
vorm vast kunnen houden, geeft de
(Het tapijt is niet versneden, leveringfcankohol».)
tweede helft van de kompetitie ongeLano, zwaar moquette filmsterrentapijt in 8 prima
twijfeld een rooskleuriger beeld te zien
uru-tinten en bouclé, 400 cm breed, fax 1119
nu
per strekkende meter
«.vaniii»,-,
^ ^
voor de vereniging.
,
o.a. grey, berber en camel, ook geschikt
voor trappen, op zware legklare rug. 70 % Wol en
verstev,gdmet30%acryl,400cinbfeeddeze
kwaliteit kost overal f 169,-, nu per str. mtr.
? s<*eeJwoIten tapijt voor zwaar

gemeente
zandvoort
DIENST VAN
^UBLIEKE WERKEN
AANBIEDEN VAN PUIN
Met ingan van 15 januari 1983 zal de puinstortplaat'bij de remise worden gesloten.
Vanaf die .atum kunnen kleine hoeveelheden(1/2n3) puin en bouwafval uitsluitend nog vorden gebracht bij het vuillaadstation, V ei Lennepweg 106, op dinsdag van
16.30 - 19)0 uur en op woensdag van 8 - 1 2
en 13- I6iur.
Tijdens genemde openstellingsuren kan ook
grof-huisvul worden gebracht.
Buiten dezitijden worden puin en grofvuil
niet aangeramen.
De direcsur,
ing. N. Vsrtheim.

V

^loerbedekkins
ItS

1978
mtchkcr
, ttc.

14365

f 85,-

Bouhuijs was geen onbekende in de badplaats. Veel zandvoorters hebben kennis
genomen van zijn werk en dat van zijn
echtgenote, de beeldhouwster Nel Klaassen, bij eksposities in het cultureel Centrum enkele jaren terug en onlangs nog
in het Bouweshotel.
Geboren in Arnhem in 1902 woonde
hij vanaf 1952 in de kustgemeente. Als
beeldend kunstenaar met een ruime belangstelling werkte hij niet alleen op
klein formaat met olieverf, akwarel of
in steen en brons, maar bleek hij ook erg
betrokken bij meer toegepaste en monumentale kunsten. Zo vervaardigde hij
het wanddekor in het nederlands paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in
1936 te Parijs en richtte hij ministeriele kamers in. Als eerbewijs voor zijn
vakmanschap viel hem de zilveren medalje van de Prix de Rome ten deel.

waterstanden
L.W.
H.W.
16.36
12.25
1728
13.10
18.17
14.05
1906
14.59
19.56
15.43
20.55
16.27
22.06
17.28
23.26
18.37
9
19.49
12.54
10
08.42
11
09.42
13.49
12
14.30
1023
10.51
15.02
13
14
15.34
11.25
Springtij 1 - 1 6 - 3 1 januari
Doodtij B - 24 januari

jan.

1
2
3
4
5
6
7
8

H. W.
04.25
05.09
06.03
06.58
07.43
08.29
09.29
10.37
11.49
00.41
01.42
02.24
02.53
03.26

L.W.
00.36
01.28
02.16
03.04
03.55
04.55
06.06
07.27
08.42
20.55
21.51
22.30
23.02
23.35

f 90,-

2?iï!0'izmver scheerwoUen bouclé tapijt, op
dubbele jute rug m de kleuren berber, camel en
316 Tme gates> 40 cm
^fioS'
' ° breed
van
f 289,-, nu per str. mtr.

f135,

?fi!fS0', het bekende zwaar katoenen tapijt op
dubbele rug en 8 tinten o.a. zand, wit, grey camel
*ri)s < 269-,

™ S v l e foottere' 2Waar 9r°f wollen noppentapiit
opdubbele juterugmdenieuwste proieknmten
400crnbreed,vanf379,-perstr.meïeTnuak '

f 155,
f175,-

In JiNUARI begint er een
nieuje
YOGA-kursus
ttafoon 1 62 30.
YOGA-STUDIO
zandvoort
telefoon
7889 - 16230

f200,Inlichtingen en stalen;
Vrijwillig^ Hulpverlening

vrijdag 7 januari
van 17 tot zx uur

Hotel BOUWES
Badhuisplein 7
Zandvoort

37373

y

MENSENwIpen MENSEN
E«n «JdlnoslIJnUe.
Alt de zo*u te hoog gaat

83e jaargang no. 02

vrijdag 7 januari 1983

eanduoorrse

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

als de zon maar wil schijnen

3-uurs AGfa VHS
video-banden f 29,95
Hoe zo duurder in Zandvoort.

foto Jacob Koning

Sombere voorgevoelens zowel als hoopvolle gedachten kent iedereen die naar
een onzekere toekomst kijkt. Dat geldt
ook voor de zandvoortse politici die
het komend jaar het plaatselijk wel en
wee bestieren. Uit de nieuwjaarsuitspraken kan een kleine bloemlezing samengesteld worden.

PEETERS
beeld + geluid
dat moet je zien
dat moet je horen
haltestraat 56

burgerlijke stand

Christendemokraat Van As ziet in delokale politiek voor 1983 niet veel lichtpuntjes. Zorgen maakt hij zich vooral
over het toenemend aantal uitkeringstrekkers en de navenant zware belasting van de medewerkers op de afdeling sociale zaken. Uit de ongetwijfeld
vele verlangens die de cda-er voor de
nabije toekomst koestert, kiest hij de
wens tot een goede samenwerking in de
raad opdat er een verantwoord beleid
tot stand kan komen.

28 december 1982 - 3 januari 1983
ondertrouwd: Arnoldus Christianus
de Kater en Ellen Judith Nuboer; Evert
Bol en Carolina Keulen; Gijbertus Maria
van der Valk en Patty ten Broeke.
gehuwd: Theodorus Petrus Franciscus Mos en Johanna Wilhelmïna Elisabeth Geerse.
geboren: Michelle Johanna dochter
van Christiaan Willem Johan Dalmeijer
en Allegonda Clara Maria van Buchem;
Niels zoon van Hendrik Cornelis Hendrikse en Francisca Julia Johanna Maria van Hoppe.

Gert Toonen, fraktievoorzitter van de
pvda, maakt er een kryptogram van.
*Wat ik hoop is ook wat ik vrees'. Ter
verduidelijking: de socialist hoopt voor
de zandvoortse gemeenschap dat er een
goede voorjaarsnota van het kollege
komt. 'Maar ik vrees dat de huidige
koalitie niet kan waarmaken, wat ze
allemaal belooft heeft aan de zandvoorters.'
De éehmansfrakties in de raad blijken
bemand door zonnige persoonlijkheden
en typiese zandvoorters. 'Als de zon
maar wil schijnen, zo deelt Jan Termes
(d'66) mee, is er best reden voor een
gepast optimisme. Zij het, vult hij aan,
dat een andere samenstelling van het
kollege daar een goede bijdrage aan
zou kunnen leveren. 'Pessimisme en
doemdenken is in ieder geval uit den
boze voor de demokraat.
Ook Jaap Koning zou graag voor weerprofeet spelen. 'Zandvoort moet leven
van de zon, zegt de man van gemeentebelangen, met rotweer mislukt alles.'
Het gaat hem vooral aan het hart dat
de kleine middenstander in de badplaats in de knel zit. 'Die hebben het
verschrikkelijk zwaar, aldus Koning, de
grootwinkelbedrijven breken de lokale
winkelier de nek.'
De koalitiegenoten doen niet veel voor
elkaar onder. De zegsman van inspraak
nu Gielen breekt zich het hoofd over
de financiële rampen die Zandvoort
mogelijkerwijs zullen treffen. 'Gelukkig, zegt hij,zit er een verstandig kollege dat behoedzaam met de centen omspringt. Ik hoop van harte dat bij de
behandeling van de voorjaarsnota de
politieke partijen de rijen zullen sluiten om het dorp door de moeilijke tijd
heen te helpen.'
Liberale Rita de Jong ziet eveneens
donkere wolken boven de gemeentekas. 'Van de kortingen op het gemeentefonds is het einde nog lang niet in
zicht. We steunen nu op de reserves
die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.
Daarom kunnen we nog nieuw beleid
voeren.' Het is ook haar wens dat de
politici de komende tijd hun stokpaardjes achterwege laten en de handen ineenslaan.
MUSICAL LP YOUTH
van 24,95
voor f 19,95
PEETERS
beeld + geluid
dat moet je zien
dat moet je horen
haltestraat 56

Het valt niet mee om het volk te gerieven. Voor het eerst stond jongstleden
maandagavond niet alleen het burgemeestersechtpaar maar het voltallige
kollege uitgestald, geflankeerd door
aanminnige wederhelften, om nieuwjaarsgroeten uit te wisselen met de
burgerij. Maar die liet het massal afweten.
Een doorsnee zandvoorter viel nauwelijks te bekennen op de statige receptie ten raadhuize. Ooit stonden er

lange rijen badplaatsbewoners die voetje voor voetje oprukten naar de uitgestoken hand en vriendelijke glimlach
van dorpshoofd en ego. Die tijd lijkt
echter voorgoed voorbij. De nieuwjaarsontvangst is een notabel onderonsje geworden van raadsleden, amb tenaren, direkteuren, voorzitters en bestuursleden van verenigingen en instellingen, de dokter en de notaris,
pastoor en predikant. Een geanimeerd
samenzijn, daar niet van. Maar met
een beetje goede wil eenvoudig te in-

overleden: Christiaan Theodorus Verwaaijen, oud 70 jaar; Johanna Gerardina van Buuren geb. Stoel man, oud 87
jaar; Maike Elizabeth de Roo geb. van
Til, oud 74 jaar; Gerarda Petronella
Aarts geb. Willems oud 54 jaar; Serfina
van Demmeltradt, geb. de Vos oud 83
jaar; Catharina Andriesse oud 87 jaar.
stalleren in de stijlkamers van het cultureel centrum. Evenals de nieuwjaarstoespraak, die magistraat Machiehen
niet ten onrechte heeft afgeschaft,
blijkt ook de receptie immers steeds
meer een stukje folklore zonder echte
inhoud. Misschien valt er in volgende
jaren toch nog een feest voor de bevolking van te maken. Een ander illuster
gezelschap, de karnavalsraad van elf
prinsen, die ook acte de présence gaven, heeft daarvoor vast wel een aantal bruikbare tips in petto.

zandvoortse liberalen bezorgd
over inspraak ambtenaren

De vvd-ersrdie verondersteld worden
voldoende 'inside'-informatie te hebben, menen verder dat er een reorganisatie van de diensten op handen is.
B en w zouden besloten hebben van
het buro Volkshuisvesting, dat nu nog
onder algemene zaken valt, een aparte
afdeling te maken. Ook daarin is het
personeel niet gekend. De Jong en Van
Caspel willen graag weten van de be-

jan.
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GEEN SOCIALE WONINGBOUW
IN '83?

De vvd-fraktie is van mening dat het
gemeentelijk personeel inspraak hoort
te hebben bij de reorganisatie van diensten en bij het vervullen van vakatures.
Mevrouw de Jong, vvd-voorzitster, en
haar fraktiegenoot Van Caspel leggen in
een brief aan het kollege de vraag voor
of het juist is dat onlangs een opvolger
benoemd is voor de chef van de sekretarie-afdeling algemene zaken zonder het
personeel daarin te kennen via de medezeggenschapskommissie. De liberalen
achten inspraak voor een modern en
demokraties personeelsbeleid noodzakelijk. Zij zijn bang dat de ambtenaren
nu voor voldongen feiten gesteld zijn,
wat de nodige gevoelens van onbehagen en frustatie kan losmaken. Bij belangrijke gemeentefunkties verdient
huns inziens een 'open' sollicitatieprocedure de voorkeur (plaatsing van aen
advertentie).

waterstanden

Volgens het d'66 raadslid Jan Termes
zal de toewijzing van het woningkontingent aan Zandvoort in 1983 zeer teleurstellend zijn. Hij deed die uitspraak in
de kommissie az. De oud-pw wethouder
heeft blijkbaar uitstekende kontakten
want de overige raadsleden noch de
burgemeester bleken op de hoogte
van de aantallen huizen die Zandvoort
mag gaan bouwen.

ook ambtenaren willen weten wat er op hun bordje komt...
stuurders hoe zoiets te rijmen valt met
het beginsel van behoorlijk personeelsbeleid, welke motieven er achter de
splitsing van de diensten steken en wat
de financiële gevolgen zijn.
Wethouder personeelszaken Flieringa,
om enige nadere informatie gevraagd,
is niet erg toeschietelijk. Op barse
toon laat hij uw onschuldige dorpsschrijver weten dat het zijn gewoonte
is zulke vragen in de raad te beantwoorden, niet in de pers.

Naar wij inmiddels uit andere 'welingelichte kringen hebben vernomen zal de
chef algemene zaken, de heer W. Harting vervroegd uittreden en per 1 juni
officieel afscheid nemen. Hij wordt opgevolgd door de huidige chef onderwijszaken de heer J. Waaning, die dan
tevens plaatsvervangend gemeentesekretaris zal zijn.

Termes had uit betrouwbare bron vernomen dat de badplaats de ruimte
krijgt voor 43 Hat-eenheden (voor 1- en
2-persoonshuishoudens) en 60 premiehuurwoningen, maar niet voor sociale
woningbouw. Een gevolg ongetwijfeld
van het besluit van het centrum-rechtse
kabinet om de woningwetbouw te halveren. De d'66-er vroeg Machielsen naar
aanleiding van deze informatie zo snel
mogelijk bij de verantwoordelijke instanties aan de bel te trekken.
De burgervader was echter absoluut
niet van plan op pad te gaan zonder
officieel bericht. Dat wordt pas medio
februari verwacht.

eanduoartse foaerartf

't gat van caramella gevuld met woningen

HERVORMDE KERK
zondag 9 januari a s.:
10.00 uur : prof. dr. D.C. Mulder

Het stationsplein en omgeving biedt nog
steeds een troosteloze aanblik. We beschreven het eens als een slecht onderhouden gebit, bouwvallig en met vele
gapende leegtes.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 9 januari 1983:
10.00 uur : prof. dr. D.C. Mulder, gen
dienst in de geref. kerk

Voor een deel van het gebied heeft de
gemeente prachtige plannen klaarliggen,
maar de uitvoering daarvan laat nog
wel even op zich wachten. In samenhang met de prille ideeën over woningbouw op het NS-terrein, komt ook de
afronding van de zandvoortse struktuurschets er aan te pas en dat is geen
vluggertje gebleken.

PROTESTANTENBOND
zondag 9 januari a.s.:
10.30 uur : mevr. drs. A. A. in 't Veld
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 8 januari 1983:
19.00 uur : eucharistieviering met org<
en samenzang
zondag 9 jan ari 1983:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10;45 uur : eucharistieviering met St.
Ceaciliakoor

Een paar lichtpuntjes zijn inmiddels
wel te bespeuren. Schoongespoeld
door de regen valt in de doorgebroken
gevelwand recht tegenover het stationsgebouw een stokoude advertentiemuur
te bewonderen, in de mooie sombere
kleuren die passen bij zulke vergane
glorie. En op de plaats van de vroegere
kabaret-dancing La Mer', voorheen
Caramella, verrijzen nu in rap tempo
de aangekondigde 24 premie-A-koopwoningen, geheel gebouwd en verkocht
in de partikuliere sfeer. 24 woningzoekenden (22 zandvoorters en 2 anderen
hier werkzaam) hebben, als alles goed
gaat, nog vóór de zomer een dak boven
het hoofd.

nieuws

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

foto Jacob Koning

kort & klein

DE MOLEN TE KIJK

Dat Machielsen en Toonen op elkaar
reageren als een stier op een rode lap
is genoegzaam bekend. Het aanhoudend
vragen om gegevens door de socialist,
die het streven naar opheffing kategories
ontkende, bracht niettemin de cijfers
over de inzet van het reservekorps boven tafel.
In voorgaande jaren was 90°/o van de
uren van de res. politie besteed aan de
racebaan. De zandvoortse gemeenschap
betaalde in totaal f 130.000,- voor het
korps, het zesvoudige van vele andere

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 • 320202 (dag en nacht).

minder reservepolitie op racebaan

Op ongewoon felle toon reageerde voorzitter Machielsen eergisteren bij de
kommissievergadering algemene zaken
op vragen die het pvda-raadslid Toonen
• In het kader van de winteraktiviteiten
had gesteld over de inzet van de zand1983 van de Kruisvereniging Zandvoort,
voortse
reservepolitie op het circuit.
waarin alternatieve geneeswijzen aan de
orde komen wordt in het GezondheidsTerwijl een aantal leden van dit korps
centrum een avond georganiseerd over
toehoorden, meldde zandvoorts eerste
de Moerman Therapie.
burger:'het lijkt wel of u de reservepoliOp donderdag 13 januari zal mevrouw
tie
helemaal weg wilt hebben, als ik me
Polak uit Broek in Waterland de spreekniet vergis staat dat ook in uw verkiester zijn. Mevrouw Polak is lid van de
zingsprogram'. Daarmee sleepte hij de
patiëntenvereniging en begeleid de perbedoelde zakelijke diskussie niet alleen
sonen die deze therapie volgen. Het
in de politieke arena, maar speelde hij
gezondheidscentrum staat aan het
ook voor de tribune. Cda-er Richard
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort (zijVan As kon het dan ook niet nalaten
straat Kostverlorenstraat). De aanvang
langs zijn neus weg de magistraat op zijn
is om 20.00 uur, zaal open om 19.30
vingers
te tikken: 'het doet me altijd
uur. Na de pauze is er gelegenheid tot
genoegen als er toehoorders aanwezig
vragenstellen. U bent van harte weizijn, maar opmerkingen maken omda't
kom, de toegang is gratis voor leden
ze er zijn vind ik minder prettig.'
en niet leden.
• De haarlemse wandelsporföereniging
'Jan Passtoors' organiseert op zaterdag
8 en zondag 9 januari 1983 de tweede
tocht van de winterserie-wandeltochten over afstanden van 5 - 10 - 15 of 20
km., naar keuze. De start is vanuit het
Ontmoetingscentrum "t Zijltje' aan de
Korte Zijlweg 9a te Overveen (naast
R.K. Kerk). De 20 km-lopers starten
tussen 10.30 en 11.15 uur, de overigen
tussen 10.30 en 12.30 uur. Voor hen
die niet voor de gehele serie hebben
ingeschreven bestaat gelegenheid om aan
een aparte dagtocht deel te nemen.
Voor nadere inlichtingen tel. 023-241927

kerkdiensten

APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek; H.B.A.
Mulder, tel. 13185

gemeenten. Maar ook de pvda-er moest
toegeven dat de badplaats daarmee nu
eenmaal nauwelijks te vergelijken viel
wegens het bijzondere toeristiese karakter.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
• 12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteiekratarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zand voortM laan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
. en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renault»
12135 Zandvoortie Koerant b.v.
Achterweg 1.

De korpschef van politie Menkhorst
merkte op dat in '82 al voor plm. 30.000
bezuinigd is op de reservisten. Men heeft
dat volledig willen vinden door een ander
funktioneren op het circuit. Zo treden de
reserve korpsleden niet meer op als bewakers bij de Grand Prix. Daarvoor heeft
de Cenav een (dure) partïkuliere bewakingsdienst moeten inschakelen. Blijft
over als politietaak het handhaven van
de openbare orde, het opsporen van
strafbare feiten en hulpverlening. Met
nog minder inzet kan dat niet naar behoren gedaan worden,aldus Menkhorst,
dat is onaanvaardbaar.

adviesdiensten i

Lovende woorden over de reservisten
kwamen vervolgens van alle partijen en
ook Toonen bleek best tevredengesteld.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.

groeten uit zandvoort

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.

IN ZANDVOORTS BIBLIOTHEEK

In de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg is vanaf heden t.e.m. 28 januari a.s. de reizende tentoonstelling 'De
molen te kijk' te bezichtigen.
Molens zijn al heel oud. In de nieuwe
steentijd maalde de mens het graan met
behulp van een losse, ronde steen op
een holle vaste steen. De Romeinen mechaniseerden deze handeling via een
hefboom en gebruikten dierkracht om
hun grote molens aan te drijven. Windmolens stonden er al in de 7de eeuw
in Perzië. Het was de windmolen die
in ons land geperfektioneerd en op
grote schaal toegepast werd vanaf de
16e eeuw voor polderbemaling en industrie.
Inmiddels heeft het restant van deze
oude molens zijn funktie grotendeels
verloren: de molen werd toen hij dreig-

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

de te verdwijnen in bescherming genomen en behoort nu tot het histories erfgoed. Met behulp van de moderne technologie heeft de windmolen een nieuwe
taak gekregen in de voorziening van
onze energiebehoefte.
De tentoonstelling 'De Molen te kijk'
geeft aan de hand van vele fotoos en
tekeningen met teksten van vooraanstaande deskundigen, een overzicht
van de ontwikkelingsgeschiedenis van
de molen.
In het bijzonder wordt ingegaan op de
belangrijke rol die de molen heeft gespeeld in Noord-Holland.
De tentoonstelling werd samengesteld en
voor bibliotheken in roelatie gebracht
door de Tentoonstellingsdienst van de
Culturele Raad Noordholland.

Hoewel de rt oucheur
hier duidelijk aan het
werk is geweest plaatsen we toch maar deze
'foto' van Jan Snijer.
In tegenstelling tot
andere opnamen van
deze legendariese
zandvoorter laat deze
hem namelijk zien in
één van zijn talrijke
funkties, hetomroepen.

emm-voorzitter jan termes:
omgaan met inspraak enorme klus

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

De nieuwe voorzitter van de EMM Jan
Termes komt niet in de gemakkelijkste
fase van het verenigingsbestaan aan het
roer.

YOGA-STUDIO
zand voort
telefoon
17889 - 16230

De volkshuisvesting stagneert, het rijk
wordt steeds zuiniger in het toewijzen
van woningwetkontingenten, de ruimte
in Zandvoort is schaars en de gemeente
heeft de distributie van de huizen volledig in handen genomen.

WIE heeft goed rijdende,
slecht uitziende fiets te koop?
Telefoon 134 59.

De voormalige pw-wethouder Termes,
nu raadslid voor d'66, doet er echter
niet al te somber over. Voor de woningbouwvereniging is nog genoeg werk te
doen. Hij omschrijft zichzelf als een
realist. Over de definitieve oplossing van
problemen maakt hij zich weinig illusies. Voor de eeuwigheid wordt niets
tot stand gebracht. In de pragmatiese
opvattingvan de EMM-voorzitter gaat
het erom het bereikbare mogelijk te
maken.
'Het is zeker een moeilijke periode.
Iedereen doet tegenwoordig een beroep
op de volkshuisvesting, het knelpunt
ligt bij de jongeren boven de 21 jaar, de
zogenaamde starters. De Noron-lokaties
bij Hoofddorp zijn daarvoor geen oplossing. Zandvoorters zitten gebakken aan
dit dorp, ze gaan nog eerder naar het
buitenland dan dat ze binnenlands willen verhuizen. De binding is heel sterk.
Die hele overloopgedachte, daar kan ik
niet warm voor lopen. Planologen
schuiven wel erg simpel met mensen,
ons streven is en blijft om ze zoveel mogelijk in Zandvoort te houden. Meevallen zal dat niet, want grote bouwprojekten zijn voorlopig niet in zicht. Een
mogelijkheid ligt tussen het NS-station
en de kop van de van Lennepweg. Dat
is het eerstkomende projekt van belang'.
Zoals te verwachten valt van de man
van het 'redelijk alternatief' heeft hij
een open oog voor de demokratisertng,
inspraak en openheid van bestuur. 'De
EMM-leden stellen de grenzen van het
beleid vast. Dat bleek ook bij de diskussie over de echtscheidingsproblematiek.
Het bestuur hoort in te spelen op de
ontwikkelingen in de samenleving,
maar kan niet te ver op de troepen
vooruit lopen. Het mag natuurlijk ook
niet ingaan op allerlei trend-en mode
verschijnselen. Achteroverleunen is er
niet bij, er moet wel spanning op de
idealen blijven staan. Het is goed als
bestuurders onder druk gezet worden,
zij het naar mijn gevoel altijd met geeigende middelen. Al pratend moeten
er oplossingen gevonden worden.'
Het omgaan met inspraak is volgens
Termes een heel karwei. Dat leden
ruim de kans dienen te hebben om
het bestuur ter verantwoording te
kunnen roepen is voor hem vanzelfsprekend. Tijdens de inkubatietijd
van plannen kun je er zoveel mogelijk
mensen bij betrekken, maar eindeloos
praten is niet mogelijk. Er moeten ook
nog besluiten genomen worden. Insprekers hebben de neiging alleen op het
eigen tuintje te.Jetten en het valt vaak
niet mee om ze dan over de heg te laten kijken. Toch moet dat gebeuren,
dat is de taak van een bestuur'. Zijn ervaring als dorpsbestuurder met de ambtelijke diensten zal de nieuwe voorzitter wat dat betreft nog van pas komen.

HENK v.d. FEER
haarverzorging
wenst allen
de beste
wensen
voor
1983

TE HUUR AANGEB. kamer
voorzien van c.v., keukenblok, douche, toilet. Te bevragen tel. 17784

Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort
Tolweg 10
NAAICURSUS
12 lessen f 72,Op dinsdagochtend, woensdagochtend en
avond, donderdagochtend en avond.
o.l.v. Mw. Ovaa zijn nog enkele plaatsen.
Opgave tel. 1 51 71
Aanvang 11 januari.

viering van 30 april
staat nu al in de steigers
Het spreekt vanzelf, dat dit feest elk jaar
meer geld kost, terwijl de gemeentelijke
subsidie in verband met de bezuinigingen
niet stijgt. Omdat, zoals vermeld, op 30
april geen tent aanwezig is, is men geOm 10.00 uur zal de feestdag op het
noodzaakt voor de disko-avond gebouw
Raadhuisplein worden geopend met het De Krocht te huren. En dat is een flintraditionele vlaghijsen en met het zingen ke extra uitgave. Het komitee doet daarvan het Wilhelmus door het Zandvoorts om al op dit moment een beroep op de
bevolking met gulle hand financiële steun
Mannenkoor, een nieuw evenement in
te verlenen. U kunt uw bijdrage storten
het programma. Daarna volgt de opeof overmaken op rekening nr. 56.57.25.
ning van de rommelmarkt, die net als
556 van het komitee bij de Algemene
vroeger op het Kerkplein en omgeving
Bank Nederland te Zandvoort. Het girozal worden gehouden, want men heeft
nummer van de bank is 9711.
ditmaal niet de beschikking over een
feesttent. Omstreeks dezelfde tijd start
een tweetal muziekkorpsen met een
mars door het dorp, waarbij drie bejaardenhuizen en Nieuw Unicum zullen
worden bezocht.

MENSENDIECK
8 lessen f 48,Door beter bewegen, minder moe.
Aanvang begin feb/uari - dinsdagmiddag.
Les van 13.30 -14.30 uur.
Opgave na 11 januari, tel. 1 4026

Het komitee Viering Nationale Feestdagen heeft zijn programma voor 30
april 1983 -koninginnedag- al voor
een groot deel vastgesteld.

De kinderspelen vinden waarschijnlijk
van 11.00 tot 13.00 uur plaats. In de
namiddag krijgt het publiek nog een
nieuw evenement voorgeschoteld, een
rally en show van antieke autoos 'Old
Timers', zo'n 20 deelnemers. Ditprogrammapunt wordt opgeluisterd door
de Folklorevereniging 'De Wurf', die
ook op andere tijdstippen van de feestdag zal optreden.
Natuurlijk zijn de voorstellingen voor
bejaarden en kleuters niets vergeten
evenmin als de disko-avond voor de
rijpere jeugd en de Zandvoort Estafette.
Voor dit laatste evenement en ook voor
de rommelmarkt kan men zich aanmelden bij reisburo Kerkman, Grote Krocht
18. Het komitee wijst er nog eens op dat
alleen kinderen tot en met de leeftijd van
16 jaar als verkoper van 'rommeltjes'
mogen optreden. Het is niet de bedoeling
dat er artikelen worden aangeboden die
normaal gesproken in de winkels verkrijbaar zijn. Verkopers-in-spe moeten bij
hun aanmelding een verklaring tekenen
waaruit blijkt dat zij op de hoogte zijn
van de aan deelneming verbonden regels.
Overtreding daarvan zal terstond verwij, dering van de markt tot gevolg hebben.

NICARAGUA stop do vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komttee Naderland o.v.v. F.8J-N.

GEVRAAGD DOOR
BEJAARD ECHTPAAR
voor permanent een benedenwoning of flat met lift, balkon en uitzicht
op zee. Graag aparte verwarming.
Moet plaats zijn voor auto.
Huur rond f 900,- per maand.
Fam. van der Dool, Duinweg 2
Santpoort-zuid
Tel. 023-37 52 84, bellen na 18 uur

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

exclusieve
chocolaatjes

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

LEZING over alternatieve geneeswijze
in het Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l
(zijstraat Kostverlorenstraat)
DONDERDAG 13 januari,
aanvang 20.00 uur
ONDERWERP:
Moerman therapie
SPREKER:
mevrouw Polak
Na de pauze is er gelegenheid tot
vragenstellen.
U bent van harte welkom, de toegang
is gratis voor leden en niet-leden.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

EfTUTI

woningbouwvereniging
eendracht meakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 42-4
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, berging.
Huurprijs f 221,75 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
-alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
2. vrijstaande eengezinswoning
NOORDERSTRAAT 5
bestaande uit: woonkamer en zijkamertje, 4
slaapkamers, douche, berging, cv.
Huurprijs woning f 383,25 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- gezinnen met tenminste twee kinderen.
3. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 292
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming.
Huurprijs f 406,70 per maand.
4. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 78
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming.
Huurprijs f 571,65 per maand.
5. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 295
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamer,
douche, berging, blokverwarming, lift.
Huurprijs f 581,35 per maand.

nus het aantal punten voor het onderdeel:
de duur van de inschrijving bij de gemeente
Zandvoort,
Belangstellende leden dienen uiterlijk op
dinsdag 11 januari 1983 a.s. vóór des
avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken
in één brief; het is niet nodig voor iedere
woning een aparte briefte schrijven. U dient
de woningen in volgorde van voorkeur aan
te geven. Reakties 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 pp
donderdag 13 januari 1983 om 14 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

de zomergidsen zijn weer
aangekomen.
Haalt u ze gratis af bij

REISBUREAU
KERKMAN

Initallaile bureau

RUILRUBRIEK JANUAR11983
1. Aangeboden: 4 kamerflatwoning
Keesomstraat
Huur f 570,00 p.m.
Gevraagd eengezinswoning
2. Aangeboden: 4 kamerflatwoning
Flemingstraat
Huur f 565,45 p.m.

B.Vo centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

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

3. Aangeboden: 2-kamerflatwoning
Hogeweg (Tournasolflat)
Huur f 464,00 p.m.

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

Gevraagd: grotere woning
(niet in noord)
4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Flemingstraat
Huurf 567,15 p.m.
Gevraagd: andere woning

Burgemeesteren Wethouder van Zandvoort
verlenen voor deze flatwoningen slechts
woonvergunning aan:
- gezinnen;
- twee-persoonshuishoudens.

5. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Flemingstraat
Huurf 565,45 p.m.
Gevraagd: goedkopere woning

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 gemeentelijke puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;*
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijke puntensysteem, echter mi-

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

Bouwbedrijf
VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

*
*
*
*
*

lid . N . V . O . B

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. b v.
Haarlem...meesterlottelaan 16

315428.

oe
BEL
voor een
omroepertje
12135

OPRUIMING
echte 112 prijzen
TRIMMEN IN
DE DUINPAN!
Uw goede voornemens voor '83
nog niet vergeten?
U zou toch meer gaan bewegen?
HIER IS UW KANS
elke dinsdagavond van
19.00 tot 19.45 uur
Mogelijkheden te over om iets aan
uw konditie te doen.
Trimtoestellen rondom het water;
Badminton in het intruktiebad;
Gewoon wat baantje trekken, enz.
TOEGANG f 3,65 of
'n 13-lessenkaart f 45,-.
Stel goede voornemens niet te lang
uit!
TOT ZIENS
In uw zwembad De Duinpan.

op onze
verfartikelen en gereedschappen
RESTANTEN BEHANG
vanaf f 2,50 per rol
Schildershal C.J. PAAP
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206
van 19/1 t/m 29/1-1983
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Nicaragua
In deze week zijn er weer 2 containers met kleren, medische apparatuur en technisch materiaal naar Nicaragua verstuurd.
Wij helpen mee aan hun wederopbouw.
Dat kunt u ook.
Stort uw bijdrage op:

GIRO 3580163
t.n.v. Stichting Nicaragua Komitée
Nederland
Postbus 13005. Utrecht, o.v.v.
„SSLN".

Het jaarverslag van het komitée is
beschikbaar voor belangstellenden.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.
* tweewielarbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Teiefoon 02507 - 1 44 99

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

v. d. Werft
mijn bakker
•indi 1746
Gwthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

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

Van Petegem b.v.
Kerfcpad 6 - Tel. 12703 - Zandvoort
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wonderdoener hordo duikt weer even op nieuws

Het zag er even naar uit, dat het hoofdstuk Michael Hordo, Canadees spekulant en een blauwe maandag eigenaar
van het Bouweskonsern, definitief afgesloten kon worden en in de annalen
van zandvoorts historie kon verdwijnen.

kort & klein
• Donderdag jongstleden deed een insluiper verwoede pogingen zijn naam waar
te maken. Bij een woning aan de Tjerk
Hiddestraathad hij het raam al open,
toen hij gekonfronteerd werd met de
bewoonster van het pand. Hij verdween
daarop met gezwinde spoed en wel,
zo bleek later uit het signalement, naar
de zandvoortselaan. Daar betrad de onverlaat de tuin van een woning, probeerde het huis binnen te dringen, maar
werd alweer gesnapt. De recherche tast
tot nog toe in het duister.

Onlangs nog kwamen Hordo's circuitaandelen in handen van de koninklijke
nederlandse automobielklup en de ned.
autorenvereniging. Ten lange leste,
mag wel gezegd worden, want de juridiese afwikkeling van deze overdracht
heeft eindeloos op zich laten wachten.
In persoon was de goochelaar met miljoenen al heel lang onzichtbaar en onhoorbaar. Hij zou zich ook niet meer
in de badplaats kunnen vertonen zonder hartelijk uitgelachen te worden.
Door dezelfde plaatsgenoten die zich
eens aan hem stonden te vergapen. En
menige lokale ondernemer, gedupeerd
door Hordo's spekulatieve fratsen, zou
met genoegen nog een kleinere of grotere rekening met hem vereffenen.
Toch blijkt de avonturier niet geheel
en al in rook opgegaan. Hij is na uitgebreide buitenlandse meditatie tot de
konklusie gekomen dat er een buidel
met penningen aan zijn neus is voorbijgegaan, omdat de kuratoren van het
bankroete hotelkonsern de verkoop te
lang hebben uitgesteld. Volgens de onverbeterlijke Michael had een spoedige
verkoop hem nog een aardig duitje op
kunnen leveren. De advokaat mr. van
Dijk heeft hij daarom gevraagd te bezien
of het mogelijk is alsnog verhaal te halen. Hordo voelt zich in zijn belang geschaad door het kurateel beleid. Je
moet maar lef hebben.
Het gerechtelijk onderzoek, waarvoor
al een voorlopig getuigenverhoor heeft
plaatsgevonden, past uitstekend bij de
blufpokerstijl van de mislukte wónderdoener. De aanval is de beste verdediging in het denken van deze nieuwewereld-geborene, die niet van zins is
zijn karriere van 'krantenjongen tot
miljonair' te laten verstoren door een
paar lastige lieden uit het land van
klompen en molens. Enkele maanden
terug immers meldden de huidige beheerders, mr. van der Haven en mr. Jitta, dat ze van plan waren Hordo op te
sporen en aansprakelijk te stellen voor
de mysterieuze verdwijning va.n ruim
6 miljoen uit de financiële bescheiden
van het Bouwesbedrijf. De 'continuing
story' heeft zo te zien zijn laatste aflevering nog niet bereikt.

de canadeze goochelaar: terug van weggeweest...

ds. mataheru hangt zijn toga
nog niet aan de wilgen
Toen Ds. Mataheru in 1968 naar Zandvoort kwam deed hij de, zoals hij het
zelf noemt 'geweldige ontdekking' dat
in zijn nieuwe standplaats niet de hervormde kerk alleen-zaligmakend was.
De uitstekende samenwerking met de
andere plaatselijke kerkgenootschappen
(in welk verband de predikant met
waardering de overleden Ds. Van de
Vloed memoreert) is dan ook één van
de plezierigste kanten geweest van zijn
werk in onze gemeente, die de op
tweede kerstdag 65 jaar geworden voor-

door vier pastores. Ds. van Hall, pastoor Kaandorp, Ds. Mataheru en Ds.
Biezeveld. Laatstgenoemde vertegenwoordigt tevens de kollegae die na het
vertrek van Ds. van de Vloed net als
zijzelf 'bijstand in het pastoraat' zijn
geweest, te weten Ds. Beks en Ds. Haitjema. Dat Ds. Biezeveld is aangewezen
heeft niets te maken met 'dames gaan
voor' maar met het feit dat zij zeven
jaar geleden in Zandvoort tot predikante
werd bevestigd en derhalve bevoegd is.
Ds. Mataheru ziet de dienst van a.s.
zondag als een bevestiging van de eenheid, 'ook al gaat er eentje weg'.

incvr. Kraan-MMth

ganger binnenkort gaat verlaten om
zich met zijn vrouw in Den Haag te vestigen. Dat hij het heeft over 'pensioen'
en niet over 'emeritaat' is typerend
voor de scheidende pastor. Geen dure
woorden, geen dikdoenerij maar gewóón doen, ook in de kerk. Hij vertelt
dan ook met zichtbaar plezier dat het
hem op de valreep toch gelukt is daar
tot twee maal toe een spontaan applaus
te doen opklinken. Dat was op kerstavond na het optreden van het kerkDoor de kapriolen van het canadeze
koor en na de suksesvolle opvoering
'repelsteeltje' zou men bijna uit
van het kerstmusical. Waarom mag het
het oog verliezen dat er wel vraagtekerkelijk bedrijf niet een beetje leuk
kens gezet kunnen worden bij de trage
zijn? Vroomheid betekent niet dat
afwikkeling van het Bouwes-faillissehet statig moet wezen. Als de Grote
ment. Het eindeloos touwtrekken om
Gezel met de mensen wil zijn dan moeen het uitstel van definitieve verkoop
ten de mensen gezellig zijn. ' aldus Ds.
van het bedrijf of onderdelen ervan is
Mataheru, die overigens met genoegen
allerminst in het belang van Zandvoort
op zijn zandvoortse jaren terugkijkt.
dat liever een nieuwe en gezondere on•Natuurlijk
waren er minder prettige
derneming ziet verschijnen. Ook de vele kleine schuldeisers die hopen nog iets dingen maar over het algemeen heeft
hij hier plezierig gewerkt met een goed
van hun verlies te kunnen redden, zijn
team. En ook de komende levenperiode
er niet mee gebaat. We moeten wel
aannemen dat de belangrijkste krediteu- belooft boeiend te worden. De toga
wordt namelijk niet aan de wilgen geren, de banken, er het meest belang bij
hangen maar zal twee en een halve dag
hebben. Maar het stille draaiboek van
per week dienst doen in Voorburg waar
deze miljoenenoperatie behoort helaas
Ds. Mataheru geestelijk verzorger wordt
niet tot de openbare stukken.
van twee diakonale tehuizen. 'Rustoord'
en "t Anker'. 'Maar ik ben er niet alleen
voor de bejaarden, hoor. Ik ben er voor
iedereen' verzekert hij nadrukkelijk.
Ook in Zandvoort was de sympathieke

GEVONDEN IN DECEMBER
Bij het buro van politie, Hogeweg 37,
tel. 13043, kunnen navolgende voorwerpen en huisdieren, die afgelopen
maand onbeheerd werden aangetroffen en bij de politie in bewaring gegeven, door de rechtmatige eigenaars
worden afgehaald:
een bankbiljet van 25 gulden; twee wieldoppen; een medaljon; een bruin etui
met sleutels; een zakje met kwartjes;
een klein zwart hoedje; twee schakelarmbanden; handschoenen; een kindermuts, twee sjaals, twee broches, een
identiteitskaart, twee honden, een
voorganger van de hervormde kerk er
jong katje, twee brillen, een deken, een
voor iedereen, dag in dag uit en dat jaren horloge, sleutels.
achtereen. Is het dan verwonderlijk dat
Kijkdagen voor gevonden fietsen: iedere
het pastoraat op een gegeven moment
2e en 4e woensdag van de maand tussen
een toch wel wat vermoeiende aange14.00 en 15.00 uur.
legenheid wordt? Zeker in een tijd
waarin zoveel op je af komt, zoals bijvoorbeeld de nog steeds stijgende werkloosheid. 'Er is een tijd van komen, er
is een tijd van gaan', konstateert de
predikant tot slot vrij lakoniek, maar
het is duidelijk dat hij 't heel erg op
prijs stelt dat het afscheid zal staan in
het teken van de oekumene. Op zondag 16 januari zal er om half elf in de
hervormde kerk namelijk een oekumeniese dienst van Schrift en Tafel plaats
vinden. Ds. Mataheru houdt de preek
terwijl de tafeldienst wordt geleid

• In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg het team van wetsdienaars
het aan de stok met een rekalcitrante
en alkoholhoudende automobilist. De
36-jarige man werd op de zandvoortselaan aangehouden toen hij in kennelijke staat een vierwieler trachtte te
besturen. Het opblazen van ballonnetjes om de alkoholgraad te testen vond
hij beneden zijn waardigheid en ook
een bloedtest door een geschool medicijnman weigerde hij vierkant. Er
werd hem een rijverbod van 8 uur opgelegd. Tijdens een 'gesprek' op het
buro in de vroege ochtenduren gedroeg
de weerspanninge burger zich aggressief en peinsde er niet over het politioneel onderkomen weer vrijwillig te verlaten. Even later kon dat ook niet meer,
want toen werd hij ingesloten wegens
lokaalvredebreuk. Als een buro-kraker
zogezegd. Een en ander ging, zo meldt
het onderkoelde verslag, 'met enige
strubbelingen' gepaard.
• De politieseries die de vaderlandse
omroepen op het scherm brengen halen een hoge kijkdichtheid. De bloedstollende achtervolgingen met snelle
auto's vinden dan ook gretig navolging
in de werkelijkheid. Drie jeugdige
amsterdammers speelden zaterdagochtend de hoofdrol in een zelfbedachte produktie. Zij negeerden een stopteken van de politie, die hun vliegende
vaart graag wilde afremmen. Achtervolgd door de surveillance wagen
vlogen de 15, 17 en 18-jarige hoofdstedelingen laag over de Boulevard
Barnaart richting Bloemendaal. In
die gemeente, gehuld in nachtelijk
duister, ontsnapte de auto tijdelijk
aan de jacht die inmiddels was ingezet
door de patroeljevoertuigen uit Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem. Terug in de badplaats raakte da bestuurder echter in een slip op de afslag Boul.
Barnaart- Burg. van Alphenstraat en
moest zich gewonnen geven. De amsterdammertjes hadden de auto in de
hoofdstad ontvreemd en werden gearresteerd, voorgeleid en ingesloten.

watëtstanclèn
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1023
14.30
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BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat voor het zomerseizoen 1983 in de begroting een bedrag van f. 16.000,-- is gereserveerd
voor het verlenen van financiële steun voor
de organisatie van een aantal seizoenevenementen.
Organisaties die een beroep willen doen op
deze z.g. "evenementenpot" dienen uiterlijk
voor l maart 1983 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.

V

nieuws
kort & klom

Zwartrijders opgelet. De nationale en driekleurige strippenkaart niet in de daar
voor bestemde automatengleuf stoppen kan u binnenkort duur te staan komen.
Volgende week duikt een horde kontroleurs in de bussen van deNZHen zij
maken daar in het vervolg een vaste dagtaak van. Afgelopen woensdag werd de
eerste groep kontroleurs door de kantonrechter beëdigd en deze week komen er
nog een flink aantal bevoegde speurders bij, tot een totaal van 39. Van nu af
aan is het mogelijk om de zwartrijders, die hun kans schoon zagen toen de onverbiddelijke chauffeur zijn stempelplicht overdroeg aan de gele robot, te verbaliseren. Ook de zogenaamd grijsrijders, die,ekspres of nieste weinig zones
laten af tikken, krijgen de rekening gepresenteerd. Een boete van f25,- plus de
vrachtprijs. Men kan rechtstreeks uit de broek-of mantelzak betalen. Wie slecht
bij kas is, mag een officiële bekeuring verwachten net als bij verkeersovertredingen.

vanavond
eerste optreden
zandvoorts
mannenkoor
Het Zandvoorts Mannenkoor dat zich
vanavond in de hervormde kerk zal
presenteren deed dit vorige week reeds
met een uiterst verzorgd programmaboekje. Dirigent Dico van Putten heeft
het zijn cirka zestig mannen maar ook
zijn publiek niet al te moeilijk gemaakt
door geen loodzware koorwerken maar
bekende, heel plezierig in het gehoor
liggende liederen op het programma te
zetten. Bovendien in een grote verscheidenheid want niet alleen het Slavenkoor uit de opera 'Nabuco' van Verdi,
het duet uit 'De Parelvissers' en het
Jagerskoor uit 'die Freischütz' zullen
vanavond door het kerkgebouw klinken maar ook een selektie uit 'My Fair
Lady', uit de musikal 'Bye Bye Birdie'
en het drinklied uit de operette 'De
Prinsstudent'. Verder zullen zowel vokale als instrumentale (piano en orgel)
solisten zich laten horen. Dico van Putten bewerkte voor dit konsert 'Der
Lindenbaum' van Schubert, een drietal Russische volksliedjes en het Zandvoorts Volkslied dat, gezongen door
koor en alle aanwezigen gezamenlijk,
ongetwijfeld een waardige afslutiing zal
vormen van dit premiêre-konsert van
een herrezen Zandvoorts Mannenkoor.
Een plezierige bijkomstigheid is dat er
tijden de pauze gelegenheid is om in
het jeugdhuis achter de kerk een kop

het 'Slavenkoor' van Verdi
koffie te drinken. Verder dient vermeld
dat de op zichzelf al niet hoge toegangsprijs van f 5,- voor houders van een Cultureel Jongeren Paspoort en 65-plussers
vastgesteld werd op f 3,50, een aardige
geste die navolging verdient. En tot slot:
voor het konsert dat vanavond om kwart
over acht begint zijn bij de ingang van de
kerk nog een paar kaarten verkrijgbaar.

De zandvoortse kruisvereniging organiseert in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar instruktieve bijeenkomsten over
de opvoeding van peuters en ouders die
hun eerste kind verwachten.
De oudergroep over de opvoeding van
peuters, die in samenwerking met de
Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid wordt gehouden, bestaat uit zes
. bijeenkomsten waarin de ontwikkeling
van de peuter aan de orde komt. Behandeld worden o.m. slapen, eten, zindelijk worden en jalouzie. De kosten
bedragen f 20,- p.p. en .f 25,- per echtpaar. De bijeenkomsten vinden plaats
op 26 januari, 2, 9 en 23 februari en
2 en 9 maart in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen. Folders
met uitgebreide informatie zijn verkrijgbaar bij de konsultatieburoos, zandvoortse peuterspeelzalen en eerder genoemde stichting. Telefoniese inlichtingen worden verschaft onder de nummers 16364 en 023 - 319325.
De voorlichtingsavonden voora.s ouders bestaan uit vier bijeenkomsten
welke op 8, 15 en 22 februari en op
1 maart in het Gezondheidscentrum
'plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten zullen enkele wijkzusters en een
docente van het Kraamcentrum informatie verschaffen over o.a. borst- en
flesvoeding, lichamelijke verzorging
van de baby en de kleding. Na de inleiding kunnen er vragen aan het informatieteam worden gesteld. De
avonden beginnen om 19.30 uur. Voor
meer inlichtingen bellen nr. 16364:
uitsluitend op de werkdagen tussen
13.30 en 14.30 uur
o De uitslagen van de Kerst-In loteri/
1982 zijn door de organisatoren bekend gemaakt.
1e prijs - nr. 2958- weekend-reis voor
2 pers. naar Düsseldorf of Brussel.
2e prijs - nr 1992 - heren- of damesrijwiel.
3e prijs - nr. 1642 - origineel schilderij.
4e prijs - nr. 2891 - sierlamp kaars
5e prijs - nr. 1166 - koffiezetapparaat.
6e prijs - nr. 2277 - mixer.
Bovenvermelde prijzen zijn inmiddels
aan de winnaars uitgereikt.
De volgende tombola-prijzen zijn nog
af te halen bij de fam. Rooijmans, Zandvoortselaan 42, Zandvoort
Gele serie nrs.: 85, 88, 221, 364, 365
534,565,619,621.
Rode serie nrs.: 65, 156, 263, 433, 435.
Blauwe serie nrs.: 17, 20, 24.

hoeranr

PERSPUBLICATIE
ONROEREND GOEDBELASTINGEN
1982
In de loop van de maand januari 1983 zal
de Rijksbelastingdienst, die de invordering
van de onroerend-goedbelasting verzorgt,
de aanslagen voor het belastingjaar 1982 van
deze belasting aan de belastingschuldigen van
de gemeente Zandvoort toezenden.
De aanslagen voor het belastingjaar 1982 zijn
gebaseerd op de waarde naar het prijspeil
1 januari 1980. De waardedaling die na
1 januari 1980 heeft plaatsgevonden is NIET
van toepassing op de aanslag voor belastingjaar 1982.
De voor belastingjaar 1982 geldende tarieven
per waarde-éénheid van f 3.000,-- bedragen:
a. voor gebruikers (huurders, bewoners
e.d.)
f 2,33
b. voor zakelijk gerechtigden (eigenaren
e.d.)
f 2,97
Nog niet alle bezwaarschriften tegen de aanslagen onroerend-goedbelastingen 1981
zullen zijn afgewikkeld op het moment dat
de aanslagen 1982 worden verzonden.
Als de beslissing op een bezwaarschrift tegen
de aanslag 1981 gevolgen heeft voor de
aanslag 1982 zal de correctie van de aanslag
1982, zonder dat een bezwaarschrift behoeft
te worden ingediend, van gemeentewege
geschieden.
Het inzenden van een bezwaarschrift mag
(bijvoorbeeld ter behoud van rechten in een
beroepsprocedure) uiteraard wel.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat deze
publicatie uitsluitend betrekking heeft op
diegenen, die tegen de aanslag 1981 een
bezwaarschrift hebben ingediend.

GEVRAAGD DOOR
BEJAARD ECHTPAAR
voor permanent een benedenwoning of flat met lift, balkon en uitzicht
op zee. Graag aparte verwarming.
Moet plaats ziin voor auto.
Huur rond f 900,- per maand.
Fam. van der Dool, Duinweg 2
Santpoort-zuid
Tel. 023-375284, bellen na 18 uur

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
Icuiutgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
YOGA-STUDIO
zandvoort
talefoon
17889 - 16230

O
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83e jaargang no. 04

eanduoorrse ha

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

herrezen zandvoorts mannenkoor
kreeg ovationele ontvangst

waterstanden
jan.

foto Jacob Koning

De roem was het Zandvoorts MannSnkoor vooruitgesneld. Op het moment
dat de circa zestig koorleden dinsdagavond in stemmig zwart uit de konsistorkamer kwamen wachtte hen een
ovatie van een luid applaudisserende
en juichende menigte, die de hervormde kerk tot de laatste bank had bezet.
De talrijke bezoekers, onder wie veel
jongeren, werden in hun verwachtingen
niet teleurgesteld want wat het koor
onder leiding van Dico van Putten tij] dens zijn eerste konsert gepresteerd
heeft is bepaald niet gering. De in het
programma vermelde André Rijs was
door ziekte verhinderd en men prees

wel in dat deze liederen als toegift in
aanmerking kwamen. In tegenstelling
tot de vokale prestaties van de 'grote'
mannen konden die van de 'kleine' ons
niet zo bekoren Het is natuurlijk vertederend om een zestal jongetjes in
witte overhemdjes met een zwart vlinderdasje te zien opdraven maar dat was
dan ook alles. Een muzikaal hoogtepunt
vormde naar onze mening het optreden
van de pianisten Bert van Poelgeest en
Dico van Putten, die op twee piano's
een sublieme vertolking gaven van 'An-

dantino' van Alfredo G Varia en de
Waltz for lovers' van Guus Jansen. Nadat de.solisten in de bloemetjes waren
gezet werd door de circa vijfhonderd
aanwezigen uit volle borst het Zandvoorts Volkslied gezongen. Onder de

bezielende leiding van Dico van Putten
en Michiel Jansen aan het orgel vormde
het een fraaie afsluiting van het bijzonder geslaagde première-konsert van het.
nieuwe Zandvoorts Mannenkoor.

ir. louwes - bemanning
ontving tafel van verdienste

ÜÜÜÜÜÜOPRUIMING!!!!!!!!!!!!

3 nagaoka video-banden 180
3 uurs
nu voor slechts i 80,op = op
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4 januari

-

10 januari 1983

ondertrouwd: de Jong, Ronaid en van
Middelkoop, Irma. Loos, Peter en van
derWerff, Ingrid.
gehuwd: van Rooyen, Alfonsus Maria
en Hellingman, Monique. Loskamp,
Hendrik Jan en van Duijvenbode, Adriana.

PLATEN:
Dionne Warwick 11,90
Lee Towers 11,90
KidCreole 11,90
enz.
op = op
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beeld + geluid
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L.W.

H.W.

L.W.
00.04
00.40
01.19
01.55
02.37
03.22
04.10
05.02
05.59

SINT NICOLAAS- EN KERSTAKTIE

mevr. Kraan - Meath
zich dan ook gelukkig dat de Haarlemmer Ton Vreeswijk bereid gevonden
werd hem te elfder ure te vervangen.
Aardig detail: Ton Vreeswijk, die
momenteel de leiding heeft.over twee
gemengde koren en freelance werkzaam
is bij de Nederlandse Operastichting,
was achttien jaar geleden de laatste dirigentvan het voormalige Zandvoortse
Mannenkoor. Met zijn fraaie bas vertolkte hij voortreffelijk de solo in 'die
Wolga Forelle' van Schubert alsmede
de bekende aria 'O Isus und Osires' uit
Die Zauberflöte van Mozart. Na de pauze verraste hij zijn gehoor met het bijzonder mooi gezongen 'Porterlied' uit
de opera 'Martha' van Von Flotow en
'Die beiden Grenadiere' van Robert
Schumann, voortreffelijk op de piano
begeleid door Bert van Poelgeest. Van
het koor lieten enkele leden zich eveneens solisties horen, o.a. Jan Peter Versteege en Wim de Vries in het duet
'De Parelvissers' van Bizet, Hans Botman met het vrolijke 'A merry heart'
en Wim van der Moolen met 'If l were
a rich man'. Dit bekende lied uit 'Anatevka' hadden wij hem vaker horen
zingen maar nog nooit zo goed als deze avond. De akkoestiek van de kerk
of geïnspireerd door een dol-enthoesiast publiek? Trouwens alle solisten,
onder wie de nog niet genoemde Albert van der Moolen en Jan Wijnstroom
werden met een uitbundig applaus gehonoreerd. Terugkomend op het
koor noemen we met waardering het
Jagerslied uit 'der Freischütz' en het
geestdriftig gezongen Drinklied uit
'De Prinsstudent'. Het zat er dan ook

H.W.

15
04.04
12.03
16.03
16
04.29
12.29
16.39
17
05.05
13.07
17. 19
18
05.49
13.51
17. 57
19
06.29
14.30
18.38
20
07.07
15.07
19. 22
21
07.45
1544- 20. 09
22
08.27
16.26 21. 00
23
09. 17
17.17 21. 57
Springtij
16- 31 januari
24 januari
Dood tij

geboren: Randy, dochtervan: van
Aacken, Dirk Jacobus en Steegman,
Edith. MelanieAndrea, dochtervan:
Bothe, Maarten Andrè en Regoor, Andrea Ursula.
overleden: van Staveren, Gijsbertus
gerardus, oud 65 jaar; Snijder geb. van
Aggelen, Johanna Wilhelmina, oud 88
jaar; Bouhuijs, Jacob, oud 80 jaar.

De Tafel van Verdienste is een onderscheiding die sociëteit Duysterghast ieder jaar tijdens haar nieuwjaarsreceptie
uitreikt aan een instelling of persoon die
zich in het bizonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de zandvoortse gemeenschap.
Afgelopen zaterdagavond vond die uitreiking voor de 13e keer plaats. De eer
kwam ditmaal toe aan de afdeling Zandvoort van de Koninklijke Noord-Zuidhollandse Reddingsmaatschappij, d.w.z.
aan de bemanning van de hier gestationeerde reddingsboot ir. S. Louwes. Die
trad daarmee in de voetsporen van voorgaande instellingen en personen als
Bouwes, Rekreade, ZRB, zr. Bokma^
burgemeester Nawijn, G. Loogman, Bep
Roosen en zr. de Beer.
Voorzitter Jaap van Pol memoreerde
het vele spannende en inspannende
werk dat de KNZHRM al sinds de napoleontiese tijd verricht. In de afgelopen 158 jaar werden meer dan 300
mensen levend uit de koude golven gehaald, vaak bij storm en ontij. Schipper
Jan van der Ploeg en motordrijver Ab
Bos namen de onderscheiding, een
schepping in marmer van Toon Lavertu,
in ontvangst.

Wie de gehuldigde zandvoortse redders
aan het (oefen)werk wil zien, heeft een
goede kans op de zaterdagochtend. Wel
moet men dan op tijd uit de weekendveren, want de oefening met de reddingsboot en het wippertoestel beginnen om
9.00 uur op de volgende dagen: 22 jan.,
5 en 26 febr., 12 en 26 maart 1983.
Vertrek vanaf het boothuis.

Op donderdag 6 januari zijn door notaris Weve uit de talloze ingeleverde
vellen met plakzegels de winnende
prijzen van de Sint Nicolaas- en Kerstaktie van de Handelsvereniging Hanze
getrokken. Het is ondoenlijk alle ruim
200 prijswinnaars met naam en toenaam te publiceren. De lijst met gelukkigen ligt echter ter inzage op het kantoor van de Koerant, Achterweg 1.
De hoofdprijzen vermelden we hieronder: waardebonnen van f 100,-:
E. Spruit-, Oosterparkstraat 50B
R. Althuisius - Poststraat 12
Boutouta - Keesomstraat 129
Al - Lorentzstraat 138
W. Schaap - Flemingstraat 340
M. Molenaar ; Flemingstraat 254
Jansen - Flemingstraat 168
G. Poots - Celsiusstraat 77
G. Boxhoorn - Achterweg 5
J. Voerman - Dr. Gerkestraat 21 zw.
diner voor vier personen bij Restaurant
Queeny:
T. v.d. Bergen - Troelstrastraat 8
weekend voor twee personen bij Restaurant Queeny :
E. Belder - Prof Zeemanstraat 1.
De waardebonnen kunnen na vertoning
van een legitimatiebewijs worden afgehaald bij Reisburo Kerkman, Grote
Krocht 20 en besteed bij de winkeliers
die aan de aktie deelnamen.

VIDEO:
Fisher Bèta
f 1498,Fisher V.H.S.
f 1798,FisherV.H.S.
f 1998,Sony Bèta
f 1798,Sharp V.H.S.
f 1898,Alleen gedurende de
PEETERS

beeld + geluid
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familieberichten

oroeien uit zandvoort
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Voor uw bewijzen van deelneming ondervonden na het heengaan van mijn
allerbeste vriendin, onze zuster, schoonzuster en tante

Toen in het begin van
deze eeuw de fantasie
zich meester maakte
van de prentbriefkaart kwamen er
voor de ontwerpers
Uil van mogelijkheden. Zo tekenden
K strandstoelen,
badkoetsjes, vissen
en schelpen met
daarin een strandgezicht. Hoewel wij
persoonlijk niet gecharmeerd zijn van
deze ansichten plaatten we er vandaag
één voor hen die het
wel zijn.

werkeloosheid in zandvoort
bereikt na-oorlogs rekord
Volgens de laatste cijfers zijn er in
Zandvoort bijna 500 geregistreerde werkelozen. De openstaande vraag naar personeel in de badplaats steekt daar schril
bij af. Precies 7 baantjes zijn er te vergeven. De werkzoekende mannen en
vrouwen hoeven zich dan ook niet veel
illusies te maken, zelfs niet als zij de
hele regio afspeuren naar een werkgever.

de problemen te doen. Toch is het volgens de wethouder zeker niet zo dat
initiatieven uit de bevolking zelf op onwil van het gemeentebestuur zullen
stuiten. Een willig oor is wel het minste Zo is een plaatsgenoot op dit mo'
ment in gesprek met wethouder over de
opzet van de 'klussenbank'. De bedoeling is dat handige werkelozen de helpende hand reiken bij karweitjes, timmerwerk e.d. in en om huis, bijvoorbeeld aan bejaarden, die zulk werk
kunnen aanmelden op een centraal
punt.

In het rayon Haarlem (Zuid-Kennemerland) verkeren immers een kleine 7000
mensen in eenzelfs uitzichtloze situatie.
Zij rnogen onderling 230 banen verdelen. Een rampzalige ontwikkeling tekent
zich af, want ook voor 1983 zijn de
vooruitzichten niet rooskleurig, integendeel, de meeste deskundigen menen dat
er juist dit jaar grote klappen zullen vallen.
Nog nooit in de na-oorlogse geschiedenis van Zandvoort is het aantal werkelozen zo hoog geweest. En het is maar
een schrale troost dat het elders vaak
nog erger is. Net 10 jaar geleden telde
men in de badplaats 97 mensen zonder
werk, evenals 5 jaar terug. In 5 jaar tijd
is het aantal nu vervijfvoudigd, een toename zonder weerga, al moet men in
deze gemeente natuurlijk wel rekening
houden met een aanzienlijke seizoenwerkeloosheid. Het grootste probleem
vormen de jeugdwerkelozen. Schoolverlaters die nog nooit aan het arbeidsproces hebben deelgenomen en, naar
het zich laat aanzien, daar voorlopig
ook de kans niet toe krijgen.
De plaatselijke overheid is inmiddels
heel voorzichtig bezig om te bezien of
zij een aktieve rol kan spelen om deze
ontwikkeling in ieder-geval ten halve
te keren. Voor de recio is een kommissie ingesteld die lokale initiatieven in
die richting moet toetsen. Wethouder
sociale zaken Jongsma is voorzitter van
die kommissie en de aangewezen persoon derhalve om enig licht te werpen
op de zandvoortse plannen. Ideeën
eerder, die het stadium van de denktrommel nog niet verlaten hebben.
Volgens de bewindsman moet het mogelijk zijn na verloop van tijd 50 tot
100 jeugdige zandvoortse werkelozen
tijdelijk aan het werk te krijgen in een
aantal projekten. Het zou vooral om
gemeenschapstaken gaan die door het
ambtelijk personeel niet of niet naar
behoren kunnen worden verricht. Zo
stelt hij zich veel voor van het beheer
van het duinterrein in het binnencircuit, het aanleggen van paden, verlichting, bebossing, de aanleg met andere
woorden van een echt wandelgebied.
Verder zou inzet mogelijk zijn bij het

FREDDY GEERTSEMA
betuigen wij U onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
B. Roozen
Zandvoort, janauri 1983.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 16 januari a.s.
10.30 uur: Ds.C.Mataheru, afscheid
in een oekumeniese dienst van Schrift
en Tafel. Medewerking Herv.Kerkkoor,
crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 16 januari a.s.
a.scheid ds.Mataheru in herv.kerk.
PROTESTANTENBOND
zondag 16 januari a,s.
afscheid ds.Mataheru in herv.kerk,
geen dienst in de Brugstraat.
ROOMS KATH'KERK
zaterdag 15 januari a.s.
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.
zondag 16 januari a.s.
10.30 uur: zie herv.kerk.

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).

Vooralsnog is er echter van al deze plannen nog helemaal niets gerealiseerd. Wel APOTHEEK
zijn er 500 werkelozen die weinig reden Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel.13073.
hebben de toekomst erg zonnig in te
zien.

Jongsma: tijdelijk werk voor 50 tOt 100
jeugdwerkelozen moet mogelijk zijn.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentasekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbadrijf
Flinterman, Zandvoortnlam
• 365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuw*
en gebruikte Renaultt
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 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.
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.

WINTERTRAINING VOOR EERSTE ZANDVOORTSE CYCLE-CROSS

Het lag voor de hand dat de initiatiefnemers van de zomerse 'Ronde van
Zandvoort' 's winters niet op hun lauweren gingen rusten. De wintermaanden bieden wielrenners namelijk een
goede gelegenheid om hun konditie op
peil te houden. Zo wordt bijvoorbeeld
's zondagsochtend op de winterbanen,
o.m. 'Ahoy op Zondag', een aantrekkelijk wielerprogramma gepresenteerd.
Ook de cycle-cross (veldrit) wordt reeds
jarenlang beoefend en mede door de
Behalve een werkprobleem is er ook nog suksesvolle verrichtingen van wielreneen vrijetijds-probleem. Hoewel Jongsners als Hennie Stamsnijder, Reinier
ma principieel blijft vasthouden aan .
Groenendaal en Herman Snoeijink
het standpunt dat voor het jongerenbreidt zich deze vorm van sport hoe
werk ruimte moet komen in een wijklanger hoe meer uit. Er wordt dan een
centrum in nieuw-noord, wordt op dit
parkoers uitgezet dat voor driekwart gemoment toch serieus bekeken of er
fietst en voor één kwart gelopen moet
voor de ongebonden jeugd, zoals de
worden, wel of niet met de fiets op de
krakers van Iwanowitch, een plek te
schouder. Wij vertellen dit omdat op
vinden is in bestaande akkommodatie
zondag 23 januari ook in Zandvoort
in het centrum. Ook zijn er vergevoreen cycle-cross verreden zal worden.
derde plannen om incidenteel open
Het organisatiekomité van de 'Ronde
avonden voor de jeugd te organiseren
van Zandvoort' (die dit jaar op woensin de Krocht.
dag 27 juli zal worden gehouden), het
enthouasiste trio Peter Versteege, Jan
Een eigen ruimte waar de zandvoortse
van Riessen (namens H.S.V. de Kamwerkelozen elkaar kunnen ontmoeten en pioen) en Jaap Schilder, is er in geslaagd
aktiviteiten op touw kunnen zetten, zit
geheel op partikulier terrein een parer niet in. Naar het advies van de welkoers uit te zetten en wel op het zuidezijnskommissie acht men het gescheiden lijk BP-terrein, gelegen aan de Brederoen geïsoleerd optrekken van bepaalde
destraat in Zandvoort-zuid. Behalve de
groepen uit de bevolking een heilloze
Kennemerland Beverwijk en Bollenorganiserende vereniging H.S.V. De
weg. Een dergelijke ruimte was een van
streek Lisse. Het programma luidt als
Kampioen uit Haarlem zijn voor deze
de wensen van het 'werkelozen-komitee wedstrijd de volgende klups uit de regio volgt:
Zandvoort' dat in februari 1982 de pijp
uitgenodigd: Excelsior, Haarlem, De Ba- 12.15 uur jeugdrenners
13.00 uur nieuwelingen
aan maarten gaf wegens 'verregaande
taaf. Halfweg, D.T.S., Zaandam, G.G.
13.45 uur liefhebbers/veteranen
laksheid van de gemeente' om iets aan
M.C., Weesp, Amstelland Amsterdam,

onderhoud van plantsoenen en bij niet
kommerciële organisaties die een direkte relatie hebben met de gemeente.
Jongeren zouden wellicht ingeschakeld
kunnen worden bij evenementen en
zelfs voor de werkzaamheden van het
vvv. Op geen enkele wijze, dat staat
voorop, mogen de aktiviteiten konkurrentievervalsend zijn ten opzichte van
het bedrijfsleven.

14.30 uur : amateurs / junioren.
Het belooft voor wielerenthousiasten
een spannende middag te worden die
dankzij een aantal sponsors gratis toegankelijk is.

woningramp voor mensen
zonder centen

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT
BADHUISPLEIN 7

Belangrijke tapijtveiling
zondag 16 januari 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder zullen
door veilingbedrijf ROZENBURG in het openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE,
CHINESE
OOSTERSE
TAPUTEN
en andere

de veihngvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is
voorzien van een garantie certificaat.

Voorlopig laatste woningwetwoningen in Zandvoort. In 1983 komen er geen meer bij.
Een maand eerder dan verwacht is het
aantal huizen dat dit jaar in Zandvoort
gebouwd mag worden -het woningbouwkontingent- officieel bekend geworden.

De 60 premiehuurhuizen zouden op het
terrein van de Schelp neergepoot kunnen worden, maar daarvoor zijn de
plannen nog lang niet rond. Waarschijnlijker is dat de 59 geplande woningwetwoningen op de plek van de JulianaVorige week vrijdag meldden wij al dat
en Agathaschool nu in de premiehuurhet raadslid Termes uit goede bron versfeer gerealiseerd worden. Liefst eennomen had dat sociale woningbouw voor gezinswoningen, waar grote vraag naar
de badplaats van de baan was. Hij had
is. De '43 Hat-eenheden leveren geen
het bij het rechte eind. Als enige geprobleem op. 26 bij de Klimop en 17 in
Groot Kijkduin.
meente in de regio krijgt Zandvoort
geen enkele woning in die sektor toegewezen. Vorig jaar waren dat er nog
36.
Wel mogen er in 1983 60 premiehuurwoningen, die aanzienlijk duurder zijn voor
de woningzoekende burger, verrijzen alsook 43-Hat-eenheden voor 1- en 2 persoonshuishoudens. De toewijzing betekent dat b en w een aantal bestaande
bouwplannen zal moeten herzien. Bij
toekomstige plannen kan men direkt
inspelen op de veranderde opstelling
in Den Haag, waar het kabinet om kapitaalsredenen, waaronder de kosten
van het huursubsidiestelsel, drasties
het mes heeft gezet in de volkshuisvesting. Van 40.000 nederlandse woningwetwoningen naar 20.000 is een radikale ingreep met name voor de mensen
met een laag inkomen.
Het is niet bekend hoeveel zandvoortse
woningzoekenden hierdoor gedupeerd
worden. Op de afdeling volkshuisvesting heeft men geen inzicht in de inkomenssituatie van de ingeschrevenen.
Daar verhelpt ook het nieuwe puntensysteem niets aan. Tot nu toe hebben
van de 1000 mensen in de kaartenbak
van de afdeling er bijna 600 gereageerd
op het verzoek zich al dan niet akkoord
te verklaren met de hen toegekende
punten. Voor de vvd was dat onlangs
reden om eerder genoemde getallen
over de 'harde' woningnood als minder
serieus te beschouwen. In een eerste
reaktie sprak liberaal Jongsma de hoop
uit dat de premiehuurbouw een doorstromingseffekt teweeg zou brengen en
zo toch enig soelaas kon bieden voor
de minder vermogenden.

foto Jacob Koning

Jan Termes, voorzitter van de woningbouwvereniging EMM spreekt van 'een
heel zure,appel voor Zandvoort'. Hij
kondigde de lokale ramp niet voor niets
zo vroeg aan: 'de gemeente maakt in
deze situatie wel een erg gelaten indruk.
Ik heb wat druk op de ketel proberen
te zetten maar men reageert lauwtjes.'

Kijken Zondag
van 13.00 tot 15.30 uur.
Aanvang veiling 16.00 uur.

Bouwbedrijf
VpOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

. lid. N. V. O. B
winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

zandvoort helpt kasulu
Aan de gemeente Zandvoort is vergundatum voor de jaaraktiviteiten. Ook
ning gevraagd voor de jaarlijkse huis aan voor 1983 kan ten alle tijden geld worden gestort op postgiro 2922 of bankhuis kollekte van 28 maart tot 3 april.
rekening 69.61.42.880 van de NederDe werkgroep 'Leprabestrijding Aktie
Zandvoort' zal dan ook weer een folder landse Middenstandsbank t.g.v. Lepraaktie Zandvoort.
huis aan huis verspreiden met informatie over de leprabestrijding in Kasulu
en de zandvoortse aktiviteiten hiervoor. Voor meer informatie en/of aanmelding
kan men terecht bij de sekretaris mevrouw C^ Rijkbost-De Graaf, A.J. v.d.
Zandvoort gaf vorig jaar f 12.175,29
voor het lepraprojekt Kasulu in TanzaMoolenstraat 48, tel. 16015 en de
nia. F 6.422,04 aan kollektegelden,
penningmeester mevrouw A. Amendef. 1.353,25 aan giften via bank en giro
Ruitenbe.rg, Oosterstraat 5, tel. 16774
en de bijdrage over 1981 van de geen 18611.
meente Zandvoort ten bedrage van
f 4.400,-.
De aktiviteiten in Zandvoort voor het
lepraprojekt zijn verspreid over het gehele jaar. Hoogtepunten zijn daarbij leprazondag in januari en de kollekteweek
in het voorjaar. Ook in 1982 is daarvoor huis aan huis een folder verstrekt
met informatie over het Kasulu-projekt.
In deze folder stond, bij de verantwoording voor de ontvangsten over 1981,
tevens vermeld dat de opbrengsten van
1982 hoofdzakelijk besteed worden
voor de aankoop van betere medicijnen,
en het ontwikkelen hiervan. Deze medicijnen zijn noodzakelijk omdat in een
aantal gevallen het goedkope DDS niet
meer werkt.
De werkgroep nodigt de zandvoortse
bevolking uit om ook in 1983 weer een
bijdrage te geven voor het helaas nog
steeds noodzakelijke leprabestrijdingswerk. De Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding te Amsterdam, die
door de regering is erkend, garandeert
een doelmatige besteding van het geld.
30 Januari aanstaande wordt de jaarlijkse wereldleprazondag gevierd. Deze dag
wordt algemeen beschouwd als de start-'

Ja n se n Bouw. bv.

Haarfem...meesterlottelaan 16 .....315428.

speelt pratt weer mee?
Us en weder dienende spelen de voetballers van Zandvoortmeeuwen a. s. zondag om 14.30 uur op eigen veld tegen DCG. In de eerste kompetitiehelft wisten de ZVM-ers de amsterdammers op het nippertje te verschalken (2-1).
De meeuwen kunnen een paar ekstra puntjes best gebruiken en het komt
daarom goed uit dat de voorhoede versterkt kan aantreden.
Kopspecialist Duncan Pratt, die lange tijd uit de roelatie is geweest omdat hij
problemen had met de nieuwe trainer Frans Kramer en diens methoden, wil de
grasmat toch weer onder de voeten voelen. Het konflikt is inmiddels bijgelegd,
in der minne geschikt. Als de engelse speler op de trainingen verschijnt is het
vrijwel zeker dat hij weer een plaats in de basisopstelling vindt. De blessure
van Buchel en de schorsingen van Leyenhorst en van der Zeys duren overigens
nog voort. Die zijn zeker niet van de partij.

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

POLEN,5398
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

Hoewel B.C. Lotus wel weer een paar
fikse nederlangen te verwerken kreeg
in de badmintonkompetitie, bleven de
meest kansrijke teams,het 2e en 7e,ook
ditmaal fier overeind tegen hun rivalen.
Zij behouden dan ook hun topposities.
De uitslagen luiden als volgt:
Haarlem 3
- Lotus 1
5-3
Hilversum 3
- Lotus 2 3-5
Weesp 2
- Lotus 3 5-3
Huizen 1
- Lotus 4 7-1
Airsport 2
- Lotus 5
7 1
Weesp 7
- Lotus 6 7-1
Fl. Shuttle
- Lotus 7 3-5
Energia 5
- Lotus 8 1-7
v. Zijderveld 18 - Lotus 9
6-2
Johez 1
- Lotus 10 8-0
v, Zijderveld C1 - Lotus Cl 80
A.s. zondag spelen de meeste teams de
laatste thuiswedstrijd in de Pellikaanhal. Om 13.30 uur gaan van start:
Lotus 2
- AAC 1
Lotus 3
- Slotermeer 4
Lotus 4
- US2
Lotus 5
- Fl. Shuttle 1
Lotus A1 - Slotermeer A4
Om 10.00 uur treden de badmintonners
aan tegen:
Lotus 6
- Kennemerland 3
Lotus 7
- Amroba 1
Lotus 8
- v. Zijderveld 17
Lotus 9
- Umond 4
Lotus 10 - Velsen 10
Lotus BI - Weesp B1
Lotus is er verder in geslaagd weer genoeg jeugdige spelers te interesseren
zodat een C2-team opgesteld kon worden. Buiten kompetitieverband spelen
deze jongeren om 10.00 uur tegen
Zoetermeer C2.

OPRUIMING
echte 112 prijzen
op onze
verfartikelen en gereedschappen
RESTANTEN BEHANG
vanaf f 2,50 per rol
Schildershal C.J. PAAP
Hofdijkstraat 24
Tel. 1 2206
van 19/1 t/m 29/1-1983

!! OPRUIMING !!
tijd om met minder geld
meer te kunnen kopen!
vele artikelen met
20 tot 50% KORTING!

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet
op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge artikel 6a der Hinderwet
hebben verleend aan de gemeente Zandvoort ten behoeve
van een vuillaadstation gelegen aan de Van Lennepweg
105 te Zandvoort.
De beschikking en alle daarop betrekking hebbende
stukken liggen op werkdagen gedurende een maand,
gerekend vanaf 14 januari 1983 ter inzage tijdens de
kantooruren:
ten provinciehuize te Haarlem (Afdeling Milieuhygiëne,
Paviljoenslaan 7) en ter secretarie der gemeente
Zandvoort, Raadhuisplein 16 te Zandvoort.

zie onze etalage I

KERKSTR.20

• TIL: 13136

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

de originele
koninginnegelei

BEGRAFENISSEN
Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

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

kamerlingh onnesstraat 38/zand voort/
telefoon 02507 - 1 84 84*
Haltestraat 37
2042 LK Zandvoort
Telefoon: 02507-19210

mijn bakker
•inde 1746
GMthuisplein 3

Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem

(bij de Botermarkt)

Haal warmte en kleur in uw huis

met lbloemen van bloemenhuis J.

Bluys

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

MANNENMODE
JLtoa bromet mode

wij bieden u aan:
* tweewielarbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

stretchcord pantalons
alle maten van f 159,- naar f 79,-

Gtioto. Kwakt 19 - 2042 LT landvoovt
Te.le.6oon 02507-17B7S

opruiming

Telefoon 02507 - 1 44 99

jacks - halve prijzen
BEL

en winkelcentrum

voor een
omroepertje

Nieuw Noord

12135

Tel. 12129

(VoorhMn Jae. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort)

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

PHILIPSEN

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

t. d. Werft

TRANSPORTEN

H. H. KROON

OPOENE1TEIN B-Y„

YOGA-STUDIO
Zandvoort
We hebben een nieuw lesprogramma.
Bent u Nieuwsgierig?
Bel gerust Gonny v. Hu ystee
tel. 17889 of Anja Zuidweg
tel. 16230.

CREMATIES

BEGRAFENISONDERNEMING

Installatie bureau

omroepers

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

provinciaal bestuur
vannoord-holland

ETSEN - OOSTERSE KUNST
KUNSTNIJVERHEID

die wordt gehouden op donderdag
27 januari a.s. in het veilinggebouw
de Witte Zwaan, Dorpsplein 2.
Kijkdagen:
maandag 24 en dinsdag 25 januari a.s.
van 10.00 tot 19.00 uur.
Inzendingen mogelijk.
Inlichtingen: tel. 12164
Fa. Waterdrinker

Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare
Bibliotheek der gemeente Zandvoort, gelegen aan de
Prinsesseweg 32-34, op zaterdagochtenden van 10'.00
tot 14.00 uur.
Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst
voor de Milieuhygiëne van de Provinciale Waterstaat (tel.
023 - 31 93 50) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.
Haarlem, 13 januari 1983.

Belangrijke
inboedelveiling

De gehele wintercollectie gaat eruit met
KORTINGEN van 20 tot 50%
PHILIPSEN MANNENMODE
Haltestraat 40-42
Telefoon 1 6218

van 30%-50% KORTING
op onze hele
winter voorraad

dinsdag 18 januari 1983

83t iaargang no. 05

eanduoorrse hoera

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

reaktie van rita de jong op boze brief
vvd-wethouders

foto Jacob Koning

De bezorgdheid van de vvd-f raktie over
het omzeilen van de inspraakrechten
van het gemeentelijk personeel bij belangrijke benoemingen en bij reorganisaties is haar niet door iedereen in
dank afgenomen.
De eigen bewindslieden in het kollege,
de wethouders Jongsma en Attema
reageerden eind vorige week furieus
op het openbare misnoegen van hun
politieke verwanten. Twee weken geleden stelden fraktieleidster Rita de
Jong en Frits van Caspel namens de
gehele liberale raadsfraktie een aantal
schriftelijke vragen aan b en w. Zij
wilden graag weten waarom de medezeggenschapskommissie van de ambtenarij gepasseerd was bij de benoeming
van een nieuwe chef voor de sekretarie afdeling algemene zaken. Zoals bekend zal de binnenkort aftredende
chef de heer Harting opgevolgd worden
door de heer Waning, nu hoofd onderwijszaken. De vvd-ers wilden tevens
het naadje van de kous weten over een
op handen zijnde reorganisatie van de
ambtelijke diensten. B en w zouden het
al eens zijn over de afsplitsing van het
buro volkshuisvesting, dat nu nog onder algemene zaken valt, tot een zelfstandige dienst. Ook daarin is het personeel op geen enkele wijze gekend,
De vvd-wethouders blijken weinig te
spreken over deze openlijk kritiek van
de f raktie. In een schrijven aan De
Jong wijzen zij er op dat voor hun
geestverwanten genoeg wegen openstonden om vooraf in overleg te treden over deze materie met hun partijgenoten in het kollege. Het zit de
vvd-bestuuroers niet lekker dat de
gang van zaken rond benoeming en reorganisatie via de pers aan de grote klok
gehangen is. Al zes weken geleden is
de gevolgde procedure, waar ook Jongsma en Attema bedenkingen tegen geuit hebben, in b en w besproken. Zij
vinden het echt te ver gaan dat ze nu
nog eens in het openbaar gekapitteld
worden.
Volgens fraktievoorzitster Rita de Jong
waren de liberale wethouders echter
wel degelijk op de hoogte van het feit
dat er vragen gesteld zouden worden. De
affaire is in het fraktieberaad ter tafel
gskomen nadat Jongsma en Attema in
het kollege geen meerderheid konden
vinden voor hun bezwaren. Aangenomen mag worden dat daar een patstelling is ontstaan, waarna burgemeester
Machielsen, wiens stem in dat soort gevallen de doorslag geeft.de knoop heeft
doorgehakt.
'De door ons gestelde vragen waren
met andere woorden, aldus mevrouw
de Jong, als ondersteuning voor onze
eigen wethouders bedoeld. Dat het
wat aan de late kant is, is niet onze
schuld. We zijn ook pas achteraf geinformeerd over het kollegeberaad van
eind november waarin dit aan de orde kwam. En rondom de algemene
beschouwingen moest nog heel wat
werk verzet worden door de fraktie.'

nieuws
kort & klein

• De shoarmazaak aan de Kosterstraat
heeft het zwaar te verduren. Werd medio 1982 de hele inventaris al een keer
kort en klein geslagen, afgelopen vrijdagnacht was het weer raak. Met de
aangifte van de vernielingen en de geweldpleging schoot de politie niet veel
op. Die kon niets anders doen dan konstateren dat er inderdaad veel aan diggelen gegaan was. De daders waren allang spoorloos verdwenen.

Rita de Jong: 'nare brief !
De vvd-bestuurders voelen zich, zo
meent de Jong, met name overrompeld door de publikaties in de pers.
'Van Caspel en ik zijn niet over één
nacht ijs gegaan, aldus de zegsvrouwe,
na rijp beraad hebben we besloten
de vragen aan de pers toe te zenden.
Openbaarheid past tenslotte in de
allerbeste liberale traditie. Er moeten
wel heel zwaarwegende belangen in
het spel zijn om dat achterwege te
laten en die hebben wij niet kunnen
vinden.'
Zij noemt het wethouderlijk schrijven
een 'toch wat nare brief'.'De vvd heeft
acht zetels. Twee van ons zijn wethouder. Dat wil nog niet zeggen dat de
overige zes er door de kiezers zijn neergezet om op alles ja en amen te zeggen.'
Jongstleden vrijdag is de kwestie besproken in het fraktieberaad van de vvd.
Volgens de Jong heeft iedereen daar
stoom af kunnen blazen en hebben
Jongsma en Attema een groot deel
van hun kritiek weer teruggenomen.
De liberalen lijken hun interne strubbelingen op dit moment dus overwonnen
te hebben en de rijen gesloten. Daarmee
zijn de serieuze vragen van de fraktie
echter nog niet beantwoord. De zandvoorters en zeker de gemeentelijke personeelsleden willen ongetwijfeld graag
vernemen hoe de vork in de steel zit.
Het ziet er immers naar uit dat de wéthouder personeelszaken, gesteund door
de burgervader, aan een snelle werkwijze de voorrang heeft gegeven boven
een behoorlijke inspraakprocedure. We
zijn benieuwd naar het antwoord van
b en w. Voor belangstellenden in de
plaatselijke politiek is het verder interessant dat de machtige liberalen voor het
eerst zichtbaar (maar wellicht niet voor
hettlaatst) bakzeil hebben moeten halen in het dagelijks bestuur van de gemeente.

Attema en Jongsma: goed nijdig....

• Diezelfde nacht ging ook een glazen
toegangsdeur van een horekabedrijf in
de Haltestraat in gruzelementen. Een
buitenlantaarn werd daar door de ruit
gesmeten. De portier van het bedrijf
achtervolgde de daders, die de wijk
namen in de richting van de Pakveldstraat. Ter hoogte van de Zeestraat nam
de inmiddels gewaarschuwde polïtiesurveillanoe de jacht over. Een 19-jarige
zandvoorter kon ingerekend worden.
Later hielden agenten een 18-jarige
plaatsgenoot aan op het terrein van
Zandvoortmeeuwen. Hij bekende de
vandalenaktie.

hemelse en aardse geschenken
voor scheidende predikant mataheru
'In Zandvoort was Ds. Mataheru er voor
iedereen' schreven we vorige week in de
koerant. Het afgelopen weekend waren
de rollen omgekeerd en was iedereen er
voor de dominee: zeshonderdvijftig belangstellenden op de in 'Zomerlust' gehouden receptie en een uitpuilende kerk
tijdens de oekumeniese dienst die ter
gelegenheid van het afscheid van de met
emeritaat gaande hervormde voorganger
werd gehouden.
De feestelijkheden rond het afscheid,
eigenlijk paradoksaal, begonnen reeds
vrijdagochtend in de pastorie waar
burgemeester Machielsen Ds. Mataheru
in kennis stelde van diens benoeming
tot ridder in de Orde van Oranje Nassau
en hem de daarbij behorende versierselen opspelde. Het is een eerbetoon
mevr. Kraan-Meeth
waar de predikant heel erg gelukkig
mee is omdat, zoals hij zondag in zijn
dankwoord na afloop van de dienst
vertelde, een koninklijke onderscheiding voor een Ambonees een bijzonder hoge waarde heeft, vergelijkbaar
met een diploma van de hemel. Maar
er waren ook aardse geschenken, zoals
de door de heer Althuisius gekalligrafeerde en ingelijste Euro-cheque die de
voorzitter van het kollege van kerkvoogden, de heer De Boer, tijdens de receptie overhandigde, waarbij hem als oud
bankman van het hart moest dat namaken van cheques eigenlijk niet getolereerd kan worden. In een aardige toespraak dankte mevrouw Paap-van der
Mije als voorzitster van het hervormd
kerkkoor voor het jarenlange goede samenspel tussen predikant en koor. Een

album met bij speciale gelegenheden genomen foto's zal de herinnering aan de
Zandvoortse vokalisten levend houden.
Een muzikale performance van de bovenste plank werd gebracht door het
trio Walter Rovers en Hans en Robert
Mataheru, terwijl de staf van het voormalige Hulsmanhof in een kostelijke
litanie de deugden van het domineesechtpaar belichtte.

worden. Spreker vergeleek de scheidende zieleherder met een akku die 's zondags de akkuutjes van de gemeenteleden
oplaadde. 'U omschreef in vergaderingen
moeilijke zaken omzichting maar in de
houten broek liet u alle aarzelingenvaren' aldus de heer Stam, die in zijn
dankwoord mevrouw Matahem betrok
die kans had gezien de drempel van de
pastorie te verlagen. De laatste spreker,
Ds. Mataheru zelf, was verrast over de
tot uiting gekomen verbondenheid met
het domineesgezin. 'Als Zandvoort zd is
dan krijg je daar toch zeker direkt weer
een predikant! '

Het was toeval dat het afscheid van Ds.
Mataheru samenviel met de aanvang van
de Internationale Week van Gebed voor
de eenheid van de christenen. Een gelukkig toeval mogen we wel zeggen,
want die eenheid is nu precies waar de
scheidende predikant zich al die jaren
voor heeft ingezet en, gezien de medewerking van de vier pastores aan de Tafeljan. H.W.
L.W.
H.W.
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avondwedstrijden badminton in pellikaanhal
De badmintonkompetitie nadert het
slot. De teams van B.C. Lotus hebben
afgelopen zondag hun beste beentje
voor gezet in deze eindsprint en allezins verdienstelijke resultaten behaald
Met twee overwinningen en drie gelijkspelen zal de vereniging zeker niet ontevreden zijn. De uitslagen:
Lotus 2
- AAC 1 7-1
Lotus 3
- Slotermeer 4 4-4
Lotus 4
- US2 4-4
Lotus 5
- Fl. Shuttle 1 3-5
Lotus 6
- Kenn. land 5 2-6
Lotus 7
- Amroba 1 6-2
Lotus 8
- v. Zijderveld 17 4-4
Lotus^9
- Umand 4 3-5
Lotus'10 - Velsen 10 2-6
Lotus A1 - Slotermeer A4 1-7
Lotus B1 - Weesp B1 0-8

kort& klein
De zandvoortse kruisvereniging organiseert in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar instruktieve bijeenkomsten over
de opvoeding van peuters en ouders die
hun eerste kind verwachten.
De oudergroep over de opvoeding van
peuters, die in samenwerking met de
Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid wordt gehouden, bestaat uit zes
bijeenkomsten waarin de ontwikkeling
van de peuter aan de orde komt. Behandeld worden o.m. slapen, eten, zindel ij k worden en jalouzie. De kosten
bedragen f 20,r p.p. ensf 25,- per echtpaar. De bijeenkomsten vinden plaats
op 26 januari, 2, 9 en 23 februari en
2 en 9 maart in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen. Folders
met uitgebreide informatie zijn verkrijgbaar bij de konsultatieburoos, zandvoortse peuterspeelzalen en eerder genoemde stichting. Telefoniese inlichtingen worden verschaft onder de nurhmers 16364 en 023 - 319325.

Wie de badmintonspelers en speelsters
nog eens wil aanmoedigen bij hun laatste shuttleslagen kan aanstaande zaterdagavond de gelegenheid te baat namen.
Om 19.30 uur treden dan in de Pellikaanhal de volgens tearhs aan:
v. Zijderveld
Lotus 1
Lotus 1
v. Zijderveld 4
Lotus 2
v. Zijderveld 9
Lotus 3
IJmond 2
Blaricum 1
Lotus 4
Blaricum 2
Lotus 6
Lotus?
v. ZijderveldlS

De voorlichtingsavonden voor a.s^ ouders bestaan uit vier bijeenkomsten
welke op 8,-15 en 22 februari en op
1 maart in het Gezondheidscentrum
'plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomstèn zullen enkele wijkzusters en een
docente van het Kraamcentrum informatie verschaffen over o.a. borst- er»
flesvoeding, lichamelijke verzorging
van de baby en de kleding. Na de inleiding kunnen er vragen aan het informatieteam worden gesteld. De
avonden beginnen om 19.30 uur. Voor
meer inlichtingen bellen nr. 16364:
uitsluitend op de werkdagen tussen
13.30 en 14.30 uur

Vrijwillige Hulpverlening

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

aarzelend 'ja' van zandvoort
tegen regionale woningbouwtoewijzing
Er bestaan vergevorderde plannen over
de toewijzing van het aantal huizen dat
de gemeenten in zuid-kennemerland
mogen bouwen niet langer van bovenaf te laten beslissen.
Tot nu toe worden de woningbouwkontingenten buiten de gemeenten om
verdeeld via de advieskommissie verdeling rijkssteun woningbouw. De H.I.D.,
hoofdinspektie voor de woningbouw
in noord-Holland, speelt daarbij een belangrijke rol. De provincie en het gewestsekretariaat hebben in het kader
van de decentralisatie een idee uitgewerkt waardoor de gemeenten zelf
rechtstreeks invloed krijgen op de
verdeling. In een regionale volkshuisvestingskommissie moeten zij onderling tot afspraken zien te komen. Een
nadeel is dat ze dan niet meer afzonderlijk hun zaak kunnen bepleiten bij
ministerie of H.I.D..
In de kommissie algemene zaken ble
ken onlangs alle frakties bereid om
aan de regionale planning mee te werken, als men er maar op elk gewenst
moment mee kon ophouden. Van harte
ging het dus niet. De kommissie, waaraan alle fraktievoorzitters deelnemen
onder leiding van het dorpshoofd, was
met name bang dat de provincie de
plaats van het rijk zou innemen als
'autoritaire huisvader' (Termes). Van
de regen in de drup komen, daar voelde men niets voor.

nieuws

ren heerst sinds jaar en dag een gepast
wantrouwen tegen de machtige haarlemmers.
Omdat de provinciehoofdstad in het gewest Kennemerland erg veel invloed
heeft, vond de kommissie dat regionale
samenwerkingsorgaan niet de juiste
voedingsbodem voor de op te richten
regionale volkshuisvestingskommissie.
Die diende bemand te worden door de
respektievelijke portefeuillehouders van
de regio-gemeenten. En tot slot bedongen de lokale vertegenwoordigers dat
de zandvoortse gemeenteraad in alle
gevallen het laatste woord moest krijgen.
Als alle overige gemeenten er hetzelfde over denken, en dat is zeer waarschijnlijk, kan het dus een alleraardigste gezelschap worden, dat energiek in
de clinch gaat. Helpers weg, bokshandschoenen aan.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
Bovendien zagen de politieke voorlieden van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
het een en ander aan gekonkel in het
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
verschiet. Gemeenten die elkaar na heimelijk beraad het balletje toespelen,
MAATSCHAPPELIJK WERK
vriendjespolitiek en wat dies meer zij
Noorderstraat 1, telefoon 13459
om zoveel mogelijk woningen in de
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
wacht te slepen. Niet in de laatste plaats maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
was men bevreesd voor machinaties van
Haarlem dat als grote centrumgemeente de omliggende dorpen vaak te slim
af is. Ook bij de zandvoortse bestuurde-

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
/10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

omroepers
1948
1978
30jur tandtechnieker
kunstgebitreparttie, etc.
A.RT1MAN
Telefoon 14365
YOGA-STUDIO
zandvoort
We hebben aan nieuw l esp re •
Orarnrna.
Bent u Nieuwsgierig?
Bel gerust Gonny v. Huystet
tal. 17889 of Anja Zuidweg
tal. 16230.
ZWEMLESSEN
in water van 30°
Van moeder/baby tot volwassenen.
Nieuw: maandagavond gezor
heidszwemmen.
Zat. ochtend: familiezwemm
Vrijzwemmen 's ocht. en 's a
Gratis Proefles..
Sportacademie Nauwelaerts
de Agé, Overveen, Bloemendaalseweg 152, tel. 023 276667.
JAZZ-BALLET
voor de konditie
Jeugd vanaf 5 jaar en scholie
ren 's middags.
Volwassenen 's avonds.
U leert rithmisch en gracieus
bewegen.
Gratis Proefles.
Sportacademie Nauwelaerts
de Agé, Overveen,Bloemendaalseweg 152, tel. 023276667.

gemeente
zandvoort

PERIODIEKE HERKEURING VAN GEWICHTEN

Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter
algemene kennis, dat:
1. voor de herkeuring van gewichten voor deze gemeente
zitting zal worden gehouden op:
15 februari 1983 van 9.00-12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
16 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
17 februari 1983 van 9.00- 12.30 en van 13.30- 16.00 uur
18 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
21 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
22 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
23 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
24 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
in "De Snelpost", Dr. Schaepmanstraat 71 te Haarlem.
2. aan de herijkplichtigen door de Dienst van het IJkwezen
zoveel als mogelijk oproepingen zullen worden toegezonden,
vermeldende plaats en tijdstip van de herkeuring, maar dat
voor degenen die geen oproep ontvangen, niettemin de
verplichting tot herkeuring blijft bestaan.
3. voortaan alleen gewichten ter herkeuring behoeven te
worden aangeboden en dat maten en meetwerktuigen, mits
voorzien van het jaartalmerk 81 of later, daarvan in het
vervolg zijn vrijgesteld (maten en meetwerktuigen met een
jaartalmerk 80 of voorafgaand dienen nog eenmaal ter
herkeuring te worden aangeboden).
4. voortaan voor de gewichten een herijkperiode van 4 jaar zal
gelden, zodat voor de gemeente, na de onderhavige zitting,
eerst ongeveer 4 jaar later een volgende herijkzitting zal '
worden gehouden.
5. voor degenen die thans van de herijkzitting geen gebruik
maken, nog gelegenheid tot herkeuring bestaat aan het
ijkkantoor Amsterdam, Brouwersgracht 276 te Amsterdam,
geopend iedere maandag, uitgezonderd Christelijke en
nationale feestdagen, van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00
uur en dat betrokkenen wordt aangeraden niet tot die volgende
zitting te wachten, omdat dan inmiddels de thans op de gewichten voorkomende ijkmerken zullen zijn vervallen (het jaartalmerk 81 is geldig tot eind 1985, het jaartalmerk 82 tot eind
1986).
6. voor de herkeuring en het justeren van gewichten keurloon c.q.
justeerloon verschuldigd is, dat bij het weer in ontvangst nemen
van de voorwerpen moet worden voldaan.
Zandvoort, 13 januari 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris.
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
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wijkteam spreekt zandvoortse
olitie voorlopig nog niet aan

om ons
MANNENKOOR
te steunen en de plaat hoger
op de hitparade te doen stijgen
de SINGLE nu voor slechts
f. 5,00
PEETERS
beeld + geluid
Haltestraat 56

Het interieur van het politieburo in de
badplaats wordt 'opgeknapt' door de
eigen klussendienst van het korps. Het
11
i woord 'renovatie' mag helemaal niet
1
1 genoemd worden om de nieuwbouw
plannen niet in gevaar te brengen. Toch
raakt de toeschouwer met stomheid
geslagen bij het zien van de totale gedaanteverandering van het binnenwerk, voorzover gereed.

11 januari - 17 januari 1983
ondertrouwd: Bernardus Johannes
Lefferts en Maria Johanna Jacqueline
Kaart; Marinus Cornelis Schaasberg en
Anthonia Gerarda Goossens;Theodorus Antonius Wittens en Maria Antonia
Anna Roelofs.

Een échte renovatie die al enige tijd
aan de gang is, is die van het politie
beleid. Er wordt binnen het korps
hard gewerkt aan een aanpak die meer
van deze tijd is. Uitgangspunten daarbij zijn: politie en burgerij dichter bij
elkaar brengen (integratie) en meer
{invloed van de 'gewone' agent op het
j beleid (demokratiserïng).
Een werkgroep is maandenlang bezig
j geweest het idee van wijkteams uit te
werken. Een voorstel daartoe is echter
niet met gejuich ontvangen binnen het
korps. Men ziet de positieve'kanten er;
van wel in, maar op dit moment acht •
een meerderheid het plan niet uitvoer- \
baar.
Volgens korpschef Menkhorst mogen
de ontwikkelingen niet overhaast worden. 'Het gaat net zo hard als het
korps het toelaat. Stap voor stap werken we verder. Doel blijft om publiek
en politie weer met elkaar vertrouwd
te maken, alleen volgen we nu een andere methode.' Probleemgericht werken
is de eerste stap. Menkhorst geeft een
simpel voorbeeld, 'het parkeerprobleem
op woonervsn los je niet op door links
en rechts bonnen uit te delen, dat is
symptoombestrijding. Je kunt ook alle
betrokkenen daar waarschuwen, een
brief uitreiken met informatie over de
situatie, kontakt zoeken met de bevolking.'

gehuwd: Wouter Johan van Kan en
Hermina Catharina Volkers.
geboren: Laila dochtervan M.M.
Belhadj en S. Aouhar; Rodger Arnold
Arthur zoon van A.J.J.M. van Doorn
en V.A.L de Lang; Wouter zoon van
B. Maas en E. Stel.

Menkhorst: publiek en politie weer met elkaar vertrouwd maken.
Het politiebeleid moet ook ter diskussie
kunnen staan, aldus de korpschef. Hij
is een groot voorstander van demokratiese kontrole en praat daarom graag in
raadskommissies over het werk.
'Formeel heeft de raad alleen een budgetrecht, heeft ze zich niet te bemoeien
met de inhoud van het politiebeleid.
Maar als ze niet goed op de hoogte is
en er niet over mee kan denken, is dat
geen goede zaak. Natuurlijk steek je als
politie dan je nek uit en moetje kritiek inkasseren. Maar dat is onvermijdelijk als je uitje ivoren toren wil komen.'

Om zo'n werkwijze goed te kunnen volgen, heeft de agent veel méér informa3 VHS banden Nagaoka
tie nodig over de gemeenschap waarin
voor f 80,hij werkt. Eind 1982 heeft het korps
3 Betamax banden Fuji
in Zandvoort besloten een intern inforvoor f 90,matiesysteem op te zetten. Menkhorst:
PEETERS
'we beschikken nu over te weinig gevoor beeld + geluid
stroomlijnde informatie. Je hebt er niet
haltestraat 56
veel aan te weten hoeveel proces-verbalen er opgemaakt zijn. Het systeem
moet ook iets kunnen vertellen over
de sociale kaart van Zandvoort of over
•de bevolkingsopbouwe.d. De politienandelingen worden erin vastgelegd,
liet voor kontrole, waar sommigen huiWETSWINKEL
;erig voor zijn, maar om een totaalGemeenschapshuis, Louis DavidsstraaL
oeeld te krijgen en een beleid uit te
•cunnen stippelen. Door informatie aan • Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
•e dragen krijgt het politiepersoneel zo
aovendien invloed op de gang van zaCENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
ken.'
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.

adviesdiensten

Alle elctronische spelletjes
o.a.
Atari - Philips - Intelevision en de play + time,
watch + game etc.
bij
PEETERS
voor beeld + geluid
Haltestraat 56

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

eanduoortee Noeranfr

circuit ook zonder grand-prix
levensvatbaar?
Vandaag komen vertegenwoordigers
van rijk, provincie en gemeente bijeen
om te praten ovei- de toekomst van de
zandvoortse racebaan. In tegenstelling
tot voorgaande jaren lijkt er politiek gezien geen vuiltje aan de lucht voor de
Cenav nu op alle fronten circuitvriendelijke vvd-ers stevig in het zadel zitten.
Van de deelnemers aan het zgn. breed
overleg staat eigenlijk alleen miljeu-gedeputeerde de Boer bekend als tegenstander van de lawaaiproducent. Maar
die moet in het gezelschap heel alleen
opboksen tegen het vierkoppige kollege van de badplaats, tegen kollega
Sanders en twee hoge rijksambtenaren,
die als bolide-fans beschreven kunnen
worden.
Zo rooskleurig als de politieke situatie
er voor het circuit uitziet, zo duister
is de financiële toekomst. Onder de
kop 'Circuit belanceert ook in '83 op
rand faillissement' publiceerde onlangs
nog het dagblad Trouw een artikel over
de wankele basis van de autorenbaan.
Het bedrijf zit nog steeds in de miljoenenschulden, de belastingdienst zit
Vermeulen achter zijn vodden, het
GAK wil eindelijk wel eens geld zien,
de Nationale Investeringsbank heeft
een lening van tonnen uitstaan en likwide middelen zijn nauwelijks meer
aanwezig. In 1981 al schreven de akkountants: het voortbestaan van de
vennootschap is onzeker. En sindsdien
is het er allemaal niet beter op geworden, ook al werd de schuld van 1,1
miljoen aan foca-direkteur Ecclestone
gedelgd door middel van een onderling kontrakt. Toten met 1985 (de
optie loopt tot 1988) betaalt de Cenav
500.000 in plaats van 800.000 dollar
aan de foca. In ruil daarvoor heeft
Ecclestone alle reklamerechten ver-

worven. De winst van de Cenav ligt
voornamelijk in het feit dat het bedrijf
niet zelf achter de sponsors hoeft aan
te hollen.
Om bij een nieuwe Grand-Prix uit de
kosten te komen, moet de Cenav zeker
3,5 miljoen gulden zien binnen te halen. Met het aantal bezoekers dat vorig
jaar kwam kijken, 35.000, is dat in ieder geval onmogelijk. Circuitvoorlichter Buwalda is echter een onverbeterlijke optimist: 'het autosportcirkus
Zandvoort, zo meldt hij, is allang niet
meer alleen afhankelijk van de GrandPrix. Vroeger, in de dagen van direkteur Beerepoot, was dat de kurk waar
alles op dreef. Maar nu trekken we grote aantallen mensen met het Truckpowerfestival, de Dragsterraces en het
Zandfestival. Ook bij een tegenvallende Grand Prix redden we het wel.'
Volgens Buwalda gaat de Cenav in 1983
het nieuwe wondermiddel toepassen:
lagere toegangsprijzen, daar zit het in.
En alle zandvoorters gratis om goodwill
te kweken.
Onwankelbaar geloof kan bergen verzetten, dat is bekend. Het rijk houdt zich
naar verluid echter al gereed om een
subsidie te verstrekken om de gaten te
dichten. Daar is de hoop op een rendabele voortzetting van de racebaan al
verdwenen.

overleden: Johanna Berendina de
Vries geb. Leukfeldt, oud 91 jaar; Corrtelia Johanna Dalman, oud 60 jaar ;
Minke van Veen geb van Dijk, oud 73
jaar; Jakoba Bosman, oud 89 jaar; Johanna Klerk, geb. Paap, oud 88 jaar;
Johannes Zwarts, oud 84 jaar; Carla
Bodenhausen, geb. Veen, oud 77 jaar;
Anna Maria de Bruijn geb. van Nieuwpoort, oud 92 jaar, Wilhelmina Johanna Uriot, geb. Schram, oud 93 jaar,
Mattheus Dirk Heiligenberg, oud 49 jaar.

waterstanden
jan.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
08.27
09.17
10.15
11.25

00.16
01.30
02.34
03.24
04.11
04.54

Springtij
Doodtij

L.W.
16.26
17.17
18.15
19.26
08.16
09.30
1033
11.23
12.11
1254

H.W.
L.W.
21.00
05.02
21.57
05.59
23.03 07.03
0816
12.43
2043
13.58
21.57
14.59
22.59
23.41
15.40
16.20
00.20
17.03 01.03

16-31 januari
24 januari

De zandvoortse kruisvereniging organiseert in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar instruktieve bijeenkomsten over
de opvoeding van peuters en ouders die
hun eerste kind verwachten.
De oudergroep over de opvoeding van
peuters, die in samenwerking met de
Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid wordt gehouden, bestaat uit zes
bijeenkomsten waarin de ontwikkeling
van de peuter aan de orde komt. Behandeld worden o.m. slapen, eten, zindel ijk worden en jalouzie. De kosten
bedragen f 20,- p.p. en f 25,- per echtpaar. De bijeenkomsten vinden plaats
op 26 januari, 2. 9 en 23 februari en
2 en 9 maart in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen.
U kunt zich alsnog aanmelden voor
de oudergroep 'Opvoeding van peuters'.
Voor inlichtingen: Gezondheidscentrum, telefonies spreekuur 13.30- 14.30
uur, tel. 1 63 64. Start: woensdag 26
januari 1983 om 20.00 uur

strandtenten moeten naar voren
door groei van duinstrook

familieberichten
Op 92-jarige leeftijd heeft onze tante
MARIJTJE DROMMEL
afscheid van ons genomen.
Wij zijn dankbaar dat zij zolang bij ons is geweest.
Neven en nichten
Zandvoort, 18 januari 1983
Huis in het Kostverloren,
Burgemeester Nawijnlaan 1 .
Correspondentie-adres:
A.J. van der Moolenstraat 11 - 2041 NC Zandvoort.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 23 januari a.s.:
10.00 uur : Ds. H. van Niel uit Rijnsburg
GEREFORMEERDE KERK
zondag 23 januari a.s.:
10.00 uur : Ds. H. van Niel uit Rijnsburg
PROTESTANTENBOND
zondag 23 januari a.s.:
10.30 uur: mevr. ds. C.E. Offerhaus

Het hoogheemraadschap Rijnland, die
het beheer voert over de Zeereep, vindt
dat de natuurlijke groei van de duinstrook niet belemmerd mag worden
door de plaatsing van de strandpaviljoens.
Voor 1 februari zou de duinaanwas aan
de zeezijde beveiligd moeten worden
met prikkeldraad. Dat betekent dat de
strand'tenten' een paar meter zullen
opschuiven in de richting van de zee.
Een probleem voor zowel de gemeente als voor de strandpachters. De gemeente pacht het strand van het schap,
dat zelf weer onder supervisie staat
van Rijkswaterstaat. Zandvoort is onderhoudsplichtig en draait op voor de
kosten van de nieuwe afrastering.
Ook voor de strandpachters brengt de
aanwijzing van Rijnland ekstra kosten
met zich mee en handenvol werk. Zij
hebben er immers een gewoonte van
gemaakt de fundering van hun zomers
bedrijf na afloop van het seizoen te laten liggen, wat hen in staat stelt vroeg
in het jaar in rap tempo hun nering te
hervatten. Hoewel dat officieel niet
mag, is het jarenlang oogiuikend toegestaan.

pen. Er is niets aan de hand dat niet oplosbaar is, aldus de spreekbuis van de
pachters. 'Er zijn afspraken gemaakt,
wij schuiven per 1 februari een eindje
op en bekijken dan de ontstane situatie.
Een doodnormale zaak. De belangen
van de strandpachters en van Zandvoort zijn maar één kant van de zaak.
Er wonen in Nederland 14 miljoen mensen veilig achter dijken en duinen. En
dat moet zo blijven.'

'25 jaar lang hebben we een opzichter
gehad die met het strandgebeuren vergroeid was. Die kwam al in het najaar
langs om alles te bepraten voor het nieu
we seizoen. Het is nu wat kort dag. Er
zijn nieuwe mensen bij Rijnland en die
zien het een beetje anders, daar moeten
we mee leren leven.'
Volgens Paap hebben de kranten de neiging alle verhalen vreselijk op te klop-

agenda

Erin Lisa
dochter van Annelies Weller
en Will Schep.
Adres: Kikkenstein 192
1104 AH Amsterdam

gebruik in 1d83
de Unicef-agenda °""cm
én
U helpt een kind
De Unicef-agenda heeft voor
1983 het onderwerp 'water
'is leven' gekregen. Met
exclusieve illustraties uit alle
cultuurgebieden van onze
wereld. Prijs f l. 16- + f l. 4,verzendkosten.
Unicef-agenda mooi en
handig te gebruiken in 1983

gemeenteraad
medische dienst
voor de eerste bijeenkomst van de dorpsDOKTOREN
raad in het nieuwe jaar op dinsdag 25
Inlichtingen over de zondagsdienst
januari, 's avonds om 20.00 uur in het
worden
verstrekt via het telefoongemeentehuis.
nummer van uw huisarts.
1. Notulen van de vergaderingen van
ZUSTERDIENST
22/23 november en 21 december j.l. voor informatie over de dienstdoende
2. Ingekomen stukken:
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
brief dd. 30 november van de Stichting Kritisch Faunabeheer inzake
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
vossenproblematiek.
023 - 320202 (dag en nacht).
brief dd. 8 januari 1983 van Bureau
voor Rechtshulp inzake uitkering
RWW voor 16- en 17 jarigen m.i.v.
APOTHEEK
1 januari 1983.
Zandvoortse Apoteek; H. B.A.
brief dd. 10 januari 1983 van R.J.
Mulder, tel. 13185
Drukker houdende verzoek inzake
naleving voorwaarden door eksploitant van het Minipretpark op het
Burg. van Fenemaplein.
brief dd. 16 december 1982 van de
bewonersorganisatie 'Nieuw Unicum'
inzake verzoek opnieuw vestigen
stemburo in Nieuw Unicum.
3. Begrotingswijzigingen enz.
4. Onderwijsaangelegenheden:
a. Vaststelling vergoeding per lokaal
en per kleuter bijzonder kleuteroneen speciaal preparaat, gedroogd met
derwijs over 1982.
de föhn en dan duurt het minstens twee
b. Vaststellen eksploitatievergoeding
maanden eer ze op zee kunnen worden
bijzonder lager onderwijs over
uitgezet. De (verboden) olielozing is er1982.
ger dan ooit en met olie besmeurde zeec. Vaststelling administratie-vergoekoeten, alken en drieteeneenden wording bijzonder lager onderwijs.
den dan ook geregeld door partikulied. Vaststelling bedrag per leerling
ren door de politie bij het dierentehuis
van de materiële eksploitatiekosten der openbare scholen voor ge- 14444 Politie (alleen noodgevallen)
afgeleverd. Tot twee maal toe werd .
woon lager onderwijs over 1983.
zelfs een aan de olie bezweken Jan van
12000 Brandmeldingen
e. Vaststelling getal wekelijkse lesGent op het strand gevonden. Niet alle
13043 Politie
uren vakonderwijs 1983.
gebrachte dieren redden het. Wanneer
14841 Gemeentaiakratarie
f. waststellen getal wekelijkse lesuze teveel olie hebben binnengekregen
17947 Informatieburo vw
ren vakonderwijs 1983.
lukt het niet ze in leven te houden. Die
(023) 242212Automobi«lbKlrijf
het beslist niét redden dat zijn de 'witte' 5. Transakties onroerend goed:
Fllntarmen, ZandvoortMlMn
verkoop kavel grond Kruisstraat aan
vogels die op het strand worden aange• 366, Bentveld.
EMM.
troffen. Deze zijn namelijk door goed12323 Rinko autotechniek, werkplaats
6. Bestemmingsplannen e.d.
willende dierenvrienden behandeld en
en magazijn
7 Heffing Drank- en Horeca belasting.
weer losgelaten, maar het gevolg is wel
13360 Rinko v«rkoopcentrum, nieuw*
8. Vervanging warm watervoorziening
dat ze binnen een dag dood zijn. Daaren gebruikte Ranwlts
tentenkamp 'De Branding' en
om nogmaals het dringende verzoek: niet
12135 ZandvoortM Koarant b.v.
karavankamp 'De Zeereeep'
zelf eksperimenteren maar direkt ermee
Achterweg 1.
9. Krediet voor aanschaf van nieuwe
naar het Kennemer Dierentehuis in de
dienstpistolen.
Keesomstraat of naar de politie op de
10. Vervanging materiaal ZRB
Hogeweg. Het dierentehuis blijft er,
ook het gehele weekend, voor geopend. 11. Rondvraag.

reinigen van olievogels
niet ieders werk

De uitbreiding van de Zeereep is verder
lastig omdat in een groot aantal gevallen de aansluitingen voor gas, licht en
water verplaatst moeten worden. De
pachters maken zich vooral zorgen over
de situatie die ontstaat bij storm en hoge zee. Maar er is natuurlijk geen tijd
geweest dat ze daar niet zorgelijk over
deden.
De voorzitter van de zandvoortse strandpachtersvereniging J. Paap wil er geen
paniekverhalen over horen. 'Als het
aantoonbaar is dat de Zeereep daar aangroeit, dan moeten we naar voren, daar
helpt geen lieve moeder aan. Mochten
er kollega's zijn die zover dienen op te
schuiven dat het een regelrechte bedreiging wordt, dan gaan we weer om de tafel zitten. Ik ben nu zo'n 20 jaar voorzitter, meningsverschillen zijn er altijd
geweest, maar alles komt tenslotte op
zijn pootjes terecht.'

Niet alle pachters reageren zo lakoniek
op de plannen van Rijnland en ook de
gemeente, waarvoor de strandeksploitatie toch al een peperdure aangelegenheid is,voelt zich niet geroepen om te
applaudiseren. Het overleg is overigens
nog niet afgerond. Er ligt ook nog een
voorstel om met de verschuiving van de
afrastering pas volgend jaar te beginnen.
Vroeg of laat zal men er echter aan moeten geloven.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 22 januari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 23 januari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur . eucharistieviering mmv. St.
Ceacillia koor.

Geboren
op woensdag 12 januari 1983

belangrijke adressen

Ze zijn onverbiddelijk ten dode opgeschreven, de olievogels die, overigens
met de beste bedoelingen, door strandwandelaars thuis worden gereinigd en
daarna weer op het strand worden l osgelaten.
Daarom het dringende verzoek deze dieren direkt naar het Kennemer Dierentehuis te brengen of naar het politieburo
op de Hogeweg. De Heilige Hermandad
verleent weer volop medewerking bij
het redden van de olieslachtoffers en
regelmatig rijden de politiewagens dan
ook richting Keesomstraat.
'Hoe eerder ze bij ons komen hoe meer
kans dat ze het halen' zegt beheerder
Van Vueren, die samen met zijn vrouw
de vogels behandelt. Onmiddellijk na
aankomst worden ze 'gestopt', een vakuitdrukking voor het in de keel duwen
van kleine visjes, want de meeste dieren
zijn teveel uitgeput om zelf te eten. Pas
na vier of vijf dagen, afhankelijk van
hun toestand, worden ze gewassen met

groeten uit zandvoort

omroepers

Na de tragiese brand
van de afgelopen zomer heeft nu ook
de rechterkant van
de Haarlemmerstraat
een geheel ander aanzien gekregen. Het
leek ons daarom een
goede gedachte om
met deze ansichtkaart de in 1825 aangelegde straatweg, die
zo'n belangrijk aandeel heeft gehad in
de ontwikkeling van
ons dorp, weer eens
in de herinnering terug te roepen.

2 Ged. gem. KAM. te huur
eigen keuk., douche en wc,
huur incl. gas, wat, electr.
en c.v. f 675,- p.m.
Brieven onder nr. 62 buro
van dit blad
YOGA-STUDIO
zandvoort
We hebben een nieuw lesprogramma.
Bent u Nieuwsgierig?
Bel gerust Gonny v. Huystee
tel. 17889 of Anja Zuidweg
tel. 16230.

A. Ritman
1948
- 1983
35 jaar tandtechniker

1973

- 1983

BETUIGING VAK DANK
Langs deze onpersoonlijke weg, maar niet
minder oprecht bedoeld, wil ik gaarne heel
hartelijk mijn dank betuigen jegens allen die
door woord en gebaar de dagen van mijn
afscheid van Zandvoort, van de kerk en van
de pastorie, tot een onvergetelijke
gebeurtenis hebben gemaakt.
Ik doe dit mede namens mijn echtgenote,
onze zoons en schoondochters. Alles
mochten wij ervaren een plaats bij velen te
hebben verworven gedurende de jaren die
wij in Zandvoort doorbrachten.
In de afgelopen dagen zijn wij er diep van
onder de indruk gekomen dat er zovelen in
onze samenleving ons een goed hart hebben
toegedragen.
Wij verlaten Zandvoort dan ook met een
dankbaar gemoed.
Namens de familie,
C. Mataheru

tien jaar
gevestigd in Zandvoort

moerman-therapie
helder toegelicht
In het kader van de door de Kruisvereniging Zandvoort georganiseerde lezingen over alternatieve geneeswijzen was
vorige week donderdag de Moermantherapie aan de beurt. De animo om naar
het Gezondheidscentrum te gaan was
dit keer niet groot en de natte sneeuw
die tegen achten naar beneden kwam
had daar duidelijk iets mee te maken.
Ook de spreekster van deze avond,
mevrouw Polak-Ludwig uit Broek in.
Waterland, had moeite om' over het
glibberige wegdek Zandvoort te bereiken, maar toen zij gearriveerd was telden we toch nog zo'n dertig belangstellenden. Jean Polak, kontaktvrouw
en lid van de Patiëntenvereniging
'Amnestie', wees in haar betoog op het
verband tussen kanker en voeding. Zij

het Marinehospitaal en de Mariastichting") Moerman-dieeten verstrekken.
In tegenstelling tot vorige lezingen behoefden de aanwezigen met vragen stellen niet te wachten tot na de pauze
maar konden dit doen zodra hen iets
inviel. Dit gebeurde nogal eens en ook
werden er kritiese kanttekeningen geplaatst. Daardoor ontstond vaak een
levendige diskussie waarbij mevrouw Polak zich een uitstekende gesprekspartner
toonde. Uit de gestelde vragen bleek
duidelijk dat er rond het kankervraagstuk tal van problemen bestaan, ook
van psychiese aard. Aan het slot van de
avond verwoordde Torn de Roode van
de organiserende werkgroep de dank
van de aanwezigen voor deze interessante kauserie.

play-in

amsterdam/nieuwendijk 37 /tel. 020-240434
zandvoort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

mevr. Kraan-Meeth
betreurde het dat het Koningin Wilhelminafonds nog steeds niet wil meewerken aan een verantwoord wetenschappelijk onderzoek naar de waarde
van de Moerman-therapie. Tegenover
de basis van de klassieke geneeskunde
dat kanker een plaatselijke ziekte is die
bestaat uit de vorming van tumoren,
staat die van dokter Moerman dat kanker een ziekte is van het gehele lichaam.
In een gezond lichaam worden afweerstoffen opgebouwd tegen de kankercellen en er dient dus gezorgd te worden voor een goede stofwisseling. Bovendien mag de voeding geen stoffen
bevatten die de groei van tumoren beVorderden. Gezien het belang van de
voeding is het niet verwonderlijk dat
de patiëntenvereniging cirkulaires verspreidt met vermelding van wel en niet
toegestane levensmiddelen en met voedings- en dieetvoorschriften. Deze cirkulaires waren, evenals het tijdschrift
'Uitzicht', voor de aanwezigen in ruime mate aanwezig Uitgaande van de
theorie dat de patiënt niet sterft aan
de tumor maar aan de achteruitgang van
het lichaam is het duidelijk dat Moerman-artsen afwijzend staan tegenover
operatie en bestraling. Wanneer de lever nog voor 50% funktioneert kan
de patiënt met een dieet genezen. Het
dieet geeft het lichaam namelijk de
nodige bouwstoffen om weer gezond
te worden. Verder is gebleken dat kankerpatienten die 'niets doen' vier maal
langer leven dan wanneer zij zich door
de reguliere geneeskunde laten behandelen, aldus mevrouw Polak. De tijd die
hen nog rest zou prettiger zijn met minder pijn. Stelt het KWF zich afwijzend
op tegenover de Moerman-therapie, bekend is dat steeds meer huisartsen met
Moerman-artsen gaan samenwerken en
dat niet alleen sommige restaurants
maar ook ziekenhuizen (in de regio

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

GESLAAGDE PROEF SCHOOLINFORMATIE OVER POLITIE
In het voorjaar van 1982 werd in de provincie Noord-Hol l and in plaatsen met
gemeentepolitie op een aantal scholen
voor kleuter- en basisonderwijs materiaal uitgereikt om de leerlingen meer
vertrouwd te maken met het werk van
de politie. In dit z.g. voorlichtingspakket bevond zich een kleur-doe-boek en
een set kleurpotloden voor de kleuters
en de onderbouw van het lager onderwijs, een informatieboekje en een politie-kwartetspel voor de bovenbouw.
Een en ander was het initiatief van de
projektgroep 4-12, bestaande uit de
samenstellers John Wolthers en Agnes
van Noort (Buro Regionale Voorlichting gemeentepolitie Noord-Holland),
Hand Wagendrever en Ron van Oort
(gemeentepolitie Hoorn, Jan van der
Linde (gemeentepolitie Heerhugowaard)
en Frank Steenman (gemeentepolitie
Zandvoort). Het lag voor de hand dat
de Zandvoortse scholen, evenals die
van Hoorn en Heerhugowaard de primeur hadden van de uitreiking.
Na een proefperiode van een half jaar
in Noord Holland werd een enquête ge
houden onder alle korpsen van gemeentepol itie in de overige provincies.
De unaniem positieve reakties op de
enquête hebben de Direktie Politie van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken
doen besluiten haar goedkeuring te
hechten aan het landelijk uitbrengen
van het materiaal. Dit betekent dat
thans in geheel Nederland in plaatsen
waar gemeentepolitie is op de scholen
voor kleuter- en basisonderwijs het
voorlichtingspakket, dat volledig op
de denkwijze van de jeugd van vier tot
twaalf jaar is afgestemd, zal worden gepresenteerd.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Driesterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060
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l;;•:•; WAARDEBON
Deze bon geeft 1.75 voordeel op

gemeente
zandvoort
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten aan
de heer E.H.J. Teesseling, Dr. C.A. Gerkestraat 47 rd. te Zandvoort en Taxi Jansen b.v.,
Zandvoortselaan 138-140 te Heemstede per
l januari 1983 voor een termijn van 5 jaren
een nieuwe vergunning te verlenen voor het
vervoer van personen met respectievelijk
4 en 5 taxi's.
Een afschrift van deze vergunningen ligt
ter lezing ter secretarie gedurende de termijn,
dat tegen deze beschikkingen 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 aeze bekendmaking worden ingesteld
door belanghebbenden, de Commissie Vervoervergunningen en door de Rijksinspecteur van Verkeer in Noord-Holland en wel
bij het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.

250 gr. Amerikaanse Virginia pinda's

fc'estbon

Geldig tot
l febr.1983.
^^I^^H^HI^VB •••••••••••••••••!

Kerkstraat 2 - Zandvoort

Zandvoort, 17 januari 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.

v

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 125 60

•mtailatf ie bureau

B.V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...
kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

Bouwbedrijf
VQOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw

nieuwbouw
verbouw

restauratie
onderhoudswerken

.hd,N,V.O.B
winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

Ik zoek een baan
als VERKOOPSTER in een modezaak
voor permanent, seizoen of part-time
tel. 023 - 33 86 64 bgg. 023 - 38 2517

Te huur aangeboden

BOVENWONING
bestaande uit: woonkamer - open
keuken - toilet - 2 sip. kam. - douche
in het centrum van zandvoort
Brieven onder nr. 61 buro van dit
blad.

restaurants

Inboedelveiling
Op donderdag 27 januari 's morgens
10.00 uur in het veiliggebouw
"De Witte Zwaan"
t.o. Deurwaarder Ter Hoeven te
Haarlem.
w.o. zal worden geveild: meubilaire
goederen -moderne en oma's tijd-, veel
kleingoed, vloerbedekking en vele
andere goederen.
Wat verder is te bezichtigen op de kijkdagen: maandag 24 en dinsdag 25
janauri van 10.00 - 19.00 uur.
Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bou w. bv.
Haarlem...meesterlottelaan 16

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

iedereen leest
de krant
alty°d en overal.

315428.

Drukwerk voor iedereen!

Duh/envoortien

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTESTRAAT49

ZANDVOORT

* tweewidarbedfijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telafoon 02507 - 1 44 99

HELP DE POLEN
DE WINTER DOOR
Het Poolse volk heeft het wederom zwaar te verduren. Te weinig medicamenten. Te weinig voedsel Ie weinig
bescherming tegen de ijzige kou.
En opnieuw dreigen juist de zwakkeren
van deze nood de dupe te worden.
Kinderen, zieken, bejaarden, gedetineerden en hun gezinnen. Die mensen

hebben dringend hulp nodig. Van ons.
Samen kunnen-we ze de winter door helpea Met medicijnen. Met voedsel. Met
kleding. En met dekens. Om de nood te
lenigen vragen we u om een gift
U kunt helpen door geld te storten
op het bank- en gironummer
5398 van de *Nederlandse

Stichting Hulp Polen' Tegelijkertijd met
deze landelijke campagne zal door vele,
ons bekende, regionale en plaatselijke
comités actie worden gevoerd
Pelen lijdt
Dat vraagt om solidariteit

dhsdao 25 januari 1983
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nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
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de krocht en gemeenschapshuis
mogelijk onderdak voor jongeren
Er is een goede kans dat de werkgroep
Iwanowitch voor een aantal van de
voorgenomen aktiviteiten onderdak
vindt in bestaande akkommodatie in
het dorpscentrum.
De werkgroep, die voor het eerst in het
nieuws kwam door het kraken van de
vroegere nogafabriek Iwanowitch, waar
ze haar naam aan ontleende, had enige
tijd terug een uitgebreid aktiviteitenplan bij de gemeente ingediend Behalve een ruimte om hun plannen gestalte
te kunnen geven eisten ze ook subsidie.
De kommissie specifiek welzijn, die het
dagelijks bestuur van de gemeente hierover van advies moet dienen, heeft
zich meerdere malen over deze affaire
gebogen. Wat het jeugd- en jongerenwerk betreft heeft zij steeds op het
standpunt gestaan dat voorrang verleend moest worden aan nieuwe akkommodatie in Zandvoort-noord, het
veelbesproken wijkcentrum 'tStekkie.
De Iwanowitchjongeren lieten bij herhaling weten er niets voor te voelen 'wéggestopt' te worden in de flatwijk. Bovendien is het nog allerminst zeker dat een
nieuw buurthuis daar ooit van de grond
komt.
In overleg met een delegatie van de
kommissie heeft Iwanowitch besloten voorlopig de aandacht te konsen-

treren op de aktiviteiten voor kinderen tot 11 jaar op dq,wpensdagmiddag. Voor de oudere jeugd worden
weekendplannen gemaakt. Hoewel er
sprake van is geweest partikuliere akkommodatie in de dorpskern te gebruiken (bijv. ruimtes in beheer van scouting of kerkeraad) stelde de werkgroep
zich in het overleg principieel op. De
gemeente diende, zo luidde het, haar
verantwoordelijkheid voor het jongerenbeleid waar te maken. Een standpunt dat de welzijnskommissie kon
billijken. Ruimte is nu gezocht en
gevonden in het Gemeenschapshuis
(woensdagmiddag) én in de Krocht
(vrijdagavond en zaterdagavond). De
beheerders van deze gebouwen zijn in
principe bereid afspraken te maken
met Iwanowitch.
Op 2 februari komt de kommissie opnieuw bijeen om het resultaat van de
besprekingen tussen jongeren en beheerders te bezien. Dan zal ook duidelijk worden wat de financiële konsekwenties zijn. Het is aannemlijk dat
Iwanowitch financiële steun vraagt aan
het gemeentebestuur. De raad heeft
daarover het laatste woord. Volgens
wethouder Jongsma die zich terughoudend opstelt, zullen gelden
besteed 330. de Iwan-jeugd in mindering gebracht moeten worden op het
budget voor eventuele nieuwbouw
van'tStekkie.

De voorzitter van de kommissie, Hans
Hogendoorn, toonde zich afgelopen
donderdag 'gematigd optimisties' over
de haalbaarheid van de jeugdplannen.
'De naam Iwanowitch heeft een wat negntieve klank gekregen, zo zei hij, maar
het polariserende is er nu wel af'. De
kommissie was onder de indruk, aldus de voorzitter, van het entoesiasme
en de inspiratie van de werkgroep.

eanduoortse hoerar*
waterstanden

zvm ontsnapt in slotfase
aan nederlaag
De langdurige rustperiode heeft de voetballende zondagamateurs van de badplaats geen goed gedaan. De strijd tegen rode lantaarndrager N FC konden
ze niet in hun voordoe! beslissen. Integendeel, het schealda niets of de meeuwen hadden met lege handen huiswaarts
moeten keren.
Het hernieuwde optreden van Duncan
Pratt en Cor Plaisier heeft de zandvoorters nog niet uit het d.al kunnen halen.
Het wedstrijdritme ontbrak en vloeiende kombinaties behoorden tot de zeldzaamheden. Het team als geheel maakte een zwakke indruk, al waren er individueel wel lichtpuntjes te ontdekken.
Zo stak keeper Bos in een uitstekende
vorm en speelde Frans Makau een heel
goede wedstrijd.
Na een wederzijds voorzichtige start
nam NFC als eerste het initiatief om de
vijandelijke veste te bestormen. Het
ZVM-doel kwam geregeld onder vuur
te liggen, maar de precisie ontbrak en
de kustverdediging weerde zich uit alle
macht..De ZVM-aanval stelde er een
schot van Makau tegenover, dat rakelings langs ging en een uithaal van
Plaisier die tot hoekschop verwerkt
werd.

nieuws
kort & klein
o Het monster van Loch Ness is nog
niet voor onze kust opgedoken, maar
de zee brengt toch wel veel verrassingen. Geheimzinnige piepschuimen bollen, pakjes met hasjies, afgedwaalde
zeehonden en dolfijnen en wat dies
meer zij. Jongstleden dinsdag kwam
een mysterieus bolvormig objekt in
zicht, waar de duik- en demontageploeg
van de marine uit Den Helder zich op
afspoedde. Bij aankomst van het specialistenteam hadden de golven het voorwerp inmiddels weer opgeslokt. Vermoedelijk betrof het een zuurstoftank
van een V2, de dood en verderf zaaiende
vliegende bom uit de tweede wereldoorlog.

• In de nacht van vrijdag op zaterdag
was het opnieuw onrustig in het centrum van de gemeente. In de Haltestraat
en Kleine Krocht en omgeving btaken
vechtpartijen uit. Tweemaal werd om
politie-assistentie gevraagd in een
broodjeszaak aan de Kerkstraat. De
sterke arm bracht daar de agressieve
klientele tot bedaren. Arrestaties werden niet verricht.
• Twee zandvoorters van 18 en 20 jaar
bekenden zaterdag een inbraak in een
garage aan de Prinsesseweg. Zij forceerden daar een box en gingen er vandoor
met 4 komplete autowielen. De 18-jarige jongeman keerde later nog eens terug
om zich in het onrechtmatig bezit te
stellen van een lastrafo en een kompressor.

het vertoonde spel meer dan tevreden
mocht zijn.
Van de zes ploegen aan de voet van de
ranglijst heeft, een schrale troost voor
de meeuwen, dit weekeind niemand
zijn positie kunnen verbeteren. DCG
verloor, Lugdunum en Aalsmeer hielden elkaar in evenwicht en SEW veroverde in het duel tegen koploper
AFC een punt. De krachtverhoudingen
tussen de degradatiekandidaten zijn
dus nauwelijks veranderd. Het wordt
nu wel echt tijd dat de zandvoorters
wat afstand nemen. Of dat a.s. zondag
in de badplaats mogelijk is tegen de
sterke Stormvogels is de vraag. Maar
een uiterste krachtinspanning is het
zeker waard.

Jan. H.W.
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mannenkoor op beeldbuis

De openingtreffer kwam op naam van
de NFC-ers. Na een snelle vleugelaktie
van Van Arnhem, gevolgd door een
puntgave voorzet, stond Henk Hengeveld klaar om de bal in de touwen achter Bos te deponeren. De 1-0 achterstand konden de meeuwen vóór de rust
niet meer wegwerken, ook al schiepen
zij zich soms kleine kansjes, waaronder
een gevaarlijke kopbal van specialist
Pratt.
Ook in de tweede helft was ZVM niet
bij machte het overwicht van NFC te
doorbreken. Van Arnhem kreeg een
droomkans, maar het houtwerk behoedde de spelers van de badplaats
voor een groter debacle. Pogingen om
in ieder geval een gelijkspel te forceren leken tot mislukken gedoemd.
Schoten van Steef Water en Cor Plaisier gingen rakelings'langs. Een blunder
van de NFC-defensie bracht in de voorlaatste minuut redding. De NFC-ers
speelden verkeerd terug op hun doelman en Steef Water profiteerde alert,
1-1. Een uitslag waarmee ZVM gezien

Afgelopen donderdagavond stemde half Zandvoort af op de Tros. Niet omdat
deze omroep nu het heil verkondigt in kleur ofzwart-wit, maar om langzamerhand roemruchte plaatsgenoten te kunnen aanschouwen. In het programma
'op losse groeven' verscheen het Zandvoorts Mannenkoor. Voor de opname
waren de zangers van het 'Drinklied',, een kamavalshit ook voor de zuiderburen, afgereisd naar het belgiese Arendonk om in de sporthal Okido hun sternbanden te oefenen en vervolgens te smeren met goudgeel vocht. Bij de verslaafde fans staat het koor nu vast en zeker op de videoband.

zachte winter begunstigde
eerste cycle-cross

foto Jacob Koning

De organisatoren van de eerste wielerveldrit in Zandvoort, die afgelopen zondag werd gehouden, kunnen met genoegen op een geslaagde dag terugzien.

Dit r

Zoekt op korte termijn, liefst al per
februari 1983, een

enthousiaste
medewerkers m/v

Er komt heel wat voor kijken voordat
een dergelijke evenement tot in de puntjes geregeld is en het risiko dat alle inspanningen tevergeefs blijken omdat de
(weers)omstandigheden tegenzitten,
blijft levensgroot aanwezig. Peter Versteege. Jaap Schilder en Jan van Riessen (HSV Kampioen)-kregen dit keer
van vele kanten de broodnodige medewerking. Het samenspel met gemeente, politie en ehbo-ers verliep uitstekend,
het publiek kwam in grote getale opdagen en het weer was nu eens geen spelbreker maar een zonnige kameraad.

Het café is een reeds jaren bestaand, goed
lopende zaak, geopend van 's morgens 7
tot 's nachts 3 uur, zomer én winter...
Onze kandidaat heeft een ruime ervaring
in het runnen van een horecabedrijf,
weet van aanpakken in een 5-daagse
werkweek en kan uiteraard goed met
mensen overwegEchtparen die zich aangesproken voelen
om dit bedrijf samen te gaan runnen zijn
natuurlijk óók welkom...
Brieven met achtergrondinformatie
sturen onder ar. 71 van dit blad.

Ook sportief gezien was de cycle-cross
een sukses. De koereurs maakten er een
heuse slijtageslag van op het parkoers
bij het parkeerterrein aan de Brederodestraat. De toeschouwers dromden
langzaam maar zeker samen bij het
meest spektakulaire punt van de omgang, de afsteekkuil, waar de wielrenners bijna zes meter moesten afdalen
om hun weg vol obstakels te.kunnen
vervolgen. Menig koereur beet op die
plek in het zand.

gemeente
zandvoort
DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN
SLUITING VUILLAADSTATION
i.v.m. noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zal hetvuillaadstation aan de Van Lennepweg op
donderdag 27 januari a.s. gesloten
zijn.

Om 12.30 uur begon het voorprogramma. Rennertjes-in-spe tussen acht en
veertien jaar zetten onder luide aanmoedigingen hun beste wieltjes voor.
Bij de allerjongsten (8/9 jarigen) ging
Danny van Toor met de eer strijken.
De jeugdige zandvoorters Helen en
John Schilder wonnen bij de 10/11 en
12/13 jarigen. Winnaar bij de 14-jarigen werd H. Besteman, die zijn naam
meehad.
In de kategorie nieuwelingen, die om
13.00 uur de startlijn achter zich liet,
toonde E. van Beek van Alcmaria Victrix uit de kaasstad overtuigend aan de
sterkste te zijn. Bij de liefhebbers/veteranen bleek dat Herman Zuiderduyn
uit Lisse het crossen nog lang niet ver
leerd was, al zat Koolloos, ook al van
de wielrenvereniging Bollenstreek hem
dicht op de hielen. Een andere oude
rot in het métier, Nico Slingerland eindigde als derde.

ï f j

Cafébedrijf
in Zandvoort

de direkteur
Ing. N. Wertheim

omroepers

nieuws
kort & klein

• Aanstaande zondag, 30 januari, zal
het koor van ouderen 'Voor Anker' in
de hervormde kerk een konsert geven
onder leidingvan Riet van PruissenHet hoofdnummer van de middag was
Jongens en Maria Hufferman aan de
de cross voor amateurs/junioren. Een uit- piano. Verder werken mee de solisten
puttingsstrijd van liefsteen uur. Pim
Trudy van Duijn-van Staveren en André
Kraakman nam al direkt na het begin
Wesselius, Het Dames Vocaal Ensemble,
resoluut de leiding en het leek er laneveneens ondenleiding van Riet van
ge tijd op dat hij die niet meer zou afPruissen, en het Haarlems Koper Enstaan. Peter van de Knoop echter, die
semble. Er zullen werken ten gehore
na een valpartij achterop was geraakt,
worden gebracht van o.a. Mendelswist hem toch nog te achterhalen. Onsohn, Bach, Brahms, Schubert, Haydn
ze plaatsgenoten Volkert Paap en Piet
en Mozart, terwijl het programma teSchijff kwamen uitstekend voor de
vens een aantal volksliedjes vermeldt.
dag met een resp. 5e en 14e plaats.
Het konsert, dat gratis toegankelijk is,
Zandvoorts favoriet Wim Koene kon
begint 's middags om half drie.de hooggespannen verwachtingen niet
helemaal waarmaken, al is een 10e
• Op zaterdag 5 en zondag 6 februari
plaats natuurlijk geen slecht resultaat.
a.s. organiseert de Haarlemse wandelsportvereniging 'Jan Pastoors' de derde
tocht van de winterserie.
De einduitslag:
De start is vanuit het ontmoetingscen1. Peter van de Knoop (Haarlem)
trum "t Zijltje', Korte Zijlweg 9a te
2. Pim Kraakman (Alkmaar)
Overveen (naast rk-kerk). De 20 km.3. Torn Zwirs (Zwanenburg)
4. D. van Reek - Ie junioren (Lisse)
lopers starten tussen 10.30 en 11.15 uur.
5. Volkert Paap (Zandvoort)
Voor de overige afstanden^ - 10 - 15
6. Ron Vroom (Haarlem)
km naar keuze, is de starttijd tussen
7. G. Albrink (Kennemerland)
10.30 en 12.30 uur. Voor verdere inlich8. Peter Steevenhaagen (Haarlem)
tingen tel. 023 - 24 19 27 of 3433 87.
9. Harry Oppenh.uis ( Amsterdam)
N.S. reisreduktie tot station Overveen.
10.Wim Koene ( Zandvoort
14. Piet Schijff ( Zandvoort)
• Sinds vorig jaar geldt een nieuwe aanmeldingsprocedure voor de jaarlijkse
vakantieweken van het Nederlandse
Rode Kruis. De gasten van de tehuizen
en het hospitaalschip J. Henry Dunant
kunnen zich nu zelf voor een vakantieweek aanmelden bij de plaatselijke afdeling van het Ned. Rode Kruis.
Zij kunnen reageren op artikelen die in
diverse bladen verschijnen en ontvangen
dan een aanmeldingsformulier. De gasten moeten dit zelf, samen met de huisarts, invullen.

Op het formulier staat een verklaring
waarin ze de huisarts toestemming verlenen meer gegeven over hen te verschaffen, als de mediese informatie die
zij zelf geven niet voldoende is.
Als de aanmeldingsformulieren bij het
Rode Kruis binnen zijn, treedt de selektieprocedure in werking.
Aanmelding houdt namelijk niet in dat
men geplaatst kan worden. Men moet
wel met positief resultaat door de mediese en sociale selektie heen komen.
Voor inlichtingen en/of aanmeldingen
kunt u zich wenden tot de plaatselijke
Rode Kruis-afdeling, Trompstraat 19
flat 6, 2041 JE Zandvoort, tel. 025061 46 24 of het Kringbureau Noord-Holland van het Ned. Rode Kruis. Dr.
Schuitstraat 2,1942 AC Beverwijk, tel.
02510-26794

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

YOGA-STUDIO
zandvoort
Wa hebben aan nieuw lesprogramma.
Bant u Nieuwsgierig?
Bel gerust Gonnu, v. Huystee
lel. 17689 of Anje Zuidweg
tel. 16230.

A. Ritman
1948 1983
35 jaar tandtechniker
1973 1983
tien jaar
gevestigd in Zandvoort

kommissie wil verenigingen verplichte
kontributieverhoging kwijtschelden
De kommissie specifiek welzijn voerde
vorige week donderdag inleidende besprekingen over het gemeentelijk subsidiebeleid dat het komend begrotingsjaar 83-84 van kracht moet worden.

dat er ruimschoots gelegenheid is het
woord te voeren, kan men in een vroeg
stadium van de gemeentelijke besluitvorming het eigen belang verdedigen.

Zowel dit jaar als vorig jaar zijn alle veren iginge n in de sociaal-kulturele sektor
door het gemeentebestuur op de nullijn gezet, wat met het oog op de inflatie een financiële aderlating betekende. Tegelijkertijd werd in overeenstemming met het soc. kult. programma
'82-'85 de verplichting ingesteld de
eigen bijdrage van de leden met 5% te
verhogen.

De kommissie maakte zich vorige week
grote zorgen over de toekomst van het
zandvoorts verenigingsleven. Nu de inkomens achteruithollen, kunnen blij vende kontributieverhogingen een teruggang
van.het aantal leden teweeg brengen. Gekoppeld aan de toch al snelle vergrijzing van het ledenbestand geen prettig
vooruitzicht. De meningen over het
werkelijke effekt van de financiële malaise liepen overigens uiteen.

De vergaderingen van de welzijnskommissie worden tegenwoordig door meer
publiek bezocht dan ooit. Het begint
langzamerhand vooral bij verenigingen
en groeperingen door te dringen dat de
adviezen van deze kommissie toch
enig gewicht in de schaal leggen. Om-

Terwijl sommige kommissiegenoten
aanwijzingen meenden te hebben dat
hier en daar al leden om geldsredenen
afhaakten, berichtte ambtenaar Pannekeet dat uit een voorlopig onderzoek
daar niets van gebleken was. Men verwachtte in ieder geval dat de zandvoor-

ters binnen afzienbare tijd kieskeuriger
zouden worden. Van meerdere klups tegel ijkertijd lid zijn wordt dan te duur.
Een selektie die nog niet rampzalig
hoeft te zijn. Dat wordt het wel als ouders hun kinderen op de nullijn voor
deelname moeten zetten.
Na ampel beraad besloten de leden van
de kommissie een brief aan b en w te
sturen met het verzoek zo spoedig mogelijk te melden welk bedrag beschikbaar
zou komen voor het soc. kul. werk. Een
tweetal adviezen wordt daaraan toegevoegd. De subsidies zouden trendmatig
verhoogd dienen te worden (plus 4°/o)
en de verenigingen mogen de kostenstijging proberen op te vangen op de
wijze die hen goeddunkt. Een zuinig
oog en een scherp potlood zal dan, zo
hoopt men, nog wonderen kunnen
verrichten. Het is wel toegestaan, maar
niet meer verplicht de kontributies te
verhogen.

83e jaargang na. 08

vrijdag 28 januari 1983
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raad moet in de krant lezen
wat b en w bekokstoven
i
•
,
'

nieuws

De bijeenkomst van het badplaatsparlement jongstleden dinsdag kende eigenlijk alleen een voorspel en een naspel.
De daad van burgerliefde daartussenin
mocht geen naam hebben.

• Hedenavond stelt de plaatselijke vvdaf del ing de zandvoorters in de gelegenheid met elkaar en met raadsleden en
wethouders te diskussiëren in Hotel
Keur om 20.00 uur. Een wellicht interessante gedachtenwisseling over
diverse politieke onderwerpen en over
de toekomst van Zandvoort. Iedereen
is van harte welkom op deze openbare
bijeenkomst.

\ De pvda-fraktie wilde bij de vergaderstart de voorgenomen lening van
f. 100.000,- van de zandvoortse ge
meenschap aan de circuitbazen op de
agenda plaatsen, maar dat strandde op
een halsstarrige burgemeester. Van een
officieel kollegevoorstel was nog geen
sprake, de lening kon niet ter diskussie staan op basis van kranteberichten.
Vvd en inspraak nu knikten instemmend en daarmee was het van de baan.

waterstanden

De socialisten hadden echter nog meer
pijlen op hun boog Een nota over de
struktuurstudie, een intern werkschema, bleek uitgereikt te zijn aan de vvdfraktie, maarniet aan de overige raadsleden. Een blamage voor de demokratie, aldus pvda-er Aukema. De voorzitter van de dorpsraad was het roerend
met hem eens, geen stijl was het, het
mocht niet voorkomen. Een debat was
naar de mening van de magistraat vervolgens niet meer nodig.
Aukema was een andere mening toegedaan. Hij gaf het kollege in overweging:
het niet te ontkennen, ekskuses aan te
bieden, binnen 24 uur dezelfde informatie te verstrekken aan alle gepasseerde volksvertegenwoordigers en in b en
w te bespreken hoe men ondemokraties handelen van een meerderheid ten
opzichte van een minderheid kon voorkomen..De socialist, goed op de hoogte
van de sluipwegen van het raadsspel,
besloot met de opmerking 'verder heeft
u gezondigd tegen het 11e gebod, gij
zult niet betrapt worden.'

Van As (cda), Termes (d'66) en Koning
(gem. belangen) sloten zich graag bij
hem aan. Wethouder Flieringa reageerde op eigen wijze: 'mij kennende zal
het u niet verbazen dat er enkele stukken uit het plafond gevallen zijn, toen
mij dit ter ore kwam. Het had nooit
mogen gebeuren.'
De schuldige lag geenszins op het kerkhof, maar zat rustig achter de kollegetafel. Liberaal Jongsma erkende simpelweg dat hij zijn fraktiegenoten ingeschakeld had om zich te laten adviseren. Het boetekleed trok hij niet
aan, van berouw was niets te bespeuren.
De oppositiepartijen waren niet alleen
razend over dit eenzijdig informatielek.
Ook de wijze waarop het dagelijks bestuur van de gemeente met plannetjes
stoeit en daar kond van doet tegen
wakkere joernalisten, maar niet tegen
raadsleden, was hen een doorn in het
oog.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
• 1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.

Aukema: b en w hebben gezondigd
tegen het lle gebod

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

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.

eanduoortee Noerar*

Christendemokraat Ingwersen probeerde het aanvankelijk op speelse wijze uit
te leggen. 'Via de kranten hoor ik nog
eens wat over Zandvoort,' meldde hij.
Personeelsbeleid, rekreatieplannen,
breed overleg, leningen, de bestuurders onderhouden zich graag met de
pers, de raadsleden horen er niets over.
Machielsen antwoordde in stijl: 'heel
verstandig om de krant te lezen, zo
blijft u goed op de hoogte'. De cda-er
repliceerde: 'Ik heb de neiging hetyrolijk te brengen, ook als ik kwaad ben.
Daar moet u zich niet door laten misleïden. Als dit uw beleid is, wordt ik

febr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
echt nijdig.' De burgervader gaf echter
16
17
geen krimp; 'zoals u gemerkt heeft, bestaat er een aktieve pers. Die heeft recht 18
19
op een behoorlijk antwoord als er om
20
informatie gevraagd wordt. Niets weer21
houdt raadsleden om ook zelf de tele- •
22
foon te pakken.' Demokratie via de
PTT, de jaren '80 worden steeds boeien- 23
24
der.
25
26
De vvd-raadsleden hielden zich de hele
27
avond opvallend stil. Zij steunen (naar
28
eigen zeggen) niet alleen op de zwijgende meerderheid, zij zfj'n het ook vaak.
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02.41
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06.45
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18.01
11.26
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00.18
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01.28
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10.24
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04.05
12.05
Springtij 15 februari
Doodtij 7 - 23 februari

Steun het Astma
Postgiro 55055.
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01.51
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06.26
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22.15
22.50
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00.31
01.10
01.44
02 15
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14.50
15.31
16.14

20.48
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22.51
23.31
00.14

Leusden.

groeten uit zandvoort
Al is de temperatuur
er niet naar, het is
toch hartje winter en
om de lezers alvast

op zomerse gedachten te brengen komen we vandaag met
een zonnige Strandweg. Voor hen die
Zandvoort van voor
de oorlog kennen

betekent deze ansichtkaart tevens
een herinnering aan
de daaraan gelegen
winkels alsAnt. Bakels, De kleine Bijenkorfvan C. Keur
(Potte-Keessie) en

Confiserie Oriëntale
L Petrovitch, én aan
de 'blaaspoepen'.

plaatsgenoot joop van santen
schreef boek over ondergang
van weimar-duitsland

familieberichten
Op woensdag 26 januari 1983 overleed zacht en kalm in de leeftijd van 82
jaar, de Heer
W. VAN VEEREN
de begrafenis zal plaatsvinden op maandag 31 januari a.s. om 11.30 uur op
de Oosterbegraafplaats te Amsterdam.
H. van Wijk
FM. van Deursen

Onze plaatsgenoot Dr. J. van Santen
heeft een nieuw boek het licht doen
zien. Volgend op de publikatie van het
boekje 'Welvaart en welzijn' in 1970
heeft van Santen zich diepgaand bezig
gehouden met de meest duistere en
rampzalige fenomenen van de 20e eeuw:
het stalinisme en het fascisme.

Correspondentie-adres:
Oosterparkstraat 66 - 2042 AT Zandvoort.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 30 januari 1983:
10.00 uur: Ds. W. Dijckmeester uit Aerdenhout.

Over het stalinisme hield hij enkele
jaren terug voor klein publiek een lezingenserïe in de openbare bibliotheek
alhier. Kort daarop werd hij uitgenodigd om als gastdocent op te treden
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
toen daar een fascisme-projekt van start
ging.
Het resultaat van jarenlange arbeid ligt
binnenkort in de boekhandel onder de
titel: 'Weimar 1933, demokratie tussen
fascisme en kommunisme'. De publikatie
verschijnt precies 50 jaar na de machtsovername in Duitsland door Hitler en
onderzoekt de oorzaken van het opkomend fascisme.
Volgens van Santen zijn die gelegen in
een totale krisis van de duitse samenleving, niet alleen een ekonomiese en politieke, maar evenzeer een geestelijke
krisis, waarvan de wortels reeds bij Luther zijn terug te vinden. De gerechtvaarvan Santen heeft zijn sporen verdient in het verzet
digde opstand tegen de korruptie van
de katholieke kerk ontaarde in de predikingvan de gehoorzaamheid als opper- Het kon niet anders of deze boeiende
ste deugd. 'Der Untertan' verschijnt.
persoon, wiens krities denken en spreken tot tegenspraak uitnodigt, heeft
Van Santen weet waarover hij schrijft.
ook een boeiend boek geproduceerd,
Niet alleen uit de vele boekwerken die
waar veel van zijn persoonlijke ervahij voor zijn studie geraadpleegd heeft,
ringen in zijn verwerkt. *Weimar 1933'
maar ook uit persoonlijke ervaring. Hij
is geen simpel boek dat bij de borrelwerd geboren in 1908 in Rotterdam.
tafel gekonsumeerd kan worden. Wie
Geschokt door de verpaupering van de
Nederland staat dit eerste halfjaar voor
zich de moeite wil getroosten het soms
arbeiders tijdens de krisisjaren sloot hij
filosofiese jargon door te werken, houdt de keuze. Regering en parlement moezich aan bij de CPN. In de jaren voor
er wel een bijzonder inzicht aan over. In- ten binnen niet al te lange tijd beslisde oorlog was hij aktief in het Comité
singen nemen over het energiebeleid
dringend is de analyse van een totale
Hulp aan Spanje, gericht tegen het
dat tot het jaar 2000 moet worden gekrisis die de wereld duur te staan is geFranco-bewind, en in het Comité van
voerd. Met name op het gebied van de
komen. Onthullend is de beschrijving
Waakzaamheid tegen oorlog en fasciselektriciteitsvoorzieningen staan beslisvan de medeverantwoordelijkheid van
me. In de oorlogsjaren richtte hij met
singen voor de deur.
de arbeiderspartijen voor de politieke
anderen het illegale blad 'De Vrije Kamalaise van die jaren, de rol van de VS
theder' op, dook in '41 in Amsterdam
Moeten we méér of juist minder enerin de ekonomiese krisis en de plaats,
onder waar hij zijn verzetswerk voortgie gaan gebruiken? Moet het gebruik
van Stal in, die door Van Santen geëtizette. Na de oorlog was hij enige jaren
van steenkool worden uitgebreid? Wat
ketteerd wordt als 'de linkse rechterfraktievoorzitter van de CPN in de eers- hand van Hitler'.
moet er gebeuren met kernenergie?
te kamer.
Moeten we veel meer gebruik gaan
maken van wind- en zonne-energie?
In een tijd waarin een nieuwe krisis
In 1955 brak hij definitief met de komOm te komen tot een verantwoord
munisten. De stalinistiese praktij van de zich dreigt door te zetten, waarin fasenergiebeleid, willen regering en
cistiese en racistiese tendenzen de kop
partij kon hij in geweten niet meer verparlement weten hoe de bevolking
op steken, kan het geen kwaad de
_ erover denkt. Want het energiebeleid
antwoorden. Hij koos voor de vrijheid
historie te herlezen, ook al herhaalt
van denken, ook al werd hij daarna
is geen op zichzelf staande zaak. De
die zich nooit in dezelfde vorm. Van
door de meeste 'kameraden' met de
keuzen die straks op energiegebied zulSanten zelf wijst er in zijn slotwoord
nek aangekeken. In woord en geschrift
len worden gemaakt, hebben alles te
op dat het groepsegoisme weer aktueel
legt van Santen sindsdien steeds meer
maken met zaken als onze ekonomie,
is en ziet dat in onze multiraciale sanadruk op de verworvenheden van de
het miljeu, de werkgelegenheid, onze
menleving als een ernstige bedreiging
parlementaire demokratie, die uit alle
koopkracht en de ontplooiingskansen
van de vrijheid.
macht verdedigd dient te worden tegen
voor de armste landen.
oude en nieuwe barbarij.
Zandvoorters die zich het boek willen
Om erachter te komen hoe de bevolVan Santen's grote emotionele betrokaanschaffen kunnen terecht bij boekking over het energiebeleid denkt,
kenheid bij de bescherming van de bur
handel 'De Krochtf. Het is een uitgave
heeft de regering -in overleg met het
gerrecfiten bracht hem soms in nieuwe
van SUN, Nijmegen en kost F.24,50.
parlement- een Stuurgroep ingesteld,
konflikten, als hij de grenzen van zijn
Maar ook als men zich eerst nog wil
die een 'Brede Maatschappelijke Diseigen gelijk uit het oog verloor in verberaden, is dat heel goed mogelijk.
cussie' over het energiebeleid heeft
houding tot het 'andere' gelijk van som- Het boek van onze plaatsgenoot komt
voorbereid. Die diskussie brandt nu
mige medeburgers. Zo verdedigde hij
uitgebreid aan de orde in het opinieblad - in het eerste halfjaar- overal in Nehet principe van het eigendomsrecht
'De Groene' van deze week.
derland los, dus ook in Zandvoort
tegenover de buitenparlementaire akDe Stuurgroep, begon haar werkzaamties van zandvoortse krakers. Dat hij
heden met het verzamelen van informavervolgens door hen aangevallen werd,
tie over het energievraagstuk en van
niet op zijn argumenten, maar op zijn
de opvattingen en vragen op energippersoonlijke integriteit, heeft hem toen
gebied die bij de bevolking leven.
diep geschokt. In de badplaats staat
Joop van Santen verder bekend als ferMede op basis hiervan heeft de Stuur18-24 januari 1983
vent anti cïrcuit-man, die zowel het
groep nu haar 'Tussenrapport' uitgeondertrouwd: Robertus Hendricus
'moordend' karakter van de racesport
geven; een boek van ruim 200 pagina's,
Johannes Demmers en Johanna Wilma
als dfrgeluidsterreur als barbaars bewaarin uitgebreide informatie over enerKreuger.
schouwdj niet passend in een humane
gie wordt gegeven en waarin bovendien
samenleving.
wordt geschetst welke samenhangen er
gehuwd: Gijsbertus Maria van der
bestaan tussen energie, ekonomie en
Valk en Patty ten Broeke; Joseph Wilmiljeu. Dit Tussenrapport is vanaf 1
lem van den Bergh en Arina Martine
februari 1983 voor vijf gulden verkrijgCoster.
baar bij de openbare bibliotheek. Het
overleden: Klaasje Houwen geb. vna
Tussenrapport kan ook worden beder Meulen„oud 96 jaar; Marijtje Dromsteld door f 9,25 over te maken op
mel, oud 92 jaar.
postgiro 121488 t.n.v. Stuurgroep

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
„^^verttrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
GEREFORMEERDE KERK
voor
informatie over de dienstdoende
zondag 30 januari 1983:
wijkverpleegkundige
tel.023 - 313233.
10.00 uur : Ds. W. Dijckmeester uit Aerdenhout.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
PROTESTANTENBOND
023 - 320202 (dag en nacht).
zondag 30 januari 1983:
10.30 uur : Lepra-zondag dienst verAPOTHEEK
zorgd door eigen leden.
ZandvoortM.ApotMk; H.B.A.
Mulder, tal. 13185
P OOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 29 januari 1983:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 30 januari 1983:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceaciliakoor.
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volgende maand barst energiediskussie
ook in zandvoort los

burgerlijke stand

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. Postbus 20102, 2500 EC 'sGravenhage.
Op alle postkantoren ligt tot begin
maart de gratis BMD-krant, 'Energiebeleid voor morgen'. Daarin staat waar
het in de BMD om gaat. De krant, die
informatie over energiebronnen, energiegebruik en de gevolgen daarvan bevat,
kan ook afgehaald worden op adres van
de Zandvoortse Koerant, Achterweg 1.
De Stuurgroep organiseert plaatselijke
diskussies in vrijwel alle gemeenten. De
preciese datum voor Zandvoort is nog
niet bekend. In ieder geval zullen de
gespreksavonden plaatsvinden vóór 1
juli. De eerste avond wordt uitgebreid
informatie verstrekt over energie en
energiebeleid. Op de tweede avond-waarschijnlijk 2 weken later- komt
de eigenlijke diskussie aan bod. De
deelnemers kunnen hun mening kwijt
op formulieren die in een eindrapport
verwerkt zullen worden. Dat wordt
eind 1983 aangeboden aan regering
en parlement.
Werkgroep Energie Diskussie.
De Stuurgroep is niet de enige die bijeenkomsten belegt. Op 21 februari a.s.
komt de afdeling Zandvoort van de

werkgroep energie diskussie in aktie.
In wijkgebouw 'tStekkie in Zandvoortnoord (om 20.00 uur) willen de initiatiefnemers praten over het toekomstige
energiebeleid met alle belangstellende
burgers. De WED is een vereniging van
meer dan 50 organisaties die samen
meer dan 1 miljoen leden hebben. Ze
zijn aktief op het gebied van maatschap
pij, miljeu, kerk, politiek, vrouwenwerk enz. De organisatie wil zoveel
mogelijk mensen betrekken bij het
streven naar een nieuw energiebeleid.
De WED neemt een duidelijk standpunt in: overstappen op energiebronnen die niet opraken en niet ten koste
gaan van mens en miljeu. Kernenergie
is volgens de werkgroep niet nodig. Zon
wind, biogas, aardwarmte, besparingen
en warmtekrachtkoppeling moeten voldoende zijn, al zijn voorlopig gas en
olie nog onontbeerlijk. Kerken, scholen,
verenigingen, buurtkomitees e.d. die
zelf aan de slag willen, kunnen voor
informatie en zelfs tentoonstellingsmateriaal terecht bij de WED. Kontaktpersoon in Zandvoort is Ton Effern,
Flemingstraat 354, tel. 1 20 43.

wordt zand voorts autopiste
nationaal circuit?
Volgens de topambtenaren uit Den
Haag, Jorritsma en de Boer, past het
circuit in het landelijk akkommodatieplan van de rijksoverheid.
Zij deelden dat vorige week vrijdag mee
tijdens het driehoeksgesprek tussen landelijke, provinciale e_n gemeentelijke overheden over de toekomst van de autorenbaan. Het akkommodatieplan is een
paar jaar geleden tot beleid verheven.
Het is de bedoeling dat het voorziet in
het stichten van trainings- en wedstrijdcentra voor elke sportorganisatie die landelijk werkzaam is. Dat heeft ook betrekking op de gemotoriseerde sporten.
Zo zou niet alleen het motorcircuit van
Assen maar ook de racebaan in Zand-,
voor een permanent toevluchtsoord
moeten worden voor de snelheidsvrienden. De gewijzigde politieke situatie in
de badplaats is duidelijk van invloed geweest op de ministeriële opstelling. De
geluidshinder en woningbouwproblemen, veroorzaakt door het circuit, wogen voorheen zwaar. Er werd daarom
zelfs gedacht aan de aanleg van een
nieuwe autopiste op een plek elders in
het land, waar het minder narigheid
zou geven. Omdat zo'n projekt tientallen miljoenen kost, komt het de bovenbazen niet slecht uit dat het politiek
verzet tegen het zandvoortse circuit nu
nagenoeg afwezig is in de beleidsorganen.

den. De norm voor de Grand Prix is
65 decibel, gemeten aan de gevels van
de bestaande woningen.
Het is ondenkbaar, dat meldde ook de
Cenav-direktie vaak gengeg^dat het
lawaai van de bolides zonder geluids-

Het bestuur van de VVD Zandvoort Bentveld nodigt u hierbij uit voor een
OPENBARE DISCUSSIEAVOND

dempers op korte termijn beneden de
65 decibel gebracht kan worden. TNO
mat nog niet zo lang geleden op 250
meter afstand van de baan liefst 90:
100 decibel en op 2 kilometer afstand
nog 80 decibel.

wordt donateur

hier
staat
uw
brief
Geachte redaktie,

De overweging van het zandvoorts kollege
om de circuitgebruiker Cenav f 100.000,te lenen (bericht Haarl. Dagblad 25 jan.
j.l.) moet -vind ik- maar een overweging
blijven, zodat doortrechtering naar de
raad wordt bespaard, evenals die ton.
Want -en dat proces is al lang gaandehet circuit vreet zich zelf op. Zo'n natuurlijk fenomeen is daarom al niet gebaat met een dergelijke geldinjektie. En
Gedeputeerde Staten lijken ook overstag. dat nog afgezien van de staat van schulMiljeuman Geert de Boer verwachtte dat den waarin de Cenav zich wentelt; ik
de Wet op de Geluidshinder zo circuitlas laatst een opsomming, die menigeen
vriendelijk als maar enigszins mogelijk
al drie keer had deen failleren. Dat geld
is zal worden geïnterpreteerd door de
is nodig om de winter door te komen
provinciale bestuurders. Die moeten
daar er in die periode -zo beweert de
binnenkort de vergunning voor de raceCenav-woordvoerder -geen evenementen worden gehouden en er dus geen
rij afgeven. Voor de Grand Prix zou een
ontheffing mogelijk zijn wegens 'uitinkomsten zijn. Nou, zo lust bijv. ook
zonderl ij ke bedrijfsomstandigheden'.
menig strandpachter of middenstander
Hoogst uitzonderlijk, mag wel gezegd
nog een peultje dunkt mij. Ter toelichworden, dat hebben de tegenstanders
ting zegt die zelfde woordvoerder -alaltijd al betoogd.
dus 't H.D.— dat 't ook niets met direkte likwiditeitsproblemen te maken heeft,
Nadat het perskommunikee bekend was maar meer met een tekort aan kasgeld.
geworden, verkeerden circuitfans afgeZo'n uitspraak maakt wel duidelijk dat
lopen week alom in hoerastemming.
ïiet circuit in zand is gebed, want daarWfj willen die stemming zo vlak voor
mee weet haar woordvoerder wel te
het karnaval natuurlijk niet bederven.
strooien.
Toch zou het nog wel eens om kunnen
Echter, de situatie waarin Cenav zich
slaan in een ferme kater, als GS zich
bevindt latende voor wat zij is, moet
daadwerkelijk over de vergunningsaanzij maar haar eigen peultje's doppen,
vraag gaan buigen. De bestuurders kunzonder overheidslening (die gevraagd is
nen de ruimte die de wet biedt wel
omdat de bankwereld i.v.m. de schulgebruiken voor allerhande interpretadenlast daartoe geen aanleiding vindt? )
ties, maar de regels geheel en al omzeiDit te meer omdat de gemeente Zandlen kunnen ze niet. Zoals gedeputeerde
voort wat andere n.m.m. dringender
de Boer aangaf, zal men zich moeten
zaken op 't vuur (sudderplaatje) heeft
houden aan de maksimale geluidswaarstaan, die verpieteren als er niets aan
wordt gedaan - met een ton bijvoorbeeld. Ik denk aan de vervanging van
't Stekkie of/en 'n onderkomen voor
belangrijke adresseiï.
de Iwanowitch-mensen (let op: Gemeenschapshuis noch Krocht zullen qualitate
qua 9? de duur -kort of langer- uitkomst bieden! ) In ieder geval bedoel
ik 't manko aan bepaalde welzijnsvoorzieningen te ondervangen door daaraan die, in overweging genomen, honderdduizend gulden te besteden. Dat
komt n.l. ten goede aan inwoners, want
die zijn er ook nog. Die inwoners vreten
zichzelf, bij wijze van spreken, op als,in
de overwegingen van B & W van Zandvoort,de prioriteit zo anders, zo verkeerd
wordt gelegd als thans het geval schijnt
te zijn.

van
GREENPEACE

hedenavond om 20.00 uur in
Hotel Keur, Zeestraat 49-51
De raadsleden en wethouders van de
vvd zullen deze avond aanwezig zijn
om over verschillende politieke onderwerpen en de toekomst van Zandvoort
in discussiegroepen met u van gedachte
te wisselen.
IEDEREEN IS VAN HARTE
WELKOM

*

maak minimaal
/10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeocë
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat ingaande maandag 7 februari
1983 gedurende een maand op de secretarie
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening) voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerp van het bestemmingsplan "Natuuren recreatiegebieden".
Het plan heeft betrekking op het strand, een
gedeelte van de noordzee, de duingebieden
van de gemeente Zandvoort nabij de
Keesomstraat, voorts de duin- en waterwingebieden van de gemeente Amsterdam en de
provincie Noord-Holland, alsmede het
golfterrein aan de Kennemerweg.
Gedurende de termijn van de ter inzage
legging kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren tegen het ontwerp
indienen.
Zandvoort, 20 januari 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 1 2560
gaat ijspret aan onze neus voorbij?

J G. Wijnbeek
14444 Politie UIlMn noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekratarie
17947 Informatieburo wv
(023) 242212 AutomoWelbedrljf
Flinternwn, ZandvoortMlaan
• 36G, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
«n magazijn
13360 Rinko verkoopeentnim, nieuwe
i l en gebruikt* Renault*
12135 Zandvoortsa Koerent b.v.
Achterweg 1.

Onder professoren spreekt men van terugkerende ijstijden, anderen werpen zich in de studeerkamer op
het broeikaseffekt van onze vervuilende dampkring. De leek staat ondertussen met zijn mond vol tanden
en met de schaatsen in de hand in plaats van aan de voet. Het wil immers maar niet winteren dit jaar.
Het water ziet soms wat glazig maar verder komt het niet, het ijs blijft weg. En daarmee ook de ijspret.
Misschien brengt februari nog redding, kleur op de wangen en kranten in de trui. Vadertje Vorst komt
wel vaker laat.

omfftupers
Te koop aangeb.: 2 witte
wastafels met mengkraan.
f. 35,-. Adres: Bilderdijkstraat 11.
Te koop aangeb.: 2-p^rs.
opklapbed inkl. ombouw
en gordijnen f. 50,-, een
bad f. 25,-.
Gevraagd : camping of kinderledikantje. Tel. 16681.
Te koop SIMCA Chrysler
Prijs f 650,-. Tel. 18246.
YOGA-STUDIO
zandvoort
W» hebben «en nieuw lesproBent u Nieuwsgierig?
Bel genist Gonnu, v. Huystee
tal. 17889 of Anja Zuidweg
tel. 16230.

!! OPRUIMING !!

tijd om met minder geld
meer te kunnen kopen!
vele artikelen met
20 tot 50% KORTING!

zie onze etalage!
WEIMAR
1933

A. Ritman

1948

- 1983

35 jaar tandtechniker

1973

- 1983

tien jaar
gevestigd in Zandvoort

DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME

KIRKSTR.20

•

TEL: 13136

door Dr. J. van Santen

v. i Werff

mijn bikker
sinds 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

binnenkort verkrijgbaar bij de boekhandel

Bouwbedrijf

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 06 of 147 55

VpOR AL UW

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

*
*
*
*
*

lid.N.V.O.B
winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
. onderhoudswerken

vraag offerte
wij komen
al meer dan 50 jaar tot uw dienst

JansenBouw.bv.

Haarlem...meesterlottelaan 16

VERSIEEBE
* tweewielerbadrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

BEL
voor een
omroapertje
12135

Installatie bureau

fcPOENElïEIM

Handelsdrukwerk

B-Y.

Hoe maak ik
zuidvruchten
klaar?

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

• Minimaal 12 uur
in het water
• 10 minuten
tegen de kook

aan

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

• Zo simpel is het

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

^^^••^••^^^

Voor projekt Kasulu in Tanzania
Giro nr. 14 798 73 van Ned. Mldd. Bank
Zandvoort rek. no. 69.61.42.880

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorhMn Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort )
Verbindingsweg 38
BlowiMndMl
Telefoon 023- 260633

Kerkstraat 2a
lal. 14597, Zandvoort

LEPRABESTRIJDING
AKTIE ZANDVOORT

3154.28.

fc'estbnn
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.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

83e jaargang no. 09

dinsaag 1 februari 1983

eanduüortee

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 oer half jaar, f 37.50 oer post

vvd koestert grote dromen
in kleine kring

De liberalen, die doorgaans in strikte
beslotenheid vergaderen, hebben zo te
zien weinig te vrezen van grotere openbaarheid. Niet alleen de eigen leden,
ruim 300 in getal, maar ook hun politieke tegenstanders lieten verstek gaan.
De meest onverwoestbare optimisten
in het gezelschap hielden het er maar
op dat de zandvoortse burgerij blijkbaar een rotsvast vertrouwen had in
hetvvd-beleid en het stellen van kritiese vragen overbodig vond.

• Goed nieuws voor de zaalvoetbalfans. Het traditionele Zandvoortmeeuwentoernooi gaat dit ook dit jaar van
start. Van 24 mei tot 24 juni a.s. kunnen de zaalvoetballers hun hart ophalen
in de Pellikaanhal.

Dat de diskussie in drie themagroepen
toch nog geanimeerd verliep was vooral te danken aan de aanwezige raadsleden en wethouders die geen moeite
spaarden om hun partijgenoten een
kijkje te geven in de keuken van de
dorpspolitiek.

Dat projekt zou rond het zwembad gesitueerd moeten worden. In de liberale
visie komen er 2 a 300 rekreatiebungalows die met een gemiddelde bezetting van 80°/o de lokale middenstand
een plezier zullen doen en tot seizoenverlenging leiden. Het terrein van de
Zeereep, het zwembad, de Vijverhut,
hetcircuitgebied en eventueel camping
de Branding vinden een plaats in het
plan, de vondellaan kan afgesloten worden en jeugdige werkelozen steken de
spade in de grond voor de aanleg van
een wandelbos.
Het bungalowplan stamt uit de tijd van
het vorige kollege en diende als alter-'
natief voor het circuit. Daar is bij de
vvd uiteraard geen sprake van. Behoud
van de racebaan staat centraal. 'Dat
moet niet met tijdelijke ingrepen, maarstruktureel geregeld worden, zeker voor
de komende 25 jaar,' filosofeerde
Jongsma.
Hij leek het maar spijtig te vinden dat
eeuwigdurende pachtkontrakten uit de
mode zijn.

kort & klein
» Bij 'Zandvoortmeeuwen' meldde
zich onlangs de 6-jarige Hamilton Maclaren Caldwell aan als lid. Hij heeft de
engelse nationaliteit maar woont in
Zandvoort. Was deze aanmelding op
zich al een bijzonderheid, nog unieker
is het dat met zijn aanmelding het
100e nieuwe lid van dit seizoen werd
ingeschreven. Dat levert hem namens
de verenging een attentie op. En zondag 13 februari a.s. mag Hamilton de aftrap verrichten bij de wedstrijd ZVMLugdunum.

De belangstelling voor de openbare diskussieavond van de plaatselijke vvd afgelopen vrijdag was uiterst gering. Een
dertigtal oude getrouwen, waaronder
de voltallige fraktie en het bestuur, bezagen de summiere opkomst mistroostig.

Na de pauze trok wethouder Jongsma
alle registers open om de liberale droom
over zandvoorts gouden eeuw nog eens
voor het voetlicht te brengen. Volgens
de bewindsman maakt men zich niet
alleen in de badplaats maar ook in Den
Haag grote zorgen over de toekomst van
Zandvoort, nu hetverblijfstoerisme
steeds verder wegzakt. Van de dagjesmensen, aldus Jongsma, kan Zandvoort
niet leven, die kopen hier niets, maar
laten wel de resten achter. Daarom
moet er ruim baan gemaakt worden
voor een grootscheeps vrïjetijdsprojekt.

nieuws

hang naar het gigantiese gaat nooit verloren
Voor de geïnspireerde wethouder stond
vast dat er een volledige schuldensanering van de Cenav hoort te komen, waarna een jaarlijkse steun van een half miljoen de Eaak rond maakt. In plaats van
de rij'kssubsidie voor de Holland Promotie iri Amerika, waar 1 minuut tv-tijd
kapitalen kost, kan het rijk dat geld beter besteden aan het zandvoortse circuit, dat wel voor een half uur reklame
zorgt. Den Haag mag dus gerust met
een miljoen florijnen over de brug komen
om Cenav-direkteur Vermeulen in een
klap uit de zorgen te halen.
Na Jongsma's speech zaten de liberalen
glunderend bijeen. Het pierplan, 12
maanden zomer en nu weer een reusachtig rekreatieprojekt. De badplaats
wordt herhaaldelijk opgestoten in de
vaart der volkeren. De hang naar het
gigantiese gaat hier nooit verloren, zo
lijkt het wel.

Vrijwillige Hulpverlening

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

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

POLEN,5398
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

• A.s. zaterdag 5 februari wordt van
14.00 tot 16.00 uur een tentoonstelling gehouden van het werk dat de
leerlingen van de Wim Gertenbachschool gemaakt hebben bij de vakken
tekenen, handwerken en handvaardigheid. In de aula van de Mavo is een gezellig zitje ingericht, waar belangstellenden onder het genot van een konsumptie kunnen genieten van muziek
en dans. Tegelijkertijd wordt er een
open dag gehouden voor ouders die

meer willen weten van de Gertenbachschool omdat ze mogelijk van plan zijn
hun kind onderwijs op deze mavo te
laten volgen. Voor hen ziin twee informatielokalen ingericht, terwijl in een
ander lokaal diaas over het schoolleven vertoond worden.

van

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

hoe zal het gaan met eigen bijdrage
medicijnen in zandvoort?
De eigen bijdrage voor medicijnen, een
heffing die vandaag is ingegaan, is een
omstreden maatregel, die veel beroering heeft gewekt.

En hoe staat het met de koppeling van
de stempelkaart en de pillen en poeiers?
Ontstaan er moeilijkheden als burgers
wel willen betalen, maar zich uit vergeetachtigheid of principe niet laten
bestempelen? De medicijnverstrekkers
die toch al opgescheept worden met
de nodige burokratiese rompslomp zullen er weinig voor voelen in een administratieve chaos te raken.

De heffing is jarenlang in diskussie geweest. Zowel in 1980 als in 1981 vond
het parlement genoeg argumenten om
een voorstel in die richting te verwerpen. Met name om de mensen met lagere inkomens en uitkeringstrekkers
niet nog eens ekstra te pakken. In decembar 1982 ging de Kamer alsnog
akkoord. De 'medicijnenknaak' is in
feite een rijksbelasting met een maksimum van f 125,- per ziekenfondsverzekerde, ongeacht het inkomen.

De eigen bijdrage mag dan tot regeringsbeleid verheven zijn, de diskussie erover
zal voorlopig nog wel niet verstommen.
Over de situatie in de badplaats en de
ervaringen van beide zandvoortse apotheken hopen wij u binnenkort meer te
kunnen vertellen.

De meeste rijksdaalders zullen bijgepast worden door de laagste inkomens.
Uit onderzoek van de SWOKA (st. wetensch. onderzoek konsumenten aangelegenheden) is bekend dat juist die
mensen door allerlei maatschappelijke
oorzaken vaker ziek zijn dan anderen.
En de werkgroep farmacie nederland
rekende onlangs uit dat zeker een derde van de bejaarden het volle pond
gaat betalen. Behalve gemopper onder
de burgers heeft de maatregel ook protest bij de apothekers veroorzaakt. Die
schieten er zelf niets mee op en moeten voor ambtenaar en tolgaarder spelen. Met de stempel in de hand door
gans het piilenland.
Nu de heffing van kracht is geworden
rijzen er nieuwe prob!amen. Op sommige plaatsen beraadt het apothekerspersoneel zich op de vraag, wat men
moet doen als een ziekenfondspatiënt
om principiële redenen weigert of uit
puur geldgebrek niet in staat is de
f 2,50 te voldoen, maar toch de door

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraal
- 1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

ook apothekers hebben hun beroepskode...
de dokter voorgeschreven medicijn nodig heeft. Ook apothekers hebben immers een beroepskode. Mogen zij een
verzekerde met een astma aanval diens
redmiddel onthouden?

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

eanduoortee Noerarô

familieberichten

zeelucht ook in zand voort
goed voor stembanden

Heden overleed, tot onze diepe droefheid op de
leeftijd van 79 jaar, mijn zorgzame man, onze
lieve vader, grootvader, zwager en oom

Zoals in tal van kustplaatsen komt ook
in Zandvoort de koorzang volop aan
haar trekken. Binnen een tijdsbestek
van amper twee maanden presenteerden zich maar liefst vrjf plaatselijke
koren in de hervormde kerk en ieder
konsert trok een respektabel aantal bezoekers.
Na T.O.Z., het Zandvoorts Kinderkoor,
het Hervormde Kerkkoor en het Zandvoorts mannenkoor viel Zondagmiddag
het Koor van Ouderen 'Voor Anker' te
beluisteren, dat zich onder de bekwame
leidingvan Riet van Pruissen-Jongens
heeft ontwikkeld tot een koor waar
men niet omheen kan. Daarom was het
zo sneu dat de griep ook onder de 65plus vokalisten had toegeslagen en
'Voor Anker' zich niet op volle sterkte
kon laten horen. Het aanbod van leden
van het Sions Kerkkoor uit HaarlemNoord, van het Dames Vocaal Ensemble Zandvoort en van enkele 'losse'
zangers onder wie Wirn van der Moolen,
om medewerking te verlenen, was dan
ook dankbaar aangenomen
mevr. Kraan-Meeth
Het konsert begon met een presentatie
van 'Voor Anker' dat welluidend 'Herders Zondagslied' en 'Abschied vom
Walde' ten gehore bracht en zijn eerste
optreden besloot met een juichend
Tollite Hosties' van C. Saint Saè'ns. Ontroerend mooi zong de sopraan Trudy
van Duijn-van Staveren 'Lascia ch'io
Pianga-Aria (Rinaldo)'van Handel,
later op de middag gevolgd door het
prachtige lied van C. Bohm 'Still wie
die Nacht'. Het dankbare applaus dat
de zangeres beide keren ten deel viel
was alleszins verdiend. Zij werd aan de
piano begeleid door Riet van Pruissen die
tevens de leiding heeft van het Dames
Vocaal Ensemble Zandvoort. Dit uit
vier sopranen en vier alten bestaande
ensemble liet zich horen met liederen
van o.a. Clemens, Mendelssohn, Purcell,
één van de vele Frühlingsliederen van
Fr. Abt, namelijk 'Frühlingsleben', en
een subliem gezongen 'Komm holder
Lenz' van Haydn. Veel sukses oogstte
ook de tenor André Wesselius met een
middeleeuws minnelied en een prima
vertolkt 'Bist du bei mir' van Joh. Seb.
Bach. Het was een goed idee om het
vokale gedeelte van het konsert af te
wisselen met een instrumentaal, en dat
was toevertrouwd aan het Haarlems
Koper Ensemble dat met o.a. 'Canzo. na per sonare nr. 4" van Gabriëli, 'Two
Fantastias' van A. Banchieri maar voor'al met een voortreffelijk geblazen 'Sicut
Locutus est'van Joh. Seb. Bach een uitstekende indruk maakte. Tijdens het
tweede optreden van het koor 'Voor
Anker' met een prima begeleidende
Maria Huffermann aan de piano vielen
behalve 'Die Forelle' van Schubert, liederen van Mendelssohn en Brahms te beluisteren, alsmedt?-een alleraardigst gezongen 'Madchen mit den blauen Augen'
en de bekende jachtpartij van Rudolf
Kars meijer. Deze werden gebracht in
het programmaonderdeel 'Volksliedjes'
en het was leuk dat ook de andere medewerkenden een volksliedje in

gebruik in 1083
de Unicef-agenda

én
U helpt een kind
De Unicef-agenda heeft voor
1983 het onderwerp 'water
'is leven' gekregen. Met
exclusieve illustraties uit alle
cultuurgebieden van onze
wereld. Prijs fl. 16,- + fl. 4verzendkosten.
Unicef-agenda mooi en
handig te gebruiken in 1983

JAN ELSINGA
Zandvoort: J. Elsinga-van der Voort
Hans Elsinga
Loek Elsinga-Kouwenhoven
Hans Peter
Marcel
Mike van den Raadt
Joke van den Raadt-Busscher
en verdere familie
2041 JT Zandvoort, 28 januari 1983.
Jan van Galenstraat 86
De overledene is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag
2 februari om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
studie hadden genomen. Zo kwam het
Haarlems Koper Ensemble met 'Old
Folks at home' en 'Frère Jacques'. Best
aardig om de bekende canon over vader Jacob nu eens te horen blazen. Het
aandeel van het Dames Vocaal Ensemble bestond uit een uiterst muzikaal a
capella gezongen 'Daar was laatst een
meisje loos'. Ter gelegenheid van de
verjaardag van Koningin Beatrix op 31
januari werd het konsert besloten met
'Domine Salvam Fac Reginam nostram',
gevolgd door het gezamenlijk zingen
van 'Mijn schild en de betrouwen'.
Mevrouw van den Berg-Dorreboom dre
aan het eind van het jaarlijks konsert

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
begrafenis in de ontvangkamer op de begraaf plaats.

altijd het woord voert namens de
Bond voor Ouderen was door ziekte
verhinderd aanwezig te zijn. Dat zij
deze middag toch met haar gedachten
bij 'Voor Anker' was bleek uit de fraaie
van haar ontvangen bloemen. In haar
plaats sprak mevrouw Van Pruissen, die
met welgekozen woorden en bloemen
(een speciaal boeket voor mevrouw
Sandbergen die tot ieders spijt besloten had na achttien jaar het Dames Vocaal Ensemble te verlaten) dank bracht
aan alleen die dit konsert tot een bijzonder geslaagd muzikaal evenement
hadden gemaakt.

gemeente
zandvoort

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 7 februari 1983
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie
bij afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur)
voor een ieder ter inzage liggen, de volgende
bouwplannen.
1. Het uitbreiden van de bedrijfskantine van
het Casino, Badhuisplein 7;
.2. Het oprichten van een rijwielzaak met 4
bovenwoningen op het perceel Haltestraat 31.

Tijdens de termijn van de ter visie legging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen deze plannen
indienen.

bouwes hotels opnieuw uitgeteld
legenheid van het 80-koppige personeel
te kunnen behouden. Ook volgens Flieringa zelf was het een slechte zaak om
Bouwes op dit moment de strop aan te
leggen. 'Het verschil met voorheen is,
dat er nu twee uitstekende bewindvoerders zijn',aldus de wethouder, die voor
Dat bleek gisteravond toen pvda-er Aukema in de kommissie financiën om ope- een tussenoplossing pleitte.
Het verschil met voorheen is, repliceerning van zaken vroeg. In een vorige besloten - vergadering had de socialist de Aukema, dat het ditmaal om een
bankroet bedrijf gaat'. 'De bewindvoerdat ook al gedaan, maar antwoord had
ders zijn zeker erg goed, voegde cda-er
hij nog niet gekregen. De pvda-er verIngwersen er aan toe,het zijn kiene jonklaarde het onderwerp op eigen houtje
gens, reden te meer om je wel tweemaal
voor openbaar en vroeg nu publiekelijk
te bedenken alvorens opnieuw een afbeof het juist was dat het Bouwesbedrijf
talingsregeling te treffen'.
grote problemen had om de rekening
te betalen en om klementie had verHet wachten is nu op de uitkomst van
zocht totdat het toeristenseizoen van
het onderzoek dat de burgervader instart ging.
stelt. Tot die tijd wordt de zaak nog
aangehouden.
Vorig jaar leidde dat argument ertoe
dat het gemeentebestuur een soepele
regeling instelde en er na het bankroet
geld bij inschoot. De pvda-er had als wéthouder in het vorige kollege een voorstel
op tafel gelegd om de nutsleidingen tussen het Casino en het hotel te splitsen,
zodat het speelhuis niet hoefde mee te
delen in de misère Over de uitvoering
van dat plan wilde hij ook graag het zijne weten.
De bewindvoerders van het Bouweskonsern, dat al geruime tijd failliet is, maar
toch de deuren geopend houdt, hebben
b en w van Zandvoort om een betalingsregeling verzocht voor de gas-en waterschulden.

Zandvoort, 21 januari 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

waterstanden
febr. H.W.
1
05.40
2
06.30
3 07.11
4
07.52
5
08.38
6
09.40
7 10.55

Voorzitter Flieringa kon over dat laatste kort zijn: het was niet gebeurd. Inderdaad had de Bouwesleiding bij de betaling van de decemberrekening te kennen gegeven dat het de eerste maanden
van het nieuwe jaar nauwelijks kans zag
het benodigde geld bijeen te sprokkelen.
De bezettingsgraad van de hotels is in
die maanden erg laag en het Casino be.
taald zijn huur wel netjes maar driemaan-'
delijks. De kontanten ontbreken dus eenvoudig.

L.W.
13.40
14.30
15.12
15.54
16.38
17.40
18.54

H.W.
17.51
18.34
19.17
20.09
21.19
22.26
23.47

L.W.
01.51
02.34
03.18
04.10
05.21
06.26
07.47

omroepers
Te huur gevraagd aan zuidboulevard huis met minim.
2 sip. kam. en zitkam. voor
de mnd. juli of augustus.
Tel. 023-2833 61.
Schoonh. spec.-verk. 20 jr.,
met ruime erv., zoekt werk
in parf. zaak, event. parttime. Tel. 023 - 262331.

A. Ritmen
1948 - 1983
35 jaar tandtochniker
1973 - 1983
tien jaar
gevestigd in Zandvoort

BAKKIES voor
NICARAGUA
Dagelijks invallen door Somozisten vanuit Honduras. Geen telefoon om te waarschuwen. Daarom 27 MC BAKKIES voor
veiligheid, maar ook voor onderwijs en
gezondheidszorg.
l.s.m. VARA. NIVON, Ned. Cult. Sportb.
worden bakkies ingezameld. Gek) is nodig voor accu's en voor radio's met groot
bereik voor de dun bevolkte gebieden.

De inspraak-nu man voelde er naar zijn
zeggen niets voor 'weer voor een ton de
boot in te gaan'. Hij bracht echter in het
midden dat het hem niet gegeven was
achter 'de grijssluiers' van burgemeester
Machielsen te kijken. Die zou bezig zijn
een oplossing te zoeken om de werkge-

GIRO 3580163
T.a.v. Stichting Nicaragua Komitée Nederland. Postbus 13005 Utrecht o.v.v.
BAKKIES VOOR NICARAGUA Inl. tel.
030-718163 (14-17 u.)

eanduoorbe fooerartf
hotelkonsern kan gas en water niet meer betalen
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vrijdag 4 februari 1983

eanduaorrse

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

j doe maar.... j
ik raak al in
destemming(

u:
zeven nachtje
wethouder haalt bakzeil
na furieuze reaktie pvda
In de kommissiebijeenkomst maatschap- repten niet over de WWV-vragen en
pel ij k welzijn j.l. dinsdagavond liet de
veder was het sanktiebeleid bij RWW
pvda nog eens merken zich niet met
en WWV vrijwel identiek, zodat
een kluitje in het riet te zullen laten
bespreking alleszins mogelijk was.
sturen als het om de strafkortingen
voor uitkeringstrekkers gaat.
Het zgn. sanktiebeleid stond als punt 1
op de agenda, maar van behandeling
kwarn niets terecht. De f raktievoorzitter van de pvda, Gert Toonen, was woedend dat vvd-wethouder Jongsma, die
hem naar zijn zeggen telefonies had beloofd de bespreking op te schorten, het
onderwerp nu toch aan de orde stelde
fin het aan de kommissie overliet om
te bepalen of zij zich konden vinden in
de bezwaren van pvda-zijde.
Toonen had om opschorting gevraagd
omdat de schriftelijke vragen die zijn
fraktiegenote Ineke Wind begin december had gesteld en gedeeltelijk mondeling had toegelicht, maar half waren
beantwoord. Die vragen betroffen aantallen RWW en WWV kliënten, afwijzingen, sankties en herkontroles. De afdeling sociale zaken had de informatie
over de WWV achterwege gelaten omdat, zo meldde Jongsma, de noodzaak
daarvan niet in de notulen was opgetekend. Schriftelijke vragen waren hem
blijkbaar niet voldoende.
De pvda-er dreigde uit de vergadering
weg te lopen om met fraktie en bestuur nadere stappen te overwegen.
Het ter plekke terugdraaien van de
telefoniese toezegging was goed tegen
het zere been. De wethouder deed
zijn uiterste best er een andere draai
aan te geven. Hij had door de ptthoorn iets anders gezegd, de notulen

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

De kommissie wilde hem daarin best
tegemoetkomen, alleen Jan Termes
(d'66) kon zich inleven in de socialistiese bezwaren. Cda-er Richard van As
vond het maar een rare zaak. 'De ene
keer loopt de informatie via de pers,
nu worden er weer telefoontjes gepleegd waar niemand iets vanaf weet'.
Uitstel van bespreking achtte hij echter
niet nodig. 'Als de pvda wil opstappen,
betreur ik dat, maar die vrijheid heeft
ze.'

Kijk en lees
verder op
pag.2

VROUWEN IN DE BIJSTAND
A.S.WOENSDAG IN 'T STEKKIE
25 januari -31 januari 1983

De stichting EVA organiseert op
woensdag 9 februari een thema-avond
^Vrouwen in de Bijstand'. Spreeksters
op die avond zijn: Ineke Wind, gemeenteraadslid, en Yvonne Molhoek,
lid van het Landelijk Koö'rdinatie Overleg (LKO) 'Vrouwen in de Bijstand'. Uit
diskussies binnen het LKO is gebleken
dat het voor veel bijstandsvrouwen een
probleem is zich te organiseren. Een
aantal vrouwen ziet het praten over bijstandsproblemen als 'het buiten hangen
van de vuile was'. Bovendien wordt het
verkrijgen van een bijstandsuitkering
nog geregeld gezien als een gunst i.p v.
een recht. Vaak komt het ook voor dat
vrouwen bijstandsproblemen aan zichHet zal niet alleen de christendemokraat zelf wijten i.p.v. in te zien dat deze een
inmiddels duidelijk zijn dat er flink bemaatschappelijke oorzaak hebben.
zuinigd wordt. Met name op het beantOver deze punten, de akties die er gewoorden van vragen van volksvertegenweest zijn, over persoonlijke ervaringen
woordigers.
met de bijstand en het zoeken naar oplossingen voor ondervonden problemen,
zal deze avond uitgebreid gepraat worden. De thema-avond begint om 20.00
uur in hetStekkie, Fahrenheitstraat 7.
Toegang: fl. 2,-.
FILATELISTEN KUNNEN TERECHT
BIJ POSTKANTOOR

Alsof Jongsma de laatste tijd al niet
genoeg op de vingers wordt getikt wegens onzorgvuldig bestuurlijk handelen,
deed Van As tot slot nog een duit in het
zakje. De wethouder had hem op 9
december toegezegd een brief over de
gang van zaken te zullen sturen aan de
vakbondsleden in de RWW en WWVkommissie, die er het bijltje bij dreigden
neer te gooien. Ook die toezegging had
de liberaal niet gestand gedaan .'Op
zijn minst, zei de cda-er, die zijn verwachtingen door ervaring ook al lager
stelt, had ik bericht van u mogen hebben dat het nog niet gebeurd is.'

Postzegelverzamelaars, die voorgaande jaren jaarkollekties Nederlandse zegels wilden aanschaffen, waren tot nog
toe steeds aangewezen op een abonnement bij de Filatelistiese Dienst te Groningen.
Met ingang van 10 januari 1983 behoort
dit echter tot het verleden, want vanaf
die datum zijn de jaarkollekties verkrijgbaar aan het filatelieloket van het postkantoor.
De gehele kollektie is in 2 delen geOok de beide liberalen vonden uitstel
splitst. Het ene deel bestaat uit een kolniet gerechtvaardigd, al wilde Methorst
lektie bijzondere zegels en postzegelwel een krities geluid laten horen. Hij
boekjes, die in het afgelopen jaar zijn
sprak zijn voorman vermanend toe:
uitgegeven. De kosten hiervan zijn fl. 28.'het voordeel van de twijfel is voor de
wethouder. Ik mis echter een stuk in de Het andere deel is een supplement met
notulen over deze vragen, dat is een
uitsluitend Beatrixzegels van 1982. De
manko waar we niet omheen kunnen.
kosten hiervan zijn f 38,-.
En als er gesprekken zijn tussen wétDe PTT heeft deze maatregel genomen
houders en fraktievoorzitters, wil ik
om de aanschaf van de komplete koldaar graag van op de hoogte gesteld
lektie te spreiden.
worden.'
Het filatelieloket te Zandvoort is op elke
3e woensdag van de maand geopend
De bewindsman haalde tenslotte bakzeil. van 09.00 - 11.00 uur en tevens bij ie'Ik heb er nog eens'over nagedacht, het
dere nieuwe uitgave. De data van de
lijkt me toch verstandig om het van de
nieuwe uitgaven 1983 zijn hieronder
agenda af te voeren en een maand uit
vermeld:
te stellen. Ik wil geen escalatie.' Een
1-3-1983.- 100-jarig bestaan anwb f 0,70
diskussie zonder degenen die de affaire
l9-4-'83 - zomerpostzegels f 3,45 (serie
hebben aangekaart leek hem bij nader
(van 4 zegels).
inzien weinig zinvol.
17-5-'83 - CEPT (Europazegels) f 1,20
(serie van 2 zegels)
21-6-'83- 2 zegels kunst f 1,15
30 ; 8-'83-RodeKruisf 3,45
11-10-'83 - Maarten Luther f 0,70
16-11-'83 - kinderzegels vel f 3,45/4,00

ondertrouwd: Jan Jacobus van der
Leden en Wilhelmina Snoek.
gehuwd: Marinus cornelisSchaas
berg en Anthonia Gerarda Goossens;
Evert Bol en Carolina van Keulen; Arnoldus Christianus de Kater en Ellen
Judith Nuboer;
geboren: Shanna Denise dochter van
H.M. van der Zwet en M.L. Bos.
overleden: Nicolaas Johannes Kitsz,
oud 78 jaar.

febr. H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16.38
17.40
18.54
07.47
09.01
09,58
10.41
11.11
11 45
12.25

21.19
22.26
23.47
12.14
13.24
14.14
14.50
15.17
15.53
16.31

05.21
06.26
07.47
20.13
21.22
22.15
22.50
23.17
23.54
00.31

08.38
09.40
10.55

01.01
01.59
02.41
03.10
03.43
04.24

groeten uit zandvoort

Een karakteristiek plaatje van
de Kerkstraat
tegen het einde van de vorige eeuw.

ze hebben er
werk van gemaakt

jawel, ik zie
't gemaskerd
bal al voor l
me

zvm verslaaf kanshebber
op kampioenschap
Zandvoortmeeuwen begint zich los te
werken uit de onderste regionen van het
klassement. Een stevige en verdiende
zege (3-1) op het hoog geplaatste Stormvogels jongstleden zondag biedt uitzicht
op handhaving in de 1e klasse van de zondagamateurs.
ZVM, dat doelman Ed Steffers weer in
de gelederen had en Mario van Meelen
inzette voor de geblesseerde van Staveren werd ditmaal niet in de allereerste fase van de wedstrijd onderuit gehaald. Tegen de straffe wind in spelend
hield het de spitsen van de Stormvogels
goed in bedwang en schiep zichzelf een
aantal kansen om de skore te openen.
Na een half uur was er echter aan geen
van beide zijden een bal in de touwen
geploft. In feite werd het duel beslist
door strafschoppen. Een kwartier voor
rust werd Steef Water door de doelman
van de IJmuidenaren tegen de grond gewerkt en de toegekende penalty was
een kolfje naar de hand van Cor Plaizier, 1-0.
In de tweede helft moesten de meeuwen
alle zeilen bijzetten om de Stormvogels
van de gelijkmaker af te houden. De
hardwerkende spits Duncan Pratt kwam
zelfs tweemaal in aktie om het leer van
de doel lijn te halen. Tegenkansen waren er voor Marcel Schoorl en Pratt,
maar de marge werd pas vergroot toen
de engelsman in het vijandelijk strafschopgebied onderuit werd gehaald.
Specialist Plaizier aarzelde ook deze
keer geen moment en dat betekende
2-0 na 20 minuten. De Umuider-trainer
Coster was allerminst te spreken over
het scheidsrechterlijk optreden en
moest door de arbiter zijn plaats gewezen worden: buiten de lijnen. Het opdringen van de Stormvogels richting
keeper Steffers gaf 5 minunten later
Steef Water de ruimte. Zijn doelpunt
werd heftig bestreden, maar de man

met het fluitje was onverbiddelijk, 3-0.
Kort voor het einde redde Strijland
nog de eer en het gezicht van het gevreesde Umuiden, maar verder liet ZVM
het niet komen.
De 3-1 eindstand was van des te meer
waarde omdat alle konkurrenten 1 of 2
punten verloren. A.s. zondag gaan de
zandvoorters op bezoek bij het onderaan bengelende SEW te Nibbixwoud.
Van onderschatting zal echter geen
sprake zijn. Bij winst kunnen de meeuwen de afstand tot de staartploeg tot
5 punten vergroten.

sport - spel
o De Subbuteo Micro Voetbalbond
Nederland (SMVN) organiseert op 5
februari in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort
de strijd om de SM VN-beker (vergelijk
baar met de KNVB-beker). De wedstrijdduur bedraagt 2 x 20 minuten en
er wordt gespeeld volgens het knok-outsysteem. Wanneer de stand na de reglementaire speeltijd gelijk is, volgt er
een verlenging.
21 spelers zullen het tegen elkaar opnernen, waarbij de twee grootste favorieten uit Boskoop afkomstig zijn. Als
eerste moet worden genoemd Ron Oskam die de beker verdedigt en weer
zeer hoge ogen lijkt te gaan gooien. Hij
zal waarschijnlijk zware konkurrentie
ondervinden van plaatsgenoot Rob van
den Hoorn, de huidige Nederlandse
kampioen. Ook de jonge Martij Bom uit
Delft, die vrij snel tot de nationale top
is doorgedrongen, is bepaald niet kansloos, evenals Hagenaar Bert Mulder.
Tot de outsiders die tot een verrassende prestatie in staat zijn worden gerekend Richard Stolwijk (Wassenaar),
René Vergeer (Boskoop), Tejo Koek,
(Amsterdam) en juniorspeler Ronald
van Buel (Eist, gld.).
De SMVN-bekerwedstrijden vormen
een van de belangrijkste evenementen
van de microvoetbalsport in Neder-'
land, te meer omdat de winnaar een
kans heeft zich te plaatsen voor de
jaarlijkse Europacupwedstrijden.
De aanvang van de wedstrijden zal zijn
om 10.30 uur en het einde is gepland
omstreeks 17.00 uur. De toegang tot
de zaal is gratis.

nieuws
kort & klein
• Onze plaatsgenoot de heer Nanfred
Bakels behaalde vorige maand het diploma voor federatie-belastingconsulent. Geen geringe prestatie daar hij de
zeven jaar durende studie volbracht
naast zijn dagelijkse werkzaamheden
bij het belastingkonsult buro Arn. H.
Polak. Een dubbele gelukwens lijkt ons
dan ook alleszins op zijn plaats.
• A.S. maandag 7 februari is er een
bijzondere kommissiebijeenkomst in
de raadzaal van het gemeentehuis. De
kommissie begroting en rekening behandeld een viertal interessante punten, nml. een krediet voor de huisvesting van de Josina van den Endenkleuterschool in de Dr. A. Plesmanschool,
de herschatting van het onroerend
goed, het verstrekken van een rekeningkoerant-krediet aan de Cenav en een
diskussie over het onderwerp 'zuinig
begroten'.

kerkdiensten
• Dinsdag 8 februari vergadert de zandvoortse Sportraad om 20.00 uur in de
kantine van Zandvoortmeeuwen afd.
handbal (ingang oosttunnel). Op de
agenda staan o.a. de resultaten van de
gebruikersenquete van de Van Pagéehal, de bijstelling van de nota Sport
in Zandvoort en de vaststelling van de
zaal huursubsidie voor verenigingen.

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
Zandvoortxe Apottek; H.B.A.
Mulder, tal. 13186

HERVORMDE KERK
zondag 6 februari a.s.:
10.00 uur: ds. H.G. Wagenaar uit Overveen.
GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: ds. H.G. Wagenaar uit Over
veen.
PROTESTANTENBOND
zondag 6 februari a.s.:
10.30 uur : ds. R. Gaaikema
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 5 februari 1983:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 6 februari 1983:
08.45 uu : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met bediening van de doop. Mmv
het jeugdkoor.

eanduoortee Noeranfr

stolp te kijk in bibliotheek
Het kan niet op met onze nationale
trots. Waren eerder al de Hollandse
molens in beeld bij de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg, ditmaal
zijn de vaderlandse boerderijen aan
de beurt.
Vanaf maandag 31 januari tot en
met dinsdag 22 februari is er een tentoonstelling ingericht over de historie
van de stolpboerderij. Deze piramidevormige boerderijen, omgeven door
verwaaide bomen, zijn karakteristiek
voor het noordhollandse landschap.
Men kan ze overal aantreffen in velerlei gedaante.
In deze tijd van schaalvergroting en
mechanisatie echter is de stolp als bedrijfsgebouw verouderd en niet funk-,
tioneel meer. Nieuwe stallen worden
aangebouwd of staan los van de stolp
die dan in zijn geheel tot woonhuis
ingericht wordt door de agrariër of
door de naar het platteland getrokken
stedeling.
Vooral de laatste kategorie bewoners
gaat daarbij veelal rigoureus te werk.
Stolpen worden omgebouwd tot kitserige 'poenhoeves', kompleet met nepluiken, te forse dakkapellen, regenputten met rieten dakjes en tuinkabouters.
Soms met goede bedoelingen en met

de idee dat het er vroeger ook zo bont
heejf
De
doj
stc
rud

Met het bieden van informatie over de

GOLVEN KWAMEN TOT STAAN BIJ STRANDPACHTERSTERPEN

In de ouderdom van 85 jaar is, zacht en kalm van ons heengegaan
onze lieve zorgzame moeder en oma
WILHELIMINA DIEMER-LONNEE

weduwe van Frderik Willem Diemmer
Zandvoort: Ineke Diemer
Remu
Wilhelmien
Tycho

Eindelijk weer eens een onderwerp waar iedereen het over eens kon zijn. De zware storm die afgelopen
dinsdag over kust en dorp joeg, blies de pannen van de daken, de bomen uit de grond en de mensen van
de been. Ondanks de bij windkracht 12 opgezweepte zee bleef de schade aan de zeereep in onze gemeente heel beperkt. De golven kwamen bijna nergens verder dan de tergen van de strandpachters. De buil
dozers, die al een begin hadden gemaakt met het jaarlijkse stuivertje wisselen van het zand, hebben de
eerste ronde verloren en kunnen hun noeste arbeid nog eens overdoen.

hier
staat
uw
brief
Geachte Redaktie,
Naar aanleiding van Uw passage over
mijn anti-krakers-standpunt in Uw
krant van 28 januari j.L het volgende:
Mijn kritiek toendertijd had niet in de
eerste plaatst tot uitgangspunt de verdediging van het eigendomsrecht, ofschoon ik van oordeel ben, dat 'niemand willekeurig (! ) van zijn eigendom beroofd mag worden' (art. 17 van
de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties).
_
Mijn bezwaar tegen de krakerij: alleen
de overheid mag via een wettelijke regeling tot deze soort akties overgaan.
Private krakerij heeft m.i. zowel in-zichzelf als in haar gevolgen een negatieve
invloed op de waarden en vrijheden van
onze samenleving.
Dat er nog steeds geen leegstandswet is
(of in verband met de ingewikkelde
aard van deze wet geen tijdelijk noodwetje) beschouw ik als een ernstige nalatigheid.
Joop van Santen.
Naschrift redaktie:

Zandvoort, 1 februari 1983
't Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 1
Correspondentie-adres: Celsiusstraat 247 - 2041 TJ Zandvoort
De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Het is heel aardig om de Rechten van
de Mens te citeren als het om het eigendomsprincipe gaat, maar het 'andere
gelijk' waar ik op doelde, heeft alles te
maken met elementaire bestaansvoorwaarden, die een humane samenleving
evenzeer hoort te waarborgen. Zolang
het recht op' een dak boven het hoofd
veelvuldig ondergeschikt wordt gemaakt
aan een vaak misbruikt eigendomsrecht
(de leegstandswet is zelfs bij invoering
maar een halve oplossing) moet niemand
gek staan te kijken als sommigen het
heft in eigen hand nemen. Zonder gevaar is zo'n ontwikkeling zeker niet,
maar dat is nog geen reden om het
kraken principieel af te wijzen. Het thema van de burgerlijke ongehoorzaamheid-en de grenzen ervan- komt binnenkort aan de orde in de partij waarvan Van Santen al zolang lid is, de pvda.
Beter laat dan nooit. Van Santen kan
daarvoor zijn schrijfgrage pen vast trekken.

omroepers
Te huur gevraagd: voor
echtpaar m. 2 kind., gesch.
woning in Zandvoort. Tel.
080 - 22 74 64 tussen 18.00
- 20.00 uur.
Te koop gevraagd woning
in Zandvoort nieuw-noord.
Bireven onder nr. 11 buro
van dit blad.

A. Ritman
1948
- 1983
35 Jaar tandtachnlker
1973
- 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
Te koop SIMCA Chrysler
Prijs f 650,-. Tel. 18246.

sensatipnele
reoraanisatie
verkoop...
...fikse kortingen op alle massief
eiken meubelen, verlichting, cadeauartikelen, klokken, kandelaars...
de verkoop begint a.s. zaterdag,
10.00 uur

De Boet Haarlem

belangrijke adressen

Grote Houtstraat 1637 Haarlem / Tel. 023 - 32 09 21
'14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv

(023) 242212Automobiefbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

installatie bureau

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 44 99J

wordt donateur
Het lijkt mij niet de beste gelegenheid
om n.a.v. een artikel, dat een boek
over Weimar '33 aankondigt, een uitgebreide diskussie over de kraakbeweging te starten. Toch een korte reaktie.
Mijn opmerking dat de heer Van Santen het principe van het eigendomsrecht verdedigde tegenover het kraken
van leegstaande panden behoorde gelezen te worden in de kontekst van de
beschrijving van diens persoonlijke
geschiedenis.
In zijn marxistiese verleden heette het:
'de staat verdrukt, de wet is leugen' dat
nog in de Internationale gezongen
wordt. Zoals eens te meer uit zijn brief
blijkt geldt nu het volstrekt tégenovergestelde: de staat is hoeder, de wet is
waarheid. Het valt mij niet moeilijk
begrip en respekt op te brengen
voor dat standpunt in het licht van van
Santen's ervaringen met rechteloosheid en vertrapping van burgerrechten.
Maar dat maakt zijn mening nog niet
onaanvechtbaar.

Texel: Mies Maas-Diemer
Cor Maas
Irene en Kees, Saskia
Monica en Henk, Maarten
Frits-Jan

van
GREENPEACE
•

-v

maak minimaal
ƒ 10,(één tientje)
over op giro

v. d. Werft

onder renne/tf/ug
van:

nieuwe donateur.

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

mijn bakker
(indi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

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

Bouwfcédiij!
VPOR AL UW

39.555.30
Gréenpeocè
Nederlond
Amsterdam

o centrale
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

vraag offerte
wij komen

BEL
voor een
omroepertje
12135

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
*
*

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Ja n öen BitólpiS!

Haarlem...meesterlotteiaan }6 V:v.. 315428.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507-14131

FEBRUARI 1983
Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 253
huur f 567,35 per maand.
2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 389
huur f 622,20 per maand
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming en lift.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze flatwoningen slechts
woonvergunning aan:
- 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 gemeentelijke puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijke puntensysteem, echter minus
het aantal punten voor het onderdeel: de
duur van de inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 8 februari 1983 a.s. vóór des avonds 7
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor iedere woning
een aparte brief te schrijven. 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 vrijdagmiddag 11 februari 1983 om 14.00 uur in
het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.
RUILRUBRIEK
februari 1983
1. Aangeboden: flatwoning
VAN LENNEPWEG
Gevraagd: eengezinswoning
2. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur f 570,00 per maand
Gevraagd: eengezinswoning
3. Aangeboden: 2-kamer flatwoning
HOGEWEG (Toernasolfjat)
Huur f 464,00 per maand
Gevraagd: grotere woning
(geen flatwoning in Noord
4. Aangeboden: flatwoning
LORENTZSTRAAT
Gevraagd: eengezinswoning
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 lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het 't moment van verhuizing hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer.

FEBRUARI - AKTIVITEITEN
tentoonstellingen:
• tot 19 februari: Wintersport
• tot 26 februari: stolpboerderijen in
Noord Holland (georganiseerd
door de Culturele Raad
Noord Holland).
film-inn:
• vrijdagavond 4 februari:
De vijf avonden, regisseur Michalkov
• vrijdagavond 18 februari:
Mourir a tue-tête, regisseur Poirier.
• beide voorstellingen beginnen om
21.00 uur, toegang gratis.
jeugdafdeling:
• elke woensdagmiddag van 14.00 14.30 uur voorlezen voor kinderen
tot 9 jaar.
Bovendien 9 februari dia's
• van 7 februari tot 1 maart:
tentoonstelling sprookjes.
Bij deze tentoonstelling is een diaserie te zien van een Chinees
sprookje, 'De vijf broers'.
• woensdag 2 maart van 13.00 15.30 uur: film 'Het sprookje van
Janko en Marischka' voor kinderen
van 5 tot 10 jaar.
Toegang is gratis. Kaartjes kunnen
afgehaald worden op de
jeugdafdeling.

alleen donderdag.-vrijdag en zaterdag

vliespinda's
250 gram

van 1.95
voor

fc'estbon
Kerkstraat 2a, Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis
met lbloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. til. 12060

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

Van Petegem b.v.
Karkpad 6 - Tal. 12793

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,-

Dr Drie Starren,

Lang* Bogaardttrut 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

BEL
voor eon
omroepertje
12135

Zandvoort

WEIMAR
1933
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME

door Dr. J. van Santen
verkrijgbaar bij de boekhandel

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmansfraat 33
telefoon 1 2206 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Geef
ze
lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^^
Astma Fbnds??
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gemeentekrediet van een ton
moet racebaan van ondergang redden
f
In een voorlopig raadsvoorstel melden
b en w van Zandvoort dat zij het circuitbedrijf, de cenav, een rekening-koerant
krediet van f. 100.000,- willen verstrekken.
Het geld mag uitsluitend besteed worden
voor uitgaven die nodig zijn om de GrandPrix '83 te doen slagen.

VOL GAS MET
DUITEN UIT DE
GEMEENTEKAS,
IS MIJN MOTTO !

hoe durf
je, jan . .

De steunoperatie is, zo vertelt het kol-'
lege eigener beweging, een ongebruikelijke overheidsaktie. Zonder die steun
achten de dorpsbestuurders likwidatie
van de cenav 'niet onaannemelijk'. Zo
miserabel als de financiële positie van
de racebaan ook zijn mag, b en w zien
de toekomst ongekend zonnig in. Zij
hopen dat het gemeentelijk ruggesteuntje een sneeuwbaleffekt zal hebben.
Het is de bedoeling dat hierna ook de
rijksoverheid over de brug komt.

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van maandag t/m 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 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.

De kas van de cenav is nagenoeg leeg.
Dat is, zo valt uit het schrijven op te
maken, voor een deel de schuld van het
vorige kollege, dat door zijn 'strakke
opstelling' de autorenbaan te weinig
speelruimte gaf en verplichtte om de
pachtsom over 1982 volledig af te dragen, ondanks een verzoek tot uitstel of
restitutie.
Omdat door de onderneming nog een
tweede financiële krachttoer verricht
moest worden - de formule 1 konstrukteurs zaten ook al op de penning staat, aldus b en w, nu het voortbestaan
van de race-onderneming op het spel
die wet. Wat eventuele nieuwbouw in
'tijdens de stille wintermaanden'.
noord betreft, er is volgens het kollege
De cenav had eigenlijk om drie ton
geen sprake van een absoluut verbod.
steun gevraagd maar dat is na overleg
Ondanks alle rozegeur en maneschijn,
teruggeschroefd. De heren bestuurders
voelden de financiële denkers van het
willen aan het verzoek voldoen omdat
dorpsbestuur toch niets voor een subde inkomsten uit het circuitgebied onsidie of gemeentegarantie aan de cenav.
misbaar zijn voor de gemeente, voor de<
En het renteloos rekening-koerant krelokale middenstand en voor de direkte
diet is omgeven met veiligheidsmaatregewerkgelegenheid. Daarnaast heeft mee
len. Het geld mag bijvoorbeeld niet gegespeeld dat het racegebeuren, met nabruikt worden om zich schuldeisers als
me de Grand Prix, van belang is voor
de nationale investeringsbank, de belasde nationale sport en ekoSiomie. Vender
tingdienst of de bedrijfsvereniging van
zijn volgens b en w de vooruitzichten
het lijf te houden.
op een rendabele eksploitatie van het
circuit zo goed dat een financiële hand- Het overeind houden van het racebedrijf
geeft het kollege meer tijd om een alterreiking op dit moment gerechtvaardigd
is.
natieve of aanvullende bestemming van
Dat het er zo gunstig voor de cenav uit- het circuitgebied uit te werken. Om die
reden worden de steungelden, mocht de
ziet in de nabije toekomst, is vooral te
cenav
die niet terug kunnen betalen, ge.
danken aan de politieke koerswending
haald
uit
het reservepotje 'nieuwe bena de verkiezingen van 1982, aan het afstemming circuit' waarin al f.350.000,sluiten van nieuwe meerjarige kontrakten met sponsors en aan de garantie van zit.
de foca dat in 1983 en 84 de Grote
Gisteravond kwam dit plan aan de orde
Prijs van Zandvoort doorgang zal vinden. in een speciale kommissievergadering.
Tenslotte, zo staat in het voorstel, gloort Een verslag daarvan treft u a.s. vrijdag
er ook nog licht omdat er vooruitzicht
in de koerant aan.
is op sanering van de bestaande schuldenlast.

eenduoorbe Noerartf

de dodensprong van het circuit

Het kollege wijdt een korte passage aan
de woningbouw. De uitslag van het driehoeksgesprek tussen rijk, provincie en
gemeente zou van dien aard zijn, dat er
een oplossing voor de geluidshindej-problemen bij de bestaande woningbouw
in zicht komt. Als in het kader van de
wet op de geluidshinder een ontheffing
verkregen wordt voor de Grand Prix,
hoeft er minder geld gespendeerd te .
worden aan techniese voorzieningen en
gevel isolatie. Bovendien kan dan een beroep gedaan worden op de fondsen uit

01.01
01.59
02.41
03.10
03.43
04.24
04.55
05.35
06.13
06.45
07.14
07.52
08.47
10.00

L.W.

H.W.

L.W.

07.47
09.01
09,58
10.41
11.11
1145
12.25
12.55
13.35
14.12
14.42
15.13
15.52
16.48
18.01

12.14
13.24
14.14
14.50
15.17
15.53
16.31
17.10
17.45
18.16
18.45
19.22
20.16
21.28
22.54

20.13
21.22
22.15
22.50
23.17
23.54
00.31
01.10
01.44
0215
02.45
03.22
04.17
05.30
06.54

o Donderdag hield de sterke arm een 34jarige Madrileen aan in een hotel in de
badplaats. De man had vorige maand
25 traveller-cheques verzilverd bij hotels in Amsterdam en Rotterdam en in
het zandvoortse kasino, ter waarde van
f l. 7.477,70. 34 cheques had hij nog in
zijn bezit. Die bleken afkomstig van een
grote kraak vorig jaar september in een
bank in Rome. Daarbij werd voor ongeveer 275.000 dollar aan cheques buitgemaakt.

bar in noord uitgebrand
foto Jacob Koning

waterstanden
- .-

e ZandvoortJ<an de balans opmaken
van de stormdag, vorige week dinsdag.
De dienst van publieke werken en de
brandweer hadden werk genoeg, maar
grote schade valt er niet te noteren.
Op de Brederodestraat waaide het bovendeel inklusief lichtkap van een lichtmast.
In de van Heemskerckstraat blies de wind
een vrouw van de been, die vervolgens
per ambulance naar het Diaconessenziekenhuis vervoerd moest worden. Op de
Zandvoortselaan zorgde een vallende
boomtak voor aanzienlijke autoschade
Op het hoogtepunt van de bijna-orkaan
werd verscheidene malen de hulp ingeroepen van pw en brandweerlieden.
Een paar bomen waaiden om, ruiten
sprongen uit de sponningen, asfaltdakbedekking en dakpannen vlogen door de
lucht en een tuinhek dreigde tussen het
verkeer terecht te komen. Van ernstige
ongelukken was echter geen sprake.

De inwoners van Zandvoort-nieuw noord zijn het enige kaféin hun wijk kwijt.
Even vóór 4.00 uur zondagnacht, niet lang na sluitingstijd, sloegen de vlammen
toe. Een eerste melding bij de politie maakte gewag van brand in een belendend
perceel, de snackbar in het winkelcentrum, maar dat bleek al gauw onjuist.
Agenten waarschuwden de bewoners van het woongedeelte boven het horekabedrijf, riepen de hulp in van de zandvoortse spuitgasten en alarmeerden de
eksploitanten van de winkelpanden in het koopcentrum. Die beleefden een benauwd halfuurtje, maar omstreeks 4.30 uur waren de ervaren blussers het vuur
meester, al duurde het nabluswerk nog tot rond zes uur in de morgen. De bar
van Fred van Rhee brandde volledig uit. Hoe het vuur tot stand kwam is nog
niet opgehelderd.

veelzijdige kreativif éit van
leerlingen gertenbach-mavo
Vorige week zaterdag werd 's middags
in de Wim Gertenbachschool voor Mavo
de jaarlijkse 'open dag' gehouden. Het
is begrijpelijk dat ouders die nog twijfelen over het te volgen voortgezet onderwijs voor hun kinderen zich graag oriënteren en van de gelegenheid die een
'open dag' daartoe biedt werd dan ook
weer druk gebruik gemaakt.

je dan ook beter niet aan iets tijdrovends
beginnen. Desondanks een alleraardigste
tentoonstelling van werkstukken waarbij werd uitgegaan van diverse thema's.
Zo resulteerde het onderwerp 'portret'
in een aantal kostelijke wandversieringen in tapisserie-techniek, en 'planten'
in o.a. een heel geslaagde cactus van vilt.

Kreativiteit niet alleen bij de leerlingen
ESruk was het eveneens in de aula, waar
maar ook bij de docent aardrijkskunde,
onder het genot van een drankje en een de heer Swanink. Eer de talrijke gebeurhapje geluisterd kon worden naar zang
tenissen in en rond de Wim Gertenbachvan Ernst van der Klauw, Saskia Bol en Mavo tot een pakkende diaserie, komLinda de Wit en van Hans Keve als de
pleet met geestige teksten, zijn gebunpseudo André Hazes. Bijzonder aardig
deld komt er ongetwijfeld een heleboel
was een jazzballet op muziek uit Tame' inventiviteit om de hoek kijken.
in een choreografie van de heer Schrage
(de docent die bij schoolevenementen
altijd met sukses het muzikale gedeelte
voor zijn rekening neemt) en in kostuums waarmee Danielle Laarman, Kirsten Jochems, Mireille Ottolini, Joyce
Valks en Danny Clark zo uit de gelijknamige televisieserie leken te zijn weggelopen.

hier

mevr. Kraan-Meeth
Het is verrassend te ontdekken dat er
ieder schooljaar weer een paar leerlingen
zijn die er op het gebied van handvaardigheid uit springen. In het lokaal van
de heer Kluft zagen we bijvoorbeeld
een paar fraaie etsen: een vis van Brigitta Loos en een schildpad van Danielle
Graftdijk. Marcel Eising koos voor zijn
akwarel bijzonder mooie kleuren en Karin Enneking tekende o.a. een ontwapenend naakt meisje. Verder trof ons een
sneeuwlandschapje dat niet gesigneerd
was. Jammer, we hadden best willen weten wie dat jeugdige talent was. Lino's
boetseer-, houtsnij- en gipswerk vormden voorts een belangrijk onderdeel van
de ekspositie.
Tanja Koning, lerares tekstiele werkvormen, vindt de kreatieve inzet van haar
leerlingen belangrijker dan de techniese
vaardigheid, hoewel deze natuurlijk niet
mag worden weggecijferd. Ze heeft er
begrip voor dat de meisjes graag snel
resultaat willen zien en met slechts één
lesuur van 45 minuten in de week kun

nieuws
kort •& klein
-* Dinsdag 15 februari a.s. start 'de Gouwe', Haltestraat 28 een kursus 'natuurlijke keuken' voor gevorderden. Iedereen die enigszins bekend is met natuurvoeding kan eraan deelnemen. De kursus omvat 8 lessen en kost fl.80,- p.p.
Vrijdag 25 februari begint de kursus
'natuurlijke keuken' voor beginners.
Die is bedoeld voor mensen die bekend
Willen raken met de basistechnieken van
het natuurlijke koken. Deze kursus omvat 6 lessen en kost fl.60,- p.p.
Aanvangstijden: 19.30- plm.22.00 uur.
Adres: de Gouwe, Haltestraat 28, tel.
16948.
• In de nacht van zaterdag op zondag
was de broodjeszaak in de Kerkstraat
weer eens het doelwit van jeugdige vandalen. Met stukken hout en een schop.
Weggehaald van een bouwwerk aan de
Smedestraat, vernielden ze de ruit van
de toegangsdeur t/an de broodjeszaak.
Toen de politie arriveerde gingen de 8
jongens aan de haal. Ze konden niet
meer gegrepen worden.

• De afdeling Welfare van het Rode
Kruis Zandvoort heeft met ingang van
31 januari j.l. een tijdelijk onderkomen
gevonden in de pastorie van de Geref.
Kerk aan de Julianaweg 15. De 'soosmiddag vindt daar iedere donderdag
van 13.30 tot 15.30 uur plaats. Iedereen is er van harte welkom om een
praatje te maken, te handwerken of

staat
ipy

Ir i ei
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wordt donateur

van
GREENPEACE

REKTIFIKATIE
In de ouderdom van 85 jaar is, zacht en kalm van
ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder en
oma
WILHELMINA DIEMER-LONNEE
weduwe van Frederik Willem Diemer

maak minimaal

4

Zandvoort: Ineke Diemer
Remus
Wilhelmien
Tycho
Texel:
Mies Maas-Diemer
Cor Maas
Irene en Kees, Saskia
Monica en Henk, Maarten
Frits-Jan
Zandvoort, 1 februari 1983.
't Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 1
Correspondentie-adres: Celsiusstraat 247
2042TJ Zandvoort

(óén tientje)
over op giro

39.555.30
Nederland
Amsterdam
ondw vwmtldlng
van:
nieuw» donateur.

De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

omroepers

Sinds 1970 is mijn woning bij spekulanten van hand tot hand gegaan. Totaal
zijn het er vijf geweest. De eerste vier
hebben zoveel meegevoel gehad, dat zij,
behoudens grove verwaarlozing van mijn
woning, mij geen strobreed in de weg
hebben gelegd. Nummer-vijf echter, die
reeds lang in Zandvoort in een riante 5kamerflat (huurwaarde f.465,-) woont,
gemeenteambtenaar is, heeft het nu zover gebracht, dat ik, een gehandikapte
(met doktersattest) vrouw van middelbare leeftijd met nog een inwonende
zoon, mij met behulp van zijn superieuren uit mijn woning wil zetten.
De betreffende ambtenaar, werkzaam
bij de gemeentepolitie, wordt door zijn
superieuren dusdanig in bescherming genomen, dat ik na alle mogelijke instanties te hebben afgelopen, nu met de rug
tegen de muur sta, zeker nu een aangevraagd onderhoud met de wd-wethouder Jongsma bruusk wordt afgewezen!
Wederhoor is kennelijk bij deze 'demokraat' niet mogelijk.
Ik bewoon deze woning reeds sinds
1957, dus meer dan 25 jaar. De koppsom voor de betrokken agent bedraagt
f.33.000,-. Bij een rentevoet van 8,5
procent voor hem dus een besparing per
maand van f.231,25. Met ditzelfde bedrag zou mijn bijstandsuitkering moeten worden verhoogd. Naar mijn oordeel wordt deze man hierdoor langs een
omweg gesubsidieerd....
Ik wil wel uit deze woning, maar niet
naar de Keesomstraat. Ik wil, ook voor
mijn gezondheid, in verband met mijn
handikap in het dorpscentrum blijven.
Deze laatste wens wordt door de autoriteiten kategorisch geweigerd.
Wie vertelt mij, waar ik mijn recht als
vrije nederlandse vrouw kan vinden?

MODERN
wit-zwart 3-delig wandmeubel
veel bergruimte.
Prijs f.300,tel.16364 naJS.OOuur.

F.L.Schmidt Kühnel van Speijkstraat l rd
2041 KL Zandvoort

nzh old timers op schaal 1:100

A. Ritman
1948
- 1983
35 Jaar tandtechniker
1973
1983

ten Jaar
gevestigd in Zandvoort

*VCT^
:Q*L1'
WEIMAR
1933
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME

door Dr. J. van Santen
*«.

verkrijgbaar bij de boekhandel

.*a ff
een spelletje te doen. Het is ook mogelijk kadoos aan te schaffen uit de ruime
kollektie handgemaakte artikelen De
opbrengst is voor het goede doel. De
koopmiddagen zijn op maandag en
donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.
1-tT MiHVMiitlnr 1879/1881

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

NRS AB 3_t3 Btyn» 1fi8_Q

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer. Maatschappij N. V. kreeg het
personeel een map aangeboden met tekeningen van alle trams en bussen die ooit in het vervoersgebied van de NZH
dienst hebben gedaan. Deze tekeningen beslaan voorde trams 16 vellen en voorde bussen 23. Kortom, van de alleroudste stoomtram op het trajekt Leiden-Hillegom, via de Budapesters en de Blauwe tussen Den Haag-Haarlem
en Amsterdam-Zandvoort naar de vooroorlogse bussen van Citroen, Kromhout en Ford en de na-oorlogse Crossleys, de moderne Leylands en de nieuwste Daf. De hele verzameling tekeningen is weergegeven op schaal l : 100,
een verhouding die zowel bij tram- en busenthousiasten als bij de modelbouwers goed bruikbaar is.
De NZH heeft de mappen nu ook beschikbaar gesteld voor belangstellenden buiten de kring van het personeel. De
oplage is inmiddels flink geslonken, zodat wie het snelst reageert de beste kans heeft. Aan het loket op de Leidsevaart in Haarlem kosten de platen f.22,50. Voor degene die de verzameling liever per post onfrangt, zijn de kosten
f.27,50. Bestellingen kunnen worden gericht aan: NZH, afd.Algemene Zaken, Postbus 514,2001 RM Haarlem
telefoon 023-319227.

83e jaargang no. 12

vrijdag 11 februari 1983

eanduoürbe hoer

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 6713 60.221
abonnementen f 25.-per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

wie om gemeenschapsgeld vraagt
moet met de billen bloot
• Op 18 februari a.s. houdt het Genootschap 'Oud Zandvoort' zijn jaarlijkse bijeenkomst. Behalve voor de gebruikelijke
huishoudelijke mededelingen zal er aandacht worden gevraagd voor o.a. de Zand1 februari - 7 februari
voortse Bomschuit Bouwklup, die met
een kleine ekspositie van door leden vervaardigde werkstukken aanwezig zal zijn.
ondertrouwd: Dronkert, Lukas en Bijl,
Bovendien verzorgt het Genootschap
Grietje.
'Oud Katwijk' een show van authentiegehuwd: Hoenderdos, Theodorus Johanke, uit het Katwijks museum afkomstines Maria en de Muinck, Maria Regina.
ge, klederdrachten en kunnen de bezoeoverleden: Elsinga, Jan, oud 79 jaar;
kers aan de hand van dia's kennis nemen
Veldhuijzen van Zanten, geb. van Leeu- van de aktiviteiten van de Katwijkse zuswen, Janna Kaatje, oud 81 jaar; Koper, tervereniging. De bijeenkomst wordt gegeb.Plas, Elizabeth, oud 89 jaar; Diemer, houden in gebouw 'de Krocht' en begint
geb.Lonnee, Wilhelmina, oud 85 jaar.
's avonds om 8 uur.

Wat afgelopen maandag verzwegen
moest worden voor pers en talrijk publiek, toen de kommissie begroting en
rekening zich bezighield met de lening
van f. 100.000,- aan de cenav, was ongetwijfeld het meest interessant.

>| burgerlijke stand

Niet omdat de volksvertegenwoordigers
niet goed van de tongriem gesneden waren, vóórdat de openbaarheid de nek
werd omgedraaid en belangstellenden
zich langdurig op de wandelgangen
mochten verpozen. Maar omdat op dat
moment duidelijk werd dat de schaamteloosheid van de 'N. V. Circuit achter
de kollegetafel' (Termes-d'66) toch
blijkbaar zijn grenzen had. Het ware
verhaal over het volkomen bankroet
van de racebaan, daar durfde men de
burgerij niet mee onder ogen te komen.
Hoewel die, gezien het blinde vertrouwen in de simpele verkiezingsleuzen
van de vvd vorig jaar, toch bereid is
heel wat te slikken.
Men hoefde geen helderziende te zijn
om de strekking van het kollegiaal betoog achter de dichte deuren te kunnen
verhalen. Wethouder Flieringa eiste immers beslotenheid omdat het bekend
worden van de feiten bepaalde instanties, en het gaat dan zonder enige twijfel om mogelijke geldschieters, zou afschrikken. Met een eerder door vvd-er
Methorst aangedragen argument, het
zou onjuist zijn gegevens van een privaatrechtelijke overeenkomst publiek
te maken, veegde Ingwersen (cda) de
vloer aan: wie om gemeenschapsgeld
komt vragen moet met de billen bloot,
zo eenvoudig is dat.
Toen de 'donkere kamer' het daglicht
weer velen kon, wilde Flieringa wel
kwijt dat na een definitief bankroet
van de cenav een snel op te richten
nieuwe onderneming geen schijn van
kans had een vergunning voor de racerij
uit het provinciale vuur te slepen. De
gemeentelijke lening moest met andere
woorden de cenav lang genoeg op de
been houden om die toestemming in
de wacht te slepen. Drie schuldeisers
staan immers te dringen. Mondeling
hebben twee ervan toegezegd de afbetalingen te willen opschorten tot 1 september a.s. Het is vrijwel zeker de bedrijfsvereniging die tot nog toe weigert
het spel mee te spelen. Er is dus dringend geld nodig.
Bij de aanvang van de vergadering
brachten pvda, cda, d'66 en zelfs gemeentebel angen al het verbaal geschut in stelling waarover ze beschikten. Ze deden dat met verve en lieten
zich niet bij voorbaat ontmoedigen
door de overmacht aan zetels die vvd en
inspraak nu meebrachten. Een overmacht die door Methorst met ronkende
retoriek werd ondersteund. Hij sprak
van een 'histories ogenblik', prees het
goede huurderschap van de cenav en
pronkte met de 'vertaling van de kiezerswinst'.
De socialist Aukema noemde het kollege 'een koopman in verwachtingen' en

NICARAGUA stop d. vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komtoe Nedertand o.v.v. F&JLM.
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• Op donderdag 3 maart a.s. zal in het
Gemeenschapshuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren worden gehouden. De uit twaalf punten bestaande agenda vermeldt o.m. het zich niet
herkiesbaar stellen van de periodiek aftredende penningmeesteresse mevrouw
M.E.L. Ipenburg-PauwRls. Het bestuur
steltvoor om in haar plaats te benoemen de heer F.PIoegman te Zandvoort.

zandvoortse kinderen
met handikap
raken schoolbus kwijt
f. 100.000,- voor het circuit. Jan Splinter moet met minder door de winter.
hij vroeg zich af of er soms geen andere
objekten waren die steun verdienden.
'De pvda is niet principieel tegen het
circuit, maar principieel voor woningbouw', zo zei hij. 'Als dat niet kan, is
deze pitspoezenlening uit den boze,
mag de gemeenschap geen geld steken
in de failliete boedel van het circuit,
dat als Jan Splinter door de winter
moet komen.' Het verbaasde hem dat
er geen 250 zandvoortse ondernemers
te vinden waren om f.400,- per man
bij te dragen. Zij beweren tenslotte
steevast 20 miljoen aan ekstra omzet
uit het racegebeuren te halen.
Niet alleen de lokale uitbaters, maar
ook de banken zijn niet tot een lening
bereid, zoals Peter Ingwersen aangaf.
'Het cda is niet simpelweg voor of tegen het circuit, althans mijn fraktie is
dat niet,' voegde hij er als altijd nauwgezet aan toe, 'maar er is hier sprake
van een hoogst onzorgvuldige afweging
van belangen.' Hij hekelde de stelling
van de kollegepartijen dat ze zowel circuit als woningbouw veilig wilden stellen. *Woningbouw in zuid, dat is heel
lange termijn werk, kom er eerlijk voor
uit, u kiest voor het circuit.'
Termes (d'66) noemde het voorstel een
gotspe.'Elke vergadering', aldus de demokraat, 'worden we gekonfronteerd
met ontstellende bezuinigingen. Plaatselijke verenigingen moeten bekvechten
over f.100,- subsidie en we korten op
gevoelige zaken als het vervoer in het
buitengewoon onderwijs. Het kollegeverhaal', spotte hij, 'hoort in de bouquetreeks thuis: als de gemeente een
ton geeft wordt de wereld weer rein en
onbedorven, de boze fee verdwijnt en

de cenav krijgt haar speeltuin. In feite
is het circuit al sinds jaren niet levensvatbaar, niet voor niets heeft de ge meente het in 1973 afgestoten.'
Ook Jaap Koning van gemeentebelangen(' beslist geen tegenstander van het
circuit') wilde niet voor het karretje gespannen worden.'Alom bezuinigingen
en lastenverzwaring voor de burger, er
is geen ruimte voor financiële avonturen. Er zijn', zo besloot hij, 'wel meer
bedrijven die het 's winters moeilijk
hebben.'
Al met al genoeg weerwoord tegen het
voorstel. Maar niet genoeg voor de kollegevrienden die nog steeds menen met
de racebaan de kip met de gouden eieren in huis te hebben. Een ander argument kon uit hun mond niet opgetekend worden. Dat het om windeieren
gaat is tot hen niet doorgedrongen.
Voor hun verstokte illusies mag de belastingbetaler opdraaien. Wil de echte
Jan Splinter opstaan?

De botte bijl van de rijksbezuinigingsdrift komt steeds vaker en steeds geweldadiger op het hoofd van de gemeenten terecht. Die zien machteloos
toe hoe zij hun voorzieningenpakket op
velerlei terrein moeten inkrimpen, zelfs
als dat hun meest weerloze burgers het
hardst raakt.

niet. Positieve kanten zag men er ook
wel aan. Zowel liberaal Joustra als socialist Aukema waren van mening dat
deelname aan het openbaar vervoer in
veel gevallen heel goed kon zijn in verband met het streven der pedagogen
naar zelfstandigheid van de gehandikapten.

In Zandvoort zijn het ditmaal de ouders en opvoeders van 54 gehandikapte
kinderen, die in spanning verkeren of
en hoe nieuwe maatregelen hen zullen
treffen. Die maatregelen hebben betrekking op het vervoer van hun kinderen
van en naar de scholen voor buitengewoon onderwijs. Een aantal van hen zal
binnenkort niet meer met een busje of
ander aangepast vervoermiddel naar
school kunnen gaan, maar gebruik moeten maken van het openbaar vervoer.

Niet al deze kinderen zullen overigens
hun aangepaste vervoer moeten missen.
Voor de allerjongsten (tot en met 9
jaar) blijft dat uiteraard noodzakelijk.
Er zal verder een beoordelingssysteem
opgezet moeten worden om uit te maken voor welke oudere kinderen het
echt onverantwoord is het vervoer met
busje of taxi naar scholen in o.a. Haarlem en Amsterdam te staken. Het ziet
er bovendien naar uit dat de vaste begeleidingskracht op non-aktief zal worden
gezet.Voor het zover is buigen ook nog
andere kommissies en de raad zich over
de gedwongen bezuinigingsronde.

Tot voor kort betaalde het ministerie
van financiën 80 °/o van de kosten van
dit vervoer, maar die vergoeding is van
de baan nu dit onderdeel is overgeheveld naar het inmiddels beruchte ministerie van onderwijs. De gemeente Zandvoort is natuurlijk vrij om het vervoer
en het begeleidend personeel uit eigen
zak te betalen, maar omdat het om een
bedrag gaat van bijna f.200.000,-- kan
dat gevoeglijk vergeten worden. De
dorpsraad zal de bezuinigingen simpelweg moeten doorvoeren. De maatregel
treft allerlei kategorieën gehandikapte
kinderen: met leer- of opvoedingsmoeilijkheden, spraakgebrekkigen, doven en
gehoorgestoorden, mytylkinderen enz.
De kommissie financiën heeft er onlangs een eerste gedachtenwisseling aan
gewijd. De betreffende raadsleden waren er zich terdege van bewust dat het
om een hoogst emotionele zaak ging en
om een groep die eigenlijk ontzien zou
moeten worden. Maar veel keus was er

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

03.10
03.43
04.24
04.55
05.35
06.13
06.45
07.14
07.52
08.47
10.00

L.W.

H.W.

L.W.

11.11
11 45
12.25
12.55
13.35
14.12
14.42
15.13
15.52
16.48
18.01

15.17
15.53
16.31
17.10
17.45
18.16
18.45
19.22
20.16
21.28
22.54

23.17
23.54
00.31
01.10
01.44
0215
02.45
03.22
04.17
05.30
06.54

Springtij 15 februari
Doodtij 7 - 23 februari
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Z)s. G.Hulsman, de
uit Lemele afkomstige predikant die van
1894 tot 1903 in
Zandvoort heeft gestaan, is niet alleen
de stichter van 'Hulsmanhof, h&t een paar
jaar geleden afgebroken Diaconiehuis van
de Hervormde Gemeente, maar heeft
ook het initiatief genomen tot het oprichten van 'Ons Huis'.
Dit volkskoffiehuis
had tot doel de jeugd
die zich steeds meer
schuldig maakte aan
drankmisbruik, van
de straat te houden.
Een bekende uitspraak van Ds.Hulsman: 'In Zandvoort
koken ze de aardappelen in jenever'.

geen woningwet - maar premiehuurbouw
tussen lijster - en brederodestraat
59 van de 60 premiehuurwoningen, die
Zandvoort voor 1983 toegewezen heeft
gekregen als kontingent, zullen verrijzen op de plek van de voormalige Juliana- en Agathaschool, zo hebben b en w
besloten.
In de oorspronkelijke gemeenteplannen
waren op dat terrein woningwetwoningen gesitueerd, maar zoals bekend heeft
Zandvoort van hogerhand niet het groene licht gekregen voor sociale woningbouw. In 1983 mag Zandvoort precies
43 HAT-eenheden voor 1- en 2-persoonshuishoudens neerzetten en 60
premiehuurwoningen. Woningwetbouw
is er niet meer bij, voornamelijk als gevolg van het kabinetsbeleid om juist op
die sektor te bezuinigen. Voor de toegekende HAT-eenheden stond de plaats
al langer vast: Groot Kijkduin en de
Klimopschool.
De premiehuurwoningen hadden echter
gebouwd kunnen worden op het terrein
van het voormalige Sterre der Zee, sociale woningbouw bleek daar immers financieel niet haalbaar. Maar er loopt
voor dat plan nog een bezwaarschriftprocedure bij de noordhollandse bestuurders. Een beslissing van GS laat al
meer dan een halfjaar op zich wachten
en het eind is nog niet in zicht. De bezwaren, ingediend o.a. door de bewonerswerkgroep Zandvoort-zuid, betreffen bouwvolume, hoogte van de bebouwing, de verkeers- en parkeersituatie en
nog een groot aantal andere punten.
De lange duur van onderzoek suggereert
op zijn minst dat het niet denkbeeldig
is dat een deel van de bezwaren steekhoudend wordt verklaard.
B en w die het toegewezen kontingent
huizen voor 1983 niet aan hun neus
voorbij willen laten gaan, nemen nu het
zekere voor het onzekere en laten het
terrein van de Julianaschool niet braak
liggen in de wellicht ijdele hoop in '84
weer woningwetwoningen te mogen
bouwen. Met de bouw van de 59 premiehuurhuizen kan in beginsel snel gestart worden, want er hoeft in de beBtaande plannen nagenoeg niets gewijzigd te worden. Net als in het oude
plan moet eerst de Agathaschool gesloopt en de grond verkocht worden
aan de EMM.

familieberichten

Enige en Algemene Kennisgeving
Bedroefd moeten wij kennis geven, dat op vrijdag
4 februari 1983 van ons is heengegaan onze lieve
tante
ELIZABETH JUNG - PLAS
weduwe van Johannes Cornelis Jung
in de ouderdom van 89 jaar.
Namens de familie en vrienden.
Zandvoort. 8 februari 1983
Huis in het Kostverloren
Burg.Nawijnlaan 1
Correspondentie-adres:
A.Bos, Kostverlorenstraat89 B, 2042 PD Zandvoort.
De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

kerkdiensten

medische dienst

HERVORMDE KERK
zondag 13 februari a..s:
10.00 uur: dr. G. Snijder yit Haarlem

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

GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: dr. G. Snijder uit Haarl ,m

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 • 313233.

PROTESTANTENBOND
zondag 13 februari a.s.:
10.30 uur : mevr. J. Thimm-Richardson
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 12 februari a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 13 februari a s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met St.
Ceacilia koor

BEL
voor ean
omroepertje
12135

Een verschil is wel dat woningbouwvereniging EMM, verantwoordelijk voor
het projekt, het geld voor de bouw nu
niet direkt van het rijk krijgt, maar
moet zien te lenen op de kapitaalsmarkt. Volgens EMM-direkteur Visser
vormt dat op dit moment met de lage
rentestand geen probleem, al moet wel
op goedkeuring van het rijk gewacht
worden. De EMM is zelfs in staat,
mocht dat nodig zijn, een deel van het
totale bedrag (2 a 2,5 miljoen) vóór ie
financieren.

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsttraat
• Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

belangrijke adressen

Gebruikelijk is bij een dergelijke transaktie dat de gemeente zich garant stelt.
Zonder enig risiko overigens, want dat
wordt gedekt door het rijk, eventuele
tekorten komen dus toch voor rekening van het ministerie van volkshuisvesting, aldus direkteur Visser.
De wijziging van woningwet- in premie
(korporatie)huurhuizen zal de huurprijzen nauwelijks beïnvloeden.

ENERGIE
flifcbèlangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

Hechte samenwerking tussen de Rolskien langlaufvereniging Zandvoort en het
gemeentebestuur van de badplaats heeft
geleid tot een initiatief om het binnenlands toerisme in de wintermaanden te
stimuleren.

pier ter beschikking te moeten stellen
om het grote nieuws te verspreiden, ze
draagt ook financieel haar steentje bij.
Ter ondersteuning en ter stimulering
van de nieuwe sport heeft ze in totaal
f.125,- uit de krappe beurs getrokken.
Wintersporters die hun vakantie in Oostenrijk of Zwitserland laten voor wat
het is, kunnen zich voor de kursus opgeven bij: Ingrid Gordijn, Thorbeckestraat 26 in Zandvoort vanaf donderdag 24 februari tot en met 2 maart tussen 10 en 12 uur. Uitgezonderd in het
weekeinde van 26 en 27 februari is aanmelding ook mogelijk (niet telefonies)
tussen 17.00 en 18.00 uur.

De wintersport op de lange latten kan
nu ook beoefend worden in de omgeving van Zandvoort en wel in de Waterleidingduinen. De ski's lopen dan wel
op rollen, maar het is een kniesoor die
daar op let. Zaterdag 5 en zondag 6
maart kunnen zandvoorters de proef op
de som nemen. Onder leidingvan een
instrukteur of instruktrice vindt er dan
een kennismakingskursus rolskiën
plaats. In twee lessen leert men de
Men kan zich inschrijven voor zaterdag
kneepjes van het zich rollend voortbe5 maart: lessen van 13.00 - 14.00 uur,
wegen. Het enige dat de deelnemers
14.15- 15.15 uur of 15.30- 16.30 uur.
zelf hoeven mee te nemen is sportkleEn voor zondag 6 maait duzdfdu tijdon.
ding en handschoenen, voor de rest
De twee kennismakingslosson vindon
wordt gezorgd, de materialen krijgt men plaats in de watc'ilüidingduincn, ingang
in bruikleen.
tegenover Nieuw-Unicum aan de: Zandvoortselaan. Het is daar weliswaai sinds
De kosten voor de lessen zijn gering
jaar en dag verboden ook maai onig wiol
(f.20,- p.p. bij de inschrijving te volin beweging te zetten, maar hot langlaudoen) want niet alleen heeft het dorpsfen gaat er op rolletjes.
bestuur gemeend haar officiële briefpa-

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.

zandvoort weer scharregat

De Boet Haarlem
moet ruimte maken voor
de nieuwe kollektie en
houdt daarom een zéér
speciale verkoop...
...fikse kortingen op alle massief
eiken meubelen, verlichting, cadeauartikelen, klokken, kandelaars...

Zorg dat u
daar bij bent!

De Boet Haarlem
Grote Houtstraat 163/Haarlem/Tel. 023-320921
.lïcieel, maar wat is officieel in deze
dagen, begint Carnaval 1983 op zaterdag 12 februari als dorpshoofd Machielsen de sleutel van de badplaats voor 4
dagen overdraagt aan Prins Jan den
Urste, die na Wullem, Ed, Bobo en Sikko
de raad van elf aanvoert.
Maar ook voor die tijd worden de kelen
al natgemaakt. En niet alleen de kelen,
want j.l. zondag trokken jeugdige scharrekopjes in carnavalskledij naar zwembad de Duinpan voor een gekostumeerd
zwemfeest. Dat was nog een voorproefje van de pret, het echte dans-, drinken verkleedfeest staat nu op het punt
in alle hevigheid los te barsten.
Hedenavond begint bij Delicia om
21.11 uur de eerste van een hele rits
kroegentochten onder de innemende
leiding van de Grote Hofdweiler Prins
Jan. Ook deze tocht, zoals de andere,
heeft een ekskuus. Dat is in dit geval
de inspektie van de etablissementen.
Zaterdag 12 februari vindt dan de vorstelijke intocht plaats via de roete Van
der Moolenstraat, Van Lennepweg, Sophiaweg, Kostverlorenstraat, Haltestraat,
Raadhuisplein, waar de carnavalsraad
om 14.30 uur zonder moeite het bestuur van de gemeente overneemt van
de vvd-inspraak nu kombinatie. 's Avonds om 21.00 uur is gebouw de
Krocht plaats van feestelijke handeling. Het gekostumeerde bal daar wordt muzikaal ondersteund door de onverslijtbare 'Kwalletrappers'.
Zondag 13 februari om 13.00 uur vertrekt een carnavaleske optocht vanaf
de Flemingstraat in nieuw noord. Om
12.15 uur wordt de stoet opgesteld.
Een jolige maar niettemin deskundige
jury verdeelt de prijzen voor de meest
originele uitdossingen onder de deelnemende kinderen mits naam, leeftijd en
geslacht op de borst geprikt is. Het ongetwijfelde bonte gezelschap slingert
zich vervolgens door het dorp, naar het
Dolfirama voor de prijsuitreiking. Een
dolfijnenshow is er dit maal niet bij. Na
de optocht waaraan diverse muziekkorpsen uit de regio deelnemen, laven de
dorstige dorpelingen zich middels een
nieuwe natte omgang tot in de kleine
uurtjes.

Op 14 februari is Nieuw Unicum aan de
beurt. Op de Brink treden 's avonds
Prins, Adjudant, Vorsten, Raad van
Elf en de Hofkapel aan om de jaarlijkse
happening, waaraan behalve de huisbewoners steeds meer Zandvoorters deelnemen, met hun ongeremde aanwezigheid luister bij te zetten. Buiten de
'Kwalletrappers' en het harmonie-orkest 'Ons Genoegen' komt ook een
band van naam voor het voetlicht nml.
Venus. Verder staat er een grote loterij op het programma.
Dinsdag 15 februari wordt het carnaval
'83 besloten met de Slooptocht langs
de hos- en drinkhuizen. Grootvorst
Wullum zal inkognito en via een geheime roete de Prins met zijn gevolg
door het Scharregat voeren.
Alaaf.

wordt donateur
van
GREENPEACE
•

maak minimaal
ƒ 10>(één tientje)
over op giro

nieuws

39.555.30
Greenpeocë
Nederland
Amsterdam

kort & klein

onder vermelding

• Op dinsdag 15 februari a.s. zal mevrouw J.Zeiler-Kouwenaar uit Bergen
(N-H) voor de kring Zandvoort van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen een lezing houden over het onderwerp 'Hoe helpen we zelf mee om onze
natuur te behouden? ' en haar kauserie
met dia's toelichten. Het bestuur van
de Kring Zandvoort acht het onderwerp
natuurbehoud dermate belangrijk dat
ook niet-leden deze middag hartelijk
welkom zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in het Gemeenschapshuis en begint om 2 uur.
• Alweer een ekstra kommissievergadering. A.s.maandag 14 februari bespreekt
de kommissie algemene zaken en ruimtelijke ordening een voorlopig raadsvoorstel over de verplaatsing van het naaktstrand in noordelijke richting. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en vindt
plaats in het raadhuis.

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

POLEK 5398
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

van:
nieuwe donateur.

BINNENKORT START VAN
NIEUWE KURSUS HART REANIMATIE
De zandvoortse Kruisvereniging hoopte maandagavond 31 januari aan het einde van de korte kursus voor leken aan
de 100ste kursist het diploma 'hartreanimatie' uit te reiken. Juist deze ene kursist liet echter verstek gaan, de uitreiking
zal dus verschoven moeten worden.
De kursus, met weinig theorie maar
veel praktijk met uitstekend oefenmateriaal, zal medio februari weer van •
start gaan. Iedereen tussen 16 en 75
jaar kan er aan deelnemen. Het streven
van de Ned. Hartstichting is een zo
groot mogelijk aantal mensen de reanimatiehandelingen te leren. Bij een hartaanval moeten er inmiddellijk levensreddende maatregelen getroffen worden, omdat men niet kan wachten op
de komt van arts of ambulance.
Zandvoorters kunnen zich inschrijven
voor een middag- of avondkursus, die
gehouden wordt in het gezondheids
centrum van de Kruisvereniging aan
het Beatrixplantsoen te Zandvoort.
Kosten f l. 25, alles inbegrepen. Degenen die zich willen aanmelden moeten
dat wel snel doen. Dat kan bij een van
de zandvoortse apotheken of bij de heer
de Leeuw, van Galenstraat 116, 2042
VJ Zandvoort, tel. 16985.

• • KNIP UIT ••
Zwemmen in de krokusvakantie
voor f 1,40 in zwembad
"De Duinpan"
Tijden zwembad

feb. 11.00-13.3(
00-12.00/13.00-15.
.00-12.00/13.30-16

_ SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Bouwbedrijf
VOOR AL UW
wraan8 offeta
.T.
'
wij komen

*
*
*
*
*

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
restauratie
onderhoudswerken

. lid . N . V . O . B

winkelbetimmeringen
open haarden
* keuken
keuken
* badkamers
* binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bou w. bv.

Haarlem...meesterlottel<uin ,16

.315428

«7
Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

verwarm het hart
van uw vriend of vriendin (Valentijn)
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

WIJ ZOEKEN

bureau

EEN FLAT OF HUIS DICHT BIJ ZEE
VOOR DE MAANDEN MEI,JUNI,JULI EN AUGUSTUS

J. BLUYS

tel. 020- 43 1205

Haltestraat 65, tel. 12060

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*

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...
amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020 - 24 04 34
zandvoort/ kerkstraat 1 1 /tel. 02507-1 3580

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Boterrnarkt)
tel. 023 - 31 14 60

WEIMAR
1933

A. Rltmsn
1948 - 1983
SSJaartandtechniker
1973 1983

omroepers

DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME

door Dr. J. van Santen
verkrijgbaar bij de boekhandel

Denkt U aan een Amerika-reis in 1983?
Holland Overseas Travel biedt een dia-avond aan in
het Concertgebouw te Haarlem op 21 februari om
21.15 uur. Het is een avondvullend programma.
Gereduceerde kaarten a f 5.- bij ons verkrijgbaar.
En dan nog even dit:
Als U bij ons een Tunesië-vakantiereis boekt heeft U
GEEN visum nodig.
Ook daarom:

Zoekgeraakt:
omgeving Wilhelminaweg)
jonge rode kater, luistert
naar de naam Paulus.
telefoon: 19562.

tien Jaar
gevestigd in Zandvoort

TENNISLESSEN
1 april aanvang
zomercursus
overdag, 's avonds en
zaterdagochtend.
Jeugd na schooltijd.
Baanverhuur.
Informatie en Inschrijving:
Sportacademie:
Nauwelaerts de Agé,
Bloemendaalseweg 152.
Overveen.tel. 023 - 276667.

v. d. Werft

mijn bakker
sindi 1746
Gasthuisplein 3
•n winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

10 eetlepels gemalen koffie
1/4 liter slagroom
2 eetlepels bruine kandij
4 theelepels gesneden gember
8 eetlepels rum
3/4 liter sterke koffie zetten.
In kom slagroom met l et.
suiker stijfkloppen. In 4 kopjes
doen: l theelepel bruine
kandij, l theelepel gesneden
gember en 2 el. rum. Door
elkaar roeren. Opvullen met
hete koffie. Gameren met
slagroom.

^^^••••B^HBl^BP'

fc'estbon

Kerkstraat 2A - Zandvoort
Tel. 145 79

personeel aangeboden:

BEGRAFENISSEN

2 STOELENJONGENS
voor het strand
Ruim 3 jaar ervaring.Allround.
tel.023-292109 vr.naar Ruud
tel.023-261855 vr.naar Dick.
verloren: zilveren ring met
inskriptie: 'Monika 25.2.82'.
tel. 02507 - 15498.

Koffie met
gember

CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
GIRO 26655

(VoorhMn Jae. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindinaswea 38
BloMMitdaal
Tolefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20
Zanclvooit
Telefoon 02507 1 2 5 6 0 / 1 3203

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

BEL
voor een
omroepertje
12135

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

eancluooirse
l
hoeranr
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nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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ook carnaval stapje terug
en minder uitbundig dan voorheen.
Prins Carnaval en Koning Winter hielden
beide de afgelopen dagen Scharregat aan
Zee stevig in de greep. De kou was zeker
een van de oorzaken dat het feest der
Zotheid dit jaar rustiger gevierd werd
dan gebruikelijk en minder mensen op
de been bracht.
Wat niet wegneemt dat Prins Jan en zijn
alaaf-ridders het pleit in hun voordeel beslisten en de winter het nakijken gaven.
Want wie zich eenmaal in het gedrang
van de drink- en danshuizen stortte, was.
al gauw door en door verwarmd. Misschien dat daarom ook Grootvorst en
burgemeester jongstleden zaterdag bij
de overdracht van de dorpssleutels de
vraag: wat is carnaval? , beantwoordden
met: een afscheid van de winter, een
voorbode van warmer tijden.
Jan den Urste kwam bij die gelegenheid
zomaar uit de lucht vallen op het bordes
van het raadhuis. De (p)rijzige hoogwerker van de plaatselijke brandweer moest
er aan te pas komen om de besnorde
prins op gelijke hoogte met het dorpshoofd te tillen. Een symbolies gebaar
dat precies drie dagen zijn geldigheid behield. De overgang van het bestuur in
carnavaleske handen werd bevestigd
door het voorlezen van de 'proklamatie'.
Met skepter en mijnstok, een museumstuk dat in vervlogen dagen gebruikt
werd bij de visafslag op het strand, vertrok de prins daarna om zijn pas verworven'rijk te inspekteren.
Zondag vertrok een lange stoet wónderlijk uitgedoste figuren uit noord naar
het dorpscentrum en het Dolfirama.
Veel kinderen, die volgens het principe:
jong geleerd is oud gedaan, de eerste
schreden op het carnavalspad zetten.
Personen uit sprookjes en stripverhalen
kwamen in de optocnt tot leven, maar ook
andere minder duidelijke maar vermakelijke vermommingen konden worden
aanschouwd, terwijl de muziekkorpsen
er het juiste feestelijke ritme in hielden.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00-10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

foto Jacob Koning

febr.
16
17
18
t9
20
21
22
23
24
25
26
27
28

H.W.
05.35
06.13
06.45
07.14
07.52
08.47
10.00
11.26
00.18
01.28
02.25
03.20
04.05

L.W.
13.35
14.12
14.42
15.13
15.52
16.48
18.01
19.27
08.18
09.27
10.24
11.20
12.05

•H.W.
17.45
18.16
18.45
19.22
20.16
21.28
22.54
___
12.48
13.57
14.50
15.31
16.14

L.W.
01.44
02 15
02.45
03.22
04.17
05.30
06.54
08.18
20.48
21.58
22.51
23.31
00.14

nieuws
kort & klem
• Een lange reeks inbraken heeft de
afgelopen dagen kamping de Duinrand
geplaagd. Diverse karavans waren het
doelwit van het dievengebroed. De inbrekers hadden het vooral gemunt op
radiokassetterekorders waarvan er meerdere verdwenen, maar ook een aggregaat, 2 skanners, flessen drank, een verrekijker, bedgerei, etenswaar en huishoudelijke goederen bleken de moeite
van het meenemen waard. Afgezien van
de schade door het spoorloos verdwijnen
van deze artikelen, leden de eigenaars
ook nog een strop omdat na het vernielzuchtige werk aan deuren en sloten de
nodige reparaties gepleegd moeten worden.

sanktiebeleid uitkeringstrekkers
aan de kaak gesteld

Het sanktiebeleid in Zandvoort, de finaciële bestraffing van uitkeringstrekkers in de RWW of WWV, is een hoogst
emotioneel onderwerp. Ambtenaren
wapenen zich tegen kritiek, kommissieleden dreigen met opstappen, politici
gooien beurtelings olie op het vuur en
op de golven en bovenal: de bestrafte
Een raadsel is het altijd weer hoe de raad burgers, die door de toegepaste kortinvan elf en niet te vergeten de onvermoei- gen onder het bestaansminimum zijn gebare hofkapel de Kwalletrappers het vol komen, liggen wakker van de zorg hoe
weten te houden om dagen-en nachten- de eindjes aan elkaar te knopen.
lang de lof der zotheid te zingen. Maar
datzelfde geldt natuurlijk voor de vele
Vanaf 1978 hebben de plaatselijke socigewone scharrekoppen die zich onderalisten het voortouw genomen om de
dompelden in de feestvreugde. De bierbelangen van de klienten van de sociale
lucht krijgt in deze tijd zelfs de kans
dienst te verdedigen. Aanvankelijk werniet om te verschralen, het verse nat
den ze beschuldigd van goedkoop en tijblijft maar stromen, tot vreugde van
delijk politiek stuntwerk, maar het is inzowel innemers als uitbaters. Hedenamiddels duidelijk dat het hen bittere
vond kunnen de laatste thuisblijvers
ernst is. De pvda-ers, het raadslid Ineke
zich nog bedenken. Prins en gevolg
Wind voorop, hebben er hun tanden in
maken dan een laatste tocht langs de
gezet en lijken vooralsnog niet van plan
uitverkoren etablissementen.
los te laten.

adviesdiensten

waterstanden

Het bestraffen van uitkeringstrekkers,
die zich niet strikt aan de ambtelijke regels houden, kwam aan de orde toen
bleek dat in Zandvoort, in tegenstelling
tot andere gemeenten, uitzonderlijk zware sankties werden toegepast op advies
van de RWW-en WWV-kommissie. De
kritiek daarop was voor de vakbondsvertegenwoordigers in de kommissie reden om te dreigen hun adviestaak te beeindigen. Een overtrokken sanktiebeleid
lijkt het zoveelste incident waarop de
pvda gretig heeft ingehaakt. Reden genoeg om ons af te vragen of er struktureel iets mis is met het sociale beleid van
de gemeente.
De fraktievoorzitter van de pvda Gert
Toonen, heeft sinds kort het werk in de
raadskommissie maatschappelijk welzijn
overgenomen van Ineke Wind. Zijzelf

• Zaterdagochtend probeerde de sterke
arm der wet een zandvoorter aan te nouden in verband met de broodjeszaakrellen van de laatste tijd, waarbij vernieling
en en geweldpleging aan de orde van de
dag waren. Een eerste poging mislukte,
bezig. Je signaleert problemen wel aan
omstanders bemoeiden er zich mee, een
de hand van individuele gevallen, er blijagent kreeg een schop in zijn gezicht.
ken tenslotte een aantal rode draden
Toen de jongeman tenslotte in zijn
doorheen te lopen. Een daarvan is dat
kraag gepakt was, wist hij tot overmaat
we onjuist of onvoldoende geïnformeerd
van ramp nog weg te komen door de
worden over de werkelijke situatie. Dat
achterruit van de politieauto stuk te
heeft veel te maken met weerstanden
trappen. Later werd hij samen met een
uit ambtelijke kring , in die zin hebben
kompaan toch ingerekend. De 17-jarige
ambtenaren echt veel macht Als je merkt
zandvoorter die de trap uitdeelde ontdat er met je vragen weinig gedaan wordt,
kwam evenmin.
is het tijd om de openbaarheid te zoeken. Voor buitenstaanders lijkt het dan
of er plotseling iets op komt dagen,
maar dat is niet zo. We zijn er al zolang
Wind: ' De sociale dienst heeft natuurmee bezig. Er is heel lang geen kontrole
lijk problemen met de gigantiese toenageweest op de afdeling sociale zaken,
me
van het aantal klienten, daar moeten
die moest noodgedwongen op eigen houtje werken. Voordat zoiets teruggedraaid we oog voor hebben. Maar het mag niet
betekenen dat er geen enkele aandacht
is ben je jaren verder.'
is voor de niet-financiële hulpverlening.
In deze tijd wil dat zeggen dat er keuzes
gemaakt moeten worden. Die hulpverleToonen: ' Voor alle duidelijkheid, niet
ning is belangrijker dan zeg maar het
de ambtenaren zijn verantwoordelijk
vasthouden aan herkontroles van klienvoor het beleid, maar de politici. Elders
ten. De gedachtegang dat het geven van
zijn er politieke partijen van links tot
straffen er toe leidt dat mensen eerder
rechts die een visie en een beleid ontIneke Wind: gezin kan niet rondkomen
aan het werk gaan, dat is van de gekke.'
wikkelen op dit gebied. Maar hier lijkt
met f.1100,- in de maand....
dat wel oninteressant Je hebt goede on- Toonen:' Zo'n filosofie staat ook haaks
op de plannen voor werkelozenprojekdersteuning nodig van kapabele ambteblijft waakzaam in de Bijstandskommis- naren, maar de opdracht ligt bij de
ten. Men onderkent dat er geen werk is,
sie, een kontrole-orgaan dat in naam van raadsleden anders moet je er mee opmen zoekt iets waar de mensen zinvol
b en w de adviezen van de sociale dienst houden. Aan visie en beleid ontbreekt
mee bezig kunnen zijn. Dan kun je toch
moet toetsen. 'Een goede rolverdeling,
niet tegelijkertijd straffen uit gaan delen
het hier ten enenmale. Het gaat zoals
vindt Toonen,' de konf rontatie met al
met de rest van het kollegebeleid, op de voor te weinig sollicitaties. Daaraan kun
die individuele gevallen in de bijstandsje zien dat de verantwoordelijke politiwinkel passen, verder niets.
kommissie leidt tot een emotionele beIn dit geval is duidelijk dat er een nieuwe ci er geen samenhangende gedachten op
trokkenheid die in de praktijk van het
aanpak moet komen. Kan een kollege en na houden.'
raadswerk niet altijd even goed hanteer- een raad het voor zijn verantwoording
Wind:' Ik denk dat het ook te maken
baar is. Ik verwoord het anders en kan
nemen dat er mensen onder het bestaans- heeft met het feit of je je kunt inleven
wat meer afstand inbouwen.'
minimum komen, omdat ze niet genoeg in de situatie waarin bijstandstrekkers
De vraag of de pvda niet teveel reageert . solliciteren? Er is geen baantje te krijverkeren. Met minder dan 20°'O wordt
op incidenten, wordt door beide raadsgen, de sollicitatiekans is nul, dan kun
hier bijna nooit gekort. Heb je we! eens
leden ontkennend beantwoord. Wind:
je toch niet aan de meest strenge intergeprobeerd met een gezin van F.1i 00,' met het sanktiebeleid ben ik al jaren
pretatie van de regels blijven vasthouden?' in de maand rond te komen? '

gaat groot kijkduin
toch onder slopershamer?

familieberichten
Spijtig eigenlijk dat de voetballers van
Zandvoortmeeuwen niet in de eigen kompetitie van de zondagamateurs konden
aantreden, omdat dit weekend alle wedstrijden in die sektor waren afgelast.
In de vervangende oefenwedstrijd tegen
het 2e team van Ajax bleken de badplaatsbewoners namelijk heel goed op
dreef afgelopen zondag. De amsterdam
mers die goed thuis zijn op de velden
aan de Vondel laan, hadden een hele
kluif aan de gemotiveerde zandvoorters,
die de verlokkingen van het carnaval
blijkbaar dapper hadden weerstaan.
De ajacieden deden er heel lang over om
hun betere spel in de eerste helft in de
skore tot uitdrukking te brengen. Na
25 minuten kopte Cortlever de bal achter meeuwendoelman Steffers en vervolgens stokte de produktie.

Het dagelijks bestuur van de badplaats ziet geen heil meer in de verbouwing van Groot-Kijkduin tot 17 HA T-eenheden voor l- en 2 pers.huishoudens. Het is van plan het voormalige kindertehuis tot de grond toe
af te breken en ter plekke 30 nieuwe HAT-woningen neer te zetten.
B en w delen dat mee in het raadsvoorstel dat als antwoord moet dienen
op een brief van de werkgroep jongerenhuisvesting. De bouw van de 17
woningen kon destijds niet aangepakt worden, omdat de plannen daarvoor niet op tijd waren ingediend. Een ambtelijke vergissing, zo vertelden b en w. De Koerant suggereerde toen dat het om méér zou gaan
dan lokale vergeetachtigheid en dat lijkt nu bewaarheid te worden.
Als met de bouw van de 30 eenheden nog dit jaar wordt gestart, houdt
men van het toegewezen kontingent van 43 HAT-huizen niet genoeg
over voor het Klimop-projekt. Een aanvullende aanvraag is echter al onderweg naar de betrokken instanties. Volgens het buro volkshuisvesting
is er een goede kans dat toewijzing volgt.

Toen het de ZVM-ers duidelijk werd
dat ze eigenlijk niets te vrezen hadden,
ging het in de tweede helft prompt beter. De lichtvoetige aanwinst van ditseizoen, Jos van der Meij, prikte het leer
tweemaal in de hoofdstedelijke touwen,
nadat Plaizier en Water de inleiding daartoe voorbeeldig hadden verzorgd. Een
technies perfekte boogbal over de uitgelopen ZVM keeper bracht de ajacieden
in de slotfase nog langszij. De 2 - 2 eindstand mag een alleszins verdienstelijk
resultaat genoemd worden voor de zandvoorters.

brengen

-

Zandvoort: W.A. Vader
J.W. Vader - Bonfrer
Leidschendam : M.C. van Haastrecht - Vader
Zandvoort: H. Alders - Vader
P.J. Alders
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 14 februari 1983
Poststraat 2
De Eucharistievieringen hebben plaats op woensdag 16 februari om 19.30
uur de avondmis en op donderdag 17 februari a.s. om 11 uur v.m. de gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk St Agatha te Zandvoort,
waarna de begrafenis in het familiegraf op het RK kerkhof aldaar.
Vader is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7.
Bezoekuren dinsdag van 19.00-19.30 u., woensdag van 16.00-16.30 uur.
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontmoetïngsruimte achter in de kerk.

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

WEIMAR

1933
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME

Zaterdag 23 januari j.l. heeft Afafa
strijd geleverd in Gorinchem, waar de
Professional Karate Association haar
wedstrijden had georganiseerd. Zandvoort deed met 2 boxers mee in de
amateurklasse, en met één in de prof.
klasse, wat ook meteen het hoofdgevecht van de avond was.

Moh.Krim die de plaats innam van een
engelse kampioen, stond in de hoofdpartij tegen de ervaren Pel. Moh. bleek
goed in vorm te zijn. Al in de eerste

DIRK THEODORUS VADER
weduwnaar van Jacoba van der Veld
Op zijn 91ste verjaardag zullen wij hem in liefde naar zijn laatste rustplaats

Vrijwillige Hulpverlening

zand voortse vechtsporters
steeds beter in vorm

Ondanks het bijzonder korte tijdstip
tussen de uitnodiging en de wedstrijd
nml. 3 dagen, had trainer koopman het
aangedurfd gehoor te geven aan de uitnodiging. 'Het was voor ons de eerste
kennismaking met deze wedstrijdvorm.
We hadden er niet op getraind en door
de korte periode voor de wedstrijd ook
niet op kunnen trainen. Maar het was
een uitstekende kans om ons ringgedrag te meten. Tevens was het voor
M. Krim een uitgelezen voorbereiding
op zijn belangrijke gevecht 30 januari
in het Kick-boxing'.
Nihad Cakir en Moh. Chariff hadden
geen enkel probleem met hun tegenstanders, vanaf het begin hadden zij
het gevecht in handen. Grote verwarring ontstond toen na afloop bleek dat
zij toch gediskwalificeerd werden omdat zij de reglementaire acht trappen
boven de band niet hadden gemaakt,
een regel die moet voorkomen dat er
alleen gebokst wordt. 'Het is iets waarmee we de volgende keer rekening zullen moeten houden, willen we winnen.
We zijn het niet gewend. Bij ons moeten
de trappen een funktie hebben', aldus
Koopman.

t

Met droefheid geven wij U kennis, dat heden voorzien van de H.Sacramenten der Zieken van ons is heengegaan onze lieve zorgzame vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

door Dr. J. van Santen
verkrijgbaar bij de boekhandel

ronde moest Pel tweemaal naar het
kanvas. Moh joeg zijn tegenstander door
de ring en bestookte hem met goed
gerichte stoten en trappeaJVIaar
iets te entoesiast en geconditioneerd
door de kick boxing trainingen plaatste hij twee hier verboden technieken.
Als gevolg daarvan kreeg hij 2 officiële

waarschuwingen en gaf hij de partij een
Pel kado. Deze verklaarde later behoorlijk geschrokken te zijn van de ringkracht waarmee hij was gekonfronteerd.
Al met al een geslaagde avond voor de
zandvoorters.
Zondag 30 januari j.l. mocht Moh.Krim

het weer proberen, nu tegen de populaire en suksesvolle kick boxer Torne.
Was Moh. de vorige week uitstekend in
vorm geweest, ditmaal overtrof hij
ieders verwachting. De strategie die
Koopman had uitgedacht bleek uiterst
effektief. Torne die graag de ruimte in
het gevecht zoekt en het initiatief wil
hebben kwam al direkt in de problemen. Niet één maal was hij in staat te
skoren met zijn geliefde lange stoten
en trappen. Vloeiende kombinaties, kniestoten, low-kicks en stoten deden Torne
wankelen. Met moeite kon hij zich tot
het einde van de rondes staande houden en in de derde ronde zag het er
uit dat hem zelfs dat niet zou lukken.
Door tegen Moh. aan te hangen en hem
af te klemmen probeerde hij aan de nederlaag te ontkomen. Als reaktie hierop
plaatste Moh. een in deze wedstrijd niet
toegestane elleboog-stoot waarop Torne
neerging en Moh. gediskwalificeerd
werd. Jammer, maar het was wel een
weergaloze partij, waar die avond nog
veel over werd gesproken. Het verbaasde een ieder, dat de zandvoorters in zo'n
korte periode van training in staat bleken zulke goede resultaten te leveren.
De volgende wedstrijden zijn op 7
maart.

omroepers
Oudere dame zoekt:
gemeubileerde zit-slaapkamer
met keuken, toilet en douche.
Brieven onder nr.13 b. v.d. bl.

A. Ritman.
1948 1983
35 jaar tandtechniker
1973 1983
tien jaar
gevestigd in Zandvoort

vrijdag 18 februari 1983
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ook zandvoort hamsterde medicijnen
voor de start van eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor medicijnen, een
heffing die ruim twee weken geleden
van kracht werd heeft tot nog toe weinig grote problemen opgeleverd. Geen
principiële weigeraars, hoogstens vergeetachtigen maken het de apothekers
in de badplaats lastig.

• Ingezetenen die houden van folklore,
operette en toneel doen er goed aan hun
agenda's te trekken en het volgende te
noteren. Op 11,12 en 19 maart a.s.
brengt de folklorevereniging 'de Wurf
8 februari
14 februari
in gebouw de Krocht aan de Grote
Krocht 'Mooie Marietje' (Marietje van
geboren: Stephanie, dochter van WouMijntje voor ingewijden) over het voetters P.(J. en Vink. Anja; Manon Irene,
licht. Met de belevenissen van deze zanddochter van Seitz M. en Berkhout, Mar- voortse schone, opgeschreven en voor
gareta Elisabeth; Maarten, zoon van
toneel bewerkt door mevr.JongsmaMinkman, W.H. en van der Meer, LiesSchuiten, herdenkt de in 1948 opgebeth.
richte vereniging het 35-jarig bestaan.
(Aanvang 20.00 uur en bal na)
gehuwd: Demmers, Robertus Hendricus Johannes en Kreuger, Johanna Wil• Nog een 35-jarige is de Zandvoortse
ma.
Operette Vereniging die op 14 en 15
maart de schijnwerper op dit jubileum
overleden: Kempenaar, geb. Verrips,
richt met de opvoering van de onverAntoinetta, oud 88 jaar; Stomps, Wilslijtbare 'Der Zarewitsch' van Frans Lehelmina Margareta, oud 63 jaar; Bos,
. har in de haarlemse stadsschouwburg,
Willem, oud 84 jaar; Michalides, Ru(aanvang 19.45 uur).
dolph Johannes Petrus Maria, oud 38
j
jaar; Redeker, Gerrit Jan Andries, oud
*Tenslotte geeft de toneelvereniging
84 jaar; Francissen, geb. Lindeman, Apo- 'Wim Hildering' op 25 en 26 maart in
lonia Barendina, oud 73 jaar.
gebouw de Krocht een voorstelling van
Terug naar Warschau' van Jan Staal.
(Aanvang 20.00 uur)

Voor een definitief oordeel over de gevolgen van de heffing is het echter nog
te vroeg. De eerste weken van februari
is het erg stil geweest in de farmaciewinkels. De grote geneesmiddelengebruikers, zoals patiënten met chroniese
klachten, bleken goed op de hoogte van
het nieuwe wettelijke voorschrift en
hebben eind januari flink gehamsterd.
Deze mensen, die stevig in de buidel
zullen moeten tasten, zullen metandere woorden pas over één of twee maanden aan de deur van de apotheker kloppen.
Volgens de heer A. van Kempen, een
van zandvoorts farmaceuten is er zeker
sprake van ekstra administratieve rompslomp, al is het in de rustige periode
nog wel bij te benen. De landelijke beroepsorganisatie van de apothekers, de
KNMP, had ministers en parlement
daarvoor al gewaarschuwd. De apotheker is doorgeefluik geworden voor de
bezuinigingen die de rijksoverheid op
het hoofd van de burgers laat neerkomen. Hij verricht de inning met de bijbehorende aparte boekhouding voor de
ziekenfondsen . Principieel onjuist, liet
de KNMP weten, maar dat heeft weinig
mogen baten.

waterstanden
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'*ik heb voor 4 maanden ingeslagen ..

Dat de administratie van de medicijnverstrekkers er niet simpeler op geworden is blijkt wel uit het aparte kwitanVan Kempen kan en wil zich niet aan
tieboekje dat op de toonbank ligt voor
zijn wettelijke plicht onttrekken. 'Het
mensen die hun stempel kaart vergeten
is een fait accompli,' aldus de sinds
zijn. Daarop moet de knaak afgetekend
kort in Zandvoort gevestigde apotheworden en later weer overgebracht op
ker, 'een ruime meerderheid van de
de officiële kaart die na 50 stempels
tweede kamer heeft het besluit nu eenrecht geeft op vrijstelling. Het geldt
maal genomen.' Persoonlijk vindt hij de weer niet voor alle geneesmiddelen, gemaatregel vooral onbillijk ten opzichte . woon verband valt niet onder de hefvan de bejaarden. 'Dat is echt een gedu- fing, evenmin als kunst- en hulpmiddepeerde groep, de verhouding tussen hun len, zoals injektiespuiten voor suikerpainkomen, AOW o f zakgeld als ze in een
tiënten en stoma-artikelen.
bejaardentehuis wonen, en hetgeen ze
aan eigen bijdragen moeten betalen is
Als belastinggaarder voor de overheid
volledig zoek. Het is de groep die de
moet de apotheker dus niet alleen het
meeste geneesmiddelen gebruikt, vaak
geld innen en al het schrijfwerk doen,
chroniese patiënten. In de wereld van
maar ook rekening houden met alle uitde gezondheidszorg wordt nu al druk
zonderingsregels. Noodgedwongen is hij
gepraat over een andere opzet, een renu ambtenaar voor eigen rekening. Om
duktieregeling bijvoorbeeld, net als in
daar geen misverstand over te laten behet openbaar vervoer gebruikelijk is
staan bij zijn klanten hangt bij van Kemvoor ouderen.'
pen een affiche op het raam: 'Eigen bijdrage? Wij moeten wel!'
'Het valt ook nog te bezien', aldus van
Kempen, 'of de heffing van de eigen
bijdrage het door het rijk beoogde effekt van kostenverlaging zal hebben.
Het is best mogelijk, dat zullen we aan
het eind van het jaar wel zien. Niet alleen bij apothekers maar ook bij artsen
L.W.
H.W.
L.W.
febr. H.W.
en andere gezondheidszorgwerkers
19 07.14
15.13
19.22
03.22
heeft men daar wel zorgen over. Er be20.16
04.17
staat een gevaar dat nu grotere hoeveel- 20 07.52 15.52
08.47 16.48 21.28
heden medicijnen voorgeschreven gaan 21
05.30
22 10.00
worden. Op dit moment zijn daarover
18,01 22.54 06.54
goede afspraken met de artsen, maar
23 11.26 19.27
08.18
dat kan heel goed onder druk komen te 24
00.18 08.18 12.48 20.48
staan als mensen in de knel komen. Het 25
01.28
09.27
13.57
21.58
voorschrijven van grotere hoeveelheden 26
02.25 10.24 14.50 22.51
tegelijk werkt altijd kostenverhogend,
27 03.20 11.20 15.31 23.31
zo blijven er bijvoorbeeld meer medicij28 04.05 12.05 16.14 00.14
nen achter in de kastjes bij de mensen.
Als de bedoelde bezuiniging niet werkt,
is er misschien weer een ekstra eigen
bijdrage nodig en komen we in een vicieuze cirkel terecht. Maar het is zover
nog niet hoor, we moeten dat afwachten.'

•kort &'

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

naaktstrand nadert dorp
Jan Termes (d'66) voorzag ondanks de
verplaatsing toch nog verboden naaktloperij in het overgebleven strandgedeelte tussen paviljoen 1 c en de eerste naturistentent, omdat daar een strandafgang is. Die kon er z.i. beter bijgetrokken worden, ook al betekende dat nog
eens 250 meter méér in de dorpsrichIn 1980 was een dergelijk voorstel ook
ting. Gielen was het daar niet mee eens.
al eens gedaan, maar toen kon men het
'Dan hebben we over een paar jaar geer niet over eens worden en het idee
1
heid één ononderbroken strand van
werd afgevoerd. Afgelopen maandagmiddag belegde de kommissie az/ro een ' noord tot zuid en kun je nergens meer
ekstra vergadering_om de meningen opgaan zitten zonder belaagd te worden
door ondernemers met bonnetjes. Ik
nieuw te peilen. Die spoed was nodig
wil toch pleiten voor de vrije rekreant,
om het plan, dat afkomstig was van de
dat is ook een kategorie bezoekers. Op
strandpachtersvereniging, op tijd door
de raadsbijeen komst van a.s. dinsdag te een strook van 500 of 250 meter zitten
kunnen loodsen. De pachters zijn dan
ze als haringen in een ton.'
nog in de gelegenheid op'korte termijn
hun paviljoens op te bouwen voordat
de verhoopte stroom van kledingloze
badgasten zich op het strand neen/lijdt
/
De paviljoenhouders zijn het er over
eens dat de verplaatsing van het naaktstrand in de richting van de rotonde een
aantal voordelen heeft. Allereerst wordt
natuurlijk de afstand tussen dorp, statipn en nudistenterrein kleiner, zodat
hét aantrekkelijker is ook bij kortere
perioden van mooi weer een wandeling
te maken om de kleren terzijde te leggen. Van belang is verder dat de surveillance van politie en strandwacht makke• lijker wordt. Een argument dat zeker na
de laatste stormdagen de aandacht heeft
is, dat door het opschuiven een aanzienlijk breder strand bereikt wordt,
wat de risiko's verkleint.
Acht jaar na de officiële aanwijzing van
het naaktstrand tussen kilometerpaal
68.5 en 71 aan zandvoorts kust, wordt
de afstand tussen blootlopers en tekstielrekreanten teruggebracht tot een
halve kilometer.

In de plannen van het kollege, dat een
voorlopige schets van de nieuwe situatie voorlegde, komen de 7 strandtenten
op 50 meter van elkaar te liggen. Tussen
tent 3 en 4 wordt een ventzone van 110
meter gekreëerd, waar tevens de reddingspost een plaats krijgt.
Afgezien van inspraak nu-man Gielen,
konden de kommissieleden zich heel
goed vinden in het voorstel, al werden
een paar aanvullende suggesties op tafel
gelegd.

bloot steeds dichterbij

• Niet alleen kuituur maat ook natuur
in maart. De jaarlijkse Nationale Boomfeestdag. Op de 23e van genoemde
maand zullen door leerlingen van vier
zandvoortse basisscholen, t.w. Beatrix-,
Nicolaas-, Dr.Albert Plesman- en Mr.G.
J.van Heuven-Goedhartschool om 11.00
uur v.m. bomen worden geplant aan Br»derodestraat en Dr.Kuyperstraat. Een
half uur vóór het planten komen de scholieren in gebouw de Krocht bijeen voor
het ontvangen van de nodige instrukties.
Het helpen van de natuur is vakwerk.
• Waar b en w al niet op moeten letten.
Door middel van een persbericht waarschuwen zij winkeliers en bedrijfsleider»
voor personen, die zich ten onrechte uitgeven voor akwisiteurs van Suurlands
Vademecum, de uitgeverij, die momenteel de vervaardiging van de gemeentegids '83/'84 in voorbereiding heeft. In
Zandvoort treedt alleen de hr.H.Hes als
akwisiteur van genoemde uitgeverij op.
Hij beschikt over een geldig legitimatiebewijs (naam en pasfoto) waarmee hij
zich als enige en echte akwisiteur kan
presenteren, schrijft het kollege.

b en w hebben lak aan openheid
vindt werkgroep huisvesting
Het voornemen van b en w om Groot
Kijkduin onder de slopershamer te
brengen en er 30 appartementen voor
1- en 2-persoonshoushoudens neer te
zetten, heeft bij de Werkgroep Jongerenhuisvesting nogal wat vragen opgeroepen. En dat is nog vriendelijk uitgecirukt, want eigenlijk is men hels.

wel zin heeft. Het lijkt wel of dit kollege van mening is dat het met niemand
wat te maken heeft, ze springen als gekken om met de beginselen van behoorlijk bestuur, dat hebben ook de raadsleden de laatste tijd bij herhaling kunnen
merken.'

Het plan zelf, dat 13 woningen méér oplevert dan bij verbouw van het kapitale
pand, is al niet onomstreden, maar de
manier waarop het tot stand is gekomen,
is werkelijk al te gortig. Dat vindt in ieder geval Dik Bol, een van de zegslieden
van de werkgroep.
Enkele maanden geleden schreef de
werkgroep een gepeperde brief aan b en
w waarin men onder meer informatie
vroeg over Groot Kijkduin, de voortgang van de struktuurstudie, de splitsing van EMM-flats, nieuwbouwplannen,
de woningdistributie en het funktïoneren van de Stuurgroep voor 1- en 2-persoonshuishoudens die de gemeente van
advies placht te dienen. Sinds het nieuwe kollege aan de macht is, zo meldde
dat schrijven, vinden er geen vergaderingen van de Stuurgroep, waar de werk- men. Nu blijkt dat er al geruime tijd
een potje op het vuur stond in verband
groep deel van uitmaakt, meer plaats.
met Groot Kijkduin. Het is dat ik zelf
Die frustratie over het gebrek aan infor- af en toe naar het buro volkshuisvesting
stap om een praatje te maken, anders
matie en openheid heeft nu een kookhoor ik helemaal niets meer. Persoon punt bereikt. 'Vorige week', zo zegt
lijk vind ik dat het nu tijd wordt om
Bol, 'kregen we een brief met de medeaan de orde te stellen of het bestaan
deling dat er voorlopig geen aanleiding
van de Stuurgroep op deze wijze nog
is om de Stuurgroep bijeen te laten ko-

Ook Dik Bol zet vraagtekens bij de zogenaamde 'ambtelijke vergissing' waardoor de verbouwing van Kijkduin niet
door kon gaan. 'De plannen voor nieuwbouw liggen al een jaar klaar bij de
EMM. Als je het maar lang genoeg laat
koken, zo redeneren b en w blijkbaar,
krijg je toch je zin wel. Ondertussen
doet men of zijn neus bloedt. Onlangs
zijn er nog afspraken gemaakt met de
krakers van het pand voor een rondleiding van raadsleden, zodat die zich een
oordeel konden vormen over de verbouwplannen.'
Het voorstel tot nieuwbouw zelf ontmoet ook de nodige kritiek. 'Er is grote
behoefte juist bij jongeren-aan goedkope woningen zeg maar tot f.250,- per

maand. Je kunt er donder op zeggen
dat de lasten nu uitkomen op f.400,tot 450,- inklusief. En dat terwijl de minima er steeds op achteruitgaan, de uitkeringen en de huursubsidies omlaag geschroef d worden. Voor veel mensen,
jongeren en alleenstaanden is dat nauwelijks op te brengen. Er blijft voor hen
niets anders over dan weg te gaan uit
Zandvoort.' Tot zover het kommentaar
van de woordvoerder van de Werkgroep
Huisvesting inzake de affaire Groot
Kijkduin.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 20 februari a.s.:
10.00 uur : ds. R. Hengstmangers
GEREFORMEERDE KERK
zondag 20 februari a.s.:
10.00 uur : ds. R. Hengstmangers
PROTESTANTEBOND
zondag 20 februari a.s.:
10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 19 februari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 20 februari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviei ing
10.45 uur . eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

Eén ding begint met de dag duidelijker
te worden: Het is langzamerhand een
vanzelfsprekend gebruik van de heersende liberalen om met overrompelingstechnieken te werken. Als de zaken al bijna
beklonken zijn, mogen ook anderen hun
mond nog even open doen. Hoewel de
Stuurgroep zelfs da"t nog maar moet afDOKTOREN
wachten.
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

medische dienst

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
KOLLEGE WALST OVER STUURGROEP HEEN

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK

Inmiddels heeft het kollege het toch over zijn hart kunnen verkrijgen informatie over de gang van zaken m.b.t. Kijkduin aan de openbaarheid prijs te geven.

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

In een schrijven aan de leden van de
MA AND AG ENERGIEDISKUSSIE
kommissie algemene zaken en ruimteIN'TSTEKKIE
lijke ordening gedateerd op 14 februari,
lopen
de
dorpsbestuurders
de
hele
Op uitnodiging van de kring Zandvoort
van esdoorns in het Noord-Hollandse
van de Nederlandse Vereniging van
landschap tot treurbeuken in Denemar- voorgeschiedenis nog eens na. Uit de
Op maandag 21 februari aanstaande
chronologiese opsomming van feiten kan
Huisvrouwen waren tal van leden dinsken. Aan het slot van de middag sprak
komt de afdeling Zandvoort van de
de goede verstaander in ieder geval een
de voorzitster van de kring Zandvoort
dagmiddag in het Gemeenschapshuis
werkgroep energie diskussie in aktie.
bijeen om te luisteren naar een lezing
van de Nederlandse Vereniging van Huis- aantal konklusies trekken.
In wijkgebouw 't Stekkie in Zandvoortvrouwen, mevrouw C. Fagel, namens de Duidelijk wordt in de eerste plaats dat
van mevrouw J. Zeiler-Kouwenaar.
noord (om 20.00 uur) willen de initiaaanwezigen enige welgekozen woorden
na het aantreden van het nieuwe kolleHet was jammer dat de spreekster haar
tiefnemers praten over het toekomstige
van dank voor het gebodene.
ge het ooit samen met de Stuurgroep
kauserie had aangekondigd met de titel
gemaakte verbouwplan tot 17 wooneen- energiebeleid met alle belangstellende
'Hoe helpen we zelf mee om onze naheden voortdurend op de tocht heeft
burgers. De WED is een vereniging van
tuur te behouden? ', want nu waren de
gestaan. De kritiek op dat plan door wo- meer dan 50 organisaties die samen
belangstellenden naar de bijeenkomst
ningbouwvereniging EMM, die zelf nieuw- meer dan , mi|joen |eden hebben. Ze
getogen met de illusie daadwerkelijk
bouwplannen koesterde, is nooit van tazijn aktief op het gebied van maatschapiets voor de goede zaak te kunnen doen.
fel geweest.
pij, miljeu, kerk, politiek, vrouwenTerecht overigens, want naar onze meDe twijfel over de zgn. 'ambtelijke verwerk enz. De organisatie wil zoveel
nïng zijn het juist de huisvrouwen die op
gissing' waardoor het verbouwplan niet
mogelijk mensen betrekken bij het
dat punt een belangrijk steentje kunnen
op tijd bestekklaar was, wordt door de
streven naar een nieuw energiebeleid.
brief
versterkt.
Het
nieuwe
kollege
vroeg
i
zich al heel gauw af of het niet beter was De WED neemt een duidelijk standmevr. Kraan-Meeth
nieuwe woningen te bouwen. 'Duidelijk
punt in: overstappen op energiebronwerd,' zo schrijven b en w,'dat door de
14444 Politie (allten noodgevallen)
nen die niet opraken en niet ten koste
bijdragen, Hoe het zij, de natuur stond
woningbouwvereniging terecht geuite
12000 Brandmeldingen
gaan van mens en miljeu. Kernenergie
deze middag in ieder geval centraal, in •
kritiek en het ontbreken van aanvullend is volgens de werkgroep niet nodig. Zon, 13043 Politie
het bizonder die in en rond Bergen-Bincijfermateriaal het plan op 1 oktober
14841 Gameanteiekretarie
nen, het schilderachtige plaatsje waar
wind, biogas, aardwarmte, besparingen
1982 niet bestekklaar zou zijn! Hoe zich
mevrouw Zeiler, natuurgids, amateur17947 Informatiaburo vvv
stop Reagan/CIA
en
warmtekrachtkoppeling
moeten
voldat verdraagt met de latere mededeling
biologe en miljeu-deskundige, woont in
Stop de waanzinnige
van Machielsen dat er betreurenswaardi- docnde zijn, al zijn voorlopig gas en
aanvallen vanuit Honduras.
de direkte omgeving van een natuurreolii nog onontbeerlijk. Kerken, scholen, (023) 242212Automobielbedrijf
ge fouten waren gemaakt, blijft in het
Vrede voor Midden-Amerika
servaat. Doordat de bevolking en de geverenigingen, buurtkomitees e.d. die
Flinterman, Zand voort» laan
ongewisse.
meente ieder voor de helft de grond van
zelf aan de slag willen, kunnen voor
Het
kollege
heeft
intussen
de
dienst
pw
365,
Bentvald.
de eigenaar konden kopen, waarmee het
een viertal varianten voor het pand lainform .rtie en zelfs tentoonstellings12323 Rinko autotechniek, werkplaats
gevaar van huizenbouw werd afgewend,
ten uitwerken. Het zal maar weinigen
materiï.:: terecht bij de WED. kontakt. en magazijn
ontstond een uniek natuurgebied dat
verbazen dat nu de nieuwbouwvariant
T.n.v.
St.
Nicaragua
Komitee
persoon in Zandvoort is Ton Effern,
13360 Rinko varkoopcentrum, nieuw*
door de burgers en de gemeentelijke oNederland, Postbus 13005,
met 30 eenheden zijn voorkeur heeft
Flemingstraat 354, tel. 1 20 43.
en gebruikte Ranaults
verheïd gezamenlijk wordt gekoesterd.
Utrecht, o.v. FSLN.
gekregen. Dat lag immers allang verbor12135 ZandvoortM Koarant b.v.
gen in het bestuurlijk brein.
De samenwerking in Bergen schijnt ook
Achterweg 1.
verder ideaal te zijn want verenigingen
als Dierenbescherming, Vogelopvangcentrum 'De Horst', het Wereldnatuurfonds en de Jeugdbond voor Natuurstudie hebben hun krachten gebundeld in
de Stichting 'Natuurcentrum Bergen',
waaruit vijftien natuurgidsen zijn voortgekomen. Ook met de plantsoenendienst onderhoudt men een plezierig
kontakt. Over tal van zaken wordt overleg gepleegd, b.v. over de wijze van onDe oudste kleuterschool ten noorden van de spoorlijn, de Josina van den Ende
kruidbestrijding langs de berm, soms
school aan de Nic.Beetslaan, wordt met ingang van het nieuwe schooljaar oneen noodzakelijk iets, waarmee zich
dergebracht in de Dr.A.Plesmanschool. De integratie van beide scholen, die het
ook leden van de Stichting 'Natuurcenvoortbestaan van de dan gevormde basisschool in oud noord tot in lengte van
trum Bergen' belasten. Mevrouw Zeiler
dagen garandeert, heeft wel enige voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk had
omlijstte haar betoog met dia's, o.a.
het gemeentebestuur f.35.000,- uitgetrokken voor het treffen van enkele eenvan het allereerste monument van de
voudige voorzieningen waardoor de kleuters het schoolgebouw aan de A.J. van
78 jaar geleden opgerichte Vereniging
der Moolenstraat konden betreden. Later door de inspektie gestelde eisen hebtot Behoud van Natuurmonumenten in
ben dat bedrag langzaam maar zeker opgeschroefd tot f. 138.000,- en daar valt
Nederland, namelijk het Naardermeer.
niet aan te tornen. Een definitieve toestemming van de inspektie voor kleuterHet was de legendariese Dr. Jac.P. Thijsen lager onderwijs is overigens nog niet eens binnen, maar om de uitvoering van
se die toen wist te voorkomen dat de gemeente Amsterdam het meer ging gede verbouwwerkzaamheden niet te laten stagneren - vóór l augustus moet het
rond zijn - komt het voorstel nu al in de raad van 22 februari.
bruiken als vuilstortplaats. Uitgaande
De Josina van den Endeschool komt binnenkort dus leeg en kan gebruikt worvan de gedachte dat ze onmisbaar zijn
den voor aktiviteiten in de sociaal-kulturele sfeer. Gegadigden voor het gebouw
in een gezond miljeu vertoonde
zijn er genoeg, want er is een schreeuwende behoefte aan ruimtes voor verenispreekster daarna dia's met een grote
gingen en groeperingen, waarvan een deel helemaal geen eigen plek heeft, andeverscheidenheid aan bomen, variërend
NATUUR STOND CENTRAAL BIJ HUISVROUWEN

belangrijke adressen

NICARAGUA
Steun het FSLN

Giro 3580163

oudste kleuterschool van noord verdwijnt

ren tijdelijk en provisories zijn ondergebracht.

groeten uit zandvoort
Zowel in het op deze
prentbriefkaart afgebeelde Kleine Badhuis, zoals hotel
Driehuizen ook wel
werd genoemd, als in
het nabijgelegen Groote Badhuis waren in
het midden van de vo- '
rige eeuw binnenbaden
zeer in trek. Met emmers, later via de waterkar, werd zeewater
gehaald en daarmee
liet men de badkuipen
in de badkamers vollopen. Jaren daarna
kwam het nemen van
zeebaden in zwang, zij
het zeer omzichtig.
Het vrouwelijk bloot
dat te zien bleef bij
de in badkostuum
met knielang overrokje gestoken baadsters
werd angstvallig verborgen gehouden onder de huif van de
badkoets.

//4WEIMAR
1933

DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME
werkloos, die werk zoekt voor 20 uur
of meer per week. Voorheen werden alleen die ingeschrevenen meegeteld, die
werk zochten voor 25 uur of meer.

618 ZANDVOORTERS ZONDER
WERK
Vorige maand stonden bij het gewestelijk arbeidsburo 618 zandvoortse werkzoekenden ingeschreven, t.w. 389 mannen en 229 vrouwen. Dat is om en nabij 10°/o van de huidige zandvoortse
beroepsbevolki ng.
Met ingang van 1 januari 1983 wordt
bij de telling van het aantal bij de arbeidsburo's ingeschreven werklozen uitgegaan van een nieuwe definitie voor
werkloosheid. Als gevolg hiervan is het
werkloosheidscijfer over de maand januari vergeleken met dat over december
ook in Zandvoort sterk gestegen.
Door invoering van de nieuwe werkloosheidsdefinitie worden bepaalde groepen
ingeschrevenen in de statistieken opgenomen, die voorheen niet werden meegeteld. Het gaat dan onder meer om
mensen die bij het arbeidsburo staan ingeschreven voor een deeltijdbaan. Volgens de nieuwe definitie is iedereen

Daarnaast worden in de nieuwe werkloosheidsstatistieken voortaan ook de
mensen meegeteld die bij het arbeidsburo staan ingeschreven, maar 'tijdelijk
niet bemiddelbaar' of 'voor bemiddeling ongeschikt' zijn.
Tijdelijk niet bemiddelbaar' zijn mensen voor wie een beroepskeuze-advies
wordt opgesteld, die een medies onderzoek moeten ondergaan of voor wie het
arbeidsburo om andere redenen tijdelijk
niet kan bemiddelen. Onder de kategorie 'voor bemiddeling ongeschikt' vallen
mensen voor wie het arbeidsburo niet
.aktief bemiddelt, bijvoorbeeld omdat de
eisen die zij aan een baan stellen niet te
realiseren zijn.
De nieuwe definitie geeft een objektiever beeld van de werkloosheid en sluit
tevens beter aan bij internationale statistieken.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woansdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.

alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

bloemenhoning
450 gramspot

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1. telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

van 495

fcestbon

verrassingen in lotus-toernooi

gemeenteraad

B.C. Lotus heeft afgelopen zondag zijn
klupkampioenschappen gespeeld. Het
werd een bizonder geslaagd toernooi
voor zowel badmintonners als publiek
en het is dan ook de bedoeling dat het
een jaarlijks terugkerend evenement
wordt.

1. Notulen van de vergadering van 25
januari 1983.
2. Ingekomen stukken:
Brief Werkgroep Food and Hunger
Hotline inzake verzoek om een financiële bijdrage.
3. Begrotingswijzigingen enz.:
13e wijziging van de gemeentebegroting1983.
4. Onderwijsaangelegenheden:
a. Huisvesting Josina van den Ende-kleuterschool in gebouw Dr.A.PIesmanschool.
5. Transakties onroerend goed.
3. Bestemmingsplannen:
a. Voorbereidingsbesluit Haltestraat 31.
b. Voorbereidingsbesluit Brederodestr.
132.
o. Voorbereidingsbesluit Badhuisplein 7.
7. Financiële steun aan Cenav B.V.
8.Verplaatsing naaktstrand.
9. Hertaksatie t.b.v. onroerend goed beiastingen.
lO.Onderhoud Reddingspost Piet Oud.
11. Verbetering toegangspad kompleks
Zandvoort '75 en handbalvereniging
Zandvoortmeeuwen
12. Asfaltering 3e fase fietspad Boulevard Barnaart.
13. Vervanging papierwagen.
14. Brief Werkgroep Huisvesting d.d. 26
november 1982.
15. Vaststelling subsidieverordening
sportverenigingen.
16. Opknappen toiletgroepen in het oude gedeelte van het raadhuis.
17. Vernieuwing dakbedekking Schoolstraat 6.
18. Rondvraag.

verkrijgbaar bij de boekhandel

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 17273.

agenda
voor de bijeenkomst van dinsdag 22 februari a.s. in het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur.

door Dr. J. van Santen

Kerkstraat 2a, Zandvoort

omroepers

Van een ware titanenstrijd was sprake
in het heren-enkelspel. Richard Wetzel,
2e man in het kopteam van Lotus, bevocht na vijf kwartier harde strijd een
triomf op Jaap Endeman, die dit jaar
overigens niet aan de kompetitie deelnam. Wetzel besliste de slijtageslag met
15-10, 10-15 en 15-9 in zijn voordeel.

A. Ritman •
1948 ~ 1983
35 jaar tandtechniker
1973 1983
tien jaar
gevestigd in Zandvoort

Tot veler verrassing wisten Ruud Zaremba en Rob de Graaf, spelers van het 7e
team, door te dringen in de finale van
het heren-dubbel. Daar werden ze door
Ruud Bakker en Ronald Bossink weer
met beide benen op de grond gezet. De
15-2 en 15-4 einduitslag laat er geen
misverstand over bestaan. Niettemin
een knappe prestatie van Zaremba/de
Graaf. Zaremba deed nog meer van zich
spreken door in het heren-enkel de halve finales te halen met een schitterende
en onverwachte zege op de nr. 1 van
Lotus, Ed Wijting.
Bij de dames geen uitschieters, wat mede zijn oorzaak vond in het ontbreken
van de topspeelsters Alice Frank en
Ank van der Mije. Gerda Koornstra
won in deze kategorie gemakkelijk van
Ellen Crabbendam met 11-8 en 11-5.
Yoyo Kuin en Karin Beekhuizen hadden
in het dames-dubbel weinig moeite met
Esther Smit en Raymonde Plevier: 15-9
en 15-2. De jeugdleden Jeroen van de
Bos en Sander Bruin ontvingen een speciale aanmoedigingsprijs voor hun voortreffelijke prestaties. Zij kwa~mën in de
seniorenklasse tot en met de kwartfinales.

TENNISLESSEN
1 april aanvang
zomercursus
overdag, 's avonds en
zaterdagochtend.
Jeugd na schooltijd.
Baanverhuur.
Informatie en Inschrijving:
Sport academie:
Nauwelaerts de Agé,
Bloemendaalseweg 152.
Overveen.tel. 023 - 276667.

De zandvoortse badmintonvereniging
heeft niet alleen een boeiend intern
toernooi achter de rug. In het open B
en C toernooi van hun haarlemse sport-

genoten grepen de jeugdige dames
Yoyo Kuin en Ellen Crabbendam onlangs de titel.

latte bureau

'A. kampeerterrein "De Branding"

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

Het Kinderwinkeltje
Nu al voorjaar bij
het Kinderwinkeltje1
Diverse modellen
jogging-pakken in
pasteltintjes en
verder te veel om
op te noemen. Komt
u gauw kijken.

Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op '

1, een assistent
kampbeheerder m/v
2. twee schoonmakers m/v
B. caravanterrein "De Zeereep"

1. een schoonmaker m/v
Aanstelling geschiedt op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht voor de periode l april tot l oktober 1983
De werktijden zijn gebaseerd op een 6-daagse werkweek met
wisselende diensten (40 uur per week)
Functievervulling kan desgewenst m deeltijdarbeid plaatsvinden

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

Salaris:

Als assistent-kampbeheerder van f l 997,- tot f 2 554, - bruto
per maand
Als schoonmaker van f 1828,- tot f 2 038, - bruto per maand
Beneden de 21 jaar gelden jeugdlonen
Nadere inlichtingen worden verstiekt voorzover het betreft
"De Branding" door de heer Ing P Honderdos en betreffende
"De Zeereep" door de heer H Bullee, telefoon 02507 14841
toestel resp 150 en 223

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 14755

»

Het Kinderwinkeltje
Buureweg 1

v. d. Werff

mijn bikker
«n<U1746

Gwthuiipiein 3
•n winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het veischijnen van
dit blad te richten aan Burgemeester en Wethouders van Zand
voort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

rGEMEENTE

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

GIRO 26655

Bouwbedrijf
VOOR AL UW

*
*
*
*
*

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

REISBUREAU KERKMAN

l id N V O B

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

al meer dan 50 juf tot uw dienst

Ja n se n Bouw. b
v.
315428.

Haarlem...met-^ic-frottoKi.m n,

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

60 nieuwe titels!
Huur nu voordelig
films.

tel. 023 - 31 14 60

U betaalt f 100.en u kunt 15 x een
film halen.

Handelsdrukwerk

Zeestraat 34
Zandvoort

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zand voort

* twmwielarbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoortj

Video Is Plezier
Telefoon 02507-19580

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

POLfN,5398
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

GELOEI
KOST SLA AP

02607 - 1 44 9ÖJ
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voetbalkompetitie voor werkelozen
in zandvoort ?
In een brief aan de plaatselijke voetbalverenigingen heeft de afdeling Zandvoort van de pvda het idee gelanceerd
een voetbalkompetitie te starten voor
het grote aantal werkelozen in de badplaats.
Zo'n kompetitie zou zich kunnen afspelen op de woensdagmiddag, vandaar de
term 'midweekkompetitie', die een iets
neutralere klank heeft. De pvda-ers
zouden, zo melden ze, initiatieven van
de klups in die ichtmg van harte toejuichen. 'In Zandvoort zijn inmiddels
500 werkelozen (officieel zijn het er al
meer dan 600, red.) en wij vermoeden
dat een aantal van hen het bijzonder op
prijs zou stellen als op sportief gebied
meer mogelijkheden voor hen geschapen
zou worden', aldus initiator en bestuurshd Frank Termes.
De socialisten verwijzen voor de uitvoering van het plan naar de gemeente den
Haag, waar al een aantal weken één of
tweemaal per week op woensdag werkelozen van diverse verenigingen elkaar de
bal toespeelden vóórdat de gemeente
besloot de zaak grootscheepser aan te
pakken. Niet alleen heeft het stadsbestuur daar zelf de organisatie ter hand
genomen, het heeft bovendien een paar
duizend gulden uitgetrokken om wervende aanplakbiljetten te verspreiden.
De pvda-brief is pas dit weekeinde m de
\bus van de voetbalsekretarissen gerold,
voor officiële reakties is het dus nog te
vroeg. Zeker zal het onderwerp van gesprek zijn op de komende bestuursvergadermgen van ZVM, Z'75 en TZB. Sekretans van Petegem van Zandvoortmeeuwen, de grootste van de 3 klups, staat
zelf welwillend tegenover het idee. 'Als
er behoefte aan is, kunnen ze ongetwijfeld op de velden terecht. Probleem is
wie zo'n kompetitie gaat organiseren.
En de voetballers zullen ook zelf veel
moeten regelen, zoals het schoonmaken van de kleedkamers e.d De mogelijkheden zijn er m i. zeker, maar het
hele bestuur zal zich er eerst een dezer
dagen over moeten beraden '
Ook ambtenaar sportzaken, de heer
Pannekeet, vindt het geen gek idee.
Bij de voorbereiding van de sportraadvergaderingen is er al eens eerder over
gefilosofeerd, niet alleen over de mogelijkheden voor voetbal overdag en
buiten het weekeinde, maar voor het
hele zandvoortse sportgebeuren De
organisatie zou dan via de Sportraad
toch mdirekt bij de gemeente terechtkomen. 'We moeten er wel voor oppassen, aldus Pannekeet, dat het niet
het stempel van 'werkelozen-sport'
krijgt, die kant van de zaak moeten we
goed m de gaten houden.'

Vrijwillige Hulpverlening

17373
Wij helpen in vele noodsituaties door kmderoppas,
klusje, boodschap, begeteiding en een praatje of bezoekje

febr. H.W.
23
24
25
26
27
28

11.26
00.18
01.28
0225
03.20
0405

L W.

19.27
08.18
09.27
10.24
11.20
12.05

H.W.
- .12.48
13.57
14.50
15.31
16.14

L W.

08.18
20.48
21.58
22.51
23.31
00.14

• De glasverzekering kent drukke da
gen, want de ruitentikkers zijn op pad.
Maandag sneuvelde een dubbel raam
aan de Rozenobelstraat en een aantal
ru iten van kaf é het Wapen van Zand voort aan het Gasthuisplem Dinsdag
was een woning aan de Gasthuisstraat
aan de beurt Afgelopen zondag ging
een winkelruit van een bedrijf aan de
Thorbeckestraat aan diggelen on de
vitrine van een perceel aan de Kerkstraat Ook kaïavansen auto's bleven
niet gespaard voor scherven In een
aantal gevallen was diefstal de opzet,
soms betrof het 'gewoon' vandalisme.

genootschap denkt aan oprichting
van oudheidkundig museum
Dat de belangstelling voor Zandvoorts
keuken, en de daarin geplaatste antieke
verleden niet tanende is bleek uit de goed- meubelen is moeilijk denkbaar. Aan de
gevulde zaal van gebouw 'De Krocht" tij- wanden fraaie schilderijen en klokken,
dens de vorige week vrijdag gehouden
waaronder een uit een erfenis verkregen
bijeenkomst van het Genootschap 'Oud
Friese staartklok, en op een antieke taZandvoort'.
fel een achttiende eeuwse bijbel, gekocht van een legaat En dan te bedenAls gasten waren aanwezig leden van de
ken dat nog veel meer meubilair en
zustervereniging 'Oud Katwijk' en uit
schilderijen zijn opgeslagen omdat de
de toespraak van voorzitter Hilbers werd pastorie te klein is. En daarna toonden
al gauw duidelijk waarom De katwijkse de dia's van het nieuwe museum, een
kollega's zijn uit hun huidige behuizing
'rijk' huis met o.a. een herenkamer, een
gegroeid en hopen over een paa-- maanboudoir en prachtige intakt gebleven
den een nieuw museum te openen
schouwen, waar met man en macht
Zandvoort heeft ook plannen in die nch- wordt gewerkt m verband met de openmgsdatum van 18 mei, dat het straks
allemaal nóg mooier, nóg unieker zal
mevr. Kraan-Meeth
worden. Hierna presenteerde de heer
Varkevisser op zijn bekende deskundige
manier een show van klederdrachten en
ting want het Cultureel Centrum, waar
hoewe!
deze door de jaarlijkse folklorehet genootschap zijn bezittingen heeft
mamfestatie op het Gasthuisp'em volondergebracht, zal in de toekomst te
doende bekend zijn was het toch aardig
klem zijn, zeker nu langzamerhand duiom de Katwijkse dames m de verschillendelijk wordt dat men nog heel wat tegede kostuums met bijbehorende versiermoet kan zien. 'Een museum voor Zandselen weer eens de revue te zien passevoort is geen luukse maar een noodzaren. Het moet voor het bestuur een gekelijkheid', aldus de heer Hilbers, die
ruststellende gedachte zijn dat m het
vervolgens een overzicht gaf van de
nieuwe museum, dat vroeger politiebustand van zaken, ook met betrekking tot
ro was, al deze waardevolle spullen m
het eigen orgaan 'De Klink', dat op verde
onder het gebouw gelegen cellen
zoek tevens aan overzee wonende Zandkunnen worden weggesleten Na de
voorters wordt toegezonden
pauze stond Zandvoort centraal, om te
Met gerechtvaardigde trots toonde de
beginnen m een nog niet eerder vertoonheer Van Brakel van het Genootschap
de
film. Deze was m 1939 opgenomen
'Oud Katwijk' (1400 leden) dia's van
door de heer Ernst Brokmeier en liet
de pastorie die sinds 1972 de funktie
heeft van Katwijks museum Een mooie- tal van bekende inwoners van het vroegere Zandvoort zien, zoals de heren Bare kombinatie van deze stijlvolle pastone met zijn marmeren gangen, zijn sfeer- kels sr., P. van der Mije Kzn , burgevolle kamers, ouderwetse keuken en bij- meester Van Alphen en dokter Van
Fraassen, maar ook een jeugdige Arie
Loos en een schriele in badpak gestoken
Kors van der Mije op de springplank
van het zwembad Groenendaal In een
diaserie getitelde 'De etalage van Zandvoort' wisselde de heer Steen beelden
Van de vroegere Strandweg en de boulevard De Favauge en Paulus Loot af met
opnamen van de huidige, waarbij de aan
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wezigen opnieuw werden gekonfronteerd met de foeileleijk bebouwing
(met uitzondering van de Zuid-Boulevard) waarmee Zandvoort na de oorlog
werd opgescheept
De ekspositie van werkstukken van de
Bomschuitbouwklup was klein maar
fijn een schelpenkar, een roeireddmgboot en een m aanbouw zijnde garnalenschuit. Dat deze laatste vervaardigd
wordt door het jongste lid, de dertien
jarige Pieter Hoogvorst, is een bewijs dat
de behoefte om zoveel mogelijk van het
vroegere Zandvoort vast te leggen ook
bij de jeugd leeft

• Voor de tweede maal m korte tijd
kregen de vlammen vrij spel m een baarv
post op het circuit De brandweer had
er overigens weinig moeite mee
• Een huisbezorger van zuivelwaren,
melkboer dus, maakte zich woensdagmorgen ongerust, omdat m een woning
aan de Kostverlorenstraat geen teken
van leven te bespeuren was De gealarmeerde politie ontdekte m het huis de
78-jange bewoonster. De alleenstaande
bejaarde vrouw lag in verwaarloosde
toestand op de vloer Een ijlings toegeschoten arts verleende assistentie, maar
vond het toch raadzaam de vrouw per
ambulance over te laten brengen naar
het Johannes de Deo ziekenhuis in
Haarlem

Cultureel Centrum in de toekomst te klem

b & w wiEien hertaksatie van panden
uitbesteden aan partikulier

familieberichten
Na een liefderijke verzorging in het Verpleeghuis
„Zuiderhout" te Haarlem, is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze geliefde schoonzuster en .
huisgenote en onvergetelijke zorgzame tante en
oud-tante
GUURTJE BROUWER
op de leeftijd van 76 jaar.
Zandvoort: P.Z. Brouwer-van Goor
Zaandam : A.Ph.M. Buis-Brouwer
J.A. Roskam
Hans en Gaby
Kees en Marleen
Santpoort P.Z. Tigchelaar-Brouwer
noord:
Martha
Goos
Douwien
Den Burg F.C. Wendrich-Brouwer
Texel:
J.A. Wendrich
Willeke en Hans
Bart
Gudi
Zandvoort: l.E. van der Groep-van Goor
FJ. van de Groep
Haarlem 17 februari 1983
Beelslaan 9
Corr.-adres: Hogeweg45 - 2042 GE Zandvoort

Hedenavond mogen de dorpsvertegenwoordigers in het raadhuis bepalen of
het uitbesteden van een nieuwe onroerend goed taksatie veel méér is dan een
psycholigiese manoeuvre, die nog een
bom duiten kost ook.
B en w zijn van plan de komende het
waardering van zandvoorts panden in
handen te geven van een onafhankelijk
gespecialiseerd bedrijf, dat binnen 6
maanden alle objekten op waarde
moet schatten. Dat bespaart de afdelingen financiën en publ. werken een
hoop arbeid en dient de burger het gevoel te geven dat er nauwkeuriger en
zorgvuldiger gehandeld wordt dan
voorheen het geval leek te zijn.
Het gemeentebestuur wil zijn vingers
niet nogmaals branden aan dit hete
hangijzer. De meer dan 1000 bezwaarschriften over het jaar 1981 liggen nog
vers in het notabel geheugen, er wordt
nog steeds met man en macht gewerkt
aan de afhandeling van de protesten.
Omdat in de badplaats het belastingsysteem voor onroerend goed gebaseerd is op de waarde in het ekonomies verkeer.de marktwaarde van de
gebouwen en huizen, en daarbij een ge
middelde gehanteerd wordt van meerdere jaren tegelijk, tellen de 'vette
jaren' zwaar mee. Dat tussen 1 januari
1980 en 1 januari 1983 de waarde van
zijn bezit met wel 30°/o gedaald is,
daarvan vindt de belastingbetaler maar
weinig terug op zijn aanslagbiljet.

waar de deskundigen nog lang over
kunnen stoeien. De simpele vraag voor
de belastingbetaler is uiteraard of hij
of zij er iets mee opschiet nu de gemeente de zaak uit handen geeft omwille van grotere precisie bij de taksatie
Het antwoord moet ronduit ontkennend zijn. Het waarderend oog van
het specialistenburo kost maar liefst
f 203.000,- uitgesmeerd over 3 of
5 jaar op de dorpsbegroting, daar zijn
de partijen het nog niet over eens. Dat
bedrag betekent eenvoudig 2°/o verhoging van de o.g b. In de kommissie be-"

groting en rekening, waarin de lening
aan de cenav alle aandacht van de overige punten wegtrok, liet financienwethouder Flieringa er geen misverstand
over bestaan, dat hoe dan ook de gemeente in totaal hetzelfde o g.b. bedrag wilde inkasseren. Bij mogelijke
lagere taksatie zal dus het tarief opgetrokken moeten worden. Als, naar men
hoopt, het rechtsgevoel van de burgers
er door het plan op vooruitgaat, hun
portemonnee doet dat in ieder geval
niet.

Dagefipcs kwalen door Somozfeten vanuit Honduras. Geen tetefoon om te waarschuwen. Daarom 27 MC BAKKES voor
veüigheidi maar ook voor onderwijs en
gezondheidszorg.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort^
maken, ingevolge het bepaalde in artikel 4,
lid l van het besluit, houdende nadere
voorschriften m.b.t. de omschrijving en aanduiding van het gebied als bedoeld in artikel
3 van de Wet agrarisch grondverkeer, bekend,
dat de Kroon bij Koninklijk Besluit van 16
december 1982, nr. 133 haar goedkeuring
heeft gehecht aan het besluit van de raad
van Zandvoort d.d. 31 augustus 1982,
nr. 94, afd. I/ES.
Dit besluit betreft de vaststelling van de
gebieden, waarin uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend onroerende goederen zijn gelegen
die:
a. duurzaam worden gebruikt voor andere
dan landbouwkundige doeleinden;
b. niet als natuurterrein moeten worden
aangemerkt.
Het goedgekeurde besluit treedt in werking
met ingang van de dag van bekendmaking in
de Nederlandse Staatscourant.

I.S.m. VARA, NIVON, Ned. Cutt. Sportb.
worden baJddas ingezameld. Getó is nodkj voor accu's en voor radio's met groot
bereik voor de dun bavokte gebieden.

Zandvoort, 14 februari 1983 .
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
W. Harting, wnd. H. Machielsen.

BAKKIES voor
NICARAGUA

nieuws
kort& klein
• De Kruisvereniging Zandvoort zet de
serie informatieve bijeenkomsten over
alternatieve geneeswijzen voort met een
lezing door Alfons Zwetsloos over andere voedingsmogelijkheden dan het gebruikelijke konsumptiepakket. Hij houdt
zijn inleiding op donderdag 24 februari
in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen. Aanvang 20.00 uur. Na
de pauze is er gelegenheid tot het stellen
van vragen.

QIRO 3580163
T.a.v. Stichting Nicaragua Komitée Nederiand. Postbus 13005 Utrecht o.v.v.
BAKKES VOOR NICARAGUA Inl. tel.
030-718163 (14-17 u.)

sport-spel

De zandvoortmeeuwenvoetballers krijgen nauwelijks de kans om naar een
goede vorm te groeien. Winterstop,
Om de jaarlijkse stroom van bezwaren
vrije dagen en aflastingen maken het
in te dammen, bezwaarschrift-preventie
moeilijk om in het ware voetbalritme
noemt het kollege dat netjes, willen de
te komen. Evenals vorige week, toen
Wie heeft voor max. half
bestuurders een niet-gemeentelijk buro
de kustbewoners in een vriendschappejaar huis met plm. 4 kamers
het taksatiewerk laten doen volgens de
lijk duel de Ajax-reserves verdienstelijk
te huur. Op kontrakt en
peilpuntenmethode. Dat houdt in dat
op 2-2 hielden, speelden ze ook afgeloeventueel met borg.
bij de herwaardering een aantal objekpen zondag buiten kompetitieverband
Brieven onder nr. 79
ten in de gemeente worden uitgezocht,
om voeling met de bal te houden.
die representatief zijn voor een grotere
Ditmaal was hoofdklasser DWV de tegroep. Alle panden worden vervolgend
genstander. Het ging ZVM dat voor eiingepast in het 'peilpuntennet'. Unieke
A. Ritman •
gen publiek speelde, nu minder voor
1948 1983
en niet-koerante objekten worden daarde wind. Joop Leenders skoorde voor
35 jaar tandtechniker
naast afzonderlijk gewaardeerd.
de rust voor d«j,bezoekers en Wim Piek
1973
~
1983
haalde de buit vlak voor het einde defitien jaar
B en w peinzen er overigens niet over de
nitief binnen. ZVM bleef doelpuntloos
gevestigd in Zandvoort
waarde-grondslag voor de onroerendal werden er wel een aantal kansen gegoed belasting (o.g.b.) los te laten. De
o.g.b. zou ook geheven kunnen worden kreeerd. De DWV-goalie bezwoer alle
dreigingen. Dat was toch nog een zandop basis van een oppervlaktemethode.
Sinds jaar en dag is Mr. Gielen (inspraak voorts suksesje, want de bekwame keeper heette Piet Jan Drommel en woont
nu) daar een groot voorstander van
zelf in de badplaats, al verleent hij sinds
omdat het zijn insziens een grotere objektiviteit waarborgt en het omslachtige een jaar of vier zijn diensten aan DWV.
herwaarderen tot het verleden zou behoren. Volgens het kollege zou de belastingbetaler in dat geval echter héleGARAGE
maal niets meer van zijn aanslag begrijte koop aangeboden
pen omdat het verband met de marktBurg. van Fenemaplein
waarde van huis of winkelpand voor
Vraagprijs f 8.000,het lekenoog nagenoeg onzichtbaar
wordt.
Inlichtingen: CENSE mak. o.

omroepers

Al met al een ingewikkelde materie.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

tel. 1 2614

verleden tijd?

Wekenlang sjouwen, spijkeren en schilderen de zandvoortse strandpachters om
hun paviljoens in welstand te brengen voor de horde van :and-. zee- en :onrekreanten op hun nering neerstrijkt. Jaar in Jaar uit is die opbouw tijd een van
de meest enerverende periodes uit het pachtersbes taan. Maken meestal vele handen het werk lichter, een van de paviljoenhouders hield dit /aar de handenarbeid
voorgezien. A. Loos van strand tent Bad Zuid liet een hijskraan aanrukken om
in één dag de klus te klaren. Zes splinternieuwe kant-en-klare bouwelementen
zakten afgelopen week keurig uit het zwerk op hun plaats. Aan 'de afwerking
van binnen is al de nodige aandacht geschonken, de leidingen liggen gereed,
met andere woorden: een fluitje van een cent. Nou ja, een paar centen. De
andere strandpachters zullen zich, zo denken wij, wel niet al te lang bedenken
nu er één schaap over de prefab-dam is. Behoort het vrolijke geploeter op het
februaristrand binnenkort definitief tot het verleden?

vrijdag 25 februari 1983
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nieuwe
met f 100.000.- uit de gemeentekas
wil raad voortbestaan van circuit rekken kort & kleim
De dorpsparlementariërs hebben er afgelopen dinsdag alles aan gedaan om de
kruciale agendapunten, al op het bot
toe afgekloven in de kommissies, in
de raad te doen herleven.

burgerlijke stand

De lening aan de Cenav, de herwaardering van het onroerend goed en het
opschuiven van het naaktstrand in
noordelijke richting,bracht de gemoederen in beroering, alsof de uitkomst
al niet lang van te voren vast stond. Dat
bleek geen beletsel om met echte of gespeelde verontwaardiging van leer te
trekken. De merkwaardige situatie dat
alles in de kommissies al zo uit den
treure is behandeld, dat de besluitvorming per hamerslag kan worden afgedaan, werd daarmee vermeden, al is het
niet voor iedereen een pretje urenlang
oude argumenten over tafel te
zien rollen.
Het talrijke publiek kreeg in ieder geval waar voor zijn belastinggeld. Althans
in termen van amusement, want de ernst
van de zaken ging vaak ten onder in
een vloed van misplaatste interrupties
en flauwe speldenprikjes. En ook op
oorspronkelijke gedachten of gevatte
formuleringen kon men de volksvertegenwoordigers maar zelden betrappen.
Waar dat wel het geval was, barstte de
tribune prompt in een kakelend gelach
uit, alsof het een André van Duinshow
betrof. De demokratie als vertier is in
opmars.
De hoofdmoot van de avond was ook
deze keer de lening van f. 100.000.aan het circuitbedrijf. Weggegooid geld
vonden in één woord de oppositiepartijen, samen met Jaap Koning van gemeentebelangen. Nog nooit is een ton
zo nuttig besteed, meenden de kollegepartijen wd en inspraak nu. Steeds
duidelijker werd dat het geld bedoeld
is om de Cenav precies zo lang overeind
te houden tot ze de vergunning/ontheffing om de racerij voort te zetten ontvangen heeft van Gedeputeerde Staten,
die de wet op de geluidshinder moeten
uitvoeren. Zoals wethouder Flieringa aangaf is de Cenav met dat bedrag niet te
redden en ligt een toekomstige bedrijf skonstruktie van rijk, provincie, gemeente en aandeelhouder knac meer voor de
hand.
Een garantie dat de Cenav het tot die
tijd inderdaad uithoudt en het geld niet
bij voorbaat over de balk gesmeten is,
konden b en w niet geven. Ter eerste
blijft het gans onzeker of men onder de
geluidsnormen, waaraan ook bij een
ontheffing voldaan moet worden, kan
blijven. En vervolgens hebben twee van
de drie schuldeisers, die hun claims allen op zouden moeten schorten tot
na 1 september van dit jaar, nog niets
van zich laten horen. Alleen de bedrijfsvereniging bleek bereid tot een afbetalingsregeling, waarvoor de belastingcenten van de zandvoorters nu gebruikt
mogen worden. IJlings heeft het kollege een nieuwe klausule aan het voorstel
toegevoegd: de lening treedt pas in
werking als ook de overige schuldeisers melden zich koelant op te zullen
stellen. Een nieuwtje dat staande de
vergadering aan de raad werd gepresenteerd.

• Dinsdagmorgenvroeg troffen twee
15-jarige zandvoortse meisjes het lijk
van een vrouw aan op het strand bij
de Rotonde. Het lichaam vertoonde
geen tekenen van geweld, vermoed
wordt dat ze door verdrinking om het
leven is gekomen.

• De afdeling Zandvoort van d'66
21 februari houdt op donderdag 3 maart een algemene afdelingsvergadering, aanvang
ondertrouwd: Laupp, RobertCarl Frie20.00 uur in het Gemeenschapshuis.
drich en Suijkerbuijk, Henriëtte CathaVoor de pauze kan er met enkele menrina.
sen van de Werkgroep Energie discusgehuwd: Koning, Hans en Baumann, Susie (de Wed) van gedachten worden gesanne.
wisseld over een energiebeleid dat niet
geboren: Lauren, dochtervan Urmel,
ten koste gaat van mi l jeu en mens en
Rik Jozef Benoit en de Vos, Winifred
bijdraagt tot een duurzame ekonomie in
Rachel; Bas, zoon van van der Meij, Jan een demokratiese samenleving.
Hendrik Gijsbertus en Vos, José.
De vergadering is openbaar, iedereen is
van harte welkom.
overleden: Holst geb. Rieuwerts, Anna
15 februari

-

Carolina Elisabeth, oud 84 jaar

eanduoortee Noeranh

de geluidsbarrière doorbreken we ook nog wel .. .
Het voorstel werd verder uiteraard zonder enig voorbehoud door de kollegepartijen omhelsd. 'Een belangrijk moment in de geschiedenis van de gemeente' sprak de burgervader plechtig. Dat
is dan ook het enigste waar voor- en tegenstanders het over eens zullen zijn,
zij het op verschillende gronden.

NAAKTSTRAND WERKTE
OP LACHSPIEREN
Als luchtig intermezzo kwam daarna de
verschuiving van het naaktstrand aan de
orde. Lachsalvo's van de publieke tribune verhinderden Ingwersen niet om
de principieele bezwaren van de christendemokraten te verwoorden. De eenzijdige aandacht voor het in dit geval
blote individu stuit hen tegen de bedekte borst. De puur ekonomiese redenen voor de verplaatsing zint hen niet.
Het is een ontwikkeling, zo meldde de
cda-er, die aan andere waarden te kort
doet. De overige leden van het raadsgezelschap hadden er minder moeite mee.
al moest het oprukkend naakt nu wel
zijn grenzen weten.

bouwes was voor kopers
liefde op eerste gezicht
De dans om het Bouwes-konsern wordt
per 1 maart a.s. beëindigd. De bloemendaalse hotelier M. Meerburg en
echtgenote zijn dan de nieuwe eigenaars van Bouwes hotel en BouwesPalace, minus appartementen en Dolfirama.
De Nationale Stichting Casinospelen,
die volgens het huurkontrakt akkoord
moest gaan met de overname, heeft
geen bezwaren aangetekend tegen de
bloemendaler. De huidige direktie en
het personeel van het zandvoortse bedrijf, die ook in de markt waren, vallen
nu af in de race om de failliete boedel.
Het personeel blijft overigens in dienst,
ontslagen zullen er vooralsnog nietvallen. Wel heeft direkteur Decaen a! eerder aangekondigd te zullen vertrekken
als hij en de zijnen de slag zouden verliezen. Het bedrag dat met de overname gemoeid is, is niet bekend gemaakt.
Noch de Meerburgs, noch de kuratoren
willen zich daar over uitlaten. Veronderstold wordt dat het om zo'n 12 miljoen florijnen gaat.

Over de voorgenomen herwaardering
van het onroerend goed in de badplaats
hebben we u in de krant uitvoerig bericht. Er viel weinig nieuws over te verneVanaf de overname door de kanadeze
men, al probeerden de partijen driftig
elkaar van het eigen gelijk te overtuigen. onroerend goed spekulant Hordo in
Het uitbesteden van de taksatie aan een
partikulier buro dat daarvoor ruim
f 200.000,- rekent, werd door pvda,
cda en d'66 als een dure schijnvertoning
beschouwd, gemeentebelangen twijfelde en de grijnzende meerderheid besliste. De zuinige financiënwethouder
Flieringa, konkludeerdeTermes (d'66),
is veranderd in een royale, zoals we nog
nooit hebben meegemaakt.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

januari 1981 is het Bouweskonsern in
opspraak geweest. Tegen de hemelbestormende plannen van de overzeese
grootspreker was zelfs de lokale Palace-wolkenkrabber niet bestand. Het
bedrijf, dat na de oorlog met de hulp
van Marshallgelden tot stand kwam,
tuimelde alras omver. In juli 1982
konden de brokstukken bij elkaar geveegd worden, toen het bankroet was
komen vast te staan. Een groot aantal
leveranciers van goederen en diensten,
waaronder de gemeente Zandvoort,
leden een fikse strop.
Daarna werd het levenswerk van wijlen
de heer Bouwes inzet van een gezelschapsspel waarbij lijkenpikkers en serieuze gegadigden elkaar in snel tempo
afwisselden, publiciteit zochten en
zich verdrongen om de diepe put waarin de onderneming gevallen was. Voor
het Dotfirama is dat nog steeds niet
voorbij, hoewel ook in dit geval een
ontknoping niet lang op zich kan laten
wachten.
De nieuwe eigenaars hebben laten weten geen hoogvliegers te zijn, maar met
beide benen op de zandgrond te willen

staan. Het zal huns insziens enige jaren
duren voor de hotels hun oude reputatie weer terughebben. De semi-sjiek,
ingebouwd in de hotels en zo goed passend bij de valse schijn van Hordo, mag
van hen verdwijnen om plaats te maken
voor een recht-toe recht-aan hotelbedrijf.
De beslissing om tot de aankoop over
te gaan is eigenlijk heel snel gevallen
\/oor de Meerburgs. Het idee werd, als
wij de woorden van de hotelier mogen geloven, enige weken terug plotseling geboren. De liefde op het eerste
gezicht is gevolgd door een wel uiterst
korte verkering, die a.s. dinsdag in
een vaste band wordt omgezet. Voor
Zandvoort valt te hopen dat de nieuwe verbintenis bestand zal blijken tegen de ekonomiese stormen die ook
aan de badplaats niet voorbijgaan.

waterstanden
febr. H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

26
27
28

02.25
03.20
04.05

10.24
11.20
12.05

14.50
15.31
16.14

22.51
23.31
00.14

mrt
1
2
3
4
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15

H.W.
04.43
05.17
06.01
06.40
07.09
07.43
08.42
10.11
11.46
00.23
01.30
02.14
02.47
03.22
04.05

L.W.
12.43
13.18
14.02
14.42
15.10
15.43
16.42
18.10
19.44
08.22
09.30
10.14
10.48
11.24
12.06

H.W.
16.57
17.35
18.13
18.44
19.22
20.16
21.30
22.59
- .13.03
13.56
14.27
14.54
15.27
16.08

L.W.
00.57
01.35
02.14
02.46
03.22
04.16
05.28
06.59
08.22
21.03
21.57
22.27
22.53
23.25
00.07

zov is dieptepunt gepasseerd
en zit weer in de lift

familieberichten
Met droefheid geven wij U kennis dat heden onverwacht van ons
is heengegaan onze lieve zorgzame vader, behuwd- en
grootvader
VOLKERT KOPER

weduwnaar van Pleuntje Noordzij
op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort: Volkert Koper
Haarlem: N. Wiedijk-Koper
A.J. Wiedijk
Haarlem: C. Koper
G. Koper-van den Nieuwenhof
en Kleinkinderen
2042 NG Zandvoort, 22 februari 1983.
Prinsesseweg 21
De teraardebestelling heeft heden morgen plaatsgevonden.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 27 februari a.s.
10.00 uur: ds. M.E. Duyverman,
voorjaarzendingkollekte, crèche
aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 27 februari a.s.:
10.00 uur: drs. J.D.Gort
Een 35-jarig bestaan van een vereniging rechtvaardigt een terugblik, zeker
wanneer het een jubilaresse betreft die
op zo'n roemrijk verleden kan bogen
als de Zandvoortse Operette Vereniging.
Het is begrijpelijk dat in een praatje
met de huidige voorzitter en sekretaresse, resp. Jan van der Werff en Gerry
van Eig-Kinkhouwers, de namen vallen
ven de oprichters: Cees Schaap Karel
Troost en Martin Verhoeven. Het ligt
ook voor de hand dat er gesproken
werd over de tijden dat de Z.O.V. twee
mevr. Kraan-Meeth
maal per jaar een operette bracht, hetgeen neerkwam op zes keer een uitverkochte zaal in Monopole. Op de dag
van de plaatsbespreking stond 's morgens een rij kleumende operetteliefhebbers op het tochtige Stationsplein
te wachten tot de deuren opengingen
en ze voetje voor voetje schuifelend
uiteindelijk aan het loket hun plaatsen
in ontvangst konden nemen. Maar de
vijftienhonderd donateurs hadden het
er voor over, net zo goed als ze het er
voor over hadden om helemaal naar
het Minerva-theater in Heemstede te
gaan toen Monopole gesloten werd.
Maar ledenverlies kon niet uitblijven.
De omslachtige busreis naar Heemstede en de onderschatte aantrekkingskracht van de televisie veroorzaakten
een daling van het aantal donateurs tot
zeshonderd. Vier jaar geleden waren er
zelfs nog maar twee honderd, maar toen
greep een enthousiaste kern van werkende leden in. Zandvoort werd in wijken
verdeeld, men ging de huizen langs en
het resultaat was een aanwas van maar
liefst vierhonderd nieuwe donateurs.
Dat zelf de handen uit de mouwen
steken (momenteel staat b.v. een groepje Z.O.V.-ers vanuit een caravan op het
Raadhuisplein ieder weekend propaganda te maken voor de jubileumuitvoering
volgende maand) is de gemeente welgevallig en zij brengt dit tot uiting in een
beslist niet onaardige subsidie waarmee
de operettevereniging in staat is voorstellingen in de haarlemse stadsschouwburg te geven en een operette als 'Der
Zarewitsch' van Frans Lehar, waaraan
niet minder dan 100 personen meewerken, in studie te nemen. Eerdaags is het
zover. Op 14 en 15 maart hoopt de
Zandvoortse Operette Vereniging met
een opvoering van deze grandioze operette in de Stadsschouwburg in Haarlem haar vijfendertigjarig bestaan te
vieren.
'Der Zarewitsch' werd ingestudeerd
onder leiding van repetitor Dico van
Putten, regisseur is Rudolf Vogler,

medewerking wordt verleend door leerlingen van de balletafdeling van de Amateur Theater School in Amsterdam in
een choreografie van Grethe Kieser
en voor het begeleidende Amsterdamse Promenade Orkest staat gastdirigent
Bert van Poelgeest. Misschien lopen we
een beetje op de zaak vooruit maar het
zit er wel in dat diens plaats in de toekomst zal worden ingenomen door Dico van Putten.
Verder kunnen we vertellen dat de toegangsprijs f 15.- bedraagt en dat er kaar-

ten verkrijgbaar zijn bij mevrouw J.
Troupée-van Bemmel, Celsiusstraat 95,
bij de vvv en gedurende het weekend
bij de caravan op het Raadhuisplein.
Plaatsbespreken op 7 maart 's avonds
tussen 7 en 9 uur in het Gemeenschapshuis. Voor hen die niet over eigen vervoer beschikken en/of slecht ter been
zijn worden speciale bussen ingeschakeld met vijf stopplaatsen in Zandvoort.
Bijzonderheden daaromtrent worden
nog nader bekend gemaakt.

PROTESTANTENBOND
zondag 27 februari a.s.:
10.30 uur: prof.dr. C.W.Mönnich
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 26 februari a.s.:
19.00 uur: euch.viering met orgel
en samenzang
zondag 27 februari a.s.:
8.45 uur: stille viering
10.45 uur: hoogmis mmv. St.
Caeciliakoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon- .
nummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

belangrijke adressen

officier zal hoofdagent vervolgen
wegens mishandeling
De officier van justitie van het arrondissementsparket te Haarlem heeft bij
schrijven van 21 februari meegedeeld
dat de zandvoortse hoofdagent van politie, tegen wie een klacht was ingediend wegens mishandeling, strafrechtelijk vervolgd zal worden.
De klacht was bij de instanties gedeponeerd door een ingezetene van de badplaats, die de agent ervan beschuldigde
zowel haarzelf als haar zoon te hebben
toegetakeld. De 18-jarige jongen had
op 20 oktober vorig jaar met zijn auto
een tuinhek en een stilstaande auto
geramd. Hij werd door agenten ingerekend en kreeg handboeien om. In de
surveillancewagen werd hij door de
hoofdagent verscheidene malen in zijn
gezicht geslagen, waarbij o.a. een stifttand afbrak.
Toen zijn moeder enige dagen later op
het buro verhaal kwam halen werd zij,
ro luidde haar klacht, ook zelf door de
betrokken politiefunktionaris mishandeld in het bijzijn van een aantal van
diens kollega's. Zij zou zijn geknepen.

geduwd en geslagen. Een doktersattest bevestigde de blauwe plekken die
zij daarbij opliep. Na de aanklacht stelde de korpschef de politieman op nonaktief voor de duur van een intern onderzoek, maar na enige weken kon hij
zijn dienst hervatten. De rijksrecherche
had inmiddels het onderzoek ter hand
genomen.
Onlangs nog had de zandvoortse, die
het allemaal te lang vond duren, het
haarlemse klachtenburo politieoptreden van Release en een advokaat ingeschakeld om druk op de ketel te zetten. Dat de officier van justitie nu tot
een strafrechtelijke vervolging overgaat

kan niets anders betekenen dat de rijksrecherche tot zeer belastende konklusies moet zijn gekomen, want een der
gelijke stap wordt niet zo gauw gezet.
Eerdere berichten als zou het gaan om
'een storm in een glas water' zijn daarmee in ieder geval volledig gelogenstraft.
Volgens korpschef Menkhorst heeft
het instellen van de strafrechtelijke
vervolging op zich geen konsekwenties
voor het intern funktioneren van de
hoofdagent. Hij wordt m.a.w. niet opnieuw op non-aktief gezet. 'De aard
van de zaak geeft daar geen aanleiding
toe, aldus Menkhorst, de zaak is nu onder de rechter, we wachten het af'.

14444 Politie («HMD noodg«vall«n)
12000 Brandimlctingtn
13043 Politie
14841 GaimcnteMkratafi»
17947 InformMfeburo vvv
(023) 242212 Automobiclbadrijf
Flintarman. ZandvoortMlaan
365, Btntvtid.
12323 Rinko •utotochniak, wirkplMts
. en magazijn
13360 Rinko v«rkoopc«ntrum, nituvw
•n gabruikto Rvnwlts
12135 ZindvoortM Koarcnt b.v.
Achttrwtg 1.

groeten uit zandvoort
In een tijd dat men
geen krant kan opslaan zonder verzeild
te raken in de verwikkeling rond het kinderhuis 'Groot Kijkduin' is het misschien
wel aardig om met de^
ze ansichtkaart te herinneren aan de jaren
dat het als familiehotel 'Garni' zeer in trek
was, ook al vanwege
zijn gunstige ligging
tegenover het toenmalige station.

fl
VERWARRINGIN'TSTEKKIE

de ene energiediskussie is de andere niet
Een aantal aanwezigen op de informatieavond, die de Werkgroep Energie
Diskussie (WED) afgelopen maandag
in 't Stekkie had georganiseerd, bleek
ten prooi aan grote verwarring.

|
j
j
i
i
,
i

f
,
,
l
i
j
j
j
!
;
'•
;
1

j

Zij verkeerden in de veronderstelling
dat de Brede Maatschappelijke Diskussie (BMD) over het toekomstig energiebeleid was losgebarsten. Het kostte inleider Torn Effern heel wat moeite om
duidelijk te maken wat het doel van de
avond was en wat het verschil was tussen WED en BMD. Toen dat eenmaal
was opgehelderd, was de teleurstelling
verder niet al te groot. Al had men
graag wat uitgebreider over het energiebeleid zelf willen praten in plaats
van kennis te nemen van de organisatoriese plannen van de WED'.
De Brede Maatsch. Diskussie wordt >
binnenkort op gang gebracht door een
Stuurgroep onder leiding van eks-minister De Brauw en is in feite een opiniepeiling voor de regering. Binnen een
half jaar moet die diskussie zijn afgerond. Middels vragenformulieren kunnen de burgers hun mening kwijt, die
samengevat zal worden in een eindrapport voor het parlement. En dan maar
afwachten wat er mee gebeurd, want
het heeft zelfs niet de status van een
raadplegend referendum

De Werkgroep Energie Diskussie heeft
, niet zo'n haast. Het is een bundeling
' - van een 50-tal organisaties waaronder
miljeugroepen, kerkgenootschappen,
vrouwenverenigingen, politieke partijen
enz. die samen een aantal uitgangspunten onderschrijven. WED staat in het
; kort voor: een energiebeleid dat niet
' ten koste gaat van mens erv miljeu en
bijdraagt tot een duurzame ekonomie
1
in een demokratiese samenleving. De
j werkgroep ziet weinig heil in kernener! gie, voorstanders daérvan kunnen tei recht bij de Stichting Energieinformai tie.
;

De diskussie over het energiebeleid is, zo
zegt Effern, op d?t moment van groot belang om de burgers in de gelegenheid te
stellen goed beslagen ten ijs te komen
als de Brede Maatsch. Diskussie begint.
Maar de WED ziet haar taak veel ruimer
en over een langere periode, het gaat

nieuws
kort& klein
• Van 28 februari tot en met 26 maart
a.s. zal in de ekspositiezaal van de openbare bibliotheek, prinsesseweg 34 te
Zandvoort, Madeion Gouman haar olieverfschilderijen eksposeren. De 30-jarige kunstenares heeft zich aan de Rietveld Akademie in Amsterdam bekwaamd
in architektoniese vormgeving, vrije grafiek, tekenen en schilderen en geeft les
bij de stichting jhvu te Haarlem. Het
thema van haar werk is: 'de mens als
eenzaam element in zijn omgeving'. U
kunt de tentoonstelling bekijken tijdens
de openingsuren van de bibliotheek met
uitzondering van woensdag 2 maart en
woensdag 9,16 en 23 maart van 14.00
tot 14,30 uu r.

DEMOKRAÏ1E TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME

door Dr. J. van Santen
omheen langzaam proces van bewustwording over de energieproblematiek.

Voor de bijeenkomst in 't Stekkie waren allerlei verenigingen, politieke partijen, kerkgemeenschappen, gespreksgroepen e.d. uitgenodigd. Een aantal
daarvan had inderdaad acte de presence
gegeven, al waren er ook gewone belangstellenden die op de persberichten
waren afgegaan. De vraag van de WED
was of de groepen in eigen kring de
energiediskussie wilden stimuleren.
Daarbij kon de werkgroep behulpzaam
zijn door informatiemateriaal te verschaffen en zelfs kleine of grote tentoonstellingen te organiseren.
Echt geanimeerd werd de vergadering
pas toen de aanwezigen het doel van de

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,
De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt) .

verkrijgbaar bij de boekhandel

Bouwbedrijf
VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
*
*

.n N V O

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. bv.

Haarlem ., ^-Me-ioite-i.....• u, . ..315428

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

aangepaste vakanties in binnen- en buitenland. Ook door het verlenen van financiele bijdragen aan reumapatiënten,
die tussen de wal en het schip dreigen
te vallen. Het geld dat daarvoor nodig
is komt voor het grootste deel uit de
landelijke inzameling, die het Nationaal
Rheumafonds organiseert in de week
van 7 tot 13 maart. Veel geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek,
want reuma heeft nog teveel geheimen.
Is daarom voor de meeste patiënten ongeneeslijk. Wilt u meer inlichtingen,
wendt u zich dan tot het Nationaal
Rheumafonds 1e Sweelinckstraat 62,
2517 CG Den Haag, giro 324.
Kollektanten kunnen zich opgeven bij:
mevr. G. Machielsen-Mouw, Jhr. Q. van
Uffordlaan 3, tel. 16488; mevr. B.H.Smit-Schotvanger, Westerparkstraat 19,
tel. 13129.

• Bezuinigingen, inleveren, inflatie, bedrijfssluitingen. Het is voor velen nu een
moeilijke tijd. Voor reumapatiënten is
het altijd een moeilijke tijd, want reuma inleveren
als ddt zou kunnen. Wat wel
kan, dat is het leven van die honderdduizend reumapatiënten dragelijker maken
Bijvoorbeeld door het organiseren van

tal. 023 • 31 14 60

bijeenkomst voorbijschoten en toch
over het energievraagstuk zelf begonnen ie praten. Over de voor- en nadelen van de diverse energiebronnen, energiebesparing en woonlasten, werkgelegenheid en industrie, het monopolie van
de elektriciteitsbedrijven enzovoort.
Een ruim skala van onderwerpen, dat
nu maar even aangestipt werd, maar
waarbij binnenkort als een vervolgavond
gehouden wordt, ongetwijfeld iedereen
aan zijn trekken kan komen. Gezien de
reakties afgelopen maandag lijkt de
oproep om het energiebeleid niet alleen
aan de deskundigen over te laten, ook
in Zandvoort niet aan dovenmansoren
gerricht.

Keur en Zoon
zoekt een
PARTTIME MEDEWERKER
• voor onze afdeling verkoop
• met ervaring in de doe het zelf branche, verf,
behang glas
• uren nader overeen te komen
• leeftijd onbelangrijk
Voor Inlichtingen:

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jae. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260633
Informatie* betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

KEUR GLAS WINKELS
Zandvoort
Tel. 02507-156 02

Steun het Astma fonds

Postgiro 55055.

Leusden.

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

PROT. CHR. ONDERWIJS

OPENBAAR ONDERWIJS

KATHOLIEK ONDERWIJS

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

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

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

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

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

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

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

Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet"
Sophiaweg 10, tel. 02507 - 14440
Directeur: J. R. Berkenbosch, tel. 02507 - 14283
Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar
1983-1984 kan dagelijks plaatsvinden in de periode van maandag 28 februari tot en met vrijdag 25 maart na telefonische
afspraak. Speciale aanmeldingsdagen zijn:
donderdag 10 maart 1983 van 15.00 - 16.30 uur en
van 19.00-21.00 uur
zaterdag 12 maart 1983 van 09.00- 12.00 uur
maandag 14 maart 1983 van 15.00-16.30 uuren
van 19.00-21.00 uur.

KLEUTERSCHOOL

Nicolaasschool
Lorentzstraat 15
hoofdleidster: Mevr. L. Postma
tel. 15093, privé 023 - 320060

Van 28 februari a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na
telefonische afspraak.

KATHOLIEK ONDERWIJS

PROT. CHR. ONDERWIJS

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

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

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

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

Mariaschool
Prinsesseweg 20
hoofd leidster:
Mevr. M.A. Snijders-Blok
tel. 13266, privé 16258

Oranje Nassau-kleuterschool
Lijsterstraat 3
hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos
tel. 14323

VOORJAAR
ZWEMCURSUSSEN
In speciaal constructiebad
water 30°.
Moeder- baby, jeugdles-

sen v.a. 3 jr., A- en Bexamens KNZB.
Volwassenen: lessen, gezondheidszwemmen en
vrij zwemmen, 's ochtens
en 's avonds.
Neem een proefles.
Sportacademie
Nauwelaerts de Age
Sinds 1945
Overveen - Bloemendaalseweg 152,
tel. 276667

Wie heeft voor max. half
jaar huis met plm. 4 kamers
te huur. Op kontrakt en
eventueel met borg.
Brieven onder nr. 79

A. Ritman •

1948

- 1983

35 Jaar tandtechniker

1973

- 1983

tien jaar
gevestigd in Zandvoort

FAILLISSEMENT
Verkoop uitsluitend
Vrijdag 25 februari van 10 tot 18 uur
en 's avonds van 19 tot 21 uur
en
zaterdag 26 februari van 10 tot 18 uur
in de zaal van
hotel - café - rest. „Zomerlust"
Kosterstraat 5 - Zandvoort

verzekeringskantoor

A .M. FOLKERS

WEGGELOPEN
sinds maandag 21-2 j.l.
POES, 8 mnd. oud, effen
grijs met licht bruine
ogen. Omg. nw. noord.
Tel. 14826

te Zandvoort in drukke doch gezellige
praktijk.
Leeftijd 17 - 20 jaar.
Brieven onder nr. 161 buro van dit
blad.

van grenen ledikanten, matrassen in
alle maten, donzen en synth.
dekbedden, dekbedovertrekken,
hoeslakens, handdoeken,
strandlakens, theedoeken, etc. etc.
uit restantpartijen, liquidaties en

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

afwezig
tot 7 maart
waarnemers:
Dr. Drenth
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

TANDARTS-ASSISTENTE

VERKOPING

Aanmelding van nieuwe leerlingen:
maandag, 28 februari 1983 van 19.00 - 21.00 uur
woensdag, 2 maart 1983 van 14.00 - 16.00 uur
zaterdag, 5 maart 1983
van 10.00 - 12.00 uur.

OPENBAAR ONDERWIJS

J.G.ANDERSON.arts

Gevraagd

Wim Gertenbachschool
Openbare school voor mavo.
Zandvoortselaan 19a - tel. 02507 - 13782
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 - 14451

ZUID

omroepers

GARAGE
te koop aangeboden
Burg. van Fenemaplein
Vraagprijs f 8.000,Inlichtingen: CENSE mak. o.g.
tel. 12614

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

BIJVERDIENSTE
Café - Petit Restaurant
"de La Course"

Drukwerk voor iedereen!

op het circuit van Zandvoort vraagt voor
de weekeinden een serveerster of
aank. kelner.
Inlichtingen tel. 02507-1 2778
of 023-330754

DRUKKERIJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6

v. d. Werft

mijn bakker
•indi 1746
Gttthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

J. BLUYS

c'estbon

Tal. 12793 ~

Zandvoort

HEEFT OOK
THEE VOOR U

Installatie bureau

Haltestraat 65, tel. 12060

restaurants

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterawerk,
zowel nieuw als onderhoud...
* tweewieltfbedrijf
HelttstrMt 18 - Zandvoort

m Visfostaurant

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

Telefoon 02507 - 1 44 99

Duivenvoorden
REISBUREAU KERKMAN

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel
HALTOTRAAT 49

ZANOVOORT

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560
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eanduoarrse hoera

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) / oostgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
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zaalhuur van de krocht vormt
obstakel voor iwanowitch-jeugd
De lwanowitchjongeren,jgerechtelijk
verdreven uit de gelijknamige vroegere
nogafabriek, willen hun aktiviteiten
voortzetten in het Gemeenschapshuis
en de Krocht. De huur van deze laatste ruimte is echter zo hoog,dat zij
financieel fors in de problemen dreigen te raken.

ARTSENPRAKTIJK IN NOORD
GESTART
Huisarts Bart van Bergen en Adé ScipioBlüme ontvangen vandaag hun eerste
patiënten en maken zonodig hun eerste
rondje huisbezoek

De stichting i.o. Jeugdcentrum Iwanowitch drukt het gemeentebestuur middels een gedetailleerde subsidieaanvraag met de neus op de feiten. Om
een 'minimumpakket' aan aktiviteiten
te kunnen aanbieden in de zomermaanden -van mei tot en met augustusheeft Iwan f 7.850,- nodig,uit kontributies en entreegelden wordt f 1.150 bijeengeschraapt. f 6.700,- zou door
de gemeente bijgepast moeten worden.

De praktijk in Zandvoort nieuw noord
b met andere woorden een feit. Een
groot sukses voor de stichting WEL die
er jarenlang voor in de weer is geweest
en een heuglijke mededeling voor de
wijkbewoners die nu eindelijk in de
eigen buurt terechtkunnen met hun
mediese klachten.
Eigenlijk is de 'Huisartsenpraktijk
Noord' nog niet helemaal toegerust om
een grote stroom patiënten te kunnen
ontvangen. Maar 1 maart was de uiterste datum waarop gestart diende te worden om problemen met allerlei instanties te voorkomen. De verbouwing van
de wacht-, spreek- en behandelkamers
in het pand aan de Pasteurstraat 10 is
iets uitgelopen en zal eerst op 18 maart
a.s. echt klaar zijn. Kort daarop zal de
praktijk feestelijk officieel geopend
worden Dat houden de artsen open
huis. Wij wensen hen alvast veel sukses.

In een begeleidend schrijven wijzen de
jongeren erop dat het jeugdwerk in de
gemeente, dat na veel moeite eindelijk
vorm begon te krijgen, gevaar loopt in
de kiem te worden gesmoord. Voornaamste oorzaak van het te verwachten hoge eksploitatietekort is de eksorbitant hoge zaalhuur van gebouw De
Krocht, liefst f 325,- all-in per avond.
'Dit terwijl de Krocht een welzijnsvoorziening hoort te zijn en geen kommercieel bedrijf', aldus Iwanowitch. Bijna
de helft van de geplande subsidie gaat
op aan de huur van de gemeenschapsvoorziening en dat vinden de initiatiefnemers echt te gek.
Zij vragen b en w het subsidieverzoek zo
snel mogelijk te behandelen, zodat ze
begin mei kunnen beginnen. Een verlaging van de Krochthuur zou ook op de
agenda van het kollege moeten staan.
Verder vragen ze vast de mogelijkheid
te bekijken voor subsidiering na augustus.
Behalve jongerenaktiviteiten in de
Krocht, gepland zijn voor 16 tot 29jarigen 4 muziekavonden, een film- en
een toneelavond en 2 thema avonden,
voor 12 tot 20-jarigen 2 disko-avonden, zijn de jeugdcentrummedewerkers
ook van plan de suksesvolle kindermiddagen voort te zetten. De jeugd van 4
tot 12 jaar zou baar kreativiteit kunnen uitleven tijdens een tiental woensdagmiddagen in het Gemeenschapshuis.
Naar verluid zou de welzijnkommissie,
die b en w van advies moet dienen, weiwillend tegenover het subsidieverzoek
staan. Voor nieuwe aktiviteiten is in de
begroting voor het sociaal kultureel
werk echter maar f 8.000,- opgenomen.
Dat wordt dan bijna in één keer opgeslokt. De vraag is nu of het kollege, dat
de laatste tijd zo kwistig met tonnen
slingert, ook in dit geval een royaal gebaar wil maken.

twt geld groeft de jongeren ntot op de rug

foto Jacob Koning

canduoortee Noeran,*

granen en zeewier als alternatief
voor traditioneel voedselpakket
niet volwaardig. Het konsumeren van
suiker en vlees heeft desastreuze gevolgen voor onze gezondheid en wat vlees
betreft verkeert spreker met zijn mening in goed gezelschap. Toen hij enige
tijd geleden in een Haarlems ziekenhuis een iezing hield en op het feit wees
dat patiënten die veel varkensvlees (bioindustrie) eten immuun zijn voor antibiotica werd dit namelijk door de aanwezige artsen volmondig beaamd. Het
was niet verwonderlijk dat bij de aanwezigen de vraag rees wat nu eigenlijk
wél gegeten mocht worden, naar aan
leiding waarvan Alfons Zwetsloot een
voeding
adviseerde die voor 50°/o beMet deze inleiding begon Alfons Zwetstaat uit granen, voor 10°/o uit bonen,
sloot zijn lezing over alternatieve voeding, daartoe uitgenodigd door de Kruis- als u wilt kunt u een graantje meepikken 5°/o zeewier, 30°/o groente, waarna
er 5°/o overblijft voor iets lichts in de
vorm van soep of een nagerecht.
Dat spreker en de medici niet altijd op
Wanneer
het
Voorlichtingsbureau
voor
mevr. Kraan-Meeth
ée'n
lijn staan bleek uit zijn kritiek op
de Voeding niet door de overheid zou
het feit dat de mediese wetenschap
worden gesubsidieerd dan zouden de
ziektes onderdrukt, hetgeen een ontvereniging Zandvoort. Spreker toonde
melkprodukten op de schijf van vijf
wikkeling naar degeneratie betekent.
zich een voorstander van natuurlijk
(onlangs teruggebracht tot vier) niet
'Er is geen ziekte die niet met voeding
voedsel dat bovendien volwaardig moet zo'n ruime plaats innemen. Melk is vol-te
genezen is' aldus de heer Zwetsloot
zijn, dus zonder reuk-, geur- en smaakgens de heer Zwetsloot alleen goed voor
wiens
interessante lezing door slechts
makers. Voorts uit het klimaat (geen
baby's en dan nog bij voorkeur als
vijftien bezoekers werd gevolgd. We
citrusvruchten) en van het seizoen, hetborstvoeding. Voor alle andere leef tijhadden hem graag een groter gehoor
geen neerkomt op geen sla en tomaten
den wordt ze ontraden, ook al omdat
gegund.
in de wintermaanden maar boerenkool
de zich daarin bevindende kalk kraakHet lag voor de hand dat de traktatie
en spruitjes. Alfons Zwetsloot die, zobeen van slechte kwaliteit vormt. Er
bij de koffie alternatief was: in het
als wij later begrepen afkomstig is uit
bleken trouwens meer dingen slecht
door Marianne Snoek van 'De Gouwe'
de makrobiotiese hoek, betreurt het
voor ons te zijn: veel vitamine C bijvervaardigde appelgebak was de suiker
dat de voedingsindustrie en de overheid voorbeeld en rauwkost. Ons nationale
vervangen door rozijnen. En het was
zo'n belangrijke vinger in de pap hebvolksvoedsel, de aardappel, staat ook
nog lekker ook!
ben waar het onze gezondheid betreft.
in een kwade reuk, is in ieder geval

Het scheppingsverhaal kwam een beetje
op losse schroeven te staan maar het
was uiterst boeiend de heer Zwetsloot
donderdagavond in het Gezondheidscentrum te horen vertellen hoe drie en
een kwart miljard jaar geleden een cel,
een kwalachtig wezen, zich splitste in
een planten- en een dierentak en hoe
zich daaruit het planten- en het dierenrijk ontwikkelden. Toen er door evolutie in de plantenwereld vruchtbomen
kwamen en in de dierenwereld apen, en
deze apen vruchten gingen eten, ontstond uiteindelijk de mens.

nieuws
kort & klein
• De onbekend vrouw, die vorige week
dood op het strand werd aangetroffen,
blijkt een 60-jarige haarlemse weduwe
te zijn. Van misdrijf lijkt geen sprake.
• Het is nog lang geen hoogzomer,
maar toch vielen er twee duinbranden
te noteren de afgelopen week. Woensdagmiddag ging maar liefst 600 m2
duinbeplanting verloren achter de
Clarakliniek. Een drietal zeer jeugdige
zandvoortertjes wisten het spel met
een aansteker niet onder kontrole te
houden en bezorgden daarmee de
brandweer het nodige werk. Donderdagmiddag waren de duinen bij de
Jac. P.Thijsseweg aan de beurt De
schade bleef daar beperkt tot 10 rr>2.
• Oorlogstuig duikte niet alleen massaal op, zoals .op kampeerterreinen,
maar ook in het enkelvoud binnen de
bebouwde kom. Vrijdag werd een eenzame handgranaat gevonden in de tuin
van een huis aan de Kostverlorenstraat.
De politie bracht het gevaarlijke voorwerp behoedzaam over naar het buro
en deponeerde het in een speciaal daarvoor bestemd kistje op de binnenplaats.
• Natuurvoedingswinkel de Gouwe
in de Haltestraat gaat verhuizen. De
feestelijke opening van de nieuwe zaak
op de Grote Krocht 27 vindt plaats op
vrijdag 1 maart a.s. om 10.00 uur 's ochtens. Alle vrienden, bekenden en belangstellenden zijn daarbij van harte weikom. Bij de officiële opening zal mevrouw Rozenzweig, voorzitster van de
Stichting mondiaal alternatief het
woord voeren. Zij heeft als geen ander,
zo meldt de Gouwe, bewezen dat het
de moeite loont onze politieke leiders
en wetenschapsmensen te wijzen op
het belang van het behoud van onze
natuur. De medewerkers verheugen zich
er op de zandvoorters in het nieuwe onder komen te mogen ontvangen. Als
van ouds bieden ze een ruim assortiment
aan natuurvoedingsprodukten en ook
bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van kookkursussen voor beginners
en meer gevorderden. Ook aan de Grote Krocht hopen ze een optimale service hoog in het vaandel te houden. Het
telefoonnumer is niet veranderd: 16948.
• De internationale vrouwendag dinsdag 8 maart a.s. staat dit jaar in het teken van de vred". De WILPF (women's
international league for peace and freedom) heeft het initiatief genomen om
op die dag een grote vredesdemonstratie te organiseren bij het navo hoofdkwartier in Brussel. De aktie.is in nederland overgenomen door de Vrouwen
voor Vrede en de Vrouwen tegen kernwapens. Men eist: geen plaatsing van
kruisraketten in Europa, totaal verbod
van atoomproeven, inkrimping van het
defensiebudget en een atoomwapenvrij
Europa.
De deelnemers aan de vredesaktie te
Brussel komen van heinde en ver, uit
Amerika en uit heel Europa. Een aantal zandvoortse vrouwen is van plan
zich bij hen te voegen. Per bus reizen
zij af naar de belgiese hoofdstad. Wie
zich bij hen wil aansluiten kan zich zo
spoedig mogelijk in verbinding stellen
met mevrouw Doorgeest, tel. 02507 12186. De kosten van de busreis bedragen pi m. f 20.- p.p.

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Telefoon 1 41 31

b & w schuwen openbaarheid
hll benoeming van ambtenaren
'De eksakte redenen van onze keuze
dat de verontruste liberalen zich op devoor een besloten procedure lenen zich
ze wijze in de hoek laten zetten. Temeer, omdat het antwoord van b en w
naar ons oordeel niet voor een gedetailwel uiterst wankel is, daar kunnen alle
leerde openbare behandeling' Aldus
rookgordijnen niets aan verhelpen. Het
een gedeelte uit de redaktie van b en
komt er hoe dan ook op neer dat het
w op de vragen die vvd-fraktievoorzitkollege eigenmachtig een besluit heeft
ster Rita de Jong en haar politeke vergenomen om een nieuwe chef algemene
want Frits van Caspel twee maanden
terug schriftelijk op het kollege hadden zaken aan te wijzen, inspraak aan zijn
laars lapt om de lieve vrede te bewaren
afgevuurd, omdat'in de benoeming van
en openheid naar de gekozen volksvereen nieuwe chef algemene zaken het
tegenwoordigers alleen nodig vindt als
personeel niet gekend was.
het goed uitkomt. Het verschil tussen
De Jong en Van Caspel, sprekend nabescherming van privacy en de bescherming van demokratiese beginselen, waar
mens de hele vvd-fraktie waren van
het politiek en bestuurlijk relevante zamening dat inspraak voor een modern
ken betreft, is de nieuwe regenten niet
en demokraties personeelsbeleid een
noodzaak is. Zij vreesden dat de ambte- duidelijk. Wat echt in de hoek staat is
naren voor voldongen feiten gesteld
werden. Bij belangrijke gemeentefunkties verdiende hun insziens een 'open'
sollicitatieprocedure de voorkeur.
B en w delen die mening in geen enkel
opzicht. Zij baseren hun handelswijze
voor een deel op formele gronden, maar
beroepen zich tevens op de bescherming
van de privacy van de betrokken amtenaren. Zij betreuren het daarom ook
dat de vvd-ers hun vragen in het volle
daglicht hebben gesteld en zelfs aan de
pers hebben doorgespeeld. Liever hadden de bestuurders gezien dat men
'langs de normale kanalen van overleg
met hoofd van dienst, gemeentesekretaris of een portefeuillehouder' informatie
had trachten in te winnen.
Volgens b en w is er geen sprake van
een 'benoeming' in formele zin maar
van een interne vervulling van een vakature door het aanwijzen van een ambtenaar. Gelet op het gewicht van de
funktie, zo schrijft het kollege, is die
aanwijzing, gedaan door het hoofd van
dienst, vopraf voorgelegd aan b en w.
Dat het personeel er niet bij betrokken
is. motiveert het dagelijks bestuur van
de gemeente als volgt: een inspraakkommissie zou voor een belangrijk
deel bestaan uit personen die zelf als
interne kandidaat partij zouden zijn.
Een dergelijke belangenvermenging
werd onjuist geacht. Het was wel de
bedoeling het personeel op zeker moment een toelichting op het besluit te
verstrekken. De beslotenheid van de
procedure had tot doel om de bespreking van persoonlijke gegeven beperkt
te houden tot de kleinst mogelijk kring.
Melding wordt gemaakt van het feit dat
tot april 1982 er geen procedureregels
bestonden voor het vervullen van vakatures. Toen is afgesproken dat de ambtenaren van de betreffende afdeling daarbij betrokken zouden Worden. Maar nu
zeggen b en w dat het ontwerpen van
bruikbare procedureregels niet of nauwelijks uitvoerbaar is gezien de komplekse aard van de materie en de beperkte omvang van het personeelsbestand.
Een andere vraag van de vvd-fraktie
luidde waarom de raad niet gekend was
in het besluit om de afdeling algemene
zaken te reorganiseren. Zo zou het buro
volkshuisvesting een aparte afdeling
worden. Het kollege is van mening dat
dat slechts het formaliseren van een
feitelijk bestaande situatie betreft zonder veel konsekwenties. Overleg met
raad of kommissies is pas geboden, aldus het schrijven, als de bevoegdheid
van het kollege in het geding is of als
er een zeer uitzonderlijke situatie van
verstrekkend politiek of bestuurlijk
belang aan de orde is.
Eigenlijk, zo konkluderen wij, wordt
de liberale raadsfraktie fors op de vingers getikt. Zij had zich eerst omzichtig en stilletjes van de gang van zaken
moeten vergewissen alvorens zich met
olifantspoten in de ambtelijke en kollegiale porceleinkast te storten. De
pers inschakelen om haar vrees voor
het omzeilen van inspraakrechten te
ventileren, was al helemaal misplaatst.
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen

MAART-AKTIVITEITEN
FILM-IN N:
• woensdagmiddag 2 maart jeugdfilm Janko en Marischka (sprookjesfilm voor kinderen van 5 tot 10 jaar)
• aanvang 2 uur
• vrijdagavond 4 maart
'de roverssymphonie' (1940)
• vrijdagavond 18 maart 'And now...
for something completely different...
(Monty Python's flying circus)
• beide voorstellingen beginnen om
8 uur 's avonds.
• toegang isgratis; voor de jeugdfilm
gratis kaartjes afhalen in de
bibliotheek.

het liberalisme anno 1983. Of het daar
nog uitkomt hangt met name af van de
standvastigheid van mevrouw de Jong
en haar medestanders. We zijn benieuwd.
Inmiddels is bekend geworden dat de
plaats OD de afd. onderwijs van de heer
Waaning, die de heer Harting als chef algemene zaken en als loko-sekretaris opvolgt, ingenomen zal worden door de
huidige ambtenaar sport- en weizijnszaken, de heer Pannekeet. Bij deze
funktiewisseling zijn, zo melden b en
w, de recente ervaringen uiteraard ter
harte genomen. Wat dat dan ook moge betekenen.

EXPOSITIES:
• tot 26 maart olieverfschilderijen
van Madeion Gouman
• vanaf 30 maart poolse affisches
i.s.m. culturele raad noord holland
• beide exposities te zien in de
expositiezaal tijdens de openingsuren (behalve tijdens het voorlezen
op de woensdagmiddag en de
jeugdfilmvoorstelling).
• oude auto's in vitrine (uit privécollectie van Ad Furth).

gezondheidscentrum gaat
stichtingsdatum vieren

Toen tien jaar geleden onder grote belangstelling het Gezondheidscentrum
werd geopend ontving mevrouw Stemler-Tjaden, die de openingsplechtigheid
verrichtte, een boeket bloemen waar de
kleuren van de drie plaatselijke kruisverenigingen in voor kwamen.

genoot in het Gezondheidscentrum ten
afscheid de hand te drukken. Tevens
kan dan kennis worden gemaakt met de
nieuwe beheerder, de heer L.Jansen uit
Heemstede, in wie het bestuur een goede opvolger meent te hebben gevonden.

Een aardige geste, maar op zichzelf niet •BaVBBVaaWBBaMBaÏBMMal
zo verwonderlijk want het waren het
Wit-gele, het Groene en het Oranjegroene Kruis die in 1967 de 'Stichting
Gezondheidscentrum Zandvoort' opricht- GEVONDEN VOORWERPEN
ten. Een begrijpelijk initiatief want de
In januari hebben de zandvoorters de
verschillende konsultatieburo's voldeden handen stevig op de broek- of mantelallang niet meer aan de eisen die men
zak gehouden. Het lijstje met verloren
aan een goed funktionerend wijkgebouw en weer gevonden voorwerpen is in
mag stellen. Dat de fraaie schepping van ieder geval heel wat korter dan gebruiarchitekt Gies Sterrenburg toch nog bin- kelijk. Het betreft dit keer: een fotonen een redelijke termijn gerealiseerd
rolletje, een wieldop, portemonnees,
horloges, handschoenen, een booster,
kon worden is dan ook voor een groot
125 gulden, een beugel voor tanden,
deel te danken aan de samenwerkende
sleutels, een bril, een portefeuille en
kruisverenigingen. Maar eveneens aan
een tas met schoolboeken.
genoemde mevrouw Stemler, die reeds
tijdens haar wethouderschap de gedach- De gedupeerde eigenaars kunnen het
verlorene weer in ontvangst nemen op
te aan een nieuw gezamenlijk wijkgehet buro van politie aan de Hogeweg.
bouw pousseerde. Ook de gemeente
Inlichtingen kunt u ook telefonies
liet zich niet onbetuigd en het is misinwinnen, het politienummer is 13043.
schien wel aardig om daarnaast te verKijkdagen voor gevonden fietsen: iedemelden dat in 1972 uit de opbrengst
re 2e en 4e woensdag van de maand
van de Kinderpostzegelaktie een che.
tussen 14.00 en 15.00 uur.
que van f. 10.000,- werd ontvangen.
Vormde de totstandkoming van het Gezondheidscentrum een hechte basisvoor
de samenwerking tussen de drie kruisVrijwillige Hulpverlening
verenigingen, de ware eenheid kwam
pas toen enige jaren later een fusie haar
beslag kreeg.
Terugblikken betekent tevens terugdenken aan twee overleden bestuursleden.
Zowel de eerste voorzitter, de heer F.J.
C. Terwee, als het bestuurslid mevrouw
A.BIaauboer-Zwart hebben in de 'Stichting Gezondheidscentrum Zandvoort'
maar ook in de kruisverenigingen een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
plaatselijke gezondheidszorg.
Voorzitter N.F.Bakels en sekretaris C,
van den Oever, beiden mannen van het
eerste uur, konstateren met voldoening
dat het Gezondheidscentrum een''gezond bedrijf' is. De gemeente-arts alsmede een oog- en een huidarts, de wijkverpleegkundigen en het konsultatieburo voor kleuters en zuigelingen houden
er spreekuur en ook de sociaal-mediese
dienst en het laboratorium voor klinies
onderzoek maken er gebruik van. Dan
zijn er nog aktiviteiten als-sen reanimatiekursus, lezingen over alternatieve geneeswijzen en binnenkort een yogakursus. Niet onvermeld mag blijven de
belangrijkste funktie, namelijk het uitleenmagazijn. Goed funktioneren zou
niet mogelijk zijn geweest zonder een
goede beheerster en het is dan ook begrijpelijk dat het bestuur mevrouw H.
M. Post-Buijsman die per 1 maart gebruik
maakt van de VUT-regeling met lede ogen ziet gaan. Omdat haar inzet gedurende bijna tien jaar ook buiten het bestuur
veel waardering heeft gevonden is er
vrijdag 4 maart a.s. tussen 5 en 6 uur
's middags gelegenheid haar en haar echt-

17373
SOMS praat ja mot aan
vreemde wat gemakkelilker over dingen dia Ja
dwarszitten.

JEUGDAFDELING:
• op woensdagmiddag 9,16, 23 en
30 maart voorlezen, aanvang: 2 uur
(einde half drie)
MEDEDELING
Vanaf 1 maart kunt u ook op vrijdagochtend van 10 tot 12 uur in de
bibliotheek materialen uitzoeken,
mee naar huis nemen en inleveren,
(uitbreiding van openingsuren).

omroepers
A. Ritman.
1948 - 1983
35jaartandtechnlker
1973 - 1983
tien jaar
gevestigd in Zandvoort

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 22
februari 1983 op grond van artikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor de
volgende percelen bestemmingsplannen
worden voorbereid.
1. Haltestraat 31.
2. Badhuisplein 7.
3. Brederodestraat 132.
Vermelde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning het
gebied is aangegeven, ter gemeentesecretarie
vooreen ieder ter inzage op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Zandvoort, 24 februari 1983.
De burgemeester voornoemd.
H. Machielsen.

NICARAGUA «top * vs

htarvantla. Steun hat revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St Nicaragua KomNaa Nader.
lendo.v.v. F.SJLN.

waterstanden
mrt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

H.W.
04.43
05.17
06.01
06.40
07.09
07.43
08.42
10.11
11.46
00.23
01.30
02.14
02.47
03.22
04.05

L.W.
12.43
13.18
14.02
14.42
15.10
15.43
16.42
18.10
19.44
08.22
09.30
10.14
10.48
11.24
12.06

H.W.
16.57
17.35
18.13
18.44
19.22
20.16
21.30
22.59
-.13.03
13.56
14.27
14.54
15.27
16.08

L.W.
00.57
01.35
02.14
02.46
03.22
04.16
05.28
06.59
08.22
21.03
21.57
22.27
22.53
23.25
00.07

De burgemeester van Zandvoort maakt be- ^
kend, 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 de uitbreiding van
de woning Brederodestraat 132.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang
van 7 maart 1983 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter
inzage.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaren tegen dit
bouwplan indienen.
Het raadhuis is geopend van
08.30 - 12.30 uur.
Zandvoort, 24 februari 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

vrijdag 4 maart 1983

83e jaargang no. 18

eanduaortee hoer

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdennout 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

techniek brengt kollege
in staat van alarm

22 februari - 28 februari 1983
ondertrouwd: Erik Robbert Bartels
en Astrid Theresia Regina de Boer.

• De bivakmutsen komen niet langer
alleen via de kabel-tv de zandvoortse
huiskamers binnen in bloedstollende
misdaadseries. Dinsdagavond stonden
twee bivakkers, leeftijd ongeveer 1618 jaar, op de stoep van een woning
geboren: Danny zoon van J.P. Dalaan het Ir. Friedhoffplein. Bij het opehuijsen en A. Verheij; Dave Gerrit Kors- nen van de deur drongen zij, zwaaiend
tiaan zoon van G.A. Vlug en l.l I. Komet een op een pistool lijkend voorper.
werp, de woonkamer van een echtpaar
overleden: Jan Koper, oud 76 jaar;
van middelbare leeftijd binnen. Terwijl
Femmetje Doornekamp, geb. van Loezij van de heer des huizes sieraden eisnen, oud 84 jaar; Volkert Koper, oud
ten zag zijn echtgenote kans de wo73 jaar Maria Bernadina van Balen
ning ongemerkt via de voordeur te vergeb. Matron, oud 92 jaar; Anton Laulaten en bij de buren de politie teleforentius Maria Rogmans, oud 79 jaar;
nies van de overval op de hoogte te
Eco Deodaat Haitsma Muiier, oud 79
stellen. Nog voor deze arriveerde kojaar, Ferdinan Jacobus Burgerhout,
zen de gemaskerde knapen het hazeoud 78 jaar; Guurtje Brouwer, oud 76
paden bleven -ook na een uitgebreide
jaar.
speuraktie met behulp van hondenonvindbaar. Naar sieraden behoeft niet
te worden gezocht, de jeugdige overvallers verliVten het huis met lege handen.
gehuwd: Jeroen FlorentiusTheodorus Zwaanenburg en Amy Johanna Vivien Pickering; Lukas Dronkerten
Grietje Bijl.

alle bommen en granaten .. .'t staat hier vol met afluisterapparatuur
Het kon niet uitblijven. Ook een eenvoudig dorpsbestuur als het onze wordt
gekonfronteerd met de wonderen van
de techniek. Want wie mocht menen
dat de tijd in de badplaats stilstaat,
heeft het mis.
Deze week plofte een vermanend schrijven op de redaktietafels in Zandvoort
en de regio. Het zandvoortse kollege
maakt daarin gewag van een 'ongelukkig incident'. Na een openbare vergadering, gevolgd door een besloten bijeenkomst van de notabelen, bleek door
een van de journalisten een kasetterekordertje te zijn achtergelaten. Het
apparaatje, dat overigens naar men zegt
niet aan stond, ontging geenszins aan
het spiedend oog van de trouwe bode.
Gelukkig maar, want het voorval bracht
b en w met een schok in de werkelijkheid van de tachtiger jaren.
Ontsteld zien zij zich nu geplaatst te.genover 'de mogelijkheden die de moderne techniek biedt om kennis te nemen van datgene, wat zich achter gesloten deuren afspeelt'. De bestuurder hopen van harte dat ze in de nabije toekomst niet genoodzaakt zullen zijn
'vervelende tegenmaatregelen' te nemen. En dat maakt wel heel nieuwsgierig.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

Nauwelijks in staat losloppige wethouders in bedwang te houden,waardoor
een geheim in Zandvoort toch al niet
lang veilig was, treedt het bestuur manhaftig in het krijtperk tegen de techniese verworvenheden. En dat valt niet
mee in het tijdperk van sateliet en mikro-chip. Behalve de plannen van het
kollege voor zandvoorts toekomst.
wordt immers alles steeds kleiner. Rekorders, kamera's en foto-apparatuur
op maksimaal luciferdoosje-formaat
zijn al heel gewoon nu het magiese
'1984' nadert. Een speling van het lot.

waterstanden

mag wel gezegd, dat de opmars van de
afluisterapparaten de overheid nog eerder zorg baart dan de Orwelliaanse burger.
In de toekomst, dat is duidelijk, is één
bode niet genoeg. De anti-spionagedienst gaat speurend door raadszaal
en kommissiekamers, verwijdert en
passant aanstekers, balpennen en zelfs
jasknopen, verdacht van inbouwmechanismen. Alleen is even niet gedacht
aan de journalist achter de gordijnen.
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H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

07.09
07.43
08.42
10.11
11.46
00.23
01.30
02.14
02.47
03.22
04.05

15.10
15.43
16.42
18.10
19.44
08.22
09.30
10.14
10.48
11.24
12.06

19.22
20.16
21.30
22.59
-.13.03
13.56
14.27
14.54
15.27
16.08

03.22
04.16
05.28
06.59
08.22
21.03
21.57
22.27
22.53
23.25
00.07

eanduoorhse Noerar*

krakers van groot kijkduin
voelen zich machteloos
Het moment waarop Groot Kijkduin
tegen de vlakte gaat komt onafwendbaar naderbij. Officieel is het besluit
daartoe nog niet gevallen, maar niets
duidt er op dat b-en w terug zullen
komen op hun plannen om na kaalslag
30 wooneenheden voor 1-en 2 persoonshuishoudens neer te zetten op de plek
van het voormalige kindertehuis.
Van de politieke partijen valt nauwelijks meer dan gesputter te verwachten
en dan nog niet eens tegen het plan
zelf, maar tegen de wijze waarop het
tot stand is gekomen. Eergisteravond
mopperden de az-kommissieleden erover dat het kollege zolang informatie
had achtergehouden en op gestelde
vragen de raad in het ootje had genomen. Ze waren ontstemd, teleurgesteld
en wat al niet meer. Burgemeester Machielsen had er geen moeite mee het
boetekleed aan te trekken als men daar
persé behoefte aan had, maar zoals hij
zei, 'van opzet was geen sprake geweest'.
Een meerderheid van de aanwezigen
kon zich vervolgens vinden in een 2sporenbeleid ten aanzien van Kijkduin.
Er zou voortvarend afgestevend worden op 30 nieuwbouwwoningen, maar
mocht er door bijvoorbeeld bezwaarschriften of onvoorziene financiële oroblemen een kink in de kabel komen.,
dan zou alsnog het verbouwplan, een
raadsbesluit van mei '82, op tafel komen.

De aandacht van de politici was wel in
de allerlaatste plaats bij de bewoners
van het pand. Daklozen en woningzoekenden zowel uit Zandvoort als uit de
regio, want de woningnood houdt niet
bij de gemeentegrenzen op. Zij hadden
de vertragingstaktiek van het kollege
m.b.t. de eerdere verbouwplannen aangegrepen om op eigen houtje hun huisvesting te regelen.
Hun situatie is uitzichtloos. Tegenhouden kunnen ze de sloop niet, al zijn ze
het er nog zornee oneens. 'Het is toch
belachelijk, aldus een van de krakers,
dat er zoveel geld aan gespendeerd
wordt. Dit is een solide pand, geschikt
voor jonge zandvoorters, voor een
woongemeenschap eventueel. Wij worden niet serieus genomen, ze gooien ons
zo weer op de vuilnisbelt. De raadsleden
interesseert dat weinig, ze zijn hier
nooit geweest, weten niet hoe het hier
toegaat.'

doen gelden, er is nooit een huurpenning geïhkasseerd door de gemeente, al
hebben ze dat aangeboden. 'Ondertussen worden de werkelozen onder ons
wél met f 200.- per maand gekort op
hun uitkering. De huisvestingskosten
worden zo toch verrekend, maar gaan
naar een ander potje'. Een grief is ook
dat de gasaansluiting geweigerd is,
waardoor torenhoge bedragen neergeteld moeten worden voor elektriek.
Een aantal bewoners zit financieel dan
ook volledig klem.

De bewoners voelen zich machteloos.
De plannen zijn niet te keren dat zien
ze ook wel. 'Ook bij verbouw, zegt een
woordvoerdster, zouden we eruit moeten, zuur, maar dat zou nog te verdragen zijn. Dit pand plat te gooien, dat is
toch echt te gek. Aan de buurtbewoners
is ook niet gevraagd of ze liever nieuwbouw voor hun neus hebben dan dit
karakteristieke gebouw'.
Rechten kunnen de bewoners zelf niet

». De afdeling Welfare van het Rode
Kruis Zandvoort vraagt vrijwilligs(sters)
die willen deelnemen aan de aktiviteiten van welfare op het gebied van ziekenbezoek en bejaardenkontakt. Dat
varieert van het maken van een praatje
tot het helpen bij het vervaardigen van
artikelen van handvaardigheid. Men behoeft beslist niet kreatief te zijn en na
een stage-periode is er gelegenheid een
basiskursus te volgen. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
mevrouw W.J.E. Roosendaal-Strijder,
Treubstraat 6, tel. 14464.

politici dom of er geen bmvoMf* zijn

Het ergste vinden ze echter de onzekerheid. Kontakten met de dorpsbestuurders worden abrupt afgekapt, er wordt
niet naar de bewoners geluisterd, ze
krijgen geen poot aan de grond. 'Dat is
wel het minste, zegt een kraakster, dat
we weten waar we aan toe zijn, op de
hoogte gehouden worden van plannen
en termijnen. We weten nu niet of we
morgen, volgende maand of over een
jaar weer op straat staan. Die raadsleden, die kunnen zich niet meer inleven
in de problemen van andere mensen, lijkt
het wel'.

politie mocht filmrolletje
niet afpakken
Na een juridiese procedure van 2 jaar
heeft de Haarlemse kantonrechter geoordeeld dat de zandvoortse politie op
20 februari 1981 onrechtmatig heeft
gehandeld door een filmrolletje in beslag te nemen en te verdonkeremanen,
waarop opnames voorkwamen van een
heftige konfrontatie tussen politie en
krakers.
Op die bewuste dag bezette een groep
woningzoekenden het voormalige gebouw van de sociale dienst aan de Hogeweg als protest tegen het feit dat er aan
dit pand geen woonbestemming werd
gegeven. Om kraken te voorkomen had
de parkeer- en miljeupolitie twee kamers op de benedenverdieping in gebruik
genomen.

De rechter liet van het verweer niets
heel. De juristentaai krijgt daarbij soms
een ironiese ondertoon. Zo wordt zoetsappig vermeld, dat een politieambtenaar geacht wordt er mee bekend te
zijn dat al gemaakte opnamen, bij verwijdering uit een toestel buiten de doka,
door belichting verloren gaan. En bewijzen kan de eigenaar nu juist niets
omdat het filmrolletje onrechtmatig in
de vuilnisbak is verdwenen.
Over de hoogte van de schadeloosstelling, geëist was f 1.000.-,is de procedure
nog niet afgerond. Maar in principe
heeft de vasthoudende kameraman
zonder meer gelijk gekregen. Twee jaar
procederen kost de gemeente een lieve
stuiver, dat is zeker. Het wordt ongetwijfeld het duurste filmrolletje uit de
historie van de badplaats.

familieberichten
Met droefheid geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve
moeder, oma en schoonzuster
MEVROUW ANNA MARIA WAIDMANN
weduwe van Albertus van Zeijl
Henk en Jean
Evelyn en Jos
F.J. van Zeijl
en kleinkinderen
Fam. van Zeijl
Zandvoort, 2 maart 1983.
Haarlemmerstraat 19
Correspondentie-adres:
Burg. Beeckmanstraat 35, 2041 PM Zandvoort
De crematie heeft plaats op maandag 7 maart a.s. om 11.oo uur in
het Crematorium te Velsen, halte Driehuis-Westerveld.
Moeder is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuur vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

Bij en na de bezettingsaktie trad de politie hard op tegen de demonstranten, er
Tevens gelegenheid tot condoleren na de crematie in de ontvielen rake klappen. Toen iemand daarDe werkgroep huisvesting, betrokken
vangkamer van het Crematorium.
van fotoos wilde maken, werd het toebij genoemde aktie, wil dat de lokale
Vertrek van Haarlemmerstraat 19 om 10.15 uur.
stel afgepakt en later zonder filmrolleoverheid lering trekt uit de gebeurtetje teruggegeven. Het rolletje bleek vernissen. Ekssessen bij hetgeuniformeervolgens spoorloos. Na protesten van de
de optreden moeten voortaan achtereigenaar, die het apparaat aan de fotowege blijven. En de gemeenteraad mag
graaf had uitgeleend, kreeg de betrokzich, zo zegt de werkgroep, nog wel
ken agent wel een berisping, maar dat
twee maal bedenken voor ze weer
was niet meer dan een formaliteit, het
blindvaart op de ferme burgemeestersniet weten dat er mooie landschappen
HERVORMDE KERK
politieoptreden werd enige dagen later
taal. Zo'n autoriteitsgevoelige houding
op de gevoelige plaat hadden gestaan
zondag 6 maart a.s.:
door de gemeenteraad goedgekeurd.
van de raadsleden acht de werkgroep
en trouwens, dat moest nog maar eens
10.00 uur : Ds. M.E. Duyverman uit
heel wat gevaarlijker dan een protestbewezen worden.
Haarlem.
De eigenaar van het rolletje liet het er
aktie tegen het gemeentebeleid.
niet bij zitten en begon een civiel rechGEREFORMEERDE KERK
telijke procedure, een klacht indienen
zondag 6 maart a.s.:
bij dezelfde politie had naar zijn me10.00 uur : ds. M.E. Duijverman uit
ning toch geen zin. Niet alleen wilde
WIJZIGING PROGRAMMA KONINGINNEDAG
Haarlem.
hij het optreden van de sterke arm als
onrechtmatig veroordeeld zien, tevens
Tenslotte heeft het komité een tweetal
In het door het Komité Viering NatioPROTESTANTENBOND
eiste hij een gepeperde schadevergoeekstraas aan het programma toegevoegd: zondag 6 maart a.s.:
nale Feestdagen opgestelde programma
ding omdat op de filmrol ook een 15voor Koninginnedag '83 op 30 april a.s. een vuurwerk aan het strand voor de
10.30 uur : ds. M J. Wagenvoorde
tal waardevolle fotoos had gestaan.
zijn enkele wijzigingen aangebracht, die rotonde en een fotowedstrijd, waarmee
de programmeurs belangrijk genoeg vin- vvv-bonnen ter waarde van f 50,-, f 25,ROOMS KATHOLIEKE KERK
Op 23 oktober '81 nam het gemeenteden om aan de ingezetenen door te geen f 10,- kunnen worden gewonnen. De zaterdag 5 maart a.s..
bestuur de handschoen op en startte
14444 Politie (alleen noodgevallen)
ven.
fotoos moeten voor 16 mei a.s. worden
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
het verweer. De rechter zou niet be12000 Brandmeldingen
Zo zal bij de start van de festiviteiten
ingeleverd bij Reisburo Kerkman, Grote
en samenzang
13043 Politie
voegd zijn om te oordelen over de
het volkslied niet door het gloednieuKrocht 18. De resultaten zullen worden zondag 6 maart a.s.:
rechtmatigheid van het politie-hande14841 Gemeentesakratarie
we zandvoorts Mannenkoor worden ge- beoordeeld door een jury, waarna de
08.45 uur: stille eucharistieviering
17947 Informatieburo vvv
len. Bovendien zou de eigenaar medezongen, zoals aanvankelijk in de bedoe- prijswinnaars worden bekend gemaakt.
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
schuldig zijn aan het gebeuren omdat
ling lag, maar uitgevoerd door leden van
Ceaciliakoor
hij een fototoestel met waardevolle in(023) 242212 Automobielbedrijf
de Showband Damiate uit Haarlem. Het
houd had laten gebruiken in een eksFlinterman, ZandvoortMlaan
optreden van de lokale vokalisten zal
plosieve situatie. De politie kon toch
365, Bentveld.
de bevolking echter niet door de neus
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
worden geboord. In de avonduren zal
en magazijn
het koor de nationale hymne alsnog ten
13360 Rinko verkoopcentnim, nieuwe
DOKTOREN
gehore brengen en daarbij worden begeen gebruikte Renaults
Inlichtingen over de zondagsdienst
leid door de showband Kunst en Genoe12135 Zandvoortse Koarant b.v.
worden verstrekt via het telefoonJEUGDTELEFOON VERHUIST
gen uit Leiden. Showband-fans kunnen
Achterweg 1.
nummer van uw huisarts.
NAAR HAARLEM
dan vaststellen of de band nog hetzelfde nivo heeft dan drie jaar geleden, toen
ZUSTERDIENST
Twee jaar geleden is de jeugdtelefoon
de
Leidenaren in Kerkrade wereldkamvoor informatie over de dienstdoende
in Zandvoort van start gegaan. Een
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
groot aantal hulpvarleners in de gemeen- pioen werden.
te was toen van oordeel dat er behoefte Een andere wijziging betreft het vervalAPOTHEEK
WETSWINKEL
len van de door het komité geplande
zou zijn aan een speciaal telefoonnumGemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
disko-avond voor de jongeren van ZandZandvoortse Apotheek, H.B.A.
mer waar jongeren met hun problemen
1e en 3e woensdag van de maand van
Mulder, tel. 13185.
terecht zouden kunnen. Strikte geheim- voort. De disko is omgezet in een Oran17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
jebal
in
hotel
Bouwes.
houding en anonimiteit was gewaar-

kerkdiensten

belangrijke adressen

medische dienst

adviesdiensten

borgd. Met medewerkers van de Kindertelefoon Amsterdam kwam een training tot stand, acht vrijwilligers begonnen het werk. Een grote publiciteitskampagne bracht de jeugdtelefoon onder de aandacht. Met aff iesjes, stickers
en stencils ging men de scholen langs,
de bibliotheek, de bushalten en de
snackbars'.
Toch is er nu een eind gekomen aan de
jeugdtelefoon Zandvoort. De medewerkers hebben de laatste tijd veel energie
gestoken in de opzet van een regionale
hulpdienst, die kan uitgebreider funktioneren en heeft daardoor meer bestaanskansen. De jeugdtelefoon zetelt
nu in Haarlem, biedt vandaaruit een
luisterend oor aan de jeugd van Zandvoort. Voor vragen, problemen, signaleren van misstanden staat men er klaar,
iedere werkdag van 16.00 tot 20.00
uur. Tel. 023-32 32 05.

eanduoortee Noerartf

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.

groeten uit zandvoort

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

NICARAGUA
Vandaag de laatste interieurfoto van LunchRoom Henri J. Carels,
waarmee wij de reeds
eerder gepubliceerde
serie van dit vermaarde etablissement afronden.

stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Mldden-Amerika

Steun liet FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

jongsma wil streng optreden
tegen misbruik uitkeringen
Het kollege van b en w, wethouder
Jongsma voorop, vindt dat het Beleid
zoals dat de afgelopen jaren door de
afd. sociale zaken is gevoerd, op de
oude voet voortgezet moet worden.

vallen kon een soepeler beleid gevoerd
worden, zoals t.a.v. de sollicitatieplicht
in een tijd van hoge werkeloosheid.
Het was onzin daar zo strikt de hand
aan te houden. Hij verwees naar het
haarlemse beleid waarbij o.a. rekening
wordt gehouden met de mate van verwijtbaarheid. Sankties moeten aan hun
doel beantwoorden, zo zei de pvda-er,
als mensen onder het absolute bestaansminimum komen, kreeer je alleen maar
nieuwe problemen. Als het om solidariteit gaat, dan wel met de mensen die
geen nagel hebben om hun gat te krabben

Volgens de wethouder dient het sanktiebeleid bij te dragen aan 'beginselen
van maatschappelijke solidariteit'. Hij
bedoelde daarmee, zo bleek in de kommissie maatschappelijk""welzijn, dat de
mensen die korrekt handelen bij het
verkrijgen van een uitkering, mogen
eisen dat anderen dat ook doen, of zo
niet, dat ze inderdaad gestraft worden.
De gemeente Zandvoort moet daarin
dan ook heel stipt zijn.
Dat de badplaats zich om die reden zo
formeel opstelt en de klienten streng
beoordeelt, in tegenstelling tot wat
soepeler gemeenten, is zo vindt Jongsma haar goed recht, ledere gemeente
heeft zijn eigen kuituuren sociale
normen en die mogen best zichtbaar
worden.
Dat laatste was tegen het zere been van
cda-er Ingwersen, die zich overigens
goed kon vinden in het gevoerde beleid.
'De grootste fout van dit kollege is dat
het steeds normen annekseert en daarna dwingend aan iedereen oplegt, zei
de plaatsvervanger van Van As.
Zoals te verwachten viel was het pvdaer Toonen die de meerderheidsopvatting bestreedt. Het was vechten tegen
de bierkaai, dat begreep hij ook wel,
maar dat weerhield hem er niet van
om in een uitgebreid en zakelijk betoog het standpunt van de socialisten
nog eens te verwoorden.

Het bestuur van de Zandvoortse Hockey
klup heeft besloten om, als de ledenvergadering akkoord gaat, nog dit seizoen
met een afdeling softbal te beginnen.
De afdeling krijgt een eigen bestuur,
zij het onder supervisie van het hockeyklup hoofdbestuur. Voorlopig denkt
men te kunnen starten in de kompetitie met 1 dames- en 1 herennegental en
misschien nog een jeugdteam. Het sekretariaat is gevestigd in de Leeuwerikenstraat 16/4 en wordt verzorgd door
mevrouw Marion Zaadnoordijk-Kuypers
Wentink, het wedstrijdsekretariaat door
mevrouw E. Zwemmer, Vondellaan 55,
bijgestaan door Marjan Paauw. Totdat
een voorzitter is gevonden zal de hockeyklup-praeses de heer van Ekeren die
funktie waarnemen. Ook een penningmeester ontbreekt nog. Het is nu dus
mogelijk deze sport in de zomermaanden in Zandvoort te bedrijven. Softballers hoeven daarvoor niet meer uit te
wijken naar de buurtgemeenten. Wij
zien met belangstelling de eerste wedstrijden tegemoet.

wethouder Jongsma

Dat echte fraude grondig aangepakt
moest worden, daar was hij het roerend
mee eens. Maar in een groot aantal ge-

nieuws
kort & klein
• Op 9. 10 en 11 maart a.s. "zal in het
Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen weer een baarmoederhalskankeronderzoek plaatsvinden. Voor dit
onderzoek komen in aanmerking vrouwen die geboren zijn in 1951, 1948,
1945, 1942, 1939, 1936, 1933 en 1930.
Zij zullen allen een persoonlijke oproep
ontvangen om aan het onderzoek deel
te nemen. Verder zijn vrouwen voor
het onderzoek uitgenodigd, die vorig
jaar niet op de oproep hebben gereageerd of verhinderd waren. Wanneer
om welke reden dan ook niet aan het
onderzoek kan worden deelgenomen,
wordt de betrokkene verzocht de oproepkaart terug te zenden naar het
raadhuis of af te geven bij de afdeling
burgerzaken van de gemeente, Schoolstraat 6. Bij het retoerneren graag de
reden van verhindering vermelden.
• Vanaf nu t.e.m. 27 mei a.s. zal bij
circa 195 adressen in de gemeente een
zogeheten arbeidskrachtenstelling worden gehouden. De telling zal worden
uitgevoerd door speciaal geïnstrueerde
tellers, die zijn voorzien van een geldig
legitimatiebewijs. Op geen enkel formulier of vragenlijst wordt een naam
ingevuld en de verzamelde gegevens
worden geheel anoniem aan het Centraal Bureau voor de Statistiek doorgegeven.
De telling, die in de afgelopen 23 jaar
reeds zevenmaal werd uitgevoerd, heeft
tot doel het verkrijgen van gegeven omtrent omvang en samenstelling van de
beroepsbevolking in de landen die zijn
aangesloten bij de EEG. De steekproef
zal dan ook in alle europese staten
plaatsvinden.

.... de Amnesty-kaars brandt niet voor ons,
maar voor de mensen die we niet uit de
gevangenis hebben kunnen redden-die op
weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten,
gemarteld, ontvoerd; voor de mensen die
^verdwenen \ Daar brandt die kaars voor.

GIRO 454000
AMNESTY INTERNATIONAL

fc'estbon

alleen zaterdag en
zondag
Kerkstraat 2a, Zandvoort

De kommissieleden waren de beroerdste
niet dinsdagavond, ze wilden hem een
milimeter tegemoetkomen. Zij gaven
Jongsma het advies zijn voordeel te
doen met de wellicht toch hier en daar
nuttige ideeën over sanktiebeleid, die
in de provinciehoofdstad leven.

• Een inbraak in een woning aan de
Boulevard Barnaart leverde de daders,
die binnen kwamen door deuren en
een luik te forceren, precies 3 sieraden
op. Maar geen niemendalletjes: twee
gouden ringen en een gouden armband
met een totale waarde van ongeveer
f 40.000.-.
• Op 7 maart a.s. bestaat er 's avonds
tussen 7 en 9 uur gelegenheid om in
het Gemeenschapshuis plaatsen te bespreken voor de jubileum-operette van
de Zandvoortse Operette Vereniging.
Zoals bekend worden in het kader van
het 35-jarig bestaan op 14 en 15 maart
in de stadsschouwburg in Haarlem opvoeringen gegeven van 'Der Zarewitsch'
van Frans Léhar. Voor operetteliefhebbers die moeilijk ter been_zijn en/of
niet over eigen vervoer beschikken rijden
er speciale bussen met als vertrektijd 7
uur Celsiusstraat/Keesomstraat, 7.05
Linnaeusstraat, 7.10 Raadhuisplein, 7.15
Tolweg/Dr. C.A. Gerkestraat en 7.20
Huis in de Duinen. Ook voor buskaarten kunt u op 7 maart in het Gemeenschapshuis terecht terwijl er bovendien
nog een aantal toegangskaarten (f 15,-)
_verkrijgbaar is.
• De openbare bibliotheek geeft vooruitlopend op een wettelijke regeling, gebruikers van de bibliotheek de mogelijkheid om hun klachten, ideeën of
mening ten aanzien van de bibliotheek
kenbaar te maken.
Tot nu toe zijn de inspraakmogelijkheden voor de gebruikers geregeld in een
afvaardiging van twee gebruikers in het
algemeen bestuur van de bibliotheek.
In de bibliotheek hangt een brievenbus
waarin de gebruikers hun klacht, idee
of mening kunnen deponeren.
Binnen drie weken wordt aan de gebruiker een antwoord gestuurd. Anonieme
klachten worden niet in behandeling
genomen. Als mensen het moeilijk vinden om schriftelijk hun mening, klacht
weer te geven dan is het ook mogelijk
om dit mondeling te doen bij het
hoofd van de bibliotheek, de heer Haggenburg.

HUIS OF FLAT
gemeubileerd voor de maand juli '83
te huur gevraagd, voor 6 personen.
Brieven aan J.P. van Breemen
108 Fairway - Durbon-Noord 4001
Rep. Suid Afrika

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

POLEN,5398
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

Rumoer is terreur,
Laten we zacht zqn voor elkaar.

Metf in/urmofK utxr ttvlütdhtndvr en wal u daaraan kunt doe/* feuni u oonuroet-n fn; d* \edeilandw Sticn'mg Geluidhinder po*if>u» 381 2600 \J OrJ/t

ENERGIE

haeranr

Tebelangryk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
MAART 1983
Voor leden komen beschikbaar
1. de flatwoning voor alleenstaanden
LORENTZSTRAAT 571
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, blokverwarming, liften berging.
Huur f 461,30 per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan- alleenstaanden.
2. de flatwoning voor bejaarden
LIJSTERSTRAAT 2-37
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huur f 478,35 per maand.
Burgemeester en wethouder van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- aleenstaanden van 65 jaar en ouder;
- echtparen waarvan een van de huwelijkspartners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt
3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 246
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huur: f 622,20 per maand.
Burgemeester en wethouder verlenen voor
de woning slechts woonvergunning aan:
- gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van de woningen geschiedt
volgens het voor de verenigin geldende puntensysteeem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te
vermelden:
- het NIEUWE rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het

gemeentelijk puntensysteem, echter minus
het aantal punten voor het onderdeel de
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op
dinsdag 8 maart a.s. voor 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. Reactues 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 vrijdagmiddag 11 maart
1983 om 14.00 uur in het gevelkastje aan
het kantoor worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK MAART 1983
1. Aangeboden eensgezinswoning
BOERLAGESTRAAT
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, vaste trap naar boven.
Huur f 276,95.
Gevraagd: boven- of benedenetage (eventueel flat) met 2 slaapkamer (niet
in noord).
2. Aangeboden 4-kamer eensgezinswoning
KEESOMSTRAAT
Huurprijs f 352,55
Gevraagd 4-kamer (of kleinere) eensgezinswoning in het dorp of 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 lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren
tot het einde van de maand.

Installatie bureau

OPOIMElïIiM B*.
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 02507-18484*

Bouwbedrijf
VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

* utiliteisbouw
* nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

id.N.V.O.B
winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. bv.
Haar Ie m... meester l o t t e l a a n 16

315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

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

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.
* tweewMerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

omroepers

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jee. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemendael
Telefoon 023- 260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

GEVRAAGD TIMMERMAN
voor het maken van opberghok op staanplaats caravan
aan Verlengde Haltestraat.
Bellen na 18.00 uur 020 993519.

A. Ritman 1948 - 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
- 1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort

v.d.Werff

mijn bikker
•inde 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

na inspanningeven
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in
amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-2404 34
zandvoort / kerkstraat 11 / tel 02507 -1 35 «O

dinsdag 8 maart 1983

eanduaorrse 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 O 30 / advertentietarieven f O 30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr 6713.60.221
abonnementen f 25 - per laar, f 14 50 per half iaar, f 37 50 per post

filevorming opwegen naar zandvoort
straks van de baan?
• De Gereformeerde Kerk in Zandvoort krijgt een nieuwe predikant na
het vertrek begin vorig jaar van Ds.
van Hall naar Pernis. Het is de hoofdstedeling dr. M E. Brinkman, die het
beroep dat op hem werd uigebracht,
heeft aanvaard. De predikant, 32 jaar
oud, gehuwd, 2 kinderen,zal per 1 oktober a s. beschikbaar zijn. Hij is, op dit
moment nog full-time, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de
theologiese fakulteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het predikantschap in de badplaats zal hij in deeltijd
verrichten, zijn arbeid in de godgeleerdheid blijft hij voortzetten.

Er moet nog één grote financiële hobbel genomen worden, dan kan eindelijk
een aanvang gemaakt worden met de oplossing van de ergste verkeers- en parkeerchaos in de badplaats op drukke
dagen.
Het provinciebestuur, het gewest en de
gemeente Zandvoort hebben de plannen
kant en klaar liggen, maar wachten nu
op een forse bijdrage in geld van het rijk
om doeltreffende verkeersmaatregelen
te kunnen uitvoeren. Omdat nieuwe
wegen naar Zandvoort uit den boze zijn
- het rijk haalde in 1975 een streep door
die voornemens - moet al het verkeer
afgewikkeld worden via het bestaande
wegennet. Als het alleen woon - werkverkeer betrof zou dat wel gaan, maar
samen met het rekreatieverkeer levert
het sinds jaar en dag grote problemen
op.
In 1980 deed het buro Goudappel en
Coffeng uitgebreid onderzoek naar de
verkeerssituatie in Zuid-Kennemerland.
Duidelijk was dat het verkeer tot ver in
het achterland vast kwam te staan omdat de stroom auto's in het kustgebied
niet verwerkt kon worden. Sinds het begin van de jaren '60 is er maar weinig verschil in het aantal strandbezoekers, maar
die komen wel steeds vaker met het gemotoriseerde blik. 'Blij dat ik rij' wordt
steeds meer een vrome wens in de trant
van 'ik hoop dat ik niet stilsta'.

De uitvoering van de eerste fase van de
plannen, het goedkoopste deel, moet
al voor de nodige opluchting zorgen
Een van de maatregelen is de realisering
van een permanente hoofdwegenstruktuur, die de woonomgeving zoveel mogelijk moet ontlasten: Tolweg - Frans
Zwaanstraat - Cort. v.d. Lindenstraat
en Kostverlorenstraat- Sophiaweg-Van
Lennepweg - Vondel laan. Het is de bedoeling dat er een verkeersbeheersingssysteem tot stand komt. Met behulp
In 1981 kwam het Gewest Kennemerland met een reaktie op de studie, waar- van de komputer houdt men de intenin de knelpunten nog eens op een rij wer- siteit van het verkeer in de gaten, stemt
men de verkeerslichten op elkaar af,
den gezet en de meest wenselijke maatregelen opgesomd. In mei '82, vlak voor evenals de bewegwijzering die steeds
de raadsverkiezingen, boog de gemeente- aangepast moet kunnen worden. Bij de
Tolweg en aan de kop van de Zeeweg
raad zich over de files en opstoppingen.
komen doseerpunten, de NZH-bus
Als alle knelpunten in Zandvoort en de
krijgt betere ontsnappingsmogelijkheregio verholpen werden, zou dat zo'n
den zoals tweerichtingsverkeer op de
21 miljoen gaan kosten. Wat al te begroPrinsesseweg.
telijk en daarom is het verkeersplan in
een viertal fasen verdeeld. De eerste fase
die een groot aantal maatregelen in en
rond Zandvoort bevat is geraamd op 6,6
Vrijwillige Hulpverlening
miljoen. De provincie is bereid daarvan
1,4 miljoen voor haar rekening te nemen,
van het rijk wordt de overige 5,2 miljoen verlangd.

Alle maatregelen zullen overigens niet
veel uithalen als het parkeerprobleem
in de badplaats niet opgelost wordt en
de duizenden automobilisten kris kras
door het dorp blijven rijden op zoek
naar een geschikt plekje. Als eksperiment denken de deskundigen aan een
systeem dat tot doel heeft de auto's zo
snel mogelijk naar een parkeerplaats te
leiden, op parkeerterreinen of aan de
openbare weg, Zandvoort wordt dan in
sektoren verdeeld, als alle plaatsen daar
bezet zijn, gaat de sektor dicht voor de
badgasten.

Of men ooit verder zal komen dan deze
eerste fase is de vraag. De meest kostebare werkzaamheden, zoals de aanleg
van busbanen aan de oostzijde van
Haarlem-Heemstede en de herinrichting
van de Boulevard Barnaart zijn naar
een later tijdstip verschoven. Het zal
niemand verbazen als die toekomstplannen in de algehele bezuinigingswoede
sneuvelen.

kent u ze nog..

• Afgelopen zaterdag zijn de bewoners
van de eerste Lorentzstraatflat begonnen met de aanleg van een fietscrossbaan op het speelterrein tussen de flat
en het circuitgebied. De inspanningen
van de flatkommissie om het speelprojekt daarmee af te ronden zullen a.s.
zaterdag 12 maart bekroond worden.
Als er tenminste genoeg buurtbewoners zijn die vanaf plm. 9.30 uur een
handje mee willen helpen.. Daarna
wordt het terrein 2 weken afgesloten
om de ruim 200 meter lange baan de
kans te geven hacd te worden. Na 25
maart is de piste voor alle fielscrossers
toegankelijk. De bewonersgroep die
dit deel van het projekt onder zijn hoede heeft, keek ook al verder in de toekomst. Op 21 mei zal de baan officieel
geopend worden met een drankje en
een hapje. Er worden dan bovendien
een aantal wedstrijden georganiseerd.
Belangstellenden daarvoor kunnen zich
melden bij R. Mulder, tel. 17835 of bij
R. Soekhai, tel. 17362.

PROGRAMMA VROUWEN VAN NU
TOT EIND M A A R T
T.e.m. 29 maart a.s. luidt het programma voor de Vereniging Vrouwen
van Nu.:

17373

woensdag 9 maart:
wandeling door de Waterleidingduinen.
Verzamelen om 9.30 uut bij de bushalte van lijn 80 op het Louis Davidsplein.
dinsdag 15 maart:
bezoek aan het Frans Halsmuseum o.l.v.
de heer Kooij. Verzamelen om 10.15
uur bij de ingang van het museum,
woensdag 16 maart:
wandeling naar het Karrewiel. Verzamelen om 10.00 uur bij de Rotonde,
woensdag 23 maart:
duinwandeling naar het trefpunt van
Johnny. Verzamelen om 10.00 uur bij
de spoorbomen op de Sophiaweg.
donderdag 24 maart:
ekskursie naar het unieke schoenenmuseum in Tilburg, daarna gelegenheid tot
winkelen en bezoek aan het safari-park
te Hilvarenbeek. Vertrek om 8.00 uur
vanaf het Gemeenschapshuis.
dinsdag 29 maart:
lezing met diaas door de heer Kooij onder het motto 'Mal en Mooi in de Mode',
waarin de kostuumgeschiedenis van
1500 - 1950 wordt belicht. Aanvang
14.00 uur in het Gemeenschapshuis.

spektakulaire zege van zvm
op koploper afc'34
Afgelopen zondag toonden de Zandvoortmeeuwen het nodige opgestoken
te hebben van de vriendschappelijke
'warming-up'-duels tegen Ajax'tweede
en hoofdklasser DWV. Koploper in de
eerste klasse AFC'34 werd ronduit over
de knie gelegd.
De ZVM-voorhoede benutte in deze
strijd de kansen ten volle, terwijl de defensie weinig heel liet van de afc-aspiraties. De 4-1 einduitslag laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het lijkt
er op dat de meeuwen juist tegen de allersterksten hun beste beentje voer zetten, ook Stormvogels uit IJmuiden werd
enige tijd terug zonder pardon gevloerd.

tieve zandvoorters tweemaal via Dijkstra
en Schoorl. De wedstrijd kon toen eigenlijk niet meer stuk. De meeuwen konden
van de thee gaan genieten in het besef
van een ongedroomd komfortabele positie, omdat Makau vlak voor rust de 3e
treffer liet aantekenen. Kort na de hervatting maakte Jos van der Meij aan alIe illusies van afc-zijde een eind door
4-0 te skoren. Dat de afc-ers vervolgens
nog de eer konden redden met een doelpunt van Paul Reus, was alleen voor de
statistiek van belang.

Met dit resultaat hebben de meeuwen
zich vaster in de middenmoot genesteld,
al blijft de marge met staartploeg SEW
klein. De klups in deze klasse doen nu
ZVM miste Steef Water en Richard Kerk- eenmaal weinig voor elkaar onder en
man m de basisopstelling, maar hun ver- met nog 10 wedstrijden te gaan is de
uitkomst hoogst onzeker.
vangers Michel Dijkstra en Mario van
Leeuwen waren uitstekend op dreef.
Binnen 10 minuten skoorden de produk-

de zandvoorters is uit en binnenkort bij de boekhandel verkrijgbaar. Het
is-een vervolg op het fotoboek dat m 1975 verscheen en inmiddels geheel
is uitverkocht. In het vrijdagnummer van de koerant komen wij nader op
het tweede deel van kent u ze nog.
terug.

familieberichten

gezondheidscentram na 10 jaar
oog steeds rnodelprojekf
Van de gelegenheid om vrijdagmiddag
in het Gezondheidscentrum het bestuur
geluk te wensen met het tienjarig bestaan werd door velen gebruik gemaakt.

Onder de talrijke bezoekers zagen wij
de drie wethouders, plaatselijke artsen,
oogarts Dr. Smit, verloskundige Christine Oudshoorn, een vitale zuster Regoord, de vroegere wijkverpleegkundigen Stiphout en Molenaar-de Wilde, mevrouw Machielsen en bestuursleden van
de voormalige kruisverenigingen. De
voorzitter van de Stichting Gezondheidscentrum Zandvoort, de heer N.F.
Bakels, merkte in zijn toespraak op dat
de bouwkommissie, die in 1970 met de
mevr. Kraan-Meeth

heer en mevrouw Jansen en sprak de
hoop uit dat zij zich hier spoedig thuis
zullen voelen. (Uit de vlotte manier
waarop de dochter Miranda en Jolanda
met de schalen snacks rondgingen bleek
duidelijk dat die twee daar niet veel
moeite mee zullen hebben). Daarna
was het woord aan mevrouw Post die
dankte voor de prettige samenwerking.
Zij noemde de voorzitter van de Kruisvereniging, de heer Van Norden, 'een
rots in de branding' en vertelde met enthousiasme over het optreden van de
heer Bakels 'tussen de potten en krukken' wanneer tijdens het uitleenuur
niemand anders beschikbaar was.
In intieme kring werd de bijeenkomst
voortgezet in Fong Lie aan de Zeestraat.
De heer Bakels, die mevrouw Post in het

Heden is voor ons nog onverwacht heengegaan,
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Gezondheidscentrum fraaie bloemen
had geschonken, overhandigde haar nu
een geschenk onder koevert, terwijl de
heer Van Norden, niet alleen voorzitter
van de Kruisvereniging Zandvoort maar
ook bestuurslid van de Stichting Zuid
West Kennemerland, in dez« laatste
funktie met enige welgekozen woorden
uiting gaf aan de waardering van genoemde stichting. Ook hij liet zijn toespraak vergezeld gaan van een enveloppe
met inhoud. Mevrouw Post schonk tenslotte aan alle bestuursleden een produkt uit haar nieuwe woonplaats Alkmaar. Het werd een bijzonder geanimeerde avond waaraan de kulinaire hoogstandjes van Meta en Rob een belangrijke
bijdrage leverden.

HENDRIK JOHANNES DRAAIJER

echtgenoot van Johanna Kuijper
op de leeftijd van 73 jaar.
J. Draaijer-Kuijper
Wim en Ronny
Henk en Linda
Remy, Jim, Linda
Cor
Annemarie, Lianne, Karin
Anneke en Gerard
Gerard-Hein
Rebecca en Berry
Serah
2042 EN Zandvoort, 7 maart 1983.
Dr. C.A. Gerkestraat 11.
Geen bezoek aan huis - geen toespraken.

besprekingen begon, een vooruitziende
blik heeft gehad want nog steeds wordt
het Zandvoorts gezondheidscentrum als
voorbeeld gesteld. In de gezondheidszorg hebben in de loop der jaren echter
tal van veranderingen plaats gevonden
Zo zijn de wijkverpleegkundigen thans in
dienst van de Stichting Zuid West Kennemerland en worden zij gesalarieerd
door de A.W.B.Z. Met nadruk verzekerde voorzitter Bakels dat het bestuur op
de bres zal blijven staan voor de plaatselijke gezondheidszorg.
De scheidende beheerster, mevrouw Post,
werd toegesproken door sekretaris van
den Oever, die met waardering gewaagde van de manier waarop zij gedurende
bijna tien jaar het gebouw heeft onderhouden. 'U schonk duizenden kopjes
koffie en lapte de 96 ramen en de 140
vierkante meter tegelwand alsof het Uw
eigen bezit was'. Ook de wijze waarop
haar echtgenoot het uitleenmateriaal
verzorgde was boven alle lof verheven.
In aansluiting daarop verwelkomde spreker het nieuwe beheerdersechtpaar, de

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

dierenbescherming zet steun
aan zusterorganisaties voort

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 10
maart om 13.00 uur op de algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van het woonhuis om 12.40 uur.

Ondanks het feit dat de Vereniging
voor het Welzijn der dieren het jaar
moest afsluiten met een nadelig saldo,
veroorzaakt door een dringend noodzakelijke verbetering aan het vogelhuis
en de daarbij behorende vijver op het
terrein van het Kennemer Dierentehuis,
konden tal van dierlievende organisaties met een gift gelukkig worden gemaakt.

De kas-kommissie 1982, bestaande uit
mevrouw Smorenburg-Winter en de heer
J.W. Petersen, verleende de penningmeesteresse mevrouw Ipenburg décharge
onder dankzegging voor het door haar
gevoerde beheer. Als kas-kommissie
1983 zullen genoemde mevrouw Ipenburg en mevrouw Boterhoven de Haan
zich over de boeken van de nieuwe
penningmeester buigen.
De moeilijkheden waarmee het hoofdbestuur door de van overheidswege voorDat waren de Stichting 'Kennemer Dierentehuis' f 4.000.- (onder voorbehoud), geschreven bepalingen te maken kreeg,
Inspektiefonds f 1.000.-, Anti Bio-indu- de gevolgen van gevoerde akties o.a.
onder de slogan 'Denk na voor U een
strie f 500,-, Zeehondencrêche in Piehuisdier neemt' en het 120-jarig beterburen f 500,-, 'De Apenhof' f 250,-,
staan ter gelegenheid waarvan een symAnti Vivisektie f 250,- en het Europees
posium voor wetenschappers en een
Komité tot Bescherming van Zeehonlanddag voor de 90.000 leden zullen
den en andere pelsdieren f 250,-. Deze
worden georganiseerd werden in een
bedragen werden bekend gemaakt tijdens de vorige week donderdag in het
boeiend betoog door direkteur VuylGemeenschapshuis gehouden ledenversteke uit de doeken gedaan. Een duigadering, die namens het hoofdbestuur
delijk bewijs dat een 120-jarige kan
werd bijgewoond door direkteur Vuylbruisen van jeugdig enthousiasme, maar
GEWIJZIGDE NORMEN
steke, voorzitter Van Rijn en Mary van
ook dat het beschermen van dieren nog
GEMEENTEGARANTIE
lersel, public relations. Ook dit maal
steeds een harde noodzaak is.
AA N K O O P W O N I N G E N
kon het bestuur niet slagen in het aanDe normen voor het verkrijgen van
trekken van een voorzitter, waarschijneen gemeentegarantie bij de aankoop
lijk omdat vice-voorzitter Meems het
van een woning zijn ingrijpend veranprima doet. In de plaats van de aftredende penningmeesteresse mevrouw
derd. Zo wordt nu uitgegaan van een
Ipenburg werd de heer Ploegman bij
gelijkblijvend inkomen, terwijl het inakklamatie gekozen. Het bestuurslid
komen zelf volgens strakkere maatstamevrouw Stokman zal de taak van de
ven wordt vastgesteld. Kinderbijslag,
Natuurvoedingswinkel 'De Gouwe',
aftredende leidster van de jeugdbrigade. vorige week verplaatst van de Haltetantièmes, gratifikaties en vaste bijverdiensten tellen daarvoor niet meer
Helen Christianus, overnemen. Beide
straat naar de Grote Krocht, verandermee. Nadere informatie over gemeendames, die ieder een belangrijke bijde niet alleen van adres maar ook van
tegaraties kunt u krijgen op de afdeling
drage aan de bloei van de vereniging
naam. 'Salomo' staat er nu in fraaie
volkshuisvesting en ruimtelijke ordehebben geleverd werden hartelijk toeletters op de etalageruit en dit inspireerning ter gemeentesekretarie.
gesproken door vicevoorzitter Meems
de Fanny Rosenzweig, voorzitster van
terwijl ze uit handen van het bestuursde Stichting Mondiaal Alternatief, haar
Nog een bericht van de gemeente.
lid mevrouw Petersen een fraai boeket
toespraak ter gelegenheid van de offiIn de brochure 'de huisvestingsregels'
bloemen in ontvangst mochten nemen.
ciële opening vrijdagochtend bloemrijk
van Zandvoort, staat op pagina 1 wat
Zowel uit het jaarverslag van de sekrete beginnen met het verhaal over de
officieel onder 'samenwoning' wordt
taresse als dat van de jeugdbrigade viel
lange reis met een karavaan van de
verstaan. Het betreft mensen die tente beluisteren dat ook in 1982 tal van
koningin van Sheba naar Jeruzalem
minste 1 jaar op hetzelfde adres woakties zijn gevoerd om de doelstellingen om daar na te gaan of de verhalen over
nen, wat moet blijken uit het bevolkings- van de vereniging zo goed mogelijk te
de wijsheid van Salomo wel klopten.
register, en mensen die tenminste 1 jaar verwezenlijken. Bovendien bleken de
'Om zich er van te overtuigen dat het
samen staan ingeschreven bij de afdeling goede kontakten met de plaatselijke
een jaar geleden genomen besluit van
volkshuisvesting, maar niet noodzakeMarianne Snoek om in Zandvoort een
politie en de uitstekende samenwerking
lijkerwijs al samenwonen.
met het Kennemer Dierentehuis van
natuurvoedingszaak te openen een wijs
Het is gebleken dat hier nogal wat misveel belang.
besluit'was hoefde men niet zo ver te
verstanden over zijn ontstaan bij de
gaan' aldus mevrouw Rosenzweig, die
puntentoekenning door de gemeente
het belang van natuurvoeding in tal van
en bij inschrijvingen op EMM-huizen.
opzichten naar voren bracht. Niet alleen
Daarom voor alle duidelijkheid het
voor de gezondheid maar ook voor het
volgende:
WETSWINKEL
kreëren van arbeidsplaatsen omdat de
- als men als samenwonend paar inGemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
biologiese landbouw nu eenmaal zeer
schrijft op een EMM-woning en niet
Ie en 3e woensdag van de maand van
arbeidsintensief is. Spreekster verwachtvoldoet aan bovengenoemde huisves17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
te dat in het afgelopen jaar in de Haltingsregels wordt de aanvrager beschouwd
testraat de basis gelegd werd voor een
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
als alleenstaande. Dat betekent o.a. dat
toekomstig alternatief gezondheidsGeeft advies, hulp en informatie van
geen woonvergunning wordt verleend
centrum van waaruit lezingen, studies,
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
voor een woning met meer dan 3 kaoefeningen en konsulten kunnen wor12.30 uur en iedere woensdagavond
me rs.
den georganiseerd. De Stichting Monvan 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
alleenstaanden en mensen die samen
diaal Alternatief zal daaraan graag
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
willen gaan wonen en zo ook genoteerd
haar medewerking verlenen, in het
staan bij de afd. volkshuisvesting (zie
bijzonder in het kader van haar aktie,
boven) krijgen geen punten voor de
MAATSCHAPPELIJK WERK
gericht op onderwerping van eksport
huidige wijze van huisvesting zoals omNoorderstraat 1. telefoon 13459
van chemicaliën naar Derde Wereldschreven op pag. 3 van de gemeentelijke
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
landen aan ekologies verantwoorde
brochure.
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
voorwaarden. 'Want uit die landen im-

B.C. BAREL - TANDARTS
Kostverlorenstraat 52, Zandvoort
Tel. 02507 - 1 85 48
Brengt ter algemene kennisname dat m.i.v. de
maand maart avondbehandeling mogelijk wordt.
Met name bestemd voor diegenen die daar vanwege
werkomstandigheden of anderszins de voorkeur
aan geven.
Nieuwe patiënten kunnen zich aanmelden.

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

POLEN,5398
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

omroepers

de gouwe heet nu salomo
porteren wij weer produkten die bewerkt zijn met b.v. bestrijdingsmiddelen die binnen de Europese Gemeenschap wegens hun gevaar voor onze ge
zondheid verboden zijn' aldus spreekster, die met het doorsnijden van een
enorm notenbrood de opening verrichtte.
De eigenares Marianne Snoek is oprecht
gelukkig met het nieuwe pand, waaraan
behalve zijzelf en vriend Derk Jan Harmsen, Ansje Molenaar en Grete Bergman
met man en macht gewerkt hebben om
op tijd klaar te komen'. We hebben in
de Haltestraat quitte gedraaid en nu
moeten we dus weer van de grond af
opbouwen. Maar we zijn vol goede
moed, want in die ene week hebben we
al gemerkt dat we hier gunstiger zitten
dan in de Haltestraat'.

adviesdiensten

A. Ritman •
1948
1983
35jaartandtechniker

1973

-

1983

tien jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Sankties tegen
ZUID-AFRIKA

- wanneer?
DE VRIJHEIDSSTRIJD
GAAT DOOR!

waterstanden
mrt

H.W.

L.W.

H.W.
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5
6
7
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07.09
07.43
08.42
10.11
11.46
00.23
01.30
02.14
02.47
03.22
04.05

15.10
15.43
16.42
18.10
19.44
08.22
09.30
10.14
10.48
11.24
12.06

19.22
20.16
21.30
22.59
-.13.03
13.56
14.27
14.54
15.27
16.08

03.22
04.16
05.28
06.59
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00.07

9
10
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gezondheidszorg is een zaak
van artsen en patiënten samen,
vinden adé en bart

1 maart - 7 maart 1983.
ondertrouwd: Jurrian Teunis Krot
en Carla Castenberger.
gehuwd: Paul Johan Holleman en
Henrica Adriana van Houten.
geboren: Maurice zoon van E. MAssee en A.H. v.d. Wildenberg; Sven zoon
van J.M.M. van Nes en P.C.M, van Straten; Kelly dochter van W. Koene en E.
van Soolingen; Maarten zoon van N.E.C.
Scholderen Y.E. Pieterse.

9e artsen in nieuw noord, Bart van Bergen en Adé Scipio-BIüme, beginnen
langzaam maar zeker een indruk te
krijgen van de badplaats. Zandvoort,
het balkon van Amsterdam zoals het
ook wel genoemd wordl,heeft zo zijn
aigen kenmerken, half dorps, half
stads. De nieuwbouwwijk ten noorden
van de spoorlijn is weer een hoofdstuk
apart. Voor de twee artsen en beider
gezinnen, afkomstig uit Nijmegen, begint hier een heel nieuw leven. Ter nadere kennismaking stelde de koerant
hen een aantal vragen.

overleden: Anna Maria van Zeijl geb.
Waidmann, oud 81 jaar

nieuws
•korf & klein

Jullie zijn op l maart gestart met de
Huisartsenpraktijk Noord aan de Pasteurstraat. Jullie komst heeft wel enige
opschudding verwekt. Hadden jullie
dat verwacht?

• De Yoga-studio Zandvoort start 22
maart een nieuwe kursus, die uit een
reeks van 10 lessen zal bestaan. Naast
een aantal lichte yoga-oefeningen, wordt
veel aandacht besteed aan het leren ontspannen. De groepjes zijn klein (maks.
6 pers ), zodat er voldoende gelegenheid is voor persoonlijke begeleiding.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Gonny van Huystee, tel.17889.

Adé: ik heb niet zo'n behoefte daar
weer op terug te komen We hebben
kontakt gezocht met de zittende huisartsen en het is duidelijk dat we het
voorlopig met zijn tweeen moeten
doen. Toch hoop ik dat er iets van samenwerking van de grond komt, ook
al is dat niet direkt de waarneming.
Wij zullen daarvoor de deur niet dichtdoen.

Hoe is het kontakt met de andere werkers in de zandvoortse gezondheidszorg?
Bart: wijkverpleging en fysiotherapie
hebben onlangs een eerstel i jnsgesprek
georganiseerd. Daar hebben we met
veel mensen kennis kunnen maken en
het ziet er naar uit dat die samenwerking in Zandvoort wel zal lukken. Dat
initiatief steunen we van harte.
Adé: we hebben wel aangegeven, dat
we tegelijk echt wijkgericht willen werken, liefst met een vast wijkteam. Daar
is al van meerdere kanten positief op
gereageerd.

Er is veel gepraat over aantallen patiënten per arts, normgetallen e.d. Een nieuwe praktijk zou niet haalbaar zijn?
Adé: ik denk dat de stichting WEL, die
er voor gezorgd heeft dat wij hier kwamen, de behoefte van de wijkbewoners
goed gesignaleerd heeft. Dat is niet hélemaal in aantallen aan te geven, maar dat
hier een probleem ligt, het isolement
van de wijk, op zijn minst in sociaal opzicht, dat is ons duidelijk.
Bart: Schermen met getallen, dat is niet
zo zinnig. Er zit een groot gat tussen gemiddelden en de ideale situatie. Hoeveel
patiënten je aanvaardbaar vindt, hangt
ook van je ideeën af hoe je met ze om
wilt gaan, hoeveel tijd je er voor uit
wilt trekken enzovoort.
Adé: we denken datje met 1600 tot
1800 patiënten in plaats van de gemiddelde 2500 goed kunt funktioneren als
huisarts.
Bart: Er komt bij, WEL heeft een keus
gemaakt voor een bepaald soort arts,
had daar een beeld van. Onderdeel daarvan was dat wij menen met relatief minder patiënten rond te kunnen komen,
voor onze levensstandaard dan ook
minder hoge eisen stellen.

canduoortee Noerar*

artsenduo voor hun praktijkruimte in nieuw noord
dichter staan bij degene om wie het
gaat.
Adé:
alert zijn op klachten, die niet
Adé: dat is moeilijk te zeggen van jezelf.
louter lichamelijke oorzaken hebben.
Je kunt jezelf ook niet op de borst
kloppen. De stichting WEL heeft eigen- Het betekent wel dat er dan een heel
lijk geselekteerd op iets als mentaliteit. goede afbakening moet komen met anDaar is toch wel uitgebreid over gepraat, dere werkvormen, het maatschappelijk
werk bijvoorbeeld, of de wijkverplebereidheid tot samen werken, wijkgeging. Je moet niet in eikaars vaarwater
richt werken, iets samen willen doen
zitten, al blijven er overlappingen bemet de patiënten, het verschil tussen
staan.
arts en patiënt kleiner trachten te maken, de mogelijkheid van een patienAlternatieve geneeswijzen, hoe staan
tenoverleggroep, dat soort dingen.
jullie daar tegenover?
Bart: het serieus nemen van mensen.
Bart: wat onwennig. Als het om een be. dat is echt heel belangrijk.
wuste keuze gaat, wijzen we het zeker
Jullie zijn van een nieuwe lichting huis- niet af, we hebben er een open oor
voor. Het kan geen kwaad als de preartsen, kwa leeftijd -30-ers- en kwa
tenties van ons eigen vak tot de juiste
opleiding. Komen daardoor andere
proporties worden teruggebracht, als
aksenten aan bod?
mensen duidelijk gemaakt wordt wat
Bart: de basisopleiding dat scheelt niet
ze van de 'gewone' geneeskunde mogen
zoveel, is erg gericht op lichamelijke
verwachten en wat niet. Maar datzelfde
ziektes, klachtenpatroon enzo. Eerst
geldt voor de alternatieve geneeswijzen.
de machine zeg maar, achteraf komt de
Ook daar valt niet alles te halen en die
patiënt ook nog eens om de hoek kijnemen soms net zo de verantwoordelijkken. Gelukkig is daar de laatste tijd
heid van de mensen zelf af. Dan maken
een kentering in gekomen. Klachten
ze dezelfde fout. Kortom: niet zaligkunnen zoveel oorzaken hebben, daar
makend, maar het kan voor een aantal
moet je naar zoeken, dan blijf je ook
mensen een oplossing bieden.

Je zegt: een bepaald soort arts. Hoe
omschrijf je dat zelf dan?

foto Jacob Koning

Een laatste vraagt Jullie vormen samen
een praktijk, hoe regelen jullie dat onderling?
Adé: we streven ernaar dat ieder van
ons elke dag te bereiken is. Er moet
een stuk vrije artsenkeuze bestaan. Het
mag niet zo zijn dat iemand die bewust
voor de één kiest, de volgende dag op
de ander is aangewezen.
Bart: patiënten kunnen dus echt kiezen, maar voor de waarneming is de
huidige opzet heel handig.

Bedankt voor het gesprek. Ik zal jullie
nog wel tegenkomen op de feestelijke
avond die WEL de 21e in 't Stekkie
organiseert. Veel sukses en tot ziens.

belangrijke adressen

• De stichting E.V.A. wil deze maand
een kursus 'Vrouw en Arbeid' opzetten.
Achterliggend idee is dat vrouwen in de
huidige situatie moeilijk aan de slag kunnen komen. Er is al weinig werk en veel
vrouwen hebben ook nog eens de handikap van onvoldoende vooropleiding. In
de kursus komt een groot aantal onderwerpen aan de orde: hoe kijk je tegen
werk aan; vrijwilligers-, huishoudelijk-,
betaald- en zwart werk; geschiedenis
van de vrouwenarbeid; werkeloosheid;
ervaringen uit werk of opleiding; sociale zekerheid; hoe kun je werk vinden
en hoe doe je dat, enzovoort.
De kursus vindt plaats in de openbare
bibliotheek, 10 maal op de donderdagavond. Kosten f.30,- Aanmelding vóór
18 maart is mogelijk bij Ingrid Veerkamp tel.14744 of bij Elly Bluijs,
tel. 18139.
• Het bestuur van de gemeenschap Haarlem e.o. van het Humanisties Verbond
wil proberen in Zandvoort meer interesse te wekken voor de humanistiese
levensovertuiging. Er wordt daartoe een
oriënterende bijeenkomst gehouden op
maandag 14 maart a.s. in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg 34.
Aanvang 20.00 uur.
De bekende humanist Jan de Leede zal
op die bijeenkomst spreken over het
onderwerp: 'Wat is Humanisme'.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij.

Adé, je bent de eerste vrouwelijke huisarts in Zandvoort. Een ongebruikelijk
beeld voor mensen.
Adé: ik ben in alle opzichten een huisarts voor het hele gezin, dat maakt geen
enkel verschil. Wel weet ik uit ervaring
dat sommige vrouwen zich in bepaalde
situaties meer op hun gemak voelen bij
een vrouwelijke arts, bij een inwendig
onderzoek bijvoorbeeld. Makkelijker
over typiese vrouwelijke klachten en
problemen praten.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 GemeenteMkretarie
17947 Informatiaburo vvv

(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magezijn
13360 Rinko var koopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

kollege wil eerste bezoek
aan kasino subsidiëren
'De zakelijke vraag is', zo sprak financiënwethouder Flieringa jongstleden
maandag in de kommissie der gelddeskundigen, 'bent u bereid de reklamekampagne van het kasino te steunen
ja of nee.'

Nee, was het onomwonden antwoord
van cda, pvda, d'66 en gemeentebelangen. Mogelijke voorstanders buiten b en
w waren er deze avond niet, want de
vvd wilde zich eerst nog in eigen kring
beraden. Het kollegevoorstel luidde:
geef het kasino vrijstelling van toeristenbelasting voor maks. 28.000 eerste
bezoekers, die in het kader van een reklame-aktie een vrijkaartje krijgen. De
gemeentekas wordt daardoor f 71.000,lichter.
De kasino-direktie, blijkbaar geïnspireerd
door het laatste sukses van de Cenav, die
toch mooi een ton in de wacht gesleept
had, had niet voor 10°/o van de bezoekers, de bewuste 28.000, maar meteen
maar voor 50% vrijstelling gevraagd.
Dat was zelfs voor dit vrijgevige kollege
te veel van het goede.

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).

waterstanden
mrt

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

12
13
14
15

02.14
Q2.47
03.22
04.05
04.39
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06.17
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09.37
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10.14
10.48
11.24
12.06
12.39
13.06
13.40
14.17
14.52
15.31
16.21
17.39
19.12

14.27
14.54
15.27
16.08
16.50
17.27
17.59
18.29
19.09
20.02
21.12
22.34
23.59

22.27
22.53
23.25
00.07
00.49
01.27
01.59
02.30
03.11
04.03
05.12
06.34
07.59

16
17
18
19
20
21
22
23
24

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 13 maart a.s.:
10.00 uur . Kand. Th. Hibma
Gemeensch. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 13 maart a.s.:
10.00 uur: Kand. Th. Hibma
Gemeensch. dienst
PROTESTANTENBOND
zondag 13 maart a.s.:
10.30 uur : Niko van Noordenne d.g.
Amsterdam
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 12 maart a.s.:
19.00 ur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 13 maart a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17273.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073
speelhuis-direkteur: ' het is gelukt, we worden gespekt door de gemeente'

Flieringa meende dat de kommissieleden niet op de hoogte waren van de
juiste feiten. Feiten die echter alleen
achter gesloten deuren - alweer- naar
voren mochten komen. Onder hevige
protesten (Termes: u doet maar, maar
niet voor mijn verantwoording) gingen de deuren voor pers en publiek
dicht.

De Stuurgroep Maatschappelijke Diskussie Energiebeleid organiseert in Zandvoort een tweetal bijeenkomsten. De
eerste -informatieve- vergadering is
gepland op woensdag 16 maart a.s. om
12.00 uur in het Gemeenschapshuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt een nadere toelichting gegeven op het door de
Stuurgroep gepubliceerde Tussenrapport. De deelnemers kunnen met elkaar
van gedachten wisselen over de in dat
rapport neergelegde informatie.
Aan het einde van de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers een uitgebreid
persoonlijk vragenformulier dat zij mee
naar huis kunnen nemen om het op hun
gemak door te lezen en, als zij dat willen, met andere te bespreken.
Woensdag 30 maart volgt er dan een
diskusfciebijeenkomst. Daarin staat het
vormen en uiten van meningen centraal.
Voor- en tegenstanders van de verschillende richtingen die met het energiebeleid kunnen worden ingeslagen, kunnen
met elkaar in diskussie gaan en de argumenten voor hun standpunten op tafel
leggen.

medische dienst

Pvda-er Aukema mocht het voortouw
nemen. T is b en w nu werkelijk in de
bol geslagen, merkte hij op. Een bedrijf
dat nog steeds miljoenen winst maakt
voor de staatskas, gaat het wat minder
door de recessie, een achterblijvend beleid t.a.v. illegale gokhuizen in de hoofdstad en door de konkurrentie van Scheveningen, dat met zijn fin-de-sièclesfeer de zandvoortse katakomben in de
schaduw stelt. De reklame-aktie om de
teruggang op te vangen moet nu door
de gemeente betaald worden. Zo mag
een gemeentebestuur niet met openbare financiën omgaan.'
Ook d'66-er Jan Termes had er geen
goed woord voor over . 'Te dol om los
te lopen, zei hij, het gaat om een gewoon bedrijf dat akwisitie pleegt. Dit
mag niet van de gemeente gevraagd
worden.'En Ingwersen (cda): 'dit spant
de kroon, we zijn nog maar net van het
circuit bekomen. Het is een verwerpelijk voorstel voor een verwerpelijke
zaak. De wethouder stond ooit als
zuinig te boek, maar nu groeien de
bomen toch weer tot in de hemel.
Nu het niet gelukt is de illegale gokkerij een halt toe te roepen, zouden wij
de verminderde opbrengst van het kasino moeten dekken, de gevolgen van
kriminaliteit legaal subsidiëren. Ik
ben absoluut tegen, aldus de cda-er.
Jaap Koning (gem. belangen): 'eerst
moet er meer toeristenbelasting komen, worden de karavans ekstra belast en nu dit. Laten we er voorlopig
maar niet aan beginnen.'

DISKUSSIE ENERGIEBELEID
IN Z A N D V O O R T

Er is geen helderziendheid, laat staan
verontrustende elektronika voor nodig om te weten wat zich in de gebarrikadeerde ruimte afspeelde. Het
kasino dreigt de winderige kustgemeente te verlaten als de zaken niet
beter gaan. In Amsterdam, waar de
illegale speelzalen nauwelijk aangepakt worden, staat men te popelen om
een wettig gokpaleis binnen de grenzen te halen. Zandvoort speelt bij
wijze van spreke degradatievoetbal
en prompt raakt het bestuur van de
klup in paniek. Ten koste van gemeenschapsgeld, dat wel.

eanduoorbe Noerartf

vernieuwing kleedkamers zvm-kluphuis

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

foto Jacob Koning

Eind maan zal de gemeenteraad een krediet van f336.000.- beschikbaar stellen voor de renovatie van de
kleedkamersakkommodatie van het Zandvoortmeeuwenkluphuis aan de Vondellaan. Voorwaarde is dat de
verbouwing onder supervisie staat van de dienst publieke werken. Alle partijen zijn het er roerend over eens
dat het niet langer uitgesteld kan worden, al wordt er nog wel gebekvecht over de financieringswijze en
dergelijke. Er komt ondermeer een zestal moderne kleedkamers op een rij aan de stationszijde, de kantine,
die de meeuwen destijds menig zweetdruppeltje heeft gekost, blijft behouden. Oudgediende, maar nieuw
raadslid Jaap Koning bracht verleden en toekomst van ZVM bij elkaar: 'ik heb de eerste wedstrijd in 1936
nog zien spelen, tegen Scheveningen 2-1, voor onze aankomende eredivisieklup kan de huidige akkommodatie er echt niet mee door.' Geen doemdenker, dat is duidelijk. Maar ook het ZVM-bestuur kan najarenlang touwtrekken de toekomst met optimisme tegemoet zien. Als het provinciebestuur een beetje opschiet
met haar toestemming kunnen hopelijk in mei de bouwvakkers al aan de slag.

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

wijkraad nw noord geeft 't niet op
en wil opnieuw beginnen

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

Haltestraat 65, tel. 12060

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

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

Het is lange tijd heel stil geweest rond
de stichting wijkraad nieuw noord. Na
de wijkraadverkiezingen begin vorig
jaar, waaraan zo'n 10°/o van de noordelingen boven de 18 jaar deelnamen
-een bescheiden maar hoopvol beginverwachtte menigeen een verfrissende
aanpak van het kersverse bestuur om
de nog immer vrij troosteloze wijk
nieuw leven in te blazen.
Daar is weinig van terecht gekomen. Er
zat weinig samenhang in het bestuur,
persoonlijke tegenstellingen en oud
zeer speelden een rol. Het opbouwen
van een vertrouwensrelatie met de wijkbewoness kreeg zo weinig kans. Voorzitter Jaap van der Oord windt er geen
doekjes om: 'op de oude voet doorgaan,
dat ging niet. Als je je eigen straatje
nog niet schoongeveegd hebt, wat zal
je dan in het straatje van een ander
doen? Toch vonden we dat het initiatief niet mocht doodbloeden. De meest
omstreden figuren zijn uit het bestuur
gestapt, we willen nu een nieuwe start
maken, fris van de lever.'
Jaap van der Oord, Hermine Risseeuw,
Milous Wallig en Alois van Zwol stuurden enkele weken terug een oproep de
wijk in. 'De moeilijkheden binnen het
bestuur hebben we gelukkig kunnen
oplossen, zo lieten ze de wijkbewoners
weten, nu willen we aan het werk,
want er moet in de wijk nog veel gebeuren. Hoe kunnen we nieuw noord leefbaarder maken? Alleen als we samenwerken, als er ideeën naar voren komen, aktieve mensen zich inzetten.'
De wijkraad heeft een steuntje in de
rug gekregen door een startsubsidie
van het koningin Julianafonds, het
Gemeentebestuur, waar ze eerst aanklopte, weigerde een bijdrage te geven,
ook al stond de welzijnskommisie, adviseur van de gemeente, er niet afwijzend tegenover. Van der Oord: 'ik
ben bang dat de gemeente ons als een
konkurrent ziet of zag, als een tegenpool. Maar dat is de bedoeling hélemaal niet, wel kunnen we een spreekbuis zijn voor de mensen die dat zelf
niet willen of kunnen.'
'Het belangrijkste is dat we nu een serieuse poging doen de initiatieven van
de wijkbewoners te bundelen of.te koordineren. Het is onzinnig dat we hier
langs elkaar heen werken, terwijl we op
elkaar aangewezen zijn. Het is een uitdaging voor de wijkraad er wat verband
in te brengen, een schakel te zijn'.
Volgens de voorzitter gaat het er op
dit moment om een breder draagvlak
te krijgen, de kontakten met personen
en groepen in de wijk uit te breiden.

sie ontbrak de wijkraad niet - tot veler
'De ideeën, het signaleren van proble-verrassing. 'We pakken de draad weer
men, dat moet van de bewoners zelf
op waar hem hebben laten liggen, aldus
komen. Ook van de jongeren. De groep
van Oord, we zijn terug van weggeweest.'
tussen 12 en 20 jaar daar is helemaal
niets voor. Als we die eens bij.el kaar
krijgon, willen we graag van henzelf
horen wat hun wensen en plannen zijn,
dan kunnen we samen aan de slag.'
'Meer als voorheen zal de wijkraad zich
ook moeten manifesteren, nadrukkelijk aanwezig zijn en belangstelling tonen. Maar daar zijn wel .meer entoesiaste mensen voor nodig'. Een begin is al
gemaakt, op een diskussieavond in 't
Stekkie van de werkgroep energïediskus-

Bouwbedrijf
VOOR AL UW

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

vraag offerte
wij komen

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Ja nsen Bouw. b\A<

BEL
vooreen
omroapertje
12135

Haarlem... meesterlottelaan 16 .... .3154 28;

U ZIT OP DE EERSTE RANG...

müjeumensen missen
aantal natuurgebieden
in bestemmingsplan
Twee miljeu-organisaties, te weten
Bescherming Duinlandschap en Behoud Kostverlorenpark, hebben bezwaar aangetekend tegen het ontwerp-bestemmingsplan natuur- en rekreatiegebieden van de gemeente
Zandvoort.
Ze zijn blij dat de officiële inspraakprocedure voor het bestemmingsplan
in gang is gezet. Vanaf 1970 heeft de
gemeente zich moeten behelpen met
het jaarlijks verlengen van voorbereidingsbesluiten. Een groot risiko, want
in de periode tussen oud en nieuw besluit zijn de natuurgebieden planologies vogelvrij. Ondanks de vele goede
zaken in het plan, zo melden de stichtingen, is het jammer dat er bijna niets
van ons eerdere kommentaar in is verwerkt. De natuurvrienden zien zich
dan ook genoodzaakt een aantal bezwaren nog eens officieel naar voren
te brengen.

rend ten onder dreigen te gaan aan
grootschalige rekreatieprojekten, wégaanleg of woningbouw. De verloedering van die terreinen en het beheer
van de duinen verdienen ook alle aandacht. Het fraaie landgoed Koningshof zou naar de mening van de miljeugroepen de bestemming 'natuurgebied'
moeten krijgen in plaats van de bestemming 'waterwingebied'. Voor de drinkwatervoorziening is het landgoed niet
langer noodzakelijk.
Tenslotte melden ze niet gelukkig te
zijn met een mogelijke uitbreiding van
het volkstuinenkompleks in zandvoort
noord. Het omliggend duinterrein zou
een hoge potentieele natuurwaarde hebben. Als echter de gemeente bereid
zou zijn het circuitgebied tot natuurterrein te bestemmen, zullen de organisaties zich niet verzetten, als de gemeente de tuintjes op het binnenterrein van de racepiste overhevelt naar
het kompleks aan de Keesomstraat.

Onjuist achten ze het dat het Kostverlorenpark, de zuidduinen en het circuitgebied buiten beschouwing zijn
gelaten. Dat zijn immers juist gebieden die de afgelopen 30 jaar voortdu-

Geef
ze
lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^^
AstmaRmds??

van het nieuws in Zandvoort wanneer u zich opgeeft voor een
abonnement op de Zandvoortse Koerant. De handeling die u
daarvoor moet verrichten is uiterst eenvoudig. U zendt onderstaande bon met uw naam en adres naar antwoordnummer 302
en wij zorgen dat de koerant op dinsdag en vrijdag in uw bus rolt
met informatie over de jongste gebeurtenissen in Zandvoort.

BON
voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken in
een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse Koerant,
antwoordnummer 302, 2061 XG Zandvoort of bel 02507 - 1 21 35.
Naam:
Straat:
Postcode.:
Daarna wens ik een abonnement: half jaar f 14,50 / jaar f 25,-.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw akseptgirokaart.

Stierekop en
leeuwehart
houden van
glimoog

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

omroepers
Gevraagd WOONRUIMTE
voor jong stel.
Tel. 02507-125 37
TE HUUR aangeboden:
kamer met toilet, douche
en keukenblok.

tel. 17784
SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
tetofoon 12206 of 147 55

kleur in 't mannenleven,
DAT BRENGEN WIJ IN ONS VOORJAARKOLLEKTIE!
B.v. Chintz regenjassen in
ecru, lichtgrijs, bleu enz. van 109,- tot 149,Sweatshirts in vele soorten en kleuren
v.a. 29,90
Polo's vanaf 26,in vele soorten
Pullovers vanaf 29,Verder natuurlijk kostuums, kolberts, jacks, shirts
Nou ja, te veel om op te noemen.
Komt u rustig vrijblijvend eens kijken!

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

r
i MUESLI zonder suiker met veel |
zuidvruchten
l kilo 8,95

c'esthori

Kerkstraat 2a
tal. 14597, Zandvoort

• TEL: 13136

• Gun fietsers de ruimte, die zij nodig hebben.
• Passeer tietsers niet rakelings. Neem tenminste een meter
afstand, vooral als het hard waait en op slechte of hobbelige wegen.
• Geef bij rechts-afslaan voorrang aan recht-doorgaande fietsers.
• Geef fietsers tijd en ruimte om veilig linksaf te kunnen slaan.
• Minder uw snelheid bij het passeren van fietsers.
• Op voorrangswegen hebben óók fietsers voorrang.
• Laat bij het wachten voor verkeerslichten ruimte voor fietsers over.
• Open autoportieren voorzichtig, kijk eerst of geen fietser nadert.
• Parkeer niet op fietspaden en voor fietsers gereserveerde rijstroken.
• Jakker niet door plassen als u fietsers inhaalt of tegenkomt.
• Geef bij sneeuw en gladheid extra ruimte aan de fietsers. De fietser is dan
minder koersvast.
• Wees in het donker bedacht op fietsers, vooral op onverlichte wegen.

11 miljoen fietsers zullen u dankbaar zijn.

Te huur aangeboden:
grote 4 kam. woning Amsterdam-zuid, 2e etage,
Scheldeplein, badkamer
+ ligbad. Huur inkl. c.v.
f 560,-p.m.
Gevraagd: woning in
Zandvoort/Haarlem of
omg. Tel. na 19.00 uur

Aangeboden: gem. etage
voor 1 pers. Gebruik van
douche en toilet.
Per mnd. all-in f 750,Tel. 19471

tennisbanen
1 april 30 september
DE DUINPAN

AUTOMOBILISTEN LET OP!
11 miljoen fietsers vragen
uw aandacht

Tel. 023-246777

020-730259

TE HUUR
KERKSTR.20

Tegen ieder aann. bod
overnaadse VLET, buitenboordmotor, 20 pk
Johnson, 7 jr. oud.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Dria Starren,
Langt Bogaardstraat 6 - Haarlam
(bij de Boterrnarkt)
tel. 023 - 31 14 60

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

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tal. 12703 - Zandvoort

restaurants

Aangeboden: 2 moderne
mengkranen f 25,- p.st.
Bilderdijkstraat 11
Te huur aangeboden:
BEDRIJFSRUIMTE
met kantoor en
plm. 200 m2
Tel. 1 7784
WOONRUIMTE

in Zandvoort gevraagd
voor 1 pers.
Tel. 030-52 02 58
vragen naar
Mieke Blankendaal
WEGGELOPEN
KONIJN, omg. nw. noord.
Tel. 15486
ECHTPAAR zonder kinderen zoekt voor zomerseizoen vskantiehuisje of
etage in Zandvoort.
Brieven onder nr. 191
buro van dit blad.
KOOP-HUURRUIL
Te koop aangeb. in Zandvoor-zuid, 4 kam. hoekflat, 1e etage met vrij uitz.
op duinen, met cv, open
schouw, plavuizen enz.
Gevraagd:
3 kam.-huurflat of huurhuisje. Geen Zandvoortnoord. Bij voorkeur per 1
sept.

tel. 13526
A. Rltman •
1948 1983
35Jaartandtechnlker
1973 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

__

. Visraatamnt.

Diuvenvoonfen
TfLCTOON

02507-12824

mijn bakktr
•indi 1746
Guthuispbin 3
m winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

Ratarvaar tijdig uw tafel
HALTISTRAAT 49
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Na een paar uur onafgebroken met het onlangs verschenen tweede deel van "Kent U ze nog... de Zandvoorters" in het verleden te
hebben vertoefd kun je alleen maar tot de konklusie komen dat het
een verrukkelijk boek is. Achtenzeventig fotoos, op een enkele uitzondering na van uitstekende kwaliteit, met uitvoerige informatie
over wie en wat de daarop voorkomende personen zijn of waren.
Betrof het in 7975 uitgegeven eerste deel de periode van 1880 tot
1940, het tweede bestrijkt een ruimer tijdvak en de samensteller
P. Brune verwacht daarmee ook een jongere generatie een genoegen te hebben gedaan. Een ander pluspunt is de grotere variatie.
Natuurlijk staan er weer schoolfotoos in, gelukkig maar want de
zondagse matrozenpakjes van de jongens en de met extra zorg
gestreken haarlinten van de meisjes zouden we niet graag missen. Maar ook laat het boek zien hoe in de twintiger jaren bij de
wijnhandel E.H. van Brokmeier Sr. in de Haltestraat de z.g. bierwagens kwamen aanrijden en hoe kolenboer Cees Beekhuis met zijn
knecht Leen Kerkman op het goederenemplacement de per trein
aangevoerde kolen losten. Ook de legendariese tante Tonia kwamen we tegen, zusterlijk op één bladzijde verenigd met de niet
minder legendariese dirigent Jac. Bonset. Een op het Gasthuisplein
genomen foto van kabelwachters brengt de donkere oorlogsjaren
weer even in de herinnering terug. Degenen die altijd in de veronderstelling verkeerden dat hier vroeger maar twee voetbalclubs
waren, "Zandvoort" en "Zeemeeuwen", kunn&ri wij nu uit de droom
helpen: ook DOV (Door Oefening Voorwaarts) trapte een aardig
balletje mee. Wanneer wij een prijs mochten uitreiken voor de
meest vertederende foto in dit boek dan zou deze beslist gaan naar
die, waarop de kinderen van het kinderkoor van "Onderling Hulpbetoon" getracteerd worden op beschuit met muis/es omdat in
het gezin van hun dirigent Karel Böhme een baby geboren was.
Die voor de mooiste zou weggelegd zijn voor de prachtige opname van de duinboerderij "Stuifzand" waar de uitgave mee begint. Resumerend: een boeiend platenboek dat iedere rechtgeaarde Zandvoorter ongetwijfeld in zijn bezit zal willen hebben,
waarbij hij dan wel over de ietwat pittige prijs van f 36,- heen
'moet stappen.

mevr. KRAAN-MEETH
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GAS

on

WATER

Er zijn weinig producten zó gewoon als gas en water. Iedereen kent ze,
iedereen gebruikt ze en iedereen kan ze dagelijks krijgen zonder daarvoor
zelfs maar de deur uit te moeten.
Verder is er voor het Zandvoortse gas en water maar één leverancier, de
prijs van de producten is voor iedereen gelijk: wat valt er dan nog over te
zeggen, of, zoals hierboven staat, te begrijpen?
Twee dingen.
Ten eerste dat u met ingang van deze maand een rekening krijgt voor het
verbruik van gas en water. En ten tweede, dat de afrekenperiode wordt
gewijzigd.
Wilt u het hoe en het waarom van deze twee zaken begrijpen, dan moet u
ze toegelicht krijgen.
Die toelichting staat hieronder.

Twee dingen goed begrijpen
Het zal u niet ontgaan zijn dat we midden in een periode van bezuinigen zitten. Overheid, bedrijfsleven en particulieren: iedereen doet
eraan mee.
Ook de gemeente Zandvoort. Het gemeentebestuur bekijkt al een
tijd of het - wat dat 'het' dan ook is - niet anders kan.
Dat betekent niet persé minder, maar wel beter, verstandiger en
doelmatiger.
Dat is een heel andere manier van het aanboren van geldbronnen
dan het verminderen van de service of, wat ook maar al te vaak
gebeurt, het eenvoudig verhogen van prijzen en tarieven. Want daar
zit niemand op te wachten.
Vandaar dat de gemeenteraad in november jl. heeft besloten om de
stijgende leveringskosten van gas en water niet volledig op te
vangen via extra tariefsverhogingen, maar via de maatregelen die
hierboven al werden genoemd. Want die maatregelen bieden voordeel, zowel voor de gemeente als voor u.
TERMIJNREKENINGEN

ledere maand
Tot op dit moment krijgt u elke twee
maanden een rekening voor het verbruik van gas en water.
Dat tweemaandelijks verbruik is een
schatting. Want uw gas- en watermeter
worden niet iedere twee maanden opgenomen, maar slechts éénmaal per
jaar (nl. eind december) wat betreft het
gas, en driemaal per jaar (nl. aan het
begin en het eind van de zomer en in
december) wat betreft het water.
Per31 december berekent het Gas-en
Waterleidingbedrijf wat u in het dan afgelopen-jaar hebt verbruikt en verrekent dat dan met wat u al hebt betaald
(te veel betaald - geld terug; te weinig
betaald - extra rekening).
Twee maanden is echter een vrije lange
periode, waarin u heel wat gas en water
verbruikt. Daardoor geeft de rekening,
die eens per twee maanden in uw bus
valt, altijd weer een flink bedrag te zien.
Krijgt u echter elke maand een rekening,
dan ziet het te betalen bedrag er veel
vriendelijker uit. En bovendien geeft
zo'n maandelijkse rekening u een beter
inzicht in uw financiële verplichtingen,
zodat u daarmee ook beter rekening
kunt houden en niet voor verrassingen
komt te staan.

Voor- en nadelen
Een beter inzicht in uw financiën is in
een tijd als deze zeker een voordeel.
Meer werk geeft zo'n maandelijkse rekening u nauwelijks, temeer daar u uw
bank of de g'irodienst opdracht kunt geven het bedra'g automatisch van uw
rekening over te schrijven op die van
het Gas- en Waterleidingbedrijf.
Dan hebt u ergeen omkijken meer naar,
terwijl u de afgeschreven bedragen
toch iedere maand onder ogen krijgt.
De maandelijkse inning van de termijnbetalingen van gas en water biedt ook
de gemeente enkele voordelen, zoals
beperking van het renteverlies. Voorwaarde hiervoor is echter wel, dat de
vervaldatum naar het midden van de
maand wordt verschoven, dus naar de
15de.
Een nadeel voor de gemeente is (onder
meer) het meerdere werk.
Op de keper beschouwd houdt de nieuwe regeling ook vooru een nadeel in-al
is die dan ook maar eenmalig -, namelijk het zojuist genoemde incasso op de
15de van de maand. Want dat betekent
dat u de eerste termijn-nieuwe-stijl al
twee weken na de laatste termijnbetaling van twee maanden gaat voldoen.
De oplossing van dat probleem is echter eenvoudig: er komt een overgangstermijn.
U betaalt de termijn over de maand
maart op 31 maart, de termijn over april
op 20 april en de termijn over mei op 15
mei. En vervolgens altijd op de 15de van
de maand.

DE JAARLIJKSE
AFREKENING

's Zomers in plaats
van 's winters
In de inleiding van dit artikel las u al
dat ook de afrekenperiode wordt gewijzigd. Bij verder doorlezen zal ook
het hoe en waarom van déze wijziging u duidelijk worden.
Tot nu toe-kwam de opnemer van uw
gasmeter tegen het eind van het jaar bij
u langs en die van uw watermeter eind
april, eind augustus en eind december.
Dit tweemaal extra opnemen van de
watermeter was nodig omdat u 's zomers een hoger tarief voor uw water
betaalt dan 's winters en het verbruik
van het water dus meerdere malen
moest worden gemeten.
Dat laatste blijft zo.
Maar waarom, zo vroeg het gemeentebestuur zich af, zouden we ons niet beperken tot de voor- en nazomerse opnemingen en waarom zouden de meteropnemers dan niet tegelijkertijd ook de
gasmeter opnemen?
Goede vraag.
Voortaan wordt uw watermeter dus
twee maal per jaar opgenomen.
En voor het opnemen van het gas waarvoor één opneming per jaar vol-

Tip
Neemt u zich nu alvast voor om op
31 december zelf de gasmeterstand te noteren en het resultaat
daarvan in te leveren bij het Gasen Waterleidingbedrijf.
Daarmee doet u zichzelf en het
bedrijf een plezier.
doende is - wordt de gemeente in
tweeën gedeeld.
Afhankelijk van het deel waarin u
woont neemt de meteropnemer óf
per 3O april óf per 31 augustus uw
gasmeter op, dus tegelijkertijd met
uw watermeter.
Omdat daarmee de meteropneming
van gas en water per 31 december vervalt, vervalt ook de jaarafrekening op
die datum.
Die jaarafrekening wordt dus eenvoudig verlegd en al naar gelang het deel

van Zandvoort, waarin u woont, ontvangt u die afrekening voortaan per 30
april of per 31 augustus.
Let wel: voor water én voor gas.
De afrekenperioden worden dus respectievelijk 1 mei tot en met 3O april
en 1 september tot en met 31 augus-

tus.

Voordelen en nadelen
Ook deze wijziging houdt voordelen
in. Voor de gemeente het uitsparen
van een rondgang van de meteropnemers per 31 december. En voor u
een betere weergave van uw jaarverbruik, vooral wat betreft het gas.
Want omdat u 's winters veel meer gas
verbruikt dan 's zomers kan in het tot nu
toe gevolgde systeem een paar dagen
eerder of later opnemen van de meter
heel wat schelen. En dus ook op uw
rekening. Opnemen op een dag in voorjaar of zomer geeft dan een correcter
beeld van uw jaarverbruik.
Maar toch zal menigeen denken een
paar addertjes onder het gras te hebben aangetroffen: zoals het addertje
van de vaststelling van de prijs van
gas en water per 1 januari.
Hoe moet dat als de jaarafrekening niet
meer op 31 december is, maar op 30
april of 31 augustus?
Wie bepaalt dan hoeveel gas er is gebruikt voor de oude prijs (dus van 1 mei
tot en met 31 december of van 1 september tot en met 31 december) en
hoeveel voor de nieuwe prijs (dus van
1 januari tot en met 30 april of van 1
januari tot en met 31 augustus)?
En wellicht vond u er nóg een: het feit,
dat dat deel van de bevolking, dat voortaan een afrekening krijgt per 30 april,
dit keer twee afrekeningen krijgt in
een tijd van vier maanden. Voorzover
die af rekening het waterverbruik betref t
lijkt er niet zo veel aan de hand; maar
ligt dat niet anders voor het gas, omdat
er juist in de eerste maanden van het
jaar nog flink wordt gestookt?
Eerlijk is eerlijk: het gemeentebestuur
heeft deze addertjes ook ontdekt.
Goed rondkijken in andere gemeenten
leverde de mogelijkheid tot het bestrijden van het eerste op: het graaddagensysteem.

Tip
Het graaddagensysteem heeft
ruime aandacht gekregen in de
Consumentengids van november
1982.
Hebt u belangstelling, kijkt u dan
even op pagina 531.
Dat is een systeem, waarbij de computer de temperatuur van alle dagen registreert en aan de hand daarvan uw
gasverbruik berekent.
Bij'benadering, wel te verstaan. Reden,
waarom de gemeente zich voorneemt
soepel te zijn als daarover een verschil
van mening zou ontstaan.
Voor het waferverbruik geldt in zekere
zin hetzelfde. Voorde berekening daarvan zal de gemeente uitgaan van een
tijdsevenredig mengtarief. Ook hierbij
kunt u rekenen op soepelheid van haar
kant.
De bestrijding van het tweede addertje
- dat van twee elkaar opvolgende afrekeningen - ligt in een overgangsregeling. Daarover krijgt u nog nadere inlichtingen.

GEMEENTE

Bezwaarschrift tegen
de OGB?

Bespaar u de
moeite
Drie jaar geleden zijn in onze gemeente
de onroerend-goedbelastingen, de OGB,
ingevoerd.
Die invoering ging gepaard met het
recht voor de bevolking om tegen de
aanslag bezwaar aan te tekenen.
Vooral in 1982 - aanslag 1981 - is van
dat recht een druk gebruik gemaakt en
menigeen bereidt op dit moment een
nieuw bezwaarschrift voor.
Zonde van de tijd en jammer van de
moeite. Want zo'n tweede bezwaarschrift is volstrekt overbodig.
Overweegt u bezwaar te maken tegen de
aanslag 1982, die u dezer dagen in de
bus kreeg, dan doet u er goed aan het
volgende te bedenken.
De OGB worden geheven op grond van de
waarde van onroerend goed. Om die heffingsprocedure niet te ingewikkeld te
maken wordt de waarde slechts één
maal in de drie jaar bepaald
U betaalt dus op dit moment op grond
van de waarde van uw onroerend goedmeestal een huis - per l januari 1980.
(Daalt de waarde van uw huis, dan blijkt
dat weliswaar in 1983, maar het levert u
geen voordeel op, omdat de opbrengst
van de belastingen waarschijnlijk tenminste gelijk moet blijven).
Best mogelijk dat u, dit alles wetende,
toch overweegt bezwaar te maken. Dat
staat u natuurlek vrij. Maar als u vorig
jaar ook al een bezwaarschrift indiende,
dus tegen de aanslag 1981, kunt u zich
die moeite besparea
Want de gemeente is nog bezig met de afwikkeling van die bezwaarschriften.
Blijkt daarbij dat u gelijk had, dan zal de
gemeente uw aanslag 1981 corrigeren
en uw aanslag 1982 eveneens. Een kleine -moeite en graag gedaan!

Dorp te kijk

Ook in Bentveld
en Nieuw Noord
Zoals u wel weet is de gemeente verplicht om allerlei zaken openbaar te
maken.
Vandaar dat u in uw krant regelmatig
publicaties aantreft over bouwvergunningen, vergunningen op grond van de
Hinderwet, aankondigingen van arökel19 procedures e.d
Behalve gepubliceerd in de krant vindt u
deze bekendmakingen ook aangeplakt,
samen met huweljjksafkondigingen, beschikkingen op aanvragen om vrijstelling van dienstplicht etc.
"Waar vindt u die bekendmakingen aangeplakt? Bij de ingang van het raadhuis.
Voor wie in Nieuw Noord woont of in
Bentveld is dat niet naast de deur.
Vandaar dat het gemeentebestuur heeft
besloten om ook in deze wijken aanplakmogeiykheden te maken en dan natuurlyk op in het oog lopende plaatsen. Het
denkt daarbjj voor Nieuw Noord aan het
winkelcentrum en voor Bentveld aan de
omgeving van de verkeerslichten aan de
Zandvoortselaan.
Hebt u een goede suggestie, dan zal het
gemeentebestuur die graag van u vernemen, terwijl u uw medeburgers daarmee een goede dienst bewijst
Want ook de verplichte mededelingen
van de gemeente verdienen uw aandacht

n
83e jaargang no. 21

dinsdag 15 maart 1983

eanduaarrse hp

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhoul 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

mooie marietje schokte zandvoort
met foto in tramhokje

foto Jacob Koning

in de regie van Alie Bol gaf de Folklorevereniging 'De Wurf' vrijdagavond in 'De
Krocht' een voorstelling van 'Mooie Marietje', een toneelspel van mevrouw
Jongsma-Schuiten. Ondanks de eenvoudige opzet en voorspelbare afloop gaf
het een aardiga indruk van de vroegere
•Zandvoortse samenleving. Maar eerst
even de inhoud.

• Uit de afgelopen dagen valt weer
een brutale poging tot oplichting te
melden. Twee onbekende jongemannen
kwamen aan de deur bij een 76-jarige
zandvoortse in de Haltestraat met de
mededeling dat haar woning een opknapbeurt nodig had. Maar voor niets
gaat de zon pp, zij wilden wel kontanten zien. Toen de vrouw te kennen gaf
geen geld in huis te hebben, werd zij
dringend verzocht onmiddellijk haar
spaarcentjes van de bank te halen. De
reparatie zou een bedrag van f 1.300,vergen. De zandvoortse vond het echter raadzaam eerst een buurvrouw te
raadplegen. Toen die een kijkje kwam
nemen, kozen de oplichters het hazepad. De recherche tast nog in het duister over hun identiteit.

Wanneer Marietje op een doordeweekse
dag in haar zondagse kleren loopt wekt
dat natuurlijk argwaan. Niet alleen bij
vader Wullum en moeder Stijn maar
ook bij buurman Jaap en de buurvrouwen Ant en Aal, die met het smoesje van
een bakkie doen proberen het naadje
van de kous te weten te komen. En er
zijn nog meer nieuwsgierigen want Jan
van Siem stapt binnen om het geld voor
mevr. Kraan-Meeth
het dooienfonds op te halen, de juffrouw
van Onderling Hulpbetoon heeft plotseling haast met het innen van de drie kwartjes kontrlbutie en melkboer Louis van
der Mije, die de klandizie van Stijn moet
delen met Blauwe Wumpie, komt op een
ongewoon tijdstip de halve kan melk
brengen. Toch waren die zondagse kleren niet zo verontrustend als Wullum en
Stijn eerst dachten. Een fotograaf had op
de Strandweg de aantrekkelijke Zandvoortse jonge dochter gezien en aangeboden van haar een foto te maken die
in het tramhokje zou komen te hangen.
Maar het poseren voor de fotograaf had
voor Marietje niet zulke beste gevolgen:
haar aanstaande, Arie-Jan, maakte de
verkering uit. Natuurlijk komt alles op
zijn pootjes terecht en in het laatste bedrijf wordt met wederzijdse familie en
buurtgenoten de bruiloft gevierd.
Er waren een paar aardige scènes zoals
de komst van een deftige dame uit hotel Groot Badhuis, die heel welluidend
en zuiver de zee bezingt (een prestatie
die Rietje Molenaar niet alleen een applaus van haar medespelers maar ook
van de zaal opleverde), de wijze waarop
Cobi (Ans Veldwisch) vertelt hoe ze over
de moeder van Arie-Jan denkt en de fikse
ruzie tussen Jans (Bakkenhoven) en
Mien (Kerkman) op de verjaardag van
Wullum.

waterstanden
mrt

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

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

04.39
05.06
05.41
06.17
06.52
07.31
08.20
09.37
11.12
- .01.23
02.23
03.03
03.40
04.26
04.59

12.39
13.06
13.40
14.17
14.52
15.31
16.21
17.39
19.12
07.59
09.23
10.22
11.03
11.40
12.27
12.59

16.50
17.27
17.59
18.29
19.09
20.02
21.12
22.34
23.59
12.46
13.59
14.42
15.16
15.54
16.37
17.20

00.49
01.27
01.59
02.30
03.11
04.03
05.12
06.34
07.59
20.47
21.59
22.42
23.15
23.52
00.37
01.20

maar tenslotte komt alles weer op z'n pootjes terecht
wel de lachers op zijn hand. Verder
De titelrol werd metsuksps gebracht
noemen we Gijs Moll als de sympathiedoor Inge Lever, een jonge speelster die
leuk spel te zien gaf, over een goede rol- ke bruidegom.
kennis beschikte en niet de minste moei- De voorstelling vond plaats in het kate had met het Zandvoortse dialekt. Een der van het 35-jarig"bëstaan van de vereniging en mag alleszins geslaagd woraanwinst! Stijn en Wullum werden verden genoemd. Aan 'Mooie Marietje'
tolkt door Emmy H oogendij k en Bob
werkten behalve de reeds genoemde
Gansner, die goed op elkaar ingespeeld
spelers mee, en ter gelegenheid van het
( en aan elkaar gewaagd) waren. We
jubileum vermelden we de hele bezethadden de indruk dat laatstgenoemde
ting, Hedi Gansner, Kiek Harkamp,
zo nu en dan een beetje vrij met zijn
tekst omsprong maar hij kreeg daarmee (Mieke Hollander, Eisen Ronals Hoo-

gervorst, Marieke Stokman, akkordeoniste Milly Zantvoort, soeffleuse Corrie
Vleeshouwers, Engel Kerkman, Jaap
Paap, Willem Schilpzand, Jaap Schuiten,
Freek Veldwisch en Wil Vleeshouwers.
Met het zingen van het Zandvoortse
Volkslied werd de avond besloten. Maar
niet voordat vice-voorzitter Jan Hollander alle medewerkenden, en in het bijzonder regisseuse Alie Bol, in het zonnetje had gezet.

• Het blijft verstandig alert te zijn op
uitslaand vuur. Aan de vondellaan bij
het zwembad ging vorige week 200 m2
helm in vlammen op nadat uit een passerend auto een rotje was gegooid. In
de duinen achter de Keesomstraat en
*aan de Q. van Uffordlaan moest de
brandweer resp. 300 m2 en 100 m2
duinbeplanting blussen. Oorzaak vermoedelijk met vuur spelende kinderen.
Van een heel andere orde waren de
vlammen in een vuillaadbak aan de
Bakkerstraat en twee brandende bromfietsen aan Raadhuisplein en Diaconiehuisstraat, Niet onvoorzichtigheid maar
moedwillige brandstichting wordt daarbij vermoed.

zvm handhaaft positie in middenmoot
door gelijkspel tegen lugdunum
De sensationele overwinning vorige week
op AFC'34 heeft Zandvoortmeeuwen
niet kunnen inspireren tot een even
flonkerend duel tegen het leidse Lugdunum.
Wel werd er in de uitwedstrijd een kostbaar punt toegevoegd aan de totaalskore
van de zandvoorters, die daarmee niet
ontevreden zullen zijn. Lugdunum, dat
onlangs ook al een van de topploegen
op de knieën dwong, had evenmin te
klagen over de 1-1 einduitslag. De ploegen die onder stralend voetbalweer aantraden bij de gloednieuwe akkommodatie in Leiden, waren ook wat skoringskansen betreft volledig aan elkaar gewaagd.
De zandvoorters, die Steef Water weer
in de gelederen hadden, begonnen fris
van de lever en aanvallend, maar kregen weinig ruimte van de Lugdunumdefensie. De beste kansen schiepen zich
Mario van Meelen en Steef Water, maar
resultaat leverde het niet op. Ook de
leidse spitsen zagen geen gat in de stugge
afweer van de badplaatsbewoners. En
eenmaal in schietpositie zochten ze het
doel doorgaans te hoog. Vlak voor het
rustsignaal mochten ze een tweetal

hoekschoppen en enkele vrije trappen
nemen, maar dat bracht evenmin verandering op het maagdelijke skorebord.
In de tweede helft wisten J os van der
Meij, Mario van Meelen en Marcel
Schoorl dicht in de buurt van een openingstreffer te komen, maar een goede
afronding bleef uit. De Leidenaren
konden daarentegen de armen juichend
in de lucht steken toen Frans de Rijk
na 1 0 minuten een strafschop koeltjes
benutte. Nog geen zes minunten later
was de stand weer gelijk. Frans Makau
gaf een droompass aan van Meelen die
de bal ditmaal zonder aarzelen achter
de Lugdunumkeeper deponeerde. Ondanks verwoede pogingen van beide
rivalen kwam in die 1-1 stand geen verandering meer.

A.s. zondag brengen de meeuwen een
bezoek aan SEW te Nibbixwoud. Een
goede gelegenheid voor de zandvoorters
om definitief afscheid te nemen van de
staartploegen.
De stand in de eerste klasse A is nu als
volgt:
JOS
21
16
AFC'34
15
20
DWS
16
20
Stormvogels
18
16
DRC
16
16
Zandvoortmeeuwen
14
14
SDW
14
15
Lugdunum
14
16
Spartaan
14
13
DCG
15
13
Aalsmeer
15
12
SEW
15
12
NFC
15
11

0

Geef ze lucht
Giro 55 O 55 Leusden

Astma

o A.s. zondag 20 maart gaat de 17e
strandloop Zandvoort en de halve marathon Zandvoort-IJmuiden van start.
Gemeld wordt dat er i.v.m. het gunstige
tij gelopen kan worden op stevig zand.
De volgende afstanden zijn in het programma opgenomen:
4 km. junioren t.e.m. 12 jaar, start 11.00
uur, inschrijfgeld f 3,-; 4 km. senioren,
start 11.00 uur,f 4,-; 8 km. senioren
start 11.05 uur,f 4,-; 21 km. senioren,
start 11.05 uur,f l,-.
Er is geen tijdslimiet en dat betekent
dat ook wandelaars aan hun trekken
kunnen komen op de 4 en 8 km. Een
fraaie herinnering is beschikbaar voor
alle deelnemers. De inschrijving vindt
plaats vanaf 10.00 uur aan de loketten
op de Rotonde bij hotel Bouwes, het
startpunt voor de lopers. Deelnemers
aan de halve marathon kunnen zich
in laten schrijven bij strandpaviljoen
't Trefpunt no. 8 vanaf 10.00 uur.

de jong en van caspel ontzenuwen
redenering van b & w
inzake benoeming van ambtenaren
Vvd-fraktiei/oorzitster Rita de Jong en
raadskollega Frits van Caspel hebben in
een schrijven aan b en w van Zandvoort
niets heel gelaten van het antwoord dat
het kollege op door hen gestelde vragen
gegeven had.

omroepers

BEL
vooreen
omrotpwtfr
12136

GEZOCHT z.s.m. WERK
op het strand.
Ruim 10 jaar ervaring
-stoelen, onderhoud, bouwen en afbreken-.
Tel. 1 2343 of brieven onder nr. 211 buro van dit
blad.
Hou de avond

Die vragen hadden betrekking op het
zonder inspraak benoemen van een nieuwe chef algemene zaken en een zonder
overleg doorgevoerde reorganisatie van
die dienst. In het antwoord, dat in zijn
regenteske toonzetting grote ergenis
verried, beriep het kollege zich vooral
op de privacy van de betrokken ambtenaren. Dat was de voornaamste aanleiding om volstrekte geheimhouding te
koesteren. Na de openbare vragen van
de vvd-fraktie, die geen reden zag om
de pers onkundig te laten, besloten b
en w ook in het openbaar via de pers
te reageren.
Volgens de Jong en Van Caspel blijkt
daaruit dat het privacy-argument een
minder hoge prioriteit heeft dan b en w
in eerste instantie aangaven. Om de
schijn van ongerechtigheid te vermijden vonden de bestuurders het niet
juist beantwoording achterwege te laten. Ironiese konklusie van de Jong
en Van Caspel: een raadslid zal zich
voortaan wel tweemaal bedenken om
zijn vragen niet aan de pers te sturen.

van 21 maart
vrij !

GEVONDEN V O O R W E R P E N

Rita de Jong en Frits van Caspel: venijn en ironie

stoornis in uw kollege'. Principieel stellen ze dat het recht van vragenstellen
zich sinds jaar en dag ontwikkeld heeft
tot een niet onbelangrijk instrument om
het kollege te kontroleren en op onderdelen van beleid invloed uit te oefenen.
'Wij kunnen, zo melden ze venijnig, bezwaarlijk rekening houden met opvattinDe gestelde vragen waren, zo zeggen de gen uwerzijds over de wijze waarop u
vvd-ers, uiterst zorgvuldig geformuleerd. door de raadsleden gckontroleerd wenst
Ze mochten dan ook vertrouwen op de te worden.'
'wijsheid van de bestuurders' om de privacy van het personeel bij hun beantOok de feitelijke tegenwerpingen van
woording in de gaten te houden. De libe- b en w vinden geen genade in het oog
ralen vragen zich af of zij daarin niet
van beide liberalen en worden met het
bedrogen zijn uitgekomen, want b en w nodige sarkasme onder tafel geveegd.
hebben geheel overbodige mededelingen De Jong en Van Caspel zijn van mening
gedaan over personen en situaties. De
dat de medezeggenschapskommissie wel
vvd-ers kaatsen het balletje met andere
degelijk ingeschakeld had dienen te
woorden sierlijk terug.
worden. 'De gesprekken tussen de gemeentesekretaris en de huidige chef alHet kollege leverde verder kritiek op
gemene zaken zijn ongetwijfeld zeer
het gebruik van het vragenrecht door
nuttig geweest, maar kunnen moeilijk
de grootste fraktie. Die had stilletjes
worden aangemerkt als een vervanging
haar licht op moeten steken bij deze of van een inspraak-kommissie'.
gene wethouder. Dat is evenwel gebeurd, aldus de Jong en Van Caspel, die Ongenuanceerd noemden b en w de livan 'al dan niet voorgewende onwetend- berale stelling over een modern demokraheid' spreken en van een 'kommunikatie- ties personeelsbeleid. 'Een slag in de
lucht', zeggen De Jong en Van Caspel,
laat het kollege zijn tegenwerpingen eerst
maar eens in begrijpelijk verband zetten
en van enige motivering voorzien. 'Daarentegen staat vast dat de door u gevolgde procedure heeft geleid tot gevoelens
van onbehagen en frustratie bij een deel
van het gemeentepersoneel.' De liberalen weigeren tot slot ermee akkoord te
gaan dat b en w de reorganisatie van de
De Partij van^de Arbeid afdeling Zand- afd a|gemene zaken op eigen houtje
voort belegt op donderdag 17 maart a.s. hebben uitgevoerd. 'U hanteerde, zo
om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis schrijven ze, tot dusver een soort 'piepeen openbare afdelingsvergadering waar systeem, d.w.z. dat u aannam dat alles
ook al over de huidige en toekomstige
goed ging zolang niemand iets van zich
energievoorziening gesproken wordt.
liet horen. Maar dat heeft weinig te maTon Effern en Joop Pennings, goed
ken met een behoorlijk personeelsbethuis op het gebied van de alternatieve leid.'
energiebronnen, leden van de werkgroep
energiediskussie, zijn er bij aanwezig.
Het ongezouten antwoord van de Jong
Als uitvloeisel van de diskussie kan het
en Van Caspel laat zien dat in ieder gethema van de burgelijke ongehoorzaamval een deel van de vvd-fraktie in een
heid aan de orde komen. Ook die disprincipiële kwestie zonder direkte polikussie is te belangrijk om alleen aan
tieke gevolgen in staat is kwalitatief
de deskundigen over te laten.
hoogstaand verweer te bieden tegen
onbenullige, gemakzuchtige en niette• Hedenavond komt de Stuurgroep 1
min arrogante kollegeuitspraken. Het
en 2 persoonshuishoudens bijeen. Ofvalt echter nauwelijks te verwachten
ficieel staat op de agenda: de rijksbijdat de dagelijkse bestuurders de libedrage voor 1983, verbouw of nieuwrale terechtwijzing op waarde zullen
bouw Groot Kijkduin, en mogelijke
schatten. Voor kennisgeving aannemen,
flatsplitsing. Maar de werkgroep huisvesting Zandvoort heeft al laten weten dat gaat nog net. Met knarsende tanden
uiteraard.
dat zij nog wel wat andere appeltjes te
schillen heeft. Die vindt dat het werk
van de Stuurgroep feitelijk onmogelijk
gemaakt wordt door het gemeentebestuur. De werkgroep zal daarom zeker
het funktioneren van de Stuurgroep
aan de orde stellen. Verder staat op het
1
verlanglijstje een diskussie over het door
het kollege gekozen struktuurstudiemodel,rapportage over de woondistributie
en over de bouwplannen.

eanduoortee hoeren}

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Menig verloren voorwerp of zoekgeraakt
huisdier komt via de politieburelen
weer in het bezit van de rechtmatige
eigenaar. Het loont vaak de moeite om
even op te bellen of langs te gaan bij
het buro aan de Hogeweg, tel. 13043.
In februari zijn daar de volgende objekten genoteerd;
papagaai, zilver ringetje, wollen muts,
armbanden honden, damesschoudertasje; identiteitskaartje, spijkerbroek
in Hemazak, brillen, handschoenen,
engels rijbewijs, rok, horloge, portemonnees, sporttas, kentekenplaat, wijnkelken, griekse munt, armfietslicht, sleutels en gouden collier.
Kijkdagen voor gevonden fietsen zijn
nog altijd op iedere 2e en 4e woensdag
van de maand tussen 14.00 en 15.00
uur.

A. Ritman.
1948
1983
35 jaar tandtachniker
1973
1983
oen |aar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

zandvoortse kickboksers stalen show
ondanks verlies
Vorige week maandag bewees de Academy of Asian Fighting Arts (afafa) dat
haar ster niet voor niets zo snel stijgt in
het wereldje van de kickboksers.

De wedstrijdavond in gebouw de Hoeksteen in Amsterdam-west was eigenlijk
gereserveerd voor de onderlinge duels
van debutanten, kickboksers die voor
het eerst hun entree maken in de ring.
De faam was de zandvoorters blijkbaar
vooruit gesneld, want de organisatoren
aarzelden niet de nieuwelingen uit de
badplaats in het perk te laten treden
tegen ervaren boksers. Afafa-debutanten M. Ceyran, Nihat Cakir en Fouat
Krim gingen in het geweld ten onder,
zij het dat daar een paar diskutabele

scheidsrechterlijke beslissingen voor
nodig waren. Techniek en mentaliteit
van de zandvoorters was echter zo voortreffelijk dat Afafa deze avond zonder
omwegen werd uitgeroepen tot de
meest belovende school. Verdiend,
want de Academy stal de showen de
gunst van een entoesiast publiek.
In de eerste partij nam Ceyran het op
tegen Reyn van Mejiro Gym. De aanzienlijk grotere Mejiro-sporter bleek
een navenant groter doelwit voor de
aktieve Ceyran en had moeite het einde
van de rondes te halen. De strijd tussen
nieuwkomer en roetinier werd echter
totaal onverwacht arbitraal op punten
beslist in het voordeel van de laatste.

Nihat Cakir kwam wat laat op dreef tegen de snelle Ubergen, kampioen van
Chakuriki. De eerste twee rondes stond
hij zijn opponent te veel bewegingsvrijheid toe. Herstel volgde echter in de
derde ronde. Cakir bracht de Chakurikivedette in grote moeilijkheden en volledig van de wijs, maar de tijd was te kort
om het gevecht nog in zijn voordeel te
kunnen beslissen.
Hoogtepunten van de avond was de
strijd tussen Krim en Brilleman van
Mejiro Gym. De amsterdammer was
veruit favoriet, maar tot veler verrassing werd al vanaf het eerste begin duidelijk dat hij niets had in te brengen
tegen de geoliede zandvoortse vechtmachine. Fouat bouwde een soliede
puntenvoorsprong op en bracht de opgetogen toeschouwers, die een flitsend
schouwspel voorgetoverd kregen, op
het puntje van de stoel.
Het duel leek beslist, maar dertig sekonden voor het slotsignaal klemde de uitgeputte Brilleman zich in wanhoop vast
aan Krim en gaf hem een kopstoot.
Buiten gezichtsveld van de scheidsrechter, zo moeten we aannemen, want de
verwachte diskwalifikatie bleef uit. De
zandvoortor die een moment van slag
was, ging daarna onderuit door een
worp. Trainer Koopman greep onmiddellijk in en gooide de handdoek in de
ring. Kommentaar van de Afafa-begeleider: tiet is mijn taak om de gezondheid
van de jongens te bewaken en vooruitgang in nivo te realiseren. Dat vind ik
van meer belang dan prestige of een gewonnen wedstrijd. Hoe andere trainers
er over denken, daar heb ik geen boodschap aan. Mijn jongens kunnen de volgende dag weer trainen, dat vind ik het
belangrijkste. Dat Krim teleurgesteld is
omdat ik hem niet door heb laten vechten, begrijp ik wel. Hij heeft duidelijk
aangetoond sterker te zijn dan zijn tegenstander. Maar als een scheidsrechter
niet ingrijpt bïj eskalaties, dan doe ik
dat', aldus Koopman.
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groen licht van welzijnskommissie
voor jeugdwerk iwanowitch
De kommissie planvoorbereiding specifiek welzijn, beter bekend als de welzijnskommissie, heeft een dermate positieve indruk gekregen van de plannen
van de stichting jeugdwerk Iwanowitch,
dat zij het initiatief financieel wil laten
steunen door de gemeente.
Het gaat om een garantiebedrag van
f 6.700,- voor een eksperimentele periode van 4 maanden, van mei tot en
met augustus. Iwanowitch, zo genoemd
naar de vroegere nogafabriek aan de
Oranjestraat die de jongeren enige tijd
bezet hielden, heeft voor de zomermaanden een zo gevarieerd mogelijk
minimumpakket aan aktiviteiten samengesteld. Film, toneel, het optreden van
bands, diskoavonden en themabijeenkomsten zouden in de grote zaal of de
ontmoetingsruimte van de Krocht plaats
moeten vinden, de kindermiddagen in
het Gemeenschapshuis.
In het begeleidend schrijven bij het subsidieverzoek had de initiatiefgroep kritiek geleverd op de hoge huurprijs van
gebouw de Krocht. De gevraagde f 325,per avond slokt bijna de helft van de
subsidie op. Die prijs is veel te hoog
voor een gemeenschapsvoorziening,
vindt Iwanowitch. Ter vergadering bleek
uit woorden van wethouder Jongsma
dat het bedrag eksakt de onkosten dekte, voornamelijk energiekosten voor
licht en verwarming, verdienen deed
niemand er iets aan. Volgens de jongeren zijn ze door deze uitgavenpost vrijwel gedwongen over te gaan tot kommerciele aktiviteiten en blijft er nauwelijks ruimte over voor andersgerichte
projekten, wat toch de opzet was. Jongsma beloofde te zullen bezien of de zaalhuur niet naar beneden kan. Het benutten van de Krocht tijdens de zomer is
immers een ekstraatje, omdat het gebouw in die tijd gewoonlijk leeg staat.
De vergadering stoeide ook enige tijd
met de hoogte van de subsidie en de
duur van het eksperiment. Een aantal
leden, waaronder raadslid Aukema,
wilde niet in één keer het reservepotje
voor nieuwe aktiviteiten (f 8.000.'-) omkeren voor het jongerenwerk. Zij voelden er meer voor subsidie en eksperimenteertijd te halveren. De kommissie
was echter van mening dat Iwanowitch
in dat geval geen echte kans kreeg om
te slagerv, bekendheid te krijgen en voldoende publiek te trekken. Alsrb en w

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

8 maart - 14 maart 1983.
ondertrouwd: Wim Teeuwissen en
Gladys Patricia Hornung.
geboren: Ingeborg Lysandra dochter van R.L. Ovaa en M.S. van den
Broek.
overleden: Hendrik van Rijgersma,
oud 78 jaar; Elisabeth Paauw, oud 80
jaar; Hendrik Johannes Draaijer, oud
73 jaar.

adviesdierïstért
jeugdwerk krijgt vier maanden de tijd om zich te bewijzen

en de raad akkoord gaan zal het proefprojekt pas na vier maanden beoordeeld
worden. Mocht dat positief uitvallen
dan kan het, zo wordt algemeen verwacht, uit het oogpunt van behoorlijk
bestuur nauwelijks meer teruggedraaid
worden en zal de gemeente ook voor
het vervolg over de brug moeten komen.
SUBSIDIE VOOR ENQUÊTE
KINDEROPVANG
De kommissie oordeelde ook welwillend over de plannen van de werkgroep
kinderdagverblijf om per enquête de
behoefte van de zandvoorters aan kinderopvang te peilen. De gemeente zou
de lasten voor de stensils en de verspreiding moeten dragen,enkele honderden
guldens die de kommissie welbesteed

achtte om eens en voorgoed duidelijkheid te krijgen over deze steeds weer
opduikende vraag. Een komputerlijst
van alle gezinnen met kinderen tot 6
jaar krijgt de werkgroep echter niet.
Dat kost zeker f 750,- terwijl huis-aanhuis verspreiding aanzienlijk goedkoper
is. Met de mensen die in beginsel positief reageren op de enquête zal bekeken moeten worden of men financieel
bereid is de kosten van kinderopvang,
in welke vorm dan ook, op te brengen.
De gevraagde toezegging om de vrijkomende Josina v.d. Endenschool te mogen gebruiken kreeg de werkgroep niet
los van wethouder Jongsma, daar staan
wel meer gegadigden voor te dringen.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuii. Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.

a A.s. maandag 21 maart organiseert
de Stichting WEL om 20.00 uur in wijkcentrum 'tStekkie een kabaretavond.
Optreden zal de groep 'de ziekte van
Tourette' die de gezondheidszorg snedig
op de hak neemt. De kabaretiers staan
borg voor vele vrolijke momenten en
menig muzikaal'intermezzo. De avond
begint meteen kortvergadergedeelte
waarin u onder andere kunt kennismaken met de beide nieuwe huisartsen in
Zandvoort-noord. De toegang is gratis.
• De Zandvoortse Postzegelklup houdt
op zondag 27 maart a.s. een postzegelen muntenbeurs. Verzamelaars en belangstellenden komen dan samen in
het Gemeenschapshuis tussen 12.00 en
17.00 uur. Voor leden is de toegang
kosteloos, niet leden betalen één
recente hollandse gulden.
e Het zandvoorts komité van het nationaal Rheumafonds zegt dank aan alle
zandvoorters voor hun vrijgevigheid en
aan de kollektanten voor hun inspanningen tijdens de onlangs gehouden
huiskollekte. Er is een totaalbedrag van
f4.271,63 opgehaald.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

eanduoortee hoerartf

toonen vindt circuitstunt levensgevaarlijk

Op 4 april, 2e paasdag, zal tijdens de
nationale autoraces op het circuit van
Zandvoort net als vorig jaar de belgiese
stuntman Alain Vinex zijn leven in de
waagschaal stellen. Hij doet er zelfs nog
een schepje bovenop, ditmaal knalt hij
met zijn auto maar liefst door twee bussen tegelijk heen. Als de organisatoren
tenminste een vergunning voor dit spektakel krijgen, maar dat zal wel geen
probleem zijn bij het huidige kollege
dat hetcircuitbedrijf in alles terwille is.

mediese behandeling laten stellen.
Pvda-fraktie voorzitter Toonen leverde
toen schriftelijk een aantal vragen in
bij b en w over de gang van zaken. Na
ruim 2 maanden meldde Machielsen
dat de Cenav vergeten had een vergunning te vragen, wat naar de letter van
het kontrakt vereist was. In het vervolg zou men beter opletten, maar al
te moeilijk moest men er niet over doen,
ook muziekkorpsen traden er soms op
zonder vergunning.

Vorig jaar raakten door rondvliegende
onderdelen van de bus en versplinterd
glas drie toeschouwers en de waaghals
zelf gewond, zij moesten zich onder

De pvda-er is niet van plan dit keer met
de armen over elkaar toe te zien. Er vanuitgaand dat nu wel toestemming gevraagd zal worden, omdat dit soort eve-

nementen niet is opgenomen in de overeenkomst tussen Cenav en gemeente,
zegt hij zich tegen een positief antwoord van b en w te zullen verzetten.
'Het gaat hier om een oneigenlijk gebruik van de racebaan, het heeft niets
met autosport van doen en gebleken is,
dat er ongelukken bij kunnen gebeuren.
Dat men dat aanmoedigt, dat iemand
met zijn leven speelt, daar zet ik trouwens toch al vraagtekens bij.'

gewoon op op marktpleinen en zo.
Maar om alle gevaar voor het publiek
uit te bannen doen we het deze keer
toch een beetje anders. Niet meer voor
de hoofdtribur»e, maar op het rechte
eind naar de tarzanbocht. Wel zichtbaar voor de mensen natuurlijk, maar
op de plek van de stunt zelf zullen aan
weerszijden geen toeschouwers staan.
Bovendien gaat er een veiligheidskooi
omheen'.

Volgens circuitvoorlichter Buwalda
heeft men wel enige lering getrokken
uit de gebeurtenissen van vorig jaar.
'Eerlijk gezegd, er gebeurt eigenlijk
nooit iets ernstigs, die man treedt vaak

Op de afdeling algemene zaken ter sekretarie is op dit moment overigens nog
niets bekend van een aanvraag voor
een vergunning.

in jubileumvoorstelling
fs aan het toeval over

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 20 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. D. Groeneboer uit Haarlem.

Maandagavond vierde de Zandvoortse
Operettevereniging in de Haarlemse
Stadsschouwburg haar 35-jarig bestaan
met de opvoering van 'Der Zarewitsch'
van Franz Léhar in de regie van Rudolf
Vogler. Het openingswoord werd gesproken door de penningmeester van
de vereniging, de heer Evert van Huizen,
die in het bijzonder de afgevaardigden
van de zusterverenigingen en van de
Bond van Amateur Opera- en Operettegezelschappen (Boog) welkom heette.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 20 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. D. Groeneboer uit Haarlem.
PROTESTANTENBOND
zondag 20 maart a.s.:
10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen n.h.
Bentveld.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 19 maart a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 20 maart a s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur . eucharistieiviering mmv.
St. Ceacilia koor.

'Vijfendertig jaar zegt op zich zelf niets,
vijfendertig jaar Z.O.V. des te meer', aldus spreker, die aan het slot van zijn toespraak opmerkte dat de op te voeren operette een van de weinige was zonder happy end.

mevr,

kraan-meeth

In het kort komt de inhoud op het volgende neer: de vader van de zarewitsch
Aljoschka wil dat hij in het huwelijk
treedt met een prinses, maar aangezien
deze niets van vrouwen wil weten moet
daar iets op gevonden worden. Een als
kozak verklede danseres wordt bij
hem toegelaten teneinde hem gevoelig
te maken voor het schone geslacht
streven naar perfektie werd ruimschoots beloond
waarna ze spoorslags moet verdwijnen.
Dat laatste gebeurt echter niet want ze
worden verliefd op elkaar, vertekken
naar Napels en brengen daar de mooiste Nora Lodder, Chiel Roggekamp en
Martin van der Bas kreeg een waardetijd van hun leven door. Maar wanneer
John van der Klauw. De ziek geworden
rend applaus.
de czaar plotseling komt te overlijden
Jobs van Ommeren was vervangen door
Ook waren er waarderende woorden
en wel van de heer Kost van 'Boog' die
moet Aljoschka afscheid nemen van zijn Nel Keesman.
geliefde Sonja omdat het vaderland
Het was duidelijk dat 'Der Zwarewitsch' na afloop van de voorstelling de dames
Mary Bos, Nel Keesman, Mary Keur en
hem nodig heeft.
grondig was voorbereid. Opvallend wade heren Salomon Druijf en Wim van
ren de fraaie dekors, de schitterende
De hoofdrollen werden voortreffelijk
der Moolen een oorkonde en bloekostuums van de dames, de prachtige
vertolkt door de gasten, de tenor Harm
men overhandigde voor hun 35-jarig
blauwe uniformen van de kozakken
van Halteren en de sopraan Carla van
lidmaatschap. Mevrouw Duker werd
waarin ook de vijftien leden van het
Lingen, die zowel in de duetten als afgehuldigd omdat zij de 25 jaar als koorZandvoorts Mannenkoor en hun dirizonderlijk blijk gaven van uitstekende
lid had volgemaakt en mevrouw Trouvokale kwaliteiten. Hun prestaties dwon- gent Dico van Putten gestoken waren,
pée in verband met haar verdiensten
die met een a kapella optreden een
gen des te meer bewondering af omdat
voor de Z.O.V. gedurende haar 30-jazij het moesten opnemen tegen een veel open doekje kregen. Ook de korakkente luid spelend Amsterdams Promenade dans door kursisten van de Amateur
Theaterschool Amsterdam met medeOrkest. Ook de andere solisten, onderwerking van de Nationaal Balletdanser
wie Jan van der Werff en Ineke Groen,
hadden met dit euvel te kampen maar
beiden slaagden er desondanks in het
publiek te laten genieten van hun weiluidend gezang en komies akteertalent in
de kostelijke uitbeelding van resp. de
lijflakei Iwan en diens vrouw Masja.
Over akteertalent gesproken, een vero A.s. zondag 20 maart gaat de 17e
rassing was Tons Kaspers als de warmbloe-strandloop Zandvoort en de halve madige Italiaan Bordoio. Gerry van Eig
rathon Zandvoort-IJmuiden van start.
had alles mee om de Napolitaanse Lina
Gemeld wordt dat er i.v.m. het gunstige
gestalte te geven, terwijl de rol van
tij gelopen kan worden op stevig zand.
grootvorst Wim van der Moolen op het
De volgende afstanden zijn in het prolijf was geschreven. Verder werkten mee gramma opgenomen:
Cor Bol, Nico Oudshoorn, Piet Harder,
4 km. junioren t.e.m. 12 jaar, start 11.00
llonka Lukkassen, Fini van der Meulen,
uur, inschrijfgeld f 3,-; 4 km. senioren,
start 11.00 uur,f 4,-; 8 km. senioren
start 11.05 uur,f 4,-; 21 km. senioren,
start 11.05uur,f 7,-.

waterstanden

foto bernhard steenman

rig bestuurslidmaatschap. En toen was
het woord aan voorzitter Jan van der
Werff die met bloemen dank bracht
aan allen die deze jubileum-voorstelling
tot zo'n groot sukses hadden gemaakt.
En omdat we de ons toegemeten plaatsruimte toch al hebben overschreden
kunnen we ook nog wel even vertellen
wie dat waren: regisseur Rudolf Vogler,
repetitor Dico van Putten, dirigent
Bert van Poelgeest, choreografe Grete
Kieser, assistent regisseuse llona Buikstra en souffleuse Mieke van der Swart.

mrt

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

06.17
06.52
07.31
08.20
09.37
11.12

14.17
14.52
15.31
16.21
17.39
19.12
07.59
09.23
10.22
11.03
11.40
12.27
12.59

18.29
19.09
20.02
21.12
22.34
23.59
12.46
13.59
14.42
15.16
15.54
16.37
17.20

02.30
03.11
04.03
05.12
06.34
07.59
20.47
21.59
22.42
23.15
23.52
00.37
01.20

01.23
02.23
03.03
03.40
04.26
04.59.

lielanyrijkt*

zomerkermïs
op boulevardterrein

• Met ingang van 22 maart a.s. zullen
er in het Gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen elke dinsdagavond
yogalessen gegeven worden van 19.30
tot 21.00 uur. De lessen staan onder
leiding van Dik Al, gediplomeerd yogaleraar uit Lisse. Het gaat om hatha-yoga,
dat als stelsel van lichaamsbewustwording ook door veel artsen wordt aanbevolen. Ontspanning is een van de effekten. Dik Al voelt er weinig voor te vervallen in oosterse mystiek, maar zoekt
juist de raakvlakken met de westerse
kuituur. Naast de hatha-yoga is het
dan ook zijn bedoeling voor geinteresseerden avonden te organiseren over
de achtergronden van yoga en het omgaan daarmee in de moderne tijd. Iedereen is welkom voor een introduktieles,
op 22 maart of daarna. Voor meer informatie kunt u schrijven of bellen naar
Dik Al, Ooievaarstraat 247, 2162 XM
Lisse, tel. 02521-1 6784.

Er is geen tijdslimiet en dat betekent
dat ook wandelaars aan hun trekken
kunnen komen op de 4 en 8 km. Een
fraaie herinnering is beschikbaar voor
alle deelnemers. De inschrijving vindt
plaats vanaf 10.00 uur aan de loketten
op de Rotonde bij hotel Bouwes, het
startpunt voor de lopers. Deelnemers
aan de halve marathon kunnen zich
in laten schrijven bij strandpaviljoen
't Trefpunt no. 8 vanaf 10.00 uur.

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortielaan
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.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Mldden-Amerika

'14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv

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

De kermis krijgt deze zomer eindelijk de ruimte. Niet aan de Prinsesseweg waar
het pretbedrijf vroeger bivakkeerde voordat het op het troosteloze N.S. terrein
aan de van Speijkstraat belandde, maar op het sinds jaar en dag braakliggende
stuk grond aan de kop van de van Lennepweg. Er is lang sprake van geweest
dat op die plek bij de boulevard het kasino een riant onderkomen zou krijgen,
de legale gokbazen hadden er zelfs een optie op. Nu komt er minder sjiek, maar
misschien wel zo vrolijk vertier. Het terrein is onlangs op kosten van de eksploitan t(en) volledig geëgaliseerd.

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

werkgroep huisvesting: waarom
zitten we hier eigenlijk nog?
De werkgroep Huisvesting heeft af gel open dinsdag bij monde van Harpert van
Tetterode fel protest aangetekend tegen de wijze waarop het gemeentebestuur met de besluitvorming omspringt.

familieberichten
Na een langdurige ziekte is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa
JAN VISSER
op de leeftijd van 78 jaar.
M. Visser-Schafelner
K. Visser
A.C. Visser-Spreeuw
Jan en Marga
Mario
Colinda en Bram

De Stuurgroep Huisvesting 1- en 2-persoonshuishoudens, waar do werkgroep
deel van uitmaakt, is een adviesorgaan
van de gemeente. Maar volgens van
Tetterode wordt de Stuurgroep sinds
de politieke machtswissel ing gekonfronteerd met zaken die al zo goed als besloten zijn. Van de adviestaak komt zo
niets terecht, men wordt voorvoldongen feiten geplaatst.

2042 AX Zandvoort, 17 maart 1983
Nassauplein 2
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar vrijdag van 16.30 - 17.00
uuren van 19.30- 20.00 uur en zaterdag van 16.30- 17.00 uur.
De crematie zal plaatshebben op maandag 21 maart a.s. om 15.30 uur in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Het meest duidelijk was dat naar de
mening van de werkgroepwoordvoerder
in het geval van Groot Kijkdüin, maar
ook ten aanzien van andere punten op
de agenda, waarvan de stukken niets
eens toegevoegd waren, gold dat er voor
de Stuurgroep nog maar weinig te stuten overbleef. 'Anderhalf jaar lang hebben we hier zitten zwoegen om zover
te komen dat Groot Kijkdüin verbouwd
kon worden. Uit de krant moeten we
lezen dat b en w nu kiezen voor sloop
en nieuwbouw. Wat zitten we hier dan
te doen? ' aldus van Tetterode. -

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer bij
het crematorium.

Bouwbedrijf
VPOR AL UW

vraag offerte
wij komen

* utiliteisbouw
* nieuwbouw
* verbouw
restauratie
ioauiuiai.it;
onderhoudswerken

ui N.V O B
win kei betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al m«er dan 50 jaar tot uw dienst
Voorzitter Jongsma en chef^volkshuisvesting Heemskerk bezwoeren dat er nog
helemaal geen beslissing gevallen was,
integendeel: de voorkeur van b en w
was al in de raadskommissie algemene
zaken en ruimtelijke ordening omgebogen tot een 2-sporenbeleid, nieuwbouw
of verbouw van het voormalige kindertehuis. Een op zijn minst dubieus verweer want de kommissie az/ro had wel
degelijk voor nieuwbouw gekozen, de
verbouwplannen moesten bestekklaar
gemaakt worden om in geval uan nood
niet weer naast het net te vissen. Stuurgroeplid Storm gaf een nieuwe mogelijkheid aan: het pand met eenvoudige
aanpassingen bewoonbaar maken. Daar
bleek sinds enige tijd een rijksbijdrage
voor verkrijgbaar. De Stuurgroep kon
zich wel vinden in dit inmiddels 3-sporenbeleid, kan dat binnenkort misschien
zelfs uitbreiden tot een 4-sporenbeleid;
want de werkgroep huisvesting zal binnen enige weken nog een alternatief op
tafel leggen, zo meldde van Tetterode.
In een rijkscirkulaire, die de leden van
het adviesorgaan ook al niet ontvangen
hadden, wordt overigens reeds gerept
van het opheffen van de Stuurgroepen
voor 1-2 p. huishoudens. Althans het opgaan in een bredere gemeentelijk adviesgroep, de rijksbijdrage wordt afgebouwd. Wel aardig, vonden de leden, als
de Stuurgroep over haar eigen opheffing en een eventueel vervolg nog iets
te zeggen kreeg, Op 13 april zal het
onderwerp op de agenda staan. Tevens
wordt dan op uitdrukkelijk verzoek van
de werkgroep huisvesting de funktie
van de Stuurgroep besproken. Ook de
overige deelnemers wilden wel graag
weten waar men nu aan toe is. De taak
en positie van deJStuurgroep in hetgemeentelijk beleid is,zo menen ze, allerminst duidelijk.
Maar dat komt, dunkt ons, omdat dit
kollege, zoals bij herhaling gebleken is,
het liefst zijn eigen adviseur is. En daar
verhelpen zelfs geen dozijn diskussies
iets aan.

Ja n se n Bouw. b v.

jjaa Ne rh... meester lott-oicKi n tb .....315428.
van Tetterode: anderhalf jaar voor niks zitten zwoegen .. ?

hier
staat
uw
brief
Geachte redaktie,
Naar aanleiding van uw artikel over de
wijkraad Nieuw Noord, willen wij het
volgende onder uw aandacht brengen.
Het Aktiviteitencentrum 't Stekkie organiseert namelijk al lange tijd diverse
ontspanningsmogelijkheden voor de
jeugd en wel;
Op woensdagmiddag een knutselklub
voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Op
dinsdagmiddag en avond eert soos voor
jong en oud, met gelegenheid tot tafeltennis, kaarten, spelletjes enz.
Op vrijdagavond speciaal voor de jeugd
van 13 tot 18 jaar, ook gelegenheid tot
tafeltennis enz. Deze vrijdagavond
wordt door gemiddeld 35 jongeren bezocht.
U begrijpt onze verbazing over de opmerking van Jaap v.d. Oord dat er helemaal niets voor de jongeren uit de
wijk wordt gedaan.
Hoogachtend,
Namens het bestuur,
Sekr. A. Nijenhuis

Naschrift redaktie :

BEL
voor een
omroepertje
12135

Het blijft altijd een vraag voor interviewer zowel als geïnterviewde hoe de
uiteindelijke tekst bij de lezer overkomt. Uit een langdurig gesprek ontstaat een verslag dat deels een selektie
is van uitspraken, deels een samenvatting die zoveel mogelijk recht doet aan

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beecfcmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 14755
de strekking van het verhaalde.
De redaktie wil er geen misverstand
over laten bestaan dat wijkraadvoorzitter van der Oord zich tijdens het gesprek meermalen lovend heeft uitgelaten over de initiatieven van het Stekkie, dat onder allerbedroevendste omstand igheden het hoofd boven water
tracht te houden. De opmerking dat er
in nieuw noord niets is voor de jeugd
van 12 tot 20 jaar had ondermeer betrekking op de miserabele en zeker
voor de jeugd weinig aanlokkelijke akkommodatie, waardoor ook moedige
pogingen tot aktiviteit nauwelijks de
kans krijgen tot een sukses uit te groeien. Zonder nieuw wijkcentrum blijft
het allemaal mondjesmaat. Een verwijt
aan het adres van het buurthuisbestuur
mag er echter niet uit gelezen worden.

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

....de Amnesty-kaars brandt niet voor ons,
maar voorde mensen die we niet uit de
gevangenis hebben kunnen redden-die op
weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten,
gemarteld, ontvoerd; voor de mensen, die
^verdwenen'. Daar brandt die kaars voor.

GIRO 454000
AMNESTY INTERNATIONAL

groeten uit zaïidvoort
^9

•
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Een fraaie opname van
een eveneens fraaie
Boulevard de Favauge.
Uiterst rech ts hotel
"BellaStella", daarnaast het zomerverblijf van de A msterdamse familie Brenninkmeifer. Het complex witte huizen
werd ook 's winters
bewoond, o.a. door
het gezin Uppenkamp.
Op de achtergrond de
riante villa "Ankerduin " van de diamantairAsscher.

WATERBEDRIJF

^n
Te koop aangeboden

'

Vrijdagavond 25 maart a.s. om 19.30 uur in Hotel Keur

SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.
Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats
in de periode:
maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart a.s.
van 23.30 tot 5.00 uur en
maandag 28 maart t/m vrijdag l april a.s.
van 23.30 tot 5.00 uur v.m.
Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats
in de periode:
dinsdag 5 april a.s. van 23.30 tot 5.00 uur
woensdag v.m.
Het spoelen voor ZANDVOORT NIEUW
NOORD vindt plaats in de periode:
woensdag 6 aprrl en donderdag 7 april a.s.
van 23.30 tot 5.00 uur v.m.
Men geLeve in deze perioden 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

DR. C.A. GERKESTRAAT

95 rd.
Royale bovenwoning.
Vraagprijs f 85.000,Eigengeld f8.000,Maand lasten ca f 600,(excl. belastingvoordeel)
Inlichtingen en bezichtiging
CENSE Makelaars o.g., tel. 1 26

grote
CULINAIRE MODESHOW
m.m.v. Michaël kappers
Herman Harms schoenen
Kaarten a f 37,50 incl. 6-gangen-diner
en levende muziek bij:

bromet mode

IN DE PAASVAKANTIE NAAR
PONYPARK SLAGHAREN.
Dat is een belevenis !

Grote Krocht 19 - 2042 LT Zandvoort
Telefoon 02507-l 78 78

Geopend vanaf l april.
Entreeprijs f 9,- p.p. alle leeftijden.
Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz.
Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen).
HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 37, eerste lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne; maken
bekend, dat zij voornemens zijn tot wijziging
over te gaan van de door hen op 30 september 1976 onder nr. 3833 aan Shell Nederland
Verkoopmaatschappij BV te Rotterdam verleende en bij besluit van 30 juli 1982 gewijzigde vergunning ingevolge de Hinderwet
voor een benzinestation annex wasinrichting,
gelegen aan de Hogeweg no. 2 te Zandvoort.
De reden hiervoor is dat uit een naar aanleiding van klachten ingesteld onderzoek is gebleken dat, met name door de wasinrichting,
geluidsoverlast wordt veroorzaakt.
De voorgenomen wijziging houdt het volgende in. Aan de bestaande zullen de navolgende aanvullende voorwaarden worden
verbonden:
1. De geluidbelasting, afkomstig van de in de
inrichting aanwezige installaties, alsmede
veroorzaakt door de werkzaamheden,
mag gemeten en beoordeeld volgens de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en de Circulaire Industrie-lawaai
niet hoger zijn dan:
55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
2. Motoren, machines en toestellen moeten
zonodig door toepassing van doelmatige
trillmgsisolatoren zodanig zijn opgesteld,
dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen kunnen voortplanten.
3. De van de inrichting afkomstige piekgeluiden bij normaal bedrijf mogen het in
voorwaarde l genoemde nivo met niet
meer dan 10 dB(A) overschrijden.
4. Tijdens het verrichten van werkzaamheden moeten de deuren en ramen van de
inrichting gesloten worden gehouden.
De deuren mogen dan slechts worden
geopend voor het onmiddellijk doorlaten
van personen en goederen.

Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier !
Dagtocht 35 NS.

tal. 023 - 31 14 60

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

D R U K K E R IJ

Van Petegem

b.v.

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

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

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorlMm Jae. Koper. DorpipUin 11, Zandvoort)
V«rbindin0nma 38
BloemendMl
Taltfoon 023-260633

U ZIT OP DE EERSTE RANG.

Informatie* tMtrtffend* Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
GMTI lidmaatschap

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

omroepers
GEZOCHT z.s.m. WERK
op het strand.
Ruim 10 jaar ervaring
-stoelen, onderhoud, bouwen en afbreken-.
Tel. 1 23 43 of brieven onder nr. 211 buro van dit
blad.
A. Rltman.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Dria Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

OROENEITEIN

Handelsdrukwerk

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 31
maart 1983 schriftelijk bij ons college worden ingebracht.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Zandvoort, 17 maart 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen

Installatie bureaa

Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96

1948

- 1983

35 laar tandtechniker

1973

- 1983

tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Stichting W.E.L.
presenteert
KABARET
'De Ziekte van Tourette'
a.s. maandag 21 maart, 20.00
uur in 't Stekkie.

v. d.mijnWerff
bakker
tinds 1746
Gactbuicplein 3
tn winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

van het nieuws in Zandvoort wanneer u zich opgeeft voor een
abonnement op de Zandvoortse Koerant. De handeling die u
daarvoor moet verrichten is uiterst eenvoudig. U zendt onderstaande bon met uw naam en adres naar antwoordnummer 302
en wij zorgen dat .de koerant op dinsdag en vrijdag in uw bus rolt
met informatie over de jongste gebeurtenissen in Zandvoort.

BON
voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken in
een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse Koerant,
antwoordnummer 302, 2061 XG Zandvoort of bel 02507 - 1 2135.

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 1 25 60

Naam: ...
Straat: ...
Postcode.
Daarna wens ik een abonnement: half jaar f 14,50 / jaar f 25,-.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw akseptgirokaart.

dinsdag 22 maart 1983

83e jaargang no. 23

eanduüorrse

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

scherpe omzetdaling winkeliers verwacht
ntet/
wanneer woningbouw stagneert
Deze maand is een grootscheeps'onderzoek naar de winkelstruktum in ZuidKennemerland, de IJmond en de Meerlanden afgerond na bijna drie jaar studie.

• Een frontale botsing van twee personenauto's vond jongstleden zaterdag plaats. Een 43-jarige haarlemmer
die di verboden richting van de Dr.
C.A. Gerkestraat had gekozen, reed
in op de auto van een 25-jarige haarlemse. De vrouw raakte gewond aan
het hoofd en is per ambulance overgebracht naar de Mariastichting in
haar woonplaats. Het letsel bleek
achteraf mee te vallen. Haar zoontje, vastgegespt in een veilig kinderzitje, kwam met de schrik vrij. Er
moest een takelwagen aan te pas
komen om de wagens te verwijderen.

Het eindrapport, opgesteld in opdracht
van de 12 gemeenten in het gebied, de
provincie, het gewest Kennemerland, de
Kamer van koophandel en het rijk, geeft
een beeld van de detailhandelsituatie in
1980 en de te verwachten ontwikkelingen.
De meest opvallende voorspelling rnet
betrekking tot Zandvoort luidt dat zonder de uitvoering van de ter diskussie
staande woningbouwplannen.de middenstanders over 12 jaar zo'n 15 tot 25
% aan omzet zullen derven. Het inwonertal daalt dan met 2000, de zandvoorters besteden in 1995 19 miljoen gulden
minder in de winkels. Dat heeft overigens niet alleen te maken met het teruglopend bevolkingsaantal maar ook
met de steeds minder gunstige inkomensontwikkeling.
Wat het winkelbeeld in 1980 betreft
wijkt de badplaats nogal af van de overige gemeenten. De niet-dagelijkse goederen 'A' d.w.z. schoeisel, konfektie, tekstiel, huishoudelijke en luukse-artikelen,
sport- en kampeerartikelen, auto-accessoires, foto- en film en dergelijke bepalen in het centrum van de kustgemeente de helft van het winkelaanbod. Dat
heeft ongetwijfeld te maken met het
toerisme, dat van grootbelang blijft voor
de neringdoenden. Zelfs zonder de horeka, een sektor die in het onderzoek buiten beschouwing blijft, heeft Zandvoort
ongeveer een derde van de totèle omzet
van 90 miljoen aan haar badgasten te
danken. De ontwikkeling van het toerisme moet dan ook met argusogen gevolgd worden volgens de rapporteurs.
Vanuit de konsument bezien is het verzorgingsnivo in de gemeente niet erg
hoog. Dat betekent dat de gemeentenaren voor een groot aantal boodschappen niet in hun eigen dorp terecht kunnen, maar het verderop moeten zoeken,
wat flink wat reistijd kost. Er valt weinig aan te doen meldt het rapport,
voor nieuwe vestigingen is een hoge omzet noodzakelijk terwijl het er naar uitziet dat de bestedingen juist terug lopen.
Uit een konsumentenenquete, onderdeel van de inventarisatie, blijkt dat
de parkeermogelijkheden in hetdorpscentrum niet erg gunstig beoordeeld
worden. Verbetering daarvan is gewenst.

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

• Een gewaarschuwd fietsofiel telt
voor twee. Afgelopen week werden
een tiental rijwielen ontvreemd. Van
kinderfietje tot racekar, geen tweewieler is veilig zonder deugdelijk
slot.
• Hoteldieven worden met de nadering van het badgastenseizoen ook
weer aktief. Eenmaal werd volgens
het politiebericht een portefeuille
gestolen 'van de aangever welke hing
in de garderobe van een hotel te
Zandvoort.' Dat lijkt een beetje op
uitlokking tot misdrijf.
maar dat mag niet ten koste gaan van
de grote groep klanten die te voet of
per fiets het winkelcentrum bezoeken.
Voor de dagelijkse inkopen maakt namelijk driekwart van de eigen bewoners
gebruik van deze eenvoudige veryoermiddelen.
Als er de komende tien jaar plm. 1000
woningen bijkomen in de gemeente zal
de omzetdaling veel minder zijn. Geschat wordt dat dan in 1995 geen 19
miljoen achteruitgang te noteren valt,
maar slechts 8 miljoen. Dat is dus afhankelijk van de 'ter diskussie staande
bouwplannen', een term die veelvuldig
opduikt in het eindrapport. Over de oorzaken daarvan wordt echter niet gerept.
Zoals bekend staat of valt woningbouw
in Zandvoort met de gang van zaken
rond het circuit en de geluidshinder. In
de struktuurschets is een model gegeven
waarin met behoud van het circuit toch

BIJEENKOMSTEN
RAADSKOMMISSIES
Een tweetal kommissievergaderingen deze week. Morgen beziet de
raadskommissie voor algemene zaken en ruimtelijke ordening de voortgang van een groot aantal bestemmingsplannen waaronder die van het
Stationsplein, de natuur- en rekreatiegebieden en 'rond de remise, deel
1'. Verder moet een kostbare reparatie aan de hoogwerker van de brandweer goedgekeurd worden. Op het
eerste gezicht een vergadering van
pak weg een half uur, maar wie weet
wat de rondvraag nog brengt.
Donderdag is het tijd voor de kommissie voor publieke werken Op de
agenda staat: het herstel van het
voegwerk van de watertoren en een
onderzoek naar de deugdelijkheid
van het rioolstelsel. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur in
de kommissiekamer van het gemeentehuis.

1000 woningen gebouwd kunnen worziet de toekomst er niet erg zonnig uit.
den. Dat is alleen te halen als er in de
Maar dat geldt al veel langer voor de
zuid huizen mogen verrijzen en als alle
honderden urgente woningzoekenden.
sportvelden van Zandvoortmeeuwen
er aan geloven Niet al te waarschijnlijk
en zeker niet op de vereiste middellange termijn. Over blijft dan nog het
BEL
NS-terrein en het stukje grond bij de
vooraan
begraafplaatst aan de Van Lennepweg.
omroepertje
De zandvoortse ondernemers mogen wel
12135
bidden en smeken dat de overheden het
oog stevig dichtknijpen bij de uitvoering
van de geluidshinderwet, want anders

» De kantine van voetbalklup Zandvoortmeeuwen is voor de zoveelste
keer bezocht door ongewenste gasten. Toegang werd verkregen na het
verwijderen van een raamventilator
via het keukendak. De onverlaten
hebben een vol vat bier tot de bodem toe geledigd en lieten als loon
voor het aangenaam verpozen 11
gebruikte bierpullen achter. Een onmatig elftal luidt onze konklusie.

provincie verwerpt bezwaarschriften
tegen woningbouw aan dr. de visserstraat
De bouw van 26 wooneenheden op het
terrein van de Klimopschool aan da Dr.
de Visserstraat kan wat Gedeputeerde
Staten van Noord Holland betreft gewoon doorgaan.
Een verklaring van geen bezwaar was
vorig jaar al afgegeven, maar nu hebben de bestuurders ook de bezwaren
van een zevental omwonenden daartegen ongegrond verklaard. Die waren
het niet eens met de zandvoortse bouwplannen. Zij voerden aan dat er sprake
zou zijn van aanzienlijke kapitaalsvernietiging als het in hun ogen nog bruikbare schoolpand tegen de grond ging
en vreesden verkeers- en parkeermoeilijkheden, een klacht waarop door de
gemeente nooit middels onderzoek is
gereageerd. Sommige bezwaarden
meenden dat de nieuwbouw het binnenkomen van het daglicht in hun huis
zou belemmeren, de nabijgelegen Duinzichtflat zou op haar beurt de nieuwbouw in de schaduw zetten. De reklamanten protesteerden ook tegen de
gemeentelijke klachtprocedure. Zij
mochten de burgemeester een toelichting verschaffen, maar waren er niet
van op de hoogte gesteld dat dat een
officiële hoorzitting betrof.

bouwen op terrein voormalige Klimopschool mag van GS
G.S. is het in alle opzichten oneens
met de omwonenden. Als er al sprake
zou zijn van kapitaalsvernietiging, moet
de gemeente dat zelf weten, verkeerstechnies voldoet het plan aan alle eisen
en het daglicht krijgt ongestoord toegang tot bestaande en nieuwe huizen.
Het onderscheid tussen 'hoorzitting'
en 'toelichting van bezwaren' ontgaat
het provinciebestuur, de klagers bleken daar immers ook geen moeite mee
te hebben, toen G.S de laatste formulering gebruikte voor de hoorzitting op
20 september 1982.

Het is nog niet bekend of de bezwaarden tegen het besluit in beroep gaan.
Zij kunnen dat binnen dertig dagen
doen bij de afdeling rechtspraak van de
Raad van State in Den Haag.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

KRACHTIGE TEGENWIND

IN

EINDFASE STRANDLOOP

HUN STRIJD
KOSTGELD

omroepers
OPPAS gevraag: voor baby
en peutertje, voor maandagen woensdagmiddag van
2-4 uur en vrijdagmiddag
1 x per 2 weken van 2 - 4
uur. Tel. 19558.

A. RitnuHV
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-
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De dictatuur in El Salvador verdrijf je niet met
woorden. In de bevrijde provincie Chalatenango is
een schreeuwend tekort iian medicijnen, voedsel,
bchoenen maar ook aan munitie. De duizenden
slachtoffers (onder wie de vier Nederlandse
journalisten) die in dat gebied vielen mogen niet
voor niks zijn gestorven. In Nederland kan je
makkelijk tepen geweld zijn. In El Salvador kost
die stnjd behalve veel bloed ook geld.

-

1983

ten laar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Steuncomité Vrij Chalatenango

GIRO 2936572
TJI.V. El SaKraderKomité Nederland (owbevrijd gebied)

meer dan een gelijkspel
zat er niet in voor zvm

Wim van der Mei] is winnaar geworden van de 17e halve marathon Zandvoort - IJmuiden die afgelopen
zondag werd gehouden. Op karakter, zoals dat heet, want de harde tegenwind op de roete terug naar de
badplaats stelde het uithoudingsvermogen van de 21-km-lopers flink op de proef. Van derMeij legde de
afstand gezien de omstandigheden in een akseptabele tijd af: l uur,18 min. en 13 sek. en bleef daarmee
5 minuten boven het rekord van Dufossé.
Rob van der Laars uit Aalsmeer kwam op ruime afstand over de meet in luur 21min. 18 sek., op de voet
gevolgd door Cornet uit Haarlem. Bij de dames werden aanzienlijk trager tijden genoteerd, maar de prestatie van Corine Kalbfleisch was er niet minder om. In 2 uur, l min. en 33 sek. finishte zij als eerste.
Bij de 8 km strandloop bleef lang onduidelijk wie het pleit in zijn voordeel zou beslissen. Haarlemmer
G.Hooglucht won de nek aan nek race met resp. M.Hogeboom en J.de Gooyer met luttele sekonden voorsprong in 32 min 58 sek. Ria Koehorst was bij de dames iedereen te vlug af. Zij passeerde de eindstreep

Zandvoortmeeuwen is er ook afgelopen
zondag niet in geslaagd de volle winst
binnen te halen. Er hoefde zelfs niets
aan het skorebord gewijzigd te worden
in het duel tegen SEW te Nibbixwoud.
De beginstand was tevens het eindresultaat, 0-0.

na 40 min. 28 sek.

kommissie maakt zich zorgen over nieuwe
buikriemronde gemeente
Het kollege van b en w heeft de planvoorbereidingskommissie gevraagd na te
gaan hoe en waar men in het sociaal-kultureel werk 5°/o op het totale budget
kan bezuinigen als in 1984 uit Den
Haag opnieuw wordt meegedeeld dat de
gemeente de broekriem moet aansnoeren.

Toch was het allerminst een slaapverwekkende wedstrijd. Integendeel, de
amateurrivalen hielden de spanning er
voortdurend in met sportief voetbal.
Vóór rust hadden de meeuwen, die
met Duncan Pratt en de lang geschorste Bert Leijenhorst het veld opkwamen,
een licht overwicht. Zij konden op de
hobbelige maar bespeelbare grasmat
goed uit de voeten.
Al kort na de aftrap werd de SEW-doelman getest met kogels van Marcel
Schoorl en Jos van der Meij. De bekwame keeper deed zijn plicht naar behoren. Een pass van de ijverige Pratt
ontglipte Rob Buchel maar juist. SEW
moest het hebben van lange trappen.
Jaap Jong kreeg op die wijze een uitmuntende gelegenheid om de ZVMgoalie te verrassen, maar legde de bal
naast de palen. De beste kansen bleven
voor de kustbewoners. Schoten van
Marcel Schoorl en een kopbal en omhaal van Pratt hadden een beter lot
verdiend dan net naast of over het SEWdoel te eindigen.

De welzijnskommissie reageerde vorige
week geschokt op het verzoek. 5°/o wil
zeggen f 78.000.-. Een snelle rekensom
van de alerte heer Ploegman liet zien dat
dat bedrag gevonden zou moeten worden in de post subsidies van ca.f 250.000.want aan de kosten voor de akkommodaties, ruim f 1.300.000.- waarvan het
zwembad alleen al f 850.000.- opslokt,
kan kommissie noch gemeentebestuur
veel veranderen.
Aukema en Joustra zijn verontrust.,
De leden waren in alle staten van verontwaardiging, voor de verenigingen
zou het neerkomen op 30% minder
missie vroeg zich ook nijdig af waarom
inkomsten. Als klap op de vuurpijl
het als adviesorgaan niet van te voren
bleek bovendien op vragen van Aukema • gekend was in het kollegeschrijven.
dat de inflatie nog niet eens was meeDe geattakkeerde wethouder Jongsma
geteld. Die schommelt rond de 3 1/2%. beet van zich af: 'Alles komt hard aan
in deze tijd, daar is niets aan te doen,
Volgens het principe van de nullijn dat
het geld moet toch ergens vandaan kodoor het kollege gehuldigd wordt, is er
men. We zullen er iedereen keihard mee
geen sprake van dat dat inflatieverlies
konfronteren, anders komen andere
vergoed wordt. 'Als dit doorgaat, zo
voorzieningen in de knel.'
verwoordde Aukema de gevoelens van
de kommissie, kunnnen we het sociaal
kultureel werk wel opheffen.'
Een ander punt waar men zich danig
over opwond was de brief van b en w
aan het muziekcentrum Kennemerland
in Haarlem,waar Zandvoort in een gemeenschappelijke regeling aan meebetaalt. In dat schrijven werd beleefd
doch dringend verzocht uit te zoeken
hoe men in 4 jaar tijd 50% aan beztiiniging kon vinden. Met name mevrouw
Joustra en Aukema, goed op de hoogte
van het reilen en zeilen van de muziekschool,stonden op hun achterste benen.
'Dan kun je beter direkt meedelen dat
je er mee ophoudt, aldus de socialist,
dit is niet meer serieus te nemen.' 'Een
onmogelijke zaak, meende ook Joustra,
het is nergens uit te halen, de enige konsekwentie zou zijn er mee te kappen.'
Het was geen manier van doen, een onbehoorlijk en waanzinnig voorstel, aldus de verbolgen raadsleden. De kom-

korf & klem

• Op 25 en 26 maart a.s. geeft de
Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim
Hildering' in gebouw 'De Krocht' een
voorstelling van 'Terug naar Warschau'
van Jan Staal. De toegangsprijs bedraagt f 7,50 en kaarten zijn 's avonds
aan de zaal verkrijgbaar, maar ook morgenavond 23 maart in het Gemeenschapshuis waar er van 7 tot half 9 gelegenheid
is plaats te bespreken.

A.s. zondag spelen de ZVM-ers opnieuw
een uitwedstrijd. Naaste konkurrent SDW
is dan aan de beurt. De stand in de eerste klasse A van de zondagamateurs luidt
na het afgelopen weekend als volgt:
JOS
17
22
DWS
17
22
AFC'34
16
20
Stormvogels
17
18
DRC
17
17
SDW
16 ' 16
Zandvoortmeeuwen
15
15
Spartaan
15
15
Lugdunum
16
14
DCG
16
14
SEW
16
13
Aalsmeer
16
12
NFC
16
12

ongeboren hartafwijkingen kunnen op meer dan
één manier ontstaan.
Hoe eerderde aard van de
afwijking bekend is, des te
beter zijn de kansen voor
de behandeling. Daarom
steunt de Nederlandse
Hartstichting het embryologisch onderzoek van
prof. dr. Oppenheim. De
Hartstichting steunt jaarlijks nog zo'n 120projecten met totaal ruim
f8.000.000-

peuws
r

Na de rust legden de Nibbixwouders
het aksent meer op de aanval. Omdat
ook de zandvoorters niet van plan waren in hun schulp te kruipen bleef het
balgevecht alleszins aantrekkelijk. Pratt
-kopbal op de lat- en Steef Water kwamen nog dicht bij een treffer, maar de
arbiter hoefde geen enkele keer naar de
middenstip te wijzen.

l Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting
\ en patiënten werk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal'
\ f 14.200.000,- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen,
V want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven.
\ STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT,
l OF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 ^A of BANK 70.70.70.600.

nederlandse hartstichting

vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10, 2514 J R 's-Gravenhage, Giro 300,

Bank 70.70.70.600
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presentatie van stichting wel
bleek schot in de roos

gehuwd: Ronald de Jong en Irma van • Regen en wind hebben de afgelopen
Middelkoop.
dagen flink huisgehouden in de badplaats. Op diverse bouwplaatsen rukten
geboren: Charissa dochter van W.
windvlagen dekzeilen los en materialen
Koning en A.C. Bol; Lilia dochter van
van hun plek. Het hekwerk dat de in
A Boutouta en M C. Moll; Chantal
aanbouw zijnde woningen op de hoek
dochter van J.H. van der Wal en A.A.
van de Zeestraat omringt, ging omver,
van Bruggen.
een bouwkeet v'an pw kantelde en de
overleden: Jansje Johanna Geertruihandrem van enige auto's bleek niet
da Wilkes, geb. Benjamins, oud 82 jaar;
bestand tegen de storm. Het dak van
Jacoba Tomholt, geb. Spaans, oud 82
een boulevardrestaurant moest met
jaar; Neeltje de Groot geb. Groen, oud
man en macht op zijn plaats gehouden
80 jaar; Johanna Maria van Kammen
worden. Strandpaviljoen 'Sandy Hill',
oud 77 jaar; Anita Charlotte Elise Hout- vorig jaar omstreeks dezelfde tijd gegraaf, geb. Gosselaar, oud 45 jaar, Klateisterd dooreen losgebroken bullzina Gertenbach gen. de Groot, oud
dozer, zag begin deze week het dak
83 jaar; Jan Visser, oud 78 jaar.
de lucht in gaan. Maart roert zijn staart
in afwachting van de echte lente.

Afgelopen maandag hield de stichting
die zich beijvert voor een goede gezondheidszorg in de wijk, haar openbare jaarvergadering in buurthuis 't Stekkie. Om
haar eerste belangrijke resultaat te vieren, de komst van een huisartsenpraktijk, en om aandacht te vragen voor
haar aktiviteiten, was een kabaretgroep
ingehuurd, 'De Ziekte van Tourette',
die in anderhalf uur tijd een uniek programma presenteerde rond het thema
'gezondheidszorg'.
Het zaaltje in het wijkhuis zat tjokvol,
in allerijl moesten nog ekstra stoelen
aangesleept worden om de belangstellenden te bergen. In afwachting van de
voorstelling, konden WEL-voorzitter
Anko Achterhof en penningmeester
Paul van Wierst in het kort hun verhaal
kwijt aan een aandachtig publiek. Een
overzicht van de doelstellingen van de
stichting, de inspanningen van de afgelopen tijd en de getrotseerde problemen. Maar ook een snelle blik in de
toekomst. De komst van de huisartsen
Bartvan Bergen en Adé Scipio-BIüme
is wel een mijlpaal, maar allerminst het
einde van deWEL-plannen.

Na het formele halfuurtje was het 80koppige publiek rijp voor het kabaret.
In hoog tempo slingerden Jan van den
Bos en Harry Theirlynck hun grappen,
sketches en liedjes de zaal in. Mocht er
voor de aanvang nog enige skepsis
bestaan hebben over het gebodene, dan
verdween dat in ieder geval als sneeuw
voor de zon toen de kabaretiers gesteund door de professionele musici
Henri van den Bos en Michel van Buren,
op dreef kwamen.

15 maart - 21 maart 1983.
ondertrouwd: Ronald Nicolaas Heijselaar en Jantina Margaretha Huijer.

De stichting WEL in Zandvoort nieuwnoord heeft een uitstekende vorm van
vergaderen bedacht die gezien het sukses wellicht navolging verdient.

De stichting wil zich meer moeite getroosten om de koördinatie tussen gezondheidszorgers in de wijk gestalte te
geven en zal de bewoners vaker dan
voorheen via haar bulletin informeren.
Op langere termijn streeft WEL ernaar
de huisartsen, maar misschien ook anderen, in loondienst te nemen. Zo'n
dienstverband haalt de financiële kantjes uit de relatie tussen kliënt en hulpverlener en dat lijk WEL een goede
zaak. Verder is men, zo meldde van
Wierst, van plan een patiënten-overleggroep op te richten, want zeker in de
gezondheidszorg, waar mensen al gauw
in een afhankelijke positie terechtkomen, is inspraak geen overbodige luukse. Tot slot werden de beide nieuwe
artsen, die zich bescheiden op de achtergrond hielden, voorgesteld aan de
aanwezigen. Daar was overigens niemand van het dagelijks bestuur van de
gemeente bij, zelfs niet de wethouder
van welzijn en volksgezondheid. Zij
vonden het blijkbaar niet de moeite
waard enige belangstelling voor dit
toch niet alledaagse wijkgebeuren te
tonen.

burgerlij

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsrtraat
Ie en 3e woensdag van de maand van

17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459

Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

waterstanden

ronduit perfekt waren de muzikale nummers
Jan en Harry bleken uitstekend begrepen te hebben waar de kracht van duo's
in ligt: het uitgekiende samenspel tussen aangever en afmaker. De voetangels
en klemmen waar menig kabaret zich
zo vol overgave in stort:oubolligheid,
banaliteit of intellektuelenpraat, vermeden zij sierlijk. De toeschouwers genoten dan ook met volle teugen van
de kombinatie van milde humor, spitse kritiek op toestanden in het medies
wereldje en zelfspot die het geheel
voortreffelijk in evenwicht hield. Want
waar de autoriteit, 'de witte jas' in dit
geval, in zijn of haar hemd gezet wordt,
is het niet meer dan billijk dat ook de
kritikus zichzelf zo nu en dan eens
grondig uitkleedt.
Ronduit perfekt waren de muzikale
nummers. Een ademloze zaal beluisterde de 'close-harmony'-zang van het
kwartet dat door de sorrjs scherpe,
soms bewogen tekst nist de kans kreeg
in schoonheid te sterven. Slechts een
of tweemalig gleed het programma bij
de sketches af in de richting van schooltoneel, maar dat werd ruimschoots
goedgemaakt door de konferences en
samenspraken waarbij de wijkbewoners

een gezond gebruik maakten van hun
lachspieren. Bij de slotovatie van het
entoesiaste publiek voor 'de ziekte van
Tourette' keek menigeen bezorgd naar
de wankele opeenhoping van planken
en ruiten waaruit 't Stekkie bestaat.
Dat hield het net.

mrt H.W.
27
28
29
30

31

02.23
03.03
03.40
04.26
04.59.

L.W.

H.W.

L.W.

10.22
11.03
11.40
12.27
12.59

14.42
15.16
15.54
16.37
17.20

22.42
23.15
23.52
00.37
01.20

• Amnesty International voert momenteel een wereldwijde kampagne tegen
politieke moorden.
In meer dan 20 landen zijn de afgelopen 15 jaar zeker 2.000.000 mensen
opzettelijk door hun regering, of met
medeweten daarvan, om het leven gebracht.
Ook U kunt hiertegen protesteren, maar
hoe? Vanaf heden is in de Openbare
Bibliotheek alhier door Amnesty een
tafel ingericht waar u alle informatie
kunt krijgen.
• De wijkraad nieuw noord nodigt alle
noordelingen van 12 tot 20 jaar uit voor
een bijeenkomst a.s. maandag 28 maart
om 20.00 uur in buurthuis 't Stekkie.
De initiatiefnemers willen met de jongeren praten over hun wensen, plannen en
mogelijke aktiviteiten in de wijk. Het
is de bedoeling om aan de hand van de
gedachtenuitwisseling ook echt iets aan
te pakken in de wijk. Niet alleen woorden dus, maar ook daden. De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 20.00 uur.

wereldveroveraar loeres
Ee'nentwintig jaar en dus volwassen,
konstateert sekretaris-generaal Edo van
Tetterode van het Nationaal 1 April
Genootschap in zijn van onder tot boven van stempels, illustraties en kreten
voorziene nieuwsbrief. Het epistel gaat
over de 21e uitreiking van de Prix de
Joke zaterdagavond om 9 uur in het
onderkomen van sociëteit 'Duysterghast'
aan het Gasthuisplein.
Loeres -het beeldje dat de winnaars
van de Prix de Joke voor hun grappen,,
etc. ontvangen- is volgens Van Tetterode niet alleen meerderjarig maar ook
universeel symbool van de humor geworden. Dat universele karakter beperkt zich dit keer nog tot Europa, zo
krijgt entertainer Rudi Carrel morgenavond een Euro-loeres voor zijn gehele
oeuvre aan sketches en liedjes aangeboden, maar 1984 wil Edo uitroepen tot
het jaar van de Humor. De sekretarisgeneraal van het genootschap wil daarvoor de Verenigde Naties inschakelen
en treft voorbereidingen voor een ontmoeting met zijn VN-kollega aan de
overzijde van de oceaan.
Zoals bekend is 1984 het jaar waarin
de engelse auteur George Orwell de

ik sta er op dat 1984 \ Grote Broer, door anderen als ontot jaar van de humor l schuldig vertier ervaren.
•^ wordt uitgeroepen j
Terug naar Zandvoort anno 1983. De
ere-loeres gaat morgen naar kabaretiere
Hetty Blok (Ja zuster, nee zuster) voor
haar toneel- en radio prestaties. De
naam van de gelukkige die de loeres
voor Humor in Daad ontvangt is nog
niet aan de openbaarheid prijsgegeven.
Jury-voorzitter Jan Willem de Wijn mag
dit goed bewaarde geheim zaterdagavond onthullen.
Geduld oefenen. Er zit werkelijk niets
anders op.

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika
komst van Grote Broer als werelddiktator voorspelde. Het ziet er echter naar
uit dat Grote Broer zijn komst tot
nader order heeft verschoven en dat
schept perspektief voor Van Tetterode.
De Komst van het Rijk van de Humor.
Door sommigen net zo gevreesd als

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

zandvoortse tehuizen laten bejaarden
medicijnknaak niet vooruitbetalen
Over de eigen bijdrage voor medicijnen,
f 2,50 per recept, is heel wat te doen geweest. De maatregel is, voorzichtig uitgedrukt, niet in goede aarde gevallen bij
de gebruikers en evenmin bij de apothekers en andere betrokkenen.
Een kategorie burgers die er wel heel
zwaar onder te lijden heeft is de grote
groep bejaarden, in«iZandvoort al ca.
17% van de bevolking. Zij gebruiken
doorgaans een overvloed aan geneesmiddelen en zijn dus ekstra de dupe.
Het ingevoerde systeem met de stempelkaart moet het inkomensverlies van
de AOW-ers nog iets binnen de perken
houden, na f 125,- zijn ze vrijgesteld
van de bijdrage.
Dat systeem heeft echter weer grote
beroering gewekt bij de leiding van de
bejaardenhuizen. Die zagen een administratieve chaos op zich afkomen.
Naarstig heeft men naar oplossingen
gezocht en de inventiviteit was niet
overal even groot. Zo besloot men her
en der in den lande om de bejaarden
f 125,- vooruit te laten betalen, waarna
na verloop van tijd afrekening zou plaatsvinden. Dat geld moeten de oudere burgers dan echter in één keer van hun zakgeld aftrekken. Zelfs het opperen van
die mogelijkheid bracht in veel tehuizen de bejaarden, die nog altijd niet
overal in de besluitvorming gekend worden, in rep en roer.

kommissie, dat gaf voor ons de doorslag,
die kommissie is er tenslotte om goed
naar te luisteren. Het werkt nu als volgt:
kaart en recept gaan naar de apotheker,
die er boekhouding van houdt. Wij beheren de stempelkaarten, eens in de
maand krijgen we de rekeningen van de
apotheek en dat betalen we. Elke drie
maanden, na kontrole van kaarten en

nota's, rekenen we af met de bewoners. Voor het Huis in het Kostverloren geldt
Het probleem waar iedereen vanaf de in- in grote lijnen hetzelfde. Direktrice
voering tegenaan hikte is natuurlijk niet van Dril is 'heel blij met de getroffen
verdwenen. Er zit erg veel werk aan vast regeling, al is het een ekstra belasting
voor zowel het huis als de apotheker.
voor de administratie.' Ook zij vindt saTegenover die f 2,50 staat in feite wel
men met de bewoners van het huis
noor f 5,- aan arbeidsloon. Maar ik bevooruitbetaling door de weinig draagschouw het als een vorm van goede
krachtige bejaarden te gek om los te
dienstverlening.'
lopen.

belangrijke adressen
'14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekratarie
17947 Informctieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flintermen, ZandvoortMlaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcantrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 ZandvoortM Koerant b.v.
Achterweg 1.

S C H O O L V O E T B A L '83
OP V E L D E N VAN
Z A N D V O O R T '75
Nog een maand dan zullen jeugdige
leerplichtige voetballertjes zich weer in
schoolverband uit kunnen leven op de
lentegroene grasmat.
Op 18, 19 en 21 april a.s. gaat het jaarlijkse schoolvoetbaltoenooi van start.
De 7 zandvoortse lagere scholen betwisten elkaar de hoogste voetbaleer op
beide velden van Zandvoort'75 aan het
binnenterrein van het circuit. Het gaat
om een halve kompetitie, alles teams
treffen elkaar dus één maal, een revanche is er niet bij. De wedstrijden duren
precies een half uur, zo kan het dagelijks programma nog vóór etenstijd afgewerkt worden. Het spreekt vanzelf dat
aanmoedigingen erg op prijs gesteld
ten daarop reageren en vanzelf vaart
worden. Spanning en plezier valt er
minderen.' Eerste burger Machielsen
voor jong en oud genoeg te beleven.
valt hem daarin bij: 'een bord met 30
De bal goochel aartjes geven elkaar doorkm erop helpt op zich nog niets, de stra- gaans geen duimbreedte toe en zwoeten moeten er op ingericht worden, er
gen tot ze er bij neervallen. Ter meerzijn fysieke middelen nodig om de snel- der glorie van 'hun' school. De prijsuitreiking aan de scholenkampioen 1983
heid te drukken. Maar ik vind het een
vindt plaats op 21 april om 17.45 uur.
goede zaak, die 30 km-bepaling kan
>Voor deelnemers en supporters volgt
een instrument zijn.'
hieronder het indelingsschema dat na
loting is vastgesteld:
Aan het eind van 1983 zal het zelfs
toegestaan worden verkeersborden te
plaatsen die voor een heel gebied tegelijk gelden. Dat spaart duizenden guldens uit want borden op elke hoek kost
de plaatselijke overheid een lieve duit.
Een goede oplossing, zo lijkt het, voor
nieuw-noord dat maar e"ëh toegangsweg
heeft. Andere maatregelen zoals wégversmallingen, vluchtheuvels en dergelijke kunnen eigenlijk niet zo lang wachten. De ouders in noord houden elke
dag weer hun hart vast als de kinderen
op straat spelen of naar school toe gaan.
Het gezegde: als het kalf verdronken is
dempt men de put, mag geen werkelijkheid worden na alle noodkreten die de
wijk al heeft gegeven.

30 km per uur kan woonwijken
in zandvoort veiliger maken

In Zandvoort, het is goed om dat te ver- Met ingang van 1 april a.s. krijgt de gemelden, is de penibele situatie heel anders meente het recht om de maksimumgeklaard en heeft de inspraak van de 65- snelheid in de bebouwde kom terug te
plussers de doorslag gegeven. De heer J. brengen tot 30 km per uur.
Brabander, direkteur van het Huis in de Daarmee is het Ministerie van Verkeer
Duinen legt uit: Zo'n bedrag ineens
en Waterstaat tegemoet gekomen aan
vooruitbetalen is voor de bewoners niet de wens van een groot aantal gemeente verteren. We hebben hierover uitgeten, organisaties en aktiegroepen die
breid overleg gevoerd met de bewoners- 50 km per uur (remafstand 25 meter)
onverantwoord hard vinden in gebieden waar zich veel fietsers en voetgangers -o.a. schoolgaande kinderen- bevinden, de woonwijken dus.

heid tot 30 km te beperken kan een
nieuwe impuls geven om eindelijk paal
en perk te stellen aan de maniakken die

nieuws

In Zandvoort heeft het gemeentebestuur, meestal reagerend op initiatieven
van bewoners, het probleem hier en
daar aangepakt door woonerven in te
stellen. Dat is echter een dure aange• A.s. zaterdag en zondag organiseert
badmintonvereniging Lotus haar jaarlegenheid en niet alle straten lenen zich
ervoor. Een vraagstuk apart is de situatoernooi. Voor de diverse kategoriën,
tie in Zandvoort nieuw-noord. De behet open B, C en C-X toernooi, hebben
woners van die (kinderrijke) wijk mahet maksimale aantal deelnemers ingeken zich sinds jaren ongerust over de
schreven, liefst 230 in totaal, een absoverkeersveiligheid. De lange rechte straluut rekord voor de vereniging. Het
ten, Kamerlingh Onnesstraat, FlemingC-X toernooi begint zaterdagochtend
straat en Celsiusstraat nodigen uit tot
om 9 uur in de Van Pagéehal. De overigen spelen tezelfdertijd in de Pellikaan- hoge snelheden en het is een wonder
hal. Zondagmiddag om 13.30 uur vinden dat er niet meer ongelukken gebeuren.
De Lorentzstraat is vorig jaar na aande eerste finalerondes plaats. Favoriedringen van de flatbewoners afgesloten
ten in het C-toernooi zijn Ronald Bossink en Ellen Crabbendam. Ruud Zarem- voor doorgaand verkeer maar een totaalplan voor de wijk laat nog steeds op
ba gooit hoge ogen in de C-X en in de
zich wachten.
B-finale worden Monique Droste, Cees
Mulder of Gijs Pichel verwacht. OutsiIn 1981 keurden de noordelingen een
ders kunnen natuurlijk voor verrassinverkeerscirkulatieplan van het buro
gen zorgen. De eindwedstrijden spelen
zich af op zondag om 16.45 uur.
Goudappel en Coffeng af. Zij waren
niet tevreden met het aangeduide eenrichtingsverkeer, dat wel de situatie
• De voor donderdag 31 maart a.s.
overzichtelijker zou maken, maar
door de Kruisvereniging Zandvoort in
de snelheid ongemoeid liet, naar
het kader van de wintercyclus over
men vermoedde zelfs zou doen toenealternatieve geneeswijze aangekondigmen. Sindsdien zijn maatregelen uitgede bijeenkomst wordt dit keer een gebleven. De mogelijkheid om de snelheel zandvoortse aangelegenheid, althans wat de informanten betreft. Apotheker H.B. Mulder, huisarts J.G. Anderson en een wijkverpleegkundige zullen het 'medicijn gebruik' nader onder
de loep nemen. Of dit thema ook slaat
op alternatieve geneeswijze - misschien
een alternatief gebruik van de poedero Op de 79e jaarvergadering van de
tjes en drankjes- zal de uitleg door de
zandvoortse sportvereniging 'Oefening
lokale deskundigen leren. De bijeenStaalt Spieren, woensdag 30 maart a.s.
komst vindt plaats in het Gezondheidsin het Gemeenschapshuis aan de Louis
centrum aan het Beatrixplantsoen (zijDavidsstraat, zal een blik vooruit worstraat Kostverlorenstraat ) en begint
den geworpen op 1984. Dan bestaat
om 20.00 uur. De entree is kosteloos
OSS tachtig jaar en het bestuur wil de
en iedereen is van harte welkom.
leden polsen over de manier waarop
dit heuglijk gebeuren vorm en inhoud

kort & klein

sport - spel

menen het stratencircuit in noord als
racebaan te kunnen gebruiken.
'Ik heb het ook nog maar uit de krant
kunnen lezen, is de eerste reaktie van
pw-direkteurWertheim, die samen met
burgemeester Machielsen en korpschef
Menkhorst deel neemt aan de verkeerskoördinatiekommissie, 'maar het geeft
zeker aanleiding om de zaak weer eens
op te porren. Zo simpel als het lijkt is
het echter niet, het ziet er naar uit dat
er voorwaarden door het ministerie gesteld worden. Die snelheidsbeperking
kan niet zo maar er moeten dan ook
andere maatregelen getroffen worden.
Je zou kunnen denken aan een flauwe
knik in die lange straten, je moet het
visueel zo veranderen dat automobilis-

Maandag 18 april :
veld 1
15.30-16.00 Nicoiaas 16.00-16.30 Nicoiaas 16.30-17.00 Maria
17.00-17.30 Beatrix
veld 2:
15.30-16.00 Oranje N 16.00-16.30 Plesman V O L G E N D E W E E K K O L L E K T E LEPR A - P R O J E K T
16.30-17.00 Beatrix
Dinsdag 19 april:
land met veel slechte wegen. De werkVan 28 maart tot 3 april wordt in Zandveld 1:
groep 'Leprabestrijding Aktie Zandvoort weer de jaarlijkse huis aan huis15.30-16.00 van Heuven kollekte gehouden voor het leprapro.iekt voort' vraagt uw hulp voor Dr. van Deun 16.00-16.30 Plesman Kasulu in Tanzania. Van 1975 tot 1982
in Kasulu. Misschien kunt u in uw buurt 16 30-17 ÖÖ Nicoiaas
gaf Zandvoort voor dit projekt f 73.470,65.een paar straten of flats voor uw rekening17"nn 17 on PI
nemen om daar te kollekteren. U
nesman
veld 2:
Lepra is een verschrikkelijke ziekte met
wordt hiervoor graag genoteerd door
15.30-16.00 Beatrix
veel verdriet, maar
ook met veel
de sekretaris mevrouw C. Rijkborst16.00-16.30 Beatrix
vreugde en nieuwe kansen meDe Graaf, A.J. van der Moolenstraat
16.30-17.00 van Heuven
de door de nieuwe medicijnen, die de
48, tel. 16015 en de penningmeester
Donderdag 21 april:
behandelingstijd aanmerkelijk bekorten. mevrouw A. Amende-Ruitenberg,
veld 1:
De Nederlandse Stichting voor LepraOosterstraat 5, tel. 16774 en 18611.
15.30-16.00 Beatrix
bestrijding (NSL) te Amsterdam, die
De werkgroep heeft voor Kasulu ook
16.00-16.30 Oranje N door de Nederlandse regering en de
een bankrekening 69.61.42.880 bij de
16.30-17.00 Plesman Wereldgezondheidsorganisatie is erkend, Nederlandse Middenstandsbank (post17.00-17.30 v. Heuven garandeert een doelmatige besteding van giro 2922).
veld 2:
het geld. Dokter Van Deun en zijn helLepra kan ook in Kasulu de wereld uit
15.30-16.00 Maria
pers werken in Kasulu met sukses aan
als u het ook vindt.
16.00-16.30 Nicoiaas de Leprabestrijding. Dit is niet eenvou16.30-17.00 Hannie S. dig in een gebied zo groot als Neder-

Plesman
Oranje N.
Hannie S.
Maria
van Heuven G
Hannie S
van Heuven G.

Nicoiaas
Maria
Hannie S.
Oranje N.
Hannie S.
Oranje N.
Maria

Plesman
Maria
van Heuven
Hannie S.
Nicoiaas
Beatrix
Oranje N.

jeugd plantte 82 esdoorns

kerkdiensten

Sankties tegen

HERVORMDE KERK
zondag 27 maart a.s.:
10.00 uur : Prof. Dr. A. v.d. Beek uit
Leiden.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 27 maart a,s,:
10.00 uur: Ds. H. van Miei uit Rijnsburg
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 26 maart a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 27 maart a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. st.
Ceaciliakoor.

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).
leder jaar worden er op de Landelijke
Boomfeestdag zo'n 200.000 bomen
geplant door ongeveer 115.000 kinderen. Dat betekent dat sinds de eerste
Boomfeestdag in 1957 in Nederland
door kinderen al meer dan 5.000.000
bomen zijn geplant, en afgelopen
woensdag is er weer een aanzienlijk
aantal bij gekomen.
Het ligt echter voor de hand dat wij ons
bepalen tot Zandvoort en wel tot de
82 esdoorn die thans een gedeelte van de
Brederodestraat en de Dr. Kuyperstraat
sieren. Bomen die, zoals direkteur Wertheim van de Dienst van Publieke Werken in zijn toespraak tot de jeugd opmerkte, wel tegen zeewind maar niet
tegen vernieling bestand zijn'

de Brederodestraat en daar bleek dat
het gebeuren grondig was voorbereid.
De bijbehorende palen waren reeds ingegraven, er lag volop zwarte aarde
en vanuit vrachtauto's werden de esdoorns de jeugdige planters aangereikt.
Om half twaalf was het karwei geklaard en kregen de leerlingen als beloning een sticker, en een, uiteraard

foto Jacob Koning
houten, lineaal, de mannen van de
plantsoenendienst, die 's middags de
82 bomen met banden aan de steunpalen moesten bevestigen, een fikse
regenbui. Maar voor de nieuwe aanplant was het een weldaad!

vrouwen vooraan bij
kampioenschap bankdrukken

DE VRIJHEIDSSTRIJD
GAAT DOOR!

BEVRIJDINGSFONDS
fik. KOMITEE
M^ZUIDELIJK

UTAFRIKA

STEUN HET
A.N.C.
GiRO 26655

Bevrijdingsfront
KZA
Amsterdam

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

OPEN DAG
HUISARTSEN PRAKTIJK nieuw-noord
zaterdag 26 maart a.s.
van 14.00- 18.00 uur
officiële opening: 14.30 uur
Iedereen is welkom om een kijkje te
komen nemen.

mevr. Kraan-Maeth

officieel gevestigd per maart '83
B. VAN BERDEN,HUISARTS
A". SCIPIp-BLUIVI E; HÜrSARTS
afspraakrsp^ekuur
Pasteurstraat 10 - Zantiyoprt
telefoon 02507^1M07: v ï

Aan de Boomfeestdag werd dit jaar
deelgenomen door de zesde-klassers van
de Beatrix-, de Nicolaas- en de Dr. Albert Plesmanschool. Verder door de
vierde klas van de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool, daar de vijfde en de
zesde die dag iets veel leukers hadden:
een voorstelling van het Scapino ballet.
Zoals we al schreven werden de jonge
hoveniers in gebouw 'De Krocht' toegesproken door de heer Wertheim, die
uitleg gaf hoe bij het planten te werk
moet worden gegaan. Een bijzonder
woord van welkom richtte hij tot de
leerkrachten, de ambtenaren van de
plantsoenendienst en een drietal be
stuursleden van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
'Groei & Bloei', de heren Davids, Rudenko en Speets, wie de groenvoorziening in onze gemeente uiteraard zeer
ter harte gaat.
In een gloedvol betoog wees wethouder
Attema daarna op het belang van bomen voor een gezond miljeu. 'Hoe meer
bomen hoe meer zuurstof', aldus spreker, die verontwaardigd herinnerde aan
de zinloze vernielingen na afloop van
een vroegere boomfeestdag waarbij zeventien bomen werden geknakt. 'Vraag
aan de omwonenden of ze de door jullie geplante bomen willen verzorgen'
adviseerde de wethouder, die zelf het
goede voorbeeld gaf, want later op de
ochtend zagen we hem met een emmer
water bij een zo juist geplante esdoorn
in de Dr. Kuyperstraat. (onze boosaardige verdenking van eigenbelang bleek
ongegrond: hij kijkt uit op de duinen
van de Frans Zwaanstraat).
Na afloop van het officiële gedeelte in
'De Krocht' toog het gezelschap naar

BREDE MAATSCHAPPELIJKE
DISCUSSIE OVER ENERGIE.
Sportakademie Afafa in de Brugstraat
is wel erg aktief de laatste tijd. Bestuur
en leden schrikken nergens voor terug
en organiseren aan de lopende band
nieuwe aktiviteiten. Verse loten aan de
tak: aerobic dance, f rans boksen (savate)
en bankdrukken.

slacht. Integendeel. Juist omdat vrouwen in onze samenleving minder gebruik
plegen te maken van hun spieren, is immers het trainingsrendement veel hoger.
Petra Slieker beweest dat door alle mannen uit de strijd te tillen en de eerste
plaats te veroveren. Ron van de Wakker
moest zich tevreden stellen met een eerIn dat laatste letterlijk gewichtige genre volle tweede plaats. Als derde eindigde
opnieuw een van de afafa-dames, Ingrid
werden onlangs de eerste zandvoortse
kampioenschappen gehouden. Voorzitvan de Peet. Voor sekretaris Gerard
ter Paul van de Kruk opende de titelPoots, die wel meer dan pen, postzegels
strijd onder grote belangstelling. Een
en kontributie kan heffen , werd met
unieke gebeurtenis, niet in het minst
spoed een arbitrale regel verzonnen om
omdat het in het kader van de gelijkheid hem buiten de prijzen teJiouden.
tussen de seksen tevens gemengde wedstrijden betrof. Dat werd mogelijk door Als afsluiting van deze bijzonder geeen door Peter Koopman bedachte heel slaagde avond werd met medewerking
ingewikkelde en ondoorzichtige bereke- van zeestraat videotheek VIP de film •
ningsformule. 'Het gaat om de relatieve
'pumping iron' vertoond waarin men
kracht, zo doceerde de trainer, dat wil
de hogere goden aan het werk kon
zeggen, er worden punten toegekend in zien. Het bestuur heeft al aangekondigd
verhouding met de spiermassa en gelemeer van dergelijke avonden te organiverde spierkracht.
seren.
De wedstrijd liet overduidelijk zien dat
mannenspieren niet superieur zijn aan
die van het vaak beweerde 'zwakke' ge-

Kom

buurt

In het kader van de Brede
Maatschappelijke Discussie
over Energie worden er
binnenkort discussie-b ij eenkomsten georganiseerd.

Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen

U bent van harte welkom in:
ZANDVOORT

op woensdag 30 maart a.s., 20.00 uur
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17

Thorbeckestraat 37
zeer goed onderhouden.
Indeling: beg.gr.: entree, hal, royale
woon/eetkamer, keuken, toilet,
kl. kelder.
1 e et: overloop, 3 sip. kamers, luxe
badkamer met douche en 2e toilet.
Vliering.
Het pand is voorzien van C.V.-olie.
Garage, zonneterras.
Vraagprijs f 325.000,- k.k.
Inlichtingen

CEfVE

goed onderhouden woonhuis in
centrum dorp.
Woonkamer met open haard,
kl. kamer, 3 sip. kamers, moderne
keuken, moderne badkamer, c.v.-gas
Vraagprijs f 190.000.- k.k.
Inlichtingen:
makelaar/ o.g.

tennisbanen
1 april 30 september
maandag t.e.m. vrijdag van 8 -17.00 uur
f 380,- per uur.
en maandag t.e.m. vrijdag 17.00 - 21.00 uur
f 440,- per uur
en zaterdag en zondag ook f 440,- per uur.

DE DUINPAN

Telefoon 02507-12614
IN DE PAASVAKANTIE NAAR
PONYPARK SLAGHAREN.

DONDERDAG 31 MAART, aanvang 20.00 u.
onderwerp: medicijn gebruik
met o.a. apotheker H.B. Mulder,
huisarts J.G. Anderson
en een wijkverpleegkundige
Na de pauze is er gelegenheid tot vragenstellen.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis
voor leden en niet-leden.

ENERGIE

A. Rltman.
1948 - 1983
35iaartandtechnlker
1973 - 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

ï.tWerff

mijn bakktr
•inds 1746
Guthuupldn 3
M winktlccntrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

BEL
vooraan
omroepert]
12138

Geefzebicht

Giro 55 9 55 Leusden ^^

Dat is een belevenis !
Geopend vanaf l april.
Entreeprijs f9,- p.p. aHe leeftijden.
Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz.
Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen).
Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96
Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier !
Dagtocht 35 NS.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150.- tot f 350,D* Drie Starren,
Langt Bogacrdttraat 6 - Haarlam
(bij de Botarrnarkt)

Astma Rmds 7?

tel 023 - 31 14 60

Installatie bureau

MIllIlM B.V.

Drukwerk voor iedereen!
DRUKKERIJ

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

Van Petegern

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

b.v.

K«rkp«d 6 - Tel. 12703 - Zandvoort

J. BLUYS

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Haltestraat 65, tel. 12060

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

het wordt weer tijd voor

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

een jack!

Wij hebben weer veel nieuwe jacks
in klassieke en
sportieve modellen

Prijzen vanaf f 69,-

KBRKftTR.20

Gelieve te bellen
's zaterdag tussen
14.00- 15.00 uur.

Lezing over alternatieve geneeswijze in het
Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen l te
Zandvoort (zijstr. Kostverlorenstraat).

TE HUUR

ZANDVOORT

tel. 02507-12474

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
winteraktiviteiten 1983

makelaar/ o.g.

VrAN OSTADESTRAAT 3

Gevraagd:
mnl./vr. medewerker
18 -19 jaar voor
horecabedrijf te
Zandvoort

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 125 60

Telefoon 02507-12614

CEfVE

omroepers

REISBUREAU KERKMAN

ZANDVOORT
VRIJSTAANDE VILLA AAN ZEE

• TEL: 13136

Bouwbedrijf
Van 18 t/m 24 april wordt
gecollecteerd voor de
Nederlandse Hartstichting.
Dat is hard nodig
want de strijd tegen hart-en
vaatziekten vergt jaarlijks
ruim ƒ 14.000.000,-.
Daarvan komt nog geen
procent uit subsidies van
de overheid.
Het overgrote deel ruim 99% - wordt door de
Nederlandse bevolking,
door U dus, bijeen
gebracht. Laat de
collectant daarom niet
vergeefs bij U aankloppen.

nederlandse
hartstichting
vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10
2514 JR 's-Gravenhage
Giro 300,
Bank 70.70.70.600

VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

N V O B

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. bv.
315428.

Haarlem...meebtufiottei.i.m ib

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.
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toneelspel van wim hildering
grensde aan het professionele

waterstanden

Om te beginnen noemen we het bijzonder geslaagde dekor, dat een straat
voorstelde met een buitendeur waarop
bellen voor één-, twee- en driehoog,
een paar vuilnisvaten en een bloemenstalletje meteen overdaad aan tulpen,
narcissen, rozen en forsythia. Daarnaast een huiskamer die alleen maar
via de straat te bereiken is. Een knap
stukje werk van de dekorploeg Henk
Jansen c.s. Wat de inhoud betreft:
Wanda Tarnowska, een poolse vrouw,
voelt zich niet thuis in dat gedeelte
van Amsterdam waar haar stiefdochter
Anja in hun beider onderhoud voorziet
door op de markt schemerlampjes te
verkopen. Ze vindt de mensen schreeu-

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

29
30
31

04.40
05.26
05.59

12.40
13.27
13.59

16.54
17.37
18.20

00.52
01.37
02.20

apr.

H.W.
06.37
07.14
07.39
08.13
09.12
10.39
11.59
- .-

L.W.
14.37
15.14
15.39
16.13
17.12
18.39
19.59
08.34

H.W.
18.57
19.37
20.13
20.54
22.00
23.18
00.34
13.16

L.W.
02.57
03.37
04.13
04.54
06.00
07.18
08.34
21.16

1
2
3
4
5
6
7
8

Doodtij 7 april

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van da maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.

kraan-meeth

werig, is argwanend, maar dat komt
allemaal omdat zij de bittere ellende
uit de laatste oorlog niet heeft kunnen
verwerken: haar joodse man werd wéggevoerd, zijzelf kwam in een konsentratiekamp terecht en hoewel de vader
van Anja haar uit het puin heeft gehaald en haar door haar te trouwen
weereen naam heeft gegeven is zij de
herinnering aan Warschau nooit kwijt
geraakt. Na zijn dood probeert Anja
om Wanda Tarnowska weer wat levensblijheid bij te brengen maar met de ontredderde vrouw valt weinig te beginnen. De moeilijkheden worden nog
groter als een marktkollega, Leo Smets,
met Anja wil trouwen, iets dat de aristokratiese poolse met afschuw vervult,
ook al vanwege zijn weinig fijnzinnig
optreden. Een kamergenoot van Leo,
de poolse dichter Michal Kowalski,
gaat, om voor het jonge stel de kust
vrij te maken, proberen Wanda naar
Warschau terug te laten keren. Hij
neemt daartoe haar geld, paspoort en
andere paperassen mee en belooft alles
voor haar reis in orde te maken. Wanneer hij op de afgesproken dag niet
terug is ontstaat paniek, zowel bij Leo
en Anja als bij Wanda. Het is duidelijk
dat Kowalski met zijn mooie verhalen

17373
SOMS praat Je met eon
vreemde wat gemafckelljker over dingen die Je
dwarszitten.

We waren zo fortuinlijk om zaterdagavond in 'De Krocht' een toneelvoorstelling bij te wonen die heel dicht
het beroeps naderde. De wijze waarop
de Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim
Hildering' 'Terug naar Warschau' van
Jan Staal in de regie van Al ie Bol over
het voetlicht bracht was beslist subliem
en daarom is het dubbel jammer dat de
zaal maar voor de helft bezet was.

irnvr.

Vrijwillige Hulpverlening

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.

eanduoortse hoerartf

foto Jacob Koning
een oplichter is. De wanhopige Wanda
Tarnowska zet in haar keukentje de
gaskraan open om weer verenigd te
zijn met haar vergaste eerste echtgenoot. Wanneer Michal Kowalski alsnog
met de benodigde paperassen aan de
deur komt en aanbelt wordt er niet
opengedaan: een navrant slot van een
voortreffelijk stuk!
Grote bewondering hebben we voor
Alie Bol die niet alleen heel knap regisseerde maar bovendien de zware hoofdrol voor haar rekening nam. De wijze
waarop zij Wanda Tarnowska gestalte
gaf grensde aan het professionele. Dat
zelfde vonden we van Aadje Fransen als
de aandoenlijk zuivere Anja, die voelt
dat de liefde voor haar stiefmoeder en
Leo niet te kombineren valt. Nogmaals,
weergaloos knap spel! De rel van de
ruwe schreeuwerige Leo Smets met
zijn ongekompliceerde liefde voor Anja
werd prima vertolkt door Henk Jansen.
Wim Eveleens was overtuigend als de
Poolse dichter Michal Kowalski en Toon
van der Raay geknipt voor de rol van
Rinus de bloemenkoopman. Voor Claudia Heierman (dochtervan Gonnie)
geldt het gezegde 'de appel valt niet ver
van de stam'. Ontwapenend was de manier waarop zij als Jannie, het kind van
de vrouw van éenhoog, haar rol speelde. Letty Jansen, Gonnie Heierman
(als vervangster van de ziek geworden
Wilma Belder), en Yolanda Versteege
waren kostelijk als de nieuwsgierige
t roddelzieke buurvrouwen. Resumerend: 'Wim Hildering' op haar best!

• Afgelopen donderdag waren er
moeilijkheden in een bar aan de Stationsstraat. Betalingsperikelen leidden
tot een handgemeen tussen de eigenaar
en drie inwoners van Aerdenhout,
waarbij over en weer rake klappen vielen. Toen een kennis van de eksploitant
zich met de zaak bemoeide, ging het
trio hem buiten het kafé te lijf. Het
slachtoffer ging knockout en moest
met een hoofdwond en waarschijnlijk
een hersenschudding overgebracht
worden naar het Marinehospitaal. De
daders, die een ploertendoder bij de
hand hadden, zijn ingerekend.
• Op het zuidstrand is jongstleden vrijdag een dode dolfijn gevonden. Het kadaver dat voor een deel onder het zand
verscholen lag, is door medewerkers
van publieke werken naar het politieburo vervoerd. Daar werd het rijksmuseum van natuurlijke historie te
Leiden ingeschakeld. Het bleek om
een zeldzaam eksemplaar te gaan van
de witzijde- of flankdolfijnen, die vrijwel uitsluitend voorkomen in het
noorden van de atlantiese oceaan. Het
is zeker tien jaar geleden dat men een
van deze buitelaars op de nederlandse
kust heeft aangetroffen.
• De zandvoortse winkeliers mogen
vanaf l april ook 's avonds en in het
weekeinde hun deuren openen, en wel
op de volgende tijden:
van 1 april tot 1 mei van 9.00 tot 20.00
uur; van 1 mei tot 15 september van
9.00 tot 22.00 uur; van 15 september
tot 1 oktober van 9.00 tot 20.00 uur.
zaterdagen:
van 1 april tot 15 september van 17.00
tot 23.00 uu r.
overige dagen:
van 1 april tot 15 september van 18.00
tot 22.00 uur, voor de markt en straathandel van 19.00 tot 22.00 uur

sprong door autobus
aan vergunning verbonden
hoogstens een procedure bij de burgerrechter beginnen wegens kontraktbreuk

De Cenav verzorgt zijn reklame goed.
Nauwelijks is het raceseizoen begonnen
of een tweetal geplande stunts is al in
opspraak.
Op 4 april, 2e paasdag, moet een belgiese
laagvlieger door twee bussen heenrijden
om het publiek, dat de laatste jaren zijn
interesse in het snelheidsstreven begint
te verliezen, althans nog enig gevoel van
sensatie te bezorgen. En in het hoogseizoen der badgasten, op 6 augustus, wil
het circuitbedrijf een strandrace voor
motoren organiseren. De noordboulevard moet daarvoor 's middags 2 uur
lang worden afgezet, zodat de rijders
ongestoord een parkoers van circuit via
openbare weg en strand richting Bloemendaal en vice versa kunnen afleggen.
Het lag voor de hand dat Gert Toonen,
fraktievoorzitter van de pvda, daar vorige week in de kommissie algemene
zaken wel enige vragen over had. De
paasstunt is immers strijdig met het
kontrakt tussen gemeente en Cenav. En
al moest voorzitter Machielsen daar
eerst nog even van overtuigd worden,
een vergunning van b en w is nodig.
Wat ging het kollege doen? Machielsen meldde dat hij zich alleen om de

Van een strandrace wilde de burgervader, verantwoordelijk voor veiligheid
en openbare orde, niets weten. 'In
het eerste weekend van augustus de
boulevard vastzetten, dat is krankzinnigenwerk, aldus Machielsen, ik doe
daar in ieder geval niet aan mee. Dat
plan neem ik niet serieus.' Wat niet
wegneemt dat ook bij deze zaak het
kollege het laatste woord heeft.
veiligheidsaspekten zou bekommeren
'daar wil ik geen grapjes mee hebben'.
Tegen een vergunning als zodanig had
hij persoonlijk weinig bezwaren. De
Cenav mocht best wat entoerage scheppen, 'majorettes verbied ik ook niet',
aldus de magistraat.
Toonen, gesteund door christendemokraat Van As, wilde echter het naadje
van de kous weten. Zouden b en w ingrijpen als er geen vergunning werd gevraagd? Het dorpshoofd liet zich er
niet over uit: 'dat is een zaak van het
kollege'. Duidelijk werd wel dat het
badplaatsbestuur in dat geval tfan de
circuitdirektie mag eisen de stunt af
te lasten. Direkt ingrijpen kan het niet,

De Cenav-direktie heeft nog wel meer
evenementen in petto die weinig met
de betonnen piste te maken hebben.
Zo zou op 16 juli, een dag voor de
dragsterraces, een popfestival gehouden moeten worden. Oneigenlijk gebruik? Wat heet, het circuit als pretpark komt met rasse schreden nader.
Wie weet wordt het toch nog ooit
'12 maanden zomer'.

3 x loeres is scheepsrecht

omroepers

nieuws

Nederlanders zijn een grappig volkje.
Elke keer weer tenminste slagen de organisatoren van de Prix de Joke erin
nieuwe gegadigden op te sporen voor
een onderscheiding de Loeres, die hun
verdiensten op het gebied van de Humor
(éénmaal per jaar minder fijnzinnig met
een kapitaal geschreven) onderstreept.
Zaterdagavond viel die eer te beurt aan
Rudi Carrell en Hetty Blok en als sitrprise aan Brandpunt-redakteur Fréquin
voor de beste practical joke 1982. Die
grap bestond eruit automobilisten de
stuipen op het lijf te jagen met een tvreportage waarin een zgn.kontrolesysteem aangekondigd werd. A d Langebent, de steeds grijzere veldheer van de
KRO, nam het bronzen beeldje in ontvangst. Het Zandvoorts Mannenkoor,
niet meer weg te denken uit de badplaats, vermaakte vooraf in nieuwe gedaante - het koor Per Jocum - de vele aanwezigen.

kort & klem
• Het was zaterdag j.l. niet voor iedereen duidelijk waarom het binnencircuitterrein niet per vierwieler begaanbaar
was tenzij men tot het uitgelezen korps
van rallyrijders behoorde. Het gebied
was zonder pardon afgezet ten gunste
van de autorondrit, die de badplaats
aandeed omdat hier zulke mooie duinpaden zijn voor cross-entoesiastep.
Een 39-jarige Loosdrechtenaar probeerde een halstarrige automobilist die meende dat het parkoers geen eksklusieve
aangelegenheid was, te bewegen rechtsomkeer te maken. Als doorslaand argument nam hij daartoe een kei in zijn
hand. Het dreigende gebaar bekwam
hem niet best, in de ontstane knokpartij liep hij een gebroken neusbeen op.

WOONRUIMTE te huur
gevraagd voor jong stel
voor permanent te Zandvoort. Huur maksimaal
f 800,- p mnd. Brieven •
onder nr. 251 buro van
dit blad.
Aangeb. ATAG wit gasfornuis, met wasemkap. Alles
in perfekte staat. Tel. 16613.

A. Rttman1948 1983
35Jaartandtochniker
1973 1983
tienjair
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

agenda

Steun het FSLN
Giro 3580163

gemeenteraad

T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

voor de bijeenkomst op dinsdag 29
maart a.s. in het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur:
1. Beëdiging loko-sekretaris.
2. Notulen van de vergadering van 22
één van de drie Loeressen was voor Rudi
februari j.l.
3. Ingekomen stukken:
brieven dd. 28 februari en 12 maart
j.l. van A. Christiaans houdende verzoek maatregelen te treffen tegen het
onbevoegd parkeren en neerzetten
van sloopauto's en autowrakken op
het parkeerterrein Trompstraat/Boulevard Barnaart.
brief dd. 3 maart j.l. van de Vereniging van Eigenaars van het FlatgeZandvoortmeeuwen heeft, voorafgaand
bouw Schuitengat Zandvoort inzake aan een druk paasweekeinde waarin zoklacht betreffende uitvoering Hinwel DCG als Lugdunum bestreden zulderwet m.b.t. de vestiging van Dirklen worden aan de Vondellaan, opnieuw
son bv.
één punt weggehaald bij een naaste kon4. 23e wijziging gemeentebegroting '83. kurrent op de ranglijst.
5. Onderwijsaangelegenheden.
6. Transacties onroerend goed
Het derde gelijkspel op een rij werd ver7. Bestemmingsplan:
overd op het amsterdamse SDW, de
voorbereidingsbesluit Stationsplein e.o, klup waar ZVM-er Jos van der Meij
8. Sanktiebeleid m.b.t. de uitvoering
lange tijd aktief was Het duel in de
van de Wet Werkloosheidsvoorziening hoofdstad was nogal hard, met name
en de'Rijksgroepsregeling Werkeloze
Rob Buchel en Chris Jongbloed hadWerknemers.
den daarvan te lijden. Zij raakten gebles9. Groot Kijk duin
seerd maar hoefden gelukkig niet het
10. Preadvies op brieven van werkgroep
veld te ruimen. Het meeuwenteam
huisvesting dd 26 november '82 en
kwam na 20 minuten op achterstand
8 maart '83.
toen Gerard Zwart doorbrak en keeper
11. Verordening emancipatiekommissie
Steffers, die overigens goed op dreef
en benoeming leden.
was, klopte.
12. Gemeenschappelijke regeling waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland.
De zandvoorters raakten er niet van
13. Huur en verhuur Café-Restaurant
onder de indruk en voerden de aan'De la Course'.
vallen op . Al na 5 minuten liet Steef
14. Kredietaanvraag voor herstellen plaWater na aangeven van Duncan Pratt
fonds van de bovenverdieping van de
de gelijkmaker aantekenen en Marcel
brandweergarage.
Schoorl bracht de kustbewoners nog
15. Uitbreiden woning Duinwindelaan 14. vóór de rust op voorsprong, 1-2.
16. Herstraten Kostverlorenstraat (laatste fase).
In de tweede helft bleef de produktie
17. Verdaging beslissing op het beroep-echter steken. De ZVM-spitsen waren
schrift tegen weigering bouwvergunijverig genoeg, maar resultaat konden
ning.
ze niet boeken, al was Pratt eenmaal
18. Renovatie kleedakkommodatie 'Zand- dicht bij een treffer toen hij het hoofd
voortmeeuwen'.
onder de bal zette en schoot Schoorl
19. Rondvraag.
rakeling naast. De amsterdammers
roken hun kans en verhoogden de druk.
Het was weer Gerard Zwart die de
ZVM-goalie passeerde met een gave
kopbal. Er volgende een spannende
slotfase, waarbij Ed Steffers meteen
aantal fraaie reddingen de winst voor
SDW in de weg stond. De 2-2 eindstand gaf de verhoudingen redelijk
weer.

Carrell

BREDE MAATSCHAPPELIJKE
DISCUSSIE OVER ENERGIE.

arent dudok van heel

zvm blijft opnieuw steken
bij een gelijkspel
Het programma voor het-paasweekeinde
luidt: zaterdag 2 april ZVM - DCG om
18.00 uur en maandag 4 april ZVMLugdunum om 14.30 uur. Beide wedstrijden zijn te zien op het eigen honk
van de meeuwen. De stand is op dit
moment als volgt:
17 22
DWS
JOS
18 22
AFC'34
16 20
Stormvogels
18 20
DRC
18 19
SDW
17 17
Zandvoortmeeuwen
16 16
17 16
Lugdunum
16 15
Spartaan
DCG
16 14
17 14
Aalsmeer
17 13
SEW
17 12
NFC

Kom naarde
d(scussie
bijeenkomst
bij u in de
buurt.
In het kader van de Brede
Maatschappelijke Discussie
over Energie worden er
binnenkort discussie-bij eenkomsten georganiseerd.

Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

U bent van harte welkom in:
ZANDVOORT
op woensdag 30 maart a.s., 20.00 uur
Gemeenschapsnuis, L. Davidsstraat 17

Pacemaker controle
per telefoon.
mdat pacemaker\ patiënten zeer speciale problemen hebben, richtte de Hartstichting
de Werkgroep Hartstimulatie op. In korte tijd werd een
databank opgezet, waarin de
belangrijkste gegevens van
alle patiënten zijn opgeslagen, kwam er een internationale registratiekaart en
konden patiënten zich per
telefoon laten controleren.
Een voorbeeld van patiëntenbegeleiding waar de
Hartstichting jaarlijks
f 1.700.000,- aan uitgeeft.
i Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting
\ en patiënten werk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal
1/14.200.000.- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen,
l want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet èèn procent van de uitgaven,
l STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT,
iOF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 ^ of BANK 70.70.70.600.

nederiandse hartstichting MM vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10, 2514 J R 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600

vrijdag 1 april 1983
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kniebuiging van kollege voor rallyrijders
werd niet in dank afgenomen
De rally vorige week zaterdag op het
binnenterrein van het circuit heeft niet
alleen in letterlijke zin veel stof doen
opwaaien. B en w van Zandvoort moesten dinsdagavond tijdens de bijeenkomst van het dorpsparlement alle zeilen bijzetten om hun toestemming voor
de internationale klassementsproef aannemelijk te maken voor de raadsleden.

22 maart - 28 maart 1983
ondertrouwd: Dirk Sijmonsbergen
en Maria Bernadette Heemskerk;
Petrus Johannes Bense en Esmeralda
Daniè'lle Oostenbrink.

De kwestie werd aangekaart door pvdaer Toonep, die het gebruik van het terrein voor dit doel een aanfluiting vond.
Het is door de provincie als natuurgebied aangewezen en in afwachting van
een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad in het verleden een zgn. voorbereidingsbesluit genomen om 'ongewenste ontwikkelingen' tegen te kunnen
gaan. 'Dat doen we toch niet voor niets,
aldus een verontwaardigde Toonen, hoe
komt het in godsnaam bij u op hier een
vergunning voor te geven'.

gehuwd: Jacobus Josephua Kras
en Nicoline Rijmpje van der Heijden.
overleden: Hendrica Bregta Hennis geb. Bruijn, oud 89 jaar; Albert
de Wolff, oud 72 jaar ; Frank Tichelaar, oud 58 jaar.

waterstanden

De socialist wees erop dat ook bij het
politiekorps onvrede over het besluit
heerste. De agenten dienen wel voortdurend kinderen met crossfietsen en
jongeren met brommers uit het toch
al toegetakelde duingebied te halen,
maar moesten ditmaal medewerking
verlenen aan een officieel goedgekeurd
crossspektakel. Toonen meldde verder
dat gebruikers en bezoekers van de
sportvelden aldaar de toegang ontzegd
was. 'Belachelijke zaken, konkludeerde
hij, dit mag de raad niet toleren'.
Uit het kommentaar van b en w kon
niets anders opgemaakt worden dan
dat het kollege voor het blok gezet
was door de organisatoren van de rally,
plaatselijk aangevoerd door circuitvoorlichter Buwalda, en vervolgens
door de knieën gegaan was. l n eerste
instantie was toestemming gevraagd
voor een klassementsproef Op hetcircuit, waar geen bezwaar tegen bestond.
Toen de tekeningen van de rit op tafel
kwamen bleek echter dat niet alleen de
baan, maar het hele binnen- en buitenterrein in het parkoers opgenomen was.
Dat vond het kollege al te gek. Maar
om de organisatoren niet in moeïlijkheden te brengen, ging men akkoord
met het gebruik van de met steenslag
bedekte paden op het binnen terrein.
'Vanuit een dwangpositie hebben wij
node ja gezegd,' merkte burgemeester
Machielsen op.'We konden er toch niet
de oorzaak van zijn dat een essentieel
onderdeel van een internationale rally
zou mislukken. Zandvoort mag zijn

apr.

H. W.
L.W.
06.37
14.37
07.14
15.14
07.39 15.39
08.13
16.13
09.12 17.12
10.39
18.39
11.59
19.59
- .08.34
Doodtij 7 april
1
2
3
4
5
6
7
8

Machielsen: 'Zandvoort mocht zijn gezicht niet verliezen ,
gezicht niet verliezen'. Het besluit was
schoorvoetend maar unaniem genomen,
volgens de eerste burger. Dat laatste
moest hij al snel herroepen omdat wéthouder Jelle Attema zijn vinger opstak.
'Ik heb mij er tegen verzet, zei de vvder, ik wilde er absoluut niet aan mee
werken.'De toenemende vernielzucht
was Attema een doorn in het oog. Als
miljeu-wethouder wilde hij van het
binnenterrein redden wat er te redden
viel.
De liberaal kreeg overigens geen enkele
steun uit eigen gelederen. Daar vond
men de handelwijze van b en w heel
begrijpelijk. Van Caspel ging zelfs de
letters van het voorbereidingsbesluit
tellen om het kollege gelijk te kunnen
geven . Het besluit noemt de aktiviteiten waarvoor je een vergunning nodig
hebt, rallyrijden staat er niet in, dus
het crossen is er niet mee in strijd, aldus de ambtelijke fijnproever die de

intentie van natuurbescherming niet
wilde onderschrijven.
Van As (cda), Termes (d'66) en Toonen
(pvda) konden de meerderheid van de
raad er niet van overtuigen dat de kniebuiging van het kollege voor de spektakelorganisatoren, die zo gestaafd
worden in hun opvatting dat brutalen
de halve wereld hebben, een droevige
vertoning was. Een door hen ingediende motie van afkeuring had geen schijn
van kans. Het gros van de volksvertegenwoordigers was van mening dat b
en w in hun onschuld op^dwaalsporen
waren gebracht c.q. in de maling genomen door de rallyklup en er het beste
van hadden gemaakt.

NICARAGUA
stop Reasan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

L.W.
02.57
03.37
04.13
04.54
06.00
07.18
08.34
21.16

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlenlnj
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 17273.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

eanduoortse Noeranf1

over toekomst groot kijkduin
wordt in augustus beslist
Na de zomervakantie zal definitief het
besluit vallen of Groot Kijkduin gesloopt wordt voor 30 nieuwbouwwoningen of verbouwd tot 17 eenheden,
zo bleek tijdens de raadsvergadering.
Tot die tijd blijft de gemeente op een
2-sporenbeleid zitten, beide mogelijkheden onderzoeken en in bestekklare
plannen uitwerken. Maar nieuwbouw
heeft de voorkeur. B en w hebben daarvoor een architektenburo in de arm genomen. Zonder woningbouwvereniging
EMM te raadplegen die bij nieuwbouw
het eerste recht heeft. Een onjuiste stap
meenden de vertegenwoordigers van
d'66, cda en pvda en ook Jaap Koning
(gemeente belangen) had het er moeilijk mee. De goede verstandhouding
met de EMM zou er door in gevaar komen. Voorzitter Machielsen was er
niet van onder de indruk: 'prakties en
formeel was raadpleging niet nodig. De
gemeente heeft deze keer het voortouw
genomen, wij dragen verantwoorde!ijkheid voor het volkshuisvestingsbeleid.'

Liberaal van Caspel deed een poging de
gang van zaken rond het voormalige kinSteun het FSLN
dertehuis in politiek vaarwater te trekken door de leden van het vorige kollege verantwoordelijk te stellen voor de
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
missers in het beleid, waardoor de verFinancieel waren er ook problemen.
Nederland. Postbus 13005,
bouwing vorig jaar niet doorging Maar
Het kollege had nog nergens aangegeUtrecht, o.v. FSLN.
geen van de aanwezigen liet zich door
ven hoe het tekort van f 350.000,-, dat
zijn betoog meeslepen. Wel werd van
ontstaat bij nieuwbouw, gedekt kon
meerdere kanten gekonstateerd dat de
worden. De kommissie financiën was
Stuurgroep 1-en 2-pers. huishoudens
er helemaal niet aan te pas gekomen
en ambtelijke adviezen had nog niemand te laat bij de gewijzigde plannen is beWIJ zoeken voor onze ouders, 65-plus,
gezien.
Volgens Machielsen zullen de te- trokken. Een verwijt dat in ieder geval
een lieve woning in Zandvoort of omvoor rekening van de huidige bestuurkorten gedekt worden door het egaligeving.
ders komt.
satiefonds aan te spreken. 'Er moet
Geen trappen.
veel
geld
bij,
zo
zei
hij,
maar
het
is
de
Huur tot 480 - per mnd.
Vrijwillige Hulpverlening
moeite waard. We moeten op termijn
Zij laten een 3-kamerflat in Amsterdenken, verbouw geeft hoge lasten en
dam-Buitenveldert achter. Huur
dan nog blijf je met een oud gebouw
f 275,- p. mnd.
Reakties 020-32 02 22 of 02507-1 47 84 zitten. Er komt bij dat dit een goede
aanzet is tot vernieuwing in Zandvoort.'

Giro 3580163

wd-wethouder Attema wil binnenterrein van het circuit niet aan verloedering
prijsgeven.

H. W.
18.57
19.37
20.13
20.54
22.00
23.18
00.34
13.16

DINSDAG GEEN
KOERANT
dinsdag na pasen verschijnt er geen koerant.
het eerstvolgende
nummer komt uit op
vrijdag 8 april a.s.

17373

met pasen zal je niet over
de hoofden kunnen lopen
Naar alle verwachting zal er dit jaar
in Zandvoort geen sprake zijn van grote
drukte tijdens de paasdagen. Van een
vrolijk zonnetje is nog niets te merken,
integendeel, de weersvoorspellingen
geven een treurig beeld en dat heeft
zijn weerslag op het bezoek aan de
badplaats.

HERVORMDE KERK
zondag 3 april a.s.:
10.00 uur: Ds. H. van Niel uit Rijnsburg.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 april a.s.:
10.00 uur: Ds. L. Dorst, Santpoort.
ROOMS KATHOLIEKEK KERK
zaterdag 2 april a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 3 april a.s.:
08 45 uur : eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia koor

'Pasen is van oorsprong de eerste grote
uitgaansdag, aldus Hilbers, de mensen
zoeken dan het strand op en de frisse
lucht. Als ook maar even het zonnetje
doorbreekt, gaat het bericht daarvan
zó over de grens en staan de duitsers
hier voor de deur. Het ziet er niet
florissant uit, maar wie weet vglt het
allemaal nog mee. We blijven in ieder
geval kamers bij de mensen oprvragen
voor het geval dat.'

Ongeveer anderhalf jaar geleden, om
precies te zijn op 26 oktober 1981,
werd de Zandvoortse Postzegolclub
opgericht. Initiatiefnemers waren de
heren J.A. Alblas en F.L. Tervelde, die
als resp. voorzitter en sekretaris thans
deel uit maken van het bestuur.
Aanleiding voor de zandvoortse filatelisten om in klupverband hun hobby
te gaan beoefenen was het onpersoonlijke kontakt tussen de postzegelverzamelaars, dat beperkt bleef tot het aan
de deur afgeven van het postzegel-rondzendboekje. De klup, die thans zo'n
vijftig leden telt, maakte een goede
start want er verscheen een maandelijks klupblad dat echter wegens gebrek
aan kopie voorlopig moest worden
stopgezet. 'Erg jammer' vinden de
beide bestuursleden 'want juist de bijdragen voor de jeugd, waaronder een
lesprogramma voor filatelisten van vijftien tot twintig jaar dat de nestor van
de klup, de heer Bender, verzorgde,
viel bijzonder in de smaak'.
De maandelijkse postzegel- en muntenbeurs (iedere laatste zondag van de
maand 's middags van 12 tot 5) vond
oorspronkelijk plaats in de bedrijfskantine van Alblas Grafische Producten aan de Kochstraat 4, maar daar
deze niet centraal ligt verhuisde men
voor dit evenement naar hetGemeenschapshuis. Wél worden in de kantine
iedere eerste en derde Woensdagavond
van de maand van 8 tot 11 de klupavonden gehouden. Verder wil het
bestuur graag aan u kwijt dat het lidmaatschap van de Zandvoortse Postzegelklup f 7,50 per jaar bedraagt,
waarvoor men gratis toegang heeft tot
de maandelijkse postzegel- en muntenbeurs en bovendien korting krijgt op
filatelistiese artikelen. Mocht men nog
meer informatie wensen dan is sekretaris Tervelde, tel. 1 23 03, te allen
tijde bereid deze te verstrekken

DANKBETUIGING
Mede namens mijn man, bedank ik alle vrienden en kennissen
voor het medeleven en de liefde ondervonden tijdens mijn
langdurige ziekte.
Wij wensen U allen een blij Paasfeest. Want de Heer is waarlijk
opgestaan.
A. v.d. Berg Dorreboom

kerkdiensten

Vvv-direkteur Hilbers, toch een optimist van nature, verwacht geen stromen toeristen. 'Het zal niet wild worden, meldt hij, want tiet is weer om
winterjassen te verkopen'. Vorige
week hebben de medewerkers van het
lokale vreemdelingenkantoor wel veel
klanten aan de balie gehad. De paasvakantie viel bij de oosterburen iets eerder en velen hebben de nederlandse
kustgebieden opgezocht.

24 APRIL WEER POSTZEGEL
EN MUNTENBEURS
IN GEMEENSCHAPSHUIS

familieberichten

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondaguiienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw hulsarts.
ZUSTERDIENST
voor Informatie over de dienstdoend*
wijkverpleegkundige tal.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

belangrijke adressen
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strafkorting zandvoortse minima
opnieuw aan de orde
Het heeft niet mogen baten. Na langdurige diskussies over een ander beleid
ten aanzien van het zandvoortse uitketingstrekkers blijft toch nagenoeg alles
bij het oude. De plaatselijke socialisten
die onder meer het absolute bestaansminimum voor bestrafte werkelozen
gegarandeerd wilden zien, moesten in
de gemeenteraad bakzeil halen.

vigheid is losgebarsten het percentage
bestraften beduidend is teruggelopen.
Maar het blijft de vraag of dat van
lange duur is als het rumoer wat is
verstomd.

in goede aarde. 'De mensen lopen tegenwoordig maandenlang zonder
werk, ze voelen zich een bedelaar. Er
moet naar een betere methode gezocht
worden', aldus de man van gemeentebelangen. Voor christendemokraat IngHet systeem van de strafkortingen (sank- wersen was het een moreel vraagstuk.
ties) op zich stond niet ter diskussie.
Hij citeerde een duitse filosoof; 'een
Van links tot rechts is men heter over
mens heeft recht op straf, om niet uit
eens dat misbruik van het uitkeringsde gemeenschap gestoten te worden'.
recht of 'verwijtbaar gedrag' een sankZij wisten afgelopen dinsdag in het deVoor pvda-er Toonen en de zijnen is
tie tot gevolg moet hebben. Maar hoe
bat nog wel een paar konsessies uit het
de mate van verwijtbaarheid echter
vuur te slepen, maar het kollegevoorstel ver men daarin moet gaan en wat de
een steeds groter vraagteken nu honkwam er vrijwel ongeschonden doorheen. intentie ervan is, daar denkt men heel
derdduizenden niet meer aan de slag
Daarin staat dat uitsluiting van het recht verschillend over. Voor vvd-er Jongskunnen komen.
ma gold nog steeds dat de straf een
op uitkering alleen als uiterste middel
prikkel moest geven om intensiever
zal worden gehanteerd. In zo'n geval
moet het kollege voor de verlenging van werk te zoeken. En ook Gielen (insprk.
* nu) hield streng vast aan de arbeidsbebijstand of b en w het advies van de
reidheid. De strikte voorwaarde echter
RWW- en WW V-kom missies opnieuw
bezien. Vermeld is verder dat de situavoor RWW-ers om dat elke week aan
tie van de klient centraal dient te staan
te moeten tonen viel bij Koning niet
en dat betekent nu juist dat er vooraf
geen richtlijnen kunnen zijn over tijdsduur of percentage van de strafkorting.
Minstens eenmaal per jaar komen de
betrokken kommissies bij elkaar om te
praten over het beleid.

•14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gameentesakretari*
17947 Infprmatieburo vw
(023) 242212 Automobit Ibedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentmm, nieuwe
en gebruikte Ranaults
12135 Zandvoortst Koerant b.v.
Achterweg 1.

groeten uit zandvoort

De pvda kreeg alleen voor elkaar dat
een door haar ingediend wijzigingsvoorstel opgenomen werd. De beslissingsbevoegdheid zal in alle gevallen bij het bijstandskollege of bij b en w komen te
liggen. Na een paar schorsingen ging
wethouder Jongsma daar tenslotte mee
akkoord. Maar hij liet wel aantekenen
dat het niet mocht betekenen dat alle
adviezen heroverwogen zullen worden,
dat zou het werk van de advieskommissie teveel degraderen.

Dat minimale suksesje was voor de socialisten reden om net als de overige
raadsleden hun goedkeuring aan het
Voorstel te geven. Wellicht hadden ze
de moed opgegeven nog ooit een beWat de eerstvolgende postzegel- en mun- ter resultaat te bereiken, altijd voor
tenbeurs betreft die op 24 april 's middovemansoren te praten maakt immers
dags in het Gemeenschapshuis wordt
moedeloos. Of misschien ook lieten zij
gehouden: het bestuur overweegt bij
zich overhalen door het beroep dat
wijze van proef niet alleen verzamelaars cda-er Van As op de raad deed om nu
van postzegels en munten maar ook die
eindelijk eens eensgezind deze affaire
van oude ansichtkaarten gelegenheid te
af te ronden. Als schrale troost mochgeven hun objekt onder de aandacht
ten ze neenemen dat sinds de diskusvan kollega-verzamelaars te brengen.
sie over de strafkortingen in alle he-

Een ansichtkaart met
van links naar rechts
hotel Belvédère, hotel de l'Océan en de
villa van de familie
Eltzbacher. Hotel
de l'Océan werd in
1881 gebouwd en
behoorde dan ook
tot één van de oudste hotels in Zandvoort, maar omdat
de verschillende eigenaren nooit veel
aandacht aan de exploitatie hadden besteed genoot het niet
zo'n bekendheid als
bij voorbeeld hotel
Driehuizen. Hierin
kwam verandering
toen in 1905 de heer
J.M. Heek Jr. eigenaar
werd en reeds na twee
Jaar het gehele hotel
liet restaureren en
verbouwen.

zandvoortse wielerronde '83
rekent op sponsoring middenstand
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ANSJE MOLENAAR

Dagelijks open van 12.00 tot 2000 uur:
'

• • KNIP UIT ••
VAKANTIEZWEMMEN
dinsdag 5 april van 8-12 uur en
13-15.30 uur
woensdag 6 april van 8-12 en 13.3016.00 uur
donderdag 7 april van 12-13 en
14-15.30 uur
vrijdag 8 april van 8-12 uur en
13-15.30 uur

streling voor oog en maag
bij lida bromet

(f 229,-), een vlot safarie-pak en een
rok van Interbel voor f 125,- waarop
een katoenen jumper van Pringle of
Scotland gedragen werd. Wat Interbel
betreft, dit merk is misschien niet
Het open badmintontoernooi dat vorige nieuw voor Nederland maar wel voor
weekeinde gespeeld werd in de Pellikaan Lida Bromet, die deze klassieke (gehal is een groot sukses geworden voor
voerde) rok in haar kollektie heeft opde organiserende vereniging B.C. Lotus. genomen vanwege de uitstekende kwaVielen er verleden jaar geen ere-prijzen
liteit en pasvorm. Ook de prijs, (ze zijn
voor de Lotusspelers te behalen, dit
verkrijgbaar vanaf f 89,-) spreekt in
jaar boekten zij in het sterke deelnedeze tijd wel aan. Herman Harms, overmersveld veel overwinningen.
buurman op de Grote Krocht, had voor
Yoyo Kuin en Wim Ekels werden eersbijpassend schoeisel gezorgd en het
te in het gemengd dubbel C, Ronald
lichte zomerschoentje met naaldhak
Bossink en alweer Wim Ekels behaal(slechts f 49,95) voldeed daarbij uitden een fraaie topplaats in het heren
stekend. Teneinde een vlot verloop niet
dubbel C. Ellen Crabbendam voldeed
in de weg te staan beperkte Lida Broniet helemaal aan de verwachting en
met het noemen van prijzen tot het
werd tweede in het dames enkel C.
uiterste, zodat wij onze lezeressen op
Tot veler verrassing wonnen Gerda
dat punt niet uitvoerig kunnen inforKoornstra en Alice Frank in een spanmeren. Wel kunnen wij ze vertellen dat
nende finale het dames dubbel B met
de gerenommeerde merken Lady Ar8'15.15-10 en 18-16 vanjiet gerenom- row, Pringle of Scotland, Spotlight en
meerde koppel l. Boxman en M. ter
Lady Manhattan, waarvan Lida Bromet
Horst. In de eindstrijd van het heren
Mode de alleenverkoop voor Zanddubbel B ging de zege naar Richard
voort heeft, zeer gevarieerd aanwezig
Wetzel en Richard Mattawaer. Zij
waren met resp. beeldige blouses, zachtversloegen in een aantrekkelijk duel
wollen pullovers, vlotte pantalons en
met 15-12 en 15-11 B. Aponnoen
chique pakjes. In de ronde volgend op
G. Pichel.
de uitstekende kervelsoep waren de

modellen in mintkleur, de wijnsaus over
de kalfschnitzel inspireerde tot rode
outfits terwijl na het dessert (vruchten
rnet ijs en slagroom) wit de hoofdkleur
werd.
Dat Lida Bromet Mode rekening houdt
met verschillende leeftijdsgroepen en
maten bleek uit, en nu noemen we
door elkaar, gedistingeerde afkledende
jurkjes, vlotte bermuda's, pakjes van
suèdézet met applikaties, rokken die
bij nadere beschouwing broekrokken
bleken te zijn en piratenkleding. Tot
slot een nieuw snufje van Lady Arrow: •
een blouse;met ingeweven jabot.
Niet alleen Herman Harms had een belangrijk aandeel in de show, hetzelfde
kan gezegd worden van coiffeur Michaël van de Passage, die met zijn staf
konstant in touw was om na iedere
ronde de kapsels van de mannequins
in het vereiste model te brengen, terwijl hij voor het tonen van de nieuwste kleuren haarverf een dankbaar gebruik maakte van het lollige punkkoppie van Annemarie. Zij en de andere mannequins, te weten Ingrid, Nancy,
Coby, lvonne,Carry, Ana en Loes ontvingen aan het slot van de show fraaie
bloemen terwijl ook het applaus voor
The Swing Department, dat zowel de
diner- als de achtergrondmuziek had
verzorgd, alleszins verdiend was.

TOEGANG F 1,40

(3 en 4 april is het zwembad 'De Duinpan'
gesloten.

TOT ZIENS
In uw zwembad De Duinpan.
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DINSDAG

Prima samenwerking tussen hotel Keur
en Lida Bromet Mode leidde vorige
week vrijdag opnieuw tot een kulinaire
modeshow. Het eksperiment van verleden jaar om het tonen van de nieuwste
mode te koppelen aan uitgebreid dineren was namelijk zo geslaagd dat Lida
Bromet en de eigenaresse van hotel
Keur, Phil Duivenvoorde, besloten tot
een herhaling.

Ruim honderdtwintig modebewuste
gastronomen, onder wie talrijke heren
der schepping voor wie het zesgangendiner ongetwijfeld de drijfveer was,
schaarden zich tegen half acht rond de
feestelijk gedekte tafels. Lida Bromet,
die wederom zelf de presentatie verFinanciële ondersteuning van dit zomer- zorgde, had ook dit keer de kleur van
de modellen aangepast aan de gerechse evenement komt in ieder geval van
de Strandpachtersvereniging, de Rabonwvr. Kraan-MMth
bank, garagebedrijf Versteege, Taxi
Teeseling en de Kousepael. Uit reakties bij vorige gelegenheden is echter
ten en het was dan ook niet verwongebleken, zo melden de organisatoren,
derlijk dat na de petit hors d'oeuvre,
dat een aantal neringdoenden zich gebestaande uit met kreeft gevulde soespasseerd voelden en graag hun steentje
jes, de mannequins zich vertoonden in
hadden bijgedragen. Deze keer hebben
beige-achtige kreaties. Zo zagen we in
daarom alle bedrijven een verzoek tot
die tint een snoezig pakje van Za Za,
steun in de bus gehad.
bestaande uit broekrok, hes en jasje

sport - spel

'. '" :^; ' kunt Ü VOGK.
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ECHT IETS EXCIPSIEFS

Kruisstraat 2a (hoek Gasthuisplëin)

Het valt immers niet mee de organisatie rond te krijgen en alles vlekkeloos
te laten verlopen. Hun bedenkingen
zijn gelukkig altijd van korte duur en
wegen niet op tegen het entoesiasme
voor het wielergebeuren. Nauwelijks
was dan ook de geslaagde cyclecross
achter de rug of zij maakten alweer
plannen voor de 3e Ronde van Zandvoort. Op dit moment staat het in grote lijnen vast, het feest voor koereurs
en publiek prijkt op de evenementenagenda voor woensdag 27 juli a.s.,
hartje zomer derhalve.

Het parkoers van de Ronde van Zandvoort voldeed vorig jaar uitstekend,
het maakt het de renners lastig genoeg
om een spannend verloop te waarborgen. De roete loopt van de startstreep
in de Haltestraat via Louis Davidsstraat
• Prinsesseweg - Koninginneweg - Kostverlorenstraat naar de finish in de Haltestraat. Om te beginnen staan zeker
zo'n 100 liefhebbers en veteranen te
popelen om dit duel op de tubes op
hun naam te schrijven. Daarna volgt de
rit achter de dernies en als klapstuk
verschijnen de amateurs aan de start
voor een wedstrijd over 80 kilometer.
In dat peleton zullen we weer vele
koereurs aantreffen die hun sporen
verdiend hebben in de A-klassiekers
(stad tot stad-wedstrijden) en in Olympia's Toer, de toezeggingen daarvoor
zijn al binnen.

VANAF MOR|EN %,-. :;:^

A/f//d iets anders, ook voorjüfjote
maten, eventueel pp bestèlji/njg^ „

Elk jaar weer trekken zandvoorter Peter Versteege en Jan van Riessen van
HSV de Kampioen uit Haarlem na afloop van het door hen georganiseerde
wielerevenement diepe rimpels in het
hoofd als hen gevraagd wordt of zij
ook een volgende keer de touwtjes in
handen zullen nemen.

De organisatoren proberen steeds een
nieuw onderdeel in het programma
op te nemen, ditmaal is het de bedoeling een wedstrijd achter motoren, dé
zgn. dernies, in te lassen. Een achttal
bekende amateurs moeten aan het
wiel van- de dernies zien te blijven, die
soms met meer dan 60 km per uur
over de weg gaan.

•. ,

18

ü
?t
" 52

aa°0mm
C (D

O
m
33

HUISARTSEN PRAKTIJK nieuw-noord

officieel gevestigd per maart 83
B. VAN BERGEN, HUISARTS
A. SCIPIO-BLÜME, HUISARTS
afspraak-speekuur
Pasteurstraat 10 - Zandvoort
telefoon 02507^1 9507
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Vrijwillige Hulpverlening
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SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die Je
dwarszitten.

Help een gehandicapt kind
in de DerdeWereld op de been
leder jaar worden 360.000 kinderen
in de Derde Wereld het slachtoffer van polio
Help deze kinderen op de
Voorkom hun handicap.
been. Geef hun: revalidatie,
Doe mee aan het immunimedische hulp, hulpmiddelen satieprogramma van de
zoals schoeisel, beugels,
Wereld Gezondheids Organirolstoel etc., onderwijs,
satie. Al voor f 5,- kunt u één
vakopleiding.
kind zijn leven lang voor een
handicap vrijwaren.

Stort uw gift op GIRO 667767
tn.v. Het Liliane Fonds,Vlijmen
Het Liliane Fonds geeft individuele en kleinschalige hulp en
werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dit betekent: uw gift komt
optimaal terecht. Gecontroleerd dooreen erkend accountantskantoor. Aanbevolen dooreen Landelijke Commissie
van Aanbeveling. Vraag folder of inlichtingen: Liliane Fonds,
Heidijk53, 5251KM Vlijmen. Telefoon 04108-4560.

ommnpci

REISBUREAU KERKMAN

ZANDVQORT
Gerenoveerd woonhuis in centrum
dorp
VAN OSTADESTRAAT 3
Indeling: beg. grond: woonkamer met
strokenvloer, open haard, kl. kamer,
keuken met apparaten.
1 e verd.: 1 gr. slaapkamer met
kastenwand, 2 kl. slaapkamers, badkamer met ligbad en douche.
Het pand is voorzien van c.v.-gas
Vraagprijs f 170.000,Inlichtingen

THUISNAAISTER
heeft weer tijd

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

voor het bekleden vai
bankstelkussens, boo
en caravans, tuinmeu
beid. tel. 023-32296
A.Rttman

1948
1973

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350.D« Drie Starren,
Lange Bogsardrtraat 6 • Haarlem
(bij de Botermarkt)
taf. 023 - 31 14 60

-

1983

tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

makelaar/ o.g.
Telefoon 02507-12614

- 1983

35 Jaar tandtochnikor

<r

v. i.mijnWerft
bakker

a

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

•ÜHU1746
GMthuiapMn a
«n winkaktBtrum
Miauw Noord
T«l. 12129

BEL
vooreen
omroepende
12136

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
.tel. l 32 83

amsterdam/nieuwendijk 37/tel. 020-240434
zandvoort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

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.

Openbare bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort

Tel. 1 41 31

_

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

Geef
ze
lucht
Giro SS O 55 Leusden
^
mv

Astma Rmds??

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorneem Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemandaal
Telefoon 023- 260633
informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

IN DE PAASVAKANTIE NAAR
PONYPARK SLAGHAREN.
Dat is een belevenis !
Geopend vanaf l april.
Entreeprijs f 9,- p.p. afle leeftijden.
Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz.
Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen).
Vraag inl. en folder tel. 05231 -13 17 of 15 96
Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier !
Dagtocht 35 NS.

Handelsdrukwerk
DRUKKERU

Van Petegem *».
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Instellatteburaau
DEZE MAAND IN UW
BIBLIOTHEEK
• expositie van Poolse affiches
(in samenwerking met de Culturele
Raad van Noord Holland) tot 26 april.
• droogbloemen van Jan n ie van Dijk
(vitrine).
• Film-inn:
woensdag 6 april 'En toch spring ik
weer op de balk' (voor kinderen van
9 tot 13 jaar) aanvang: 15.30 uur.
einde: 17.15 uur. gratis kaartjes
afhalen in de bibliotheek.
vrijdag 15 april 'De Bruiloft' (poolse
film i.v.m. expositie poolse affiches)
van regisseur Wajda.
vrijdag 29 april 'Andy, Bloed en
Blond haar' (met muziek van Herman
Brood and his wild romance en
Normaal).
de avondvoorstellingen beginnen
om 20.00 uur en de toegang is
gratis.
• op woensdagmiddag 6,13, 20 en
27 april voorlezen voor kinderen tot
9 jaar. Aanvang 2 uur en eind om
half drie.
• woensdagmiddag 6 april om 2 uur
diavoorstelling met het verhaal:
'Het Paasei voor de Koning'.
(voor kinderen tot 9 jaar).
jeugdlezers kunnen nu ook legpuzzels en muziekcassettes lenen.
de bibliotheek is voor de uitlening
nu ook geopend op vrijdagochtend
van 10-12 uur.

OPOENElTEiN B.Y.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
verwarming, airconditioning on lobdgiotorawerk,
zowel nieuw al» onderhoud».

kamerlingh omesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

Bouwbedrijf
VOORAL UW
vraag offerte
wij komen

•
*
*
*
*

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
*
*

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Ja n se n Bouw. b
v.
315428.

Haarlem...muesioriottti...m ^

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraaf 33
telefoon 122 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.
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nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags,
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
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vodje papier op straat
kan attema razend maken

De vvd-wethouder is wel het minst van
al zijn kollega's in het nieuws, maar
haalde onlangs de kolommen van de
kranten door zich tegen de stroom in
met hand en tand te verzetten tegen de
rally op het binnenterrein van het circuit, de schaarse natuur diende niet nog
verder aangetast te worden. Een verrassend standpunt van de liberaal, die tot
nog toe publiekelijk nimmer blijk gaf
van zo'n onverzettelijk 'groen' denken.

Attema omschrijft zichzelf als een driftig mens ('het verbod om vuurwapens
te dragen is een zegen voor mij! ') en
een voorstander van een hardere aanpak
van miljeuvervuilers op dorpsnivo. Hondepoep, het afrukken van takken, het
bekladden van muren, het achterlaten
van autowrakken en het laten slingeren
van afval, het zou hem deugd doen als
daar adekwate straffen op stonden. Zo
als in Moskou,waar het achteloos op
straat werpen van vodjes bestraft wordt
met een fikse wandeling naar een verafgelegen papierbak. De vraag of grotere
ekologiese problemen als de 'zure regen'
die het bomenbestand aantast,binnen
Zandvoort of de regio aandacht krijgen,
beantwoordt hij op geheel eigen kleinschal ige wijze.

29 maart- 5 april 1983
ondertrouwd: Wouter Cornelis Bakker en Annigje leke van der Valk; Arie
Jan van Yzendoorn en Maria Johanna
Walters; Bernardus Marinus Petrus
Schelvis en Danielle Evelyn van Amerongen.

'Ik ben allesbehalve een sovjetvriend,
maar in Moskou zijn wél de straten
schoon.' Zandvoorts wethouder van publieke werken en milieuzaken, tevens
lokoburgemeester Jelle Attema ergert
zich groen en geel aan het gemak waarmee in de badplaats rommel gemaakt
wordt en vernielingen aangericht.

'Miljeu valt onder mijn portefeuille, ik
word er door menigeen op aangesproken
als het een smeerboel is. Maar ik sta
machteloos als de mensen niet zelf meewerken.' Het binnenterrein is volgens
Attema maar één van de vele problemen:
'dat is vanaf de grote motorraces in '46
stelselmatig onder de voet gelopen.'
Maar ook van de vrije duinen in zuid is
niet veel meer over. 'Ik heb als kind veel
in de duinen gespeeld, het is een waar
eldorado, maar het kan niet tegen intensief gebruik door lopen, berijden of
spitten. Wij leerden vroeger nog voorzichtig met de natuur om te gaan, tegenwoordig lijkt het hek van de dam.'

burgerlijke stand

'wanneer je uit een coma ontwaakt ziet alles hier grijs
seizoen het is, zo grijs ziet het er uit.
Dat ligt voor een deel aan het klimaat
en een ver opgerukte zoutgrens, maar
ook aan de mensen zelf. Als iedereen
een beetje helpt, om de plantsoenen
denkt, de bomen beschermt, kan het er
veel fleuriger uitzien. Het valt mij op
dat het vaak de oudere mensen zijn die
zich daar nog voor inspannen, een boom
vertroetelen en een emmer water geven,
de boel schoonhouden enzovoort.'

plein en de rotonde. Er valt genoeg te
doen, ook op het binnenterrein van het
circuit. Zoiets heeft tegelijk een preventieve werking. Ach, als ik zondags door
gods vrije natuur loop, dan denk ik wel
eens, wat heeft Zandvoort eigenlijk een
prachtig gebied om zich heen. Men ziet
het niet meer, de aandacht daarvoor is
weg. Dat moet weer terugkomen. Dat
is beter dan een beetje kankeren over
het lawaai van een auto of uit een café.'

'Men praat wel veel over miljeu, maar
dan wel over het miljeu van de buurman,
En het kost de gemeente handenvol geld.
De krakersleuzen op het raadhuis moesten voor maar liefst f.3.800,- verwijderd
worden, ga zo maar door. Het is vechten tegen de bierkaai, ook voor de mensen van de reinigingsdienst, als niemand
In het kader van de door de Kruisverenimee wil werken.'
ging Zandvoort georganiseerde winteraktiviteiten werd vorige week donderAttema hoopt dat hij wat meer armslag
dag in het Gezondheidscentrum het
krijgt als werkeloze jongeren assistentie
medicijngebruik onder de loep geno'De groenvoorziening, dat is niet zo sim- kunnen verlenen bij opruimwerkzaammen.
pel hier. Als je in Zandvoort uit een co- heden. 'Allereerst de visitekaartjes van
ma zou komen, weet je niet wat voor
Zandvoort, het Raadhuisplein, StationsHet was de laatste van de vier geplande
lezingen en sprekers waren deze avond
apotheker H.B. Mulder en huisarts J.G.
Anderson, waarbij eerstgenoemde tevens de analoge zienswijze van zijn niet

Attema vindt Moskou voorbeeld van zindelijkheid

• Het afgelopen lange weekeinde hebben niet alle inwoners en bezoekers
even rustig doorgebracht. Zo had bijvoorbeeld het dievengilde het bijzongeboren: Marlijn Malu, dochtervan
der druk. Gemeld werd maar liefst een
G. Bluijs en M.A Snijders Blok; Johan20-tal kleinere en grotere diefstallen,
nes Franciscus Maria zoon van P.J. Diele vooral uit auto's, en een inbraak. Een
n A.H. Faber.
spoor van vernielingen bleef bovendien
achter en ook de horeka had het soms
overleden: Harmina Kristina Pieterweer zwaar te verduren. Een uitbaatnella Ates geb. Hindrikse, oud 83 jaar;
ster van een kafé aan de Louis DavidsMargaretha Warschawik, geb. Spijer,
straat werd door vier wanbetalende jonoud 71 jaar.
gelui mishandeld en bij een bar aan de
Stationsstraat gingen de ruiten aan diggelen. Hopelijk niet het voorspel tot een
lange hete zomer.
ZANDVOORTSE ONTVING 100ste
DIPLOMA HARTREANIMATIE
« Op vrijdag 22 april a.s. zal in het GeAls sluitstuk van de 8-urige kursus hart- meenschapshuis de algemene ledenverreanimatie voor leken werd kort
gadering van het Genootschap Oud Zandgeleden het 100ste diploma uitgevoort worden gehouden. De uit elf punreikt aan de zandvoortse mevrouw J.
ten bestaande agenda bevat o.m. een beKoning. Het overhandigen van hetcerti- stuursverkiezing. De periodiek aftredenfikaat ging ditmaal dan ook gepaard
de bestuursleden Th.B.M.Hilbers, J.M.
met bloemen. De begeleider van de
Bluijs en J.J.Koning stellen zich herkieskursus, dr. R. Drenth, toonde zich heel
baar, in tegenstelling tot sekretaris M.B.
tevreden met het behaalde resultaat in
V.Jansen. Voor de door zijn aftreden
de badplaats.
ontstane vakature stelt het bestuur kanIn april gaat de laatste kursus van dit
didaat de heer J.Paap, van Lennepweg
seizoen van start. Zonder veel theorie
14 flat 1. Na afloop van het huishoudeleren belangstellenden rn korte tijd de
lijk
gedeelte zal de heer J.M.Bluijs een
levensreddende handelingen, in afwachserie
foto's projekteren van opmerkelijting van een arts of ambulance, toe te
ke gebouwen, gevels en plekjes in de gepassen.
meente. Het bestuur hoopt uiteraard op
Aanmelding voor de kursus, die georgaeen
grote opkomst van leden.
niseerd wordt door de Stichting Gezondheidszorg, de Kruisvereniging en de Ned.
Hartstichting, is mogelijk bij een van de
plaatselijke apotheken of bij de heer de
Leeuw, tel. 16085. De plaats waar de
4 x 2-urige instruktie wordt gegeven is
het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen. De kosten zijn minimaal
inklusief een kopje koffie, f 25,-.

• Geen bomvol Zandvoort met de Paasdagen, maar toch druk genoeg dat men
in het verkeer in de problemen kon komen. Bij een achttal aanrijdingen, waarbij binnen- en buitenlanders gelijkelijk
betrokken waren, viel soms aanzienlijke
schade te noteren, ernstig lichamelijk
letsel bleef gelukkig uit.

apotheker en arts positief
over akupunktuur en
In de kauserie van de heer Mulder, ondersteund door een diaserie van de Koninklijke Maatschappij voor Pharmacie,
en waar nodig aangevuld door dokter
Anderson, kwamen tal van interessante
zaken naar voren, veelal bekend maar
belangrijk genoeg om weer eens in de
herinnering te worden gebracht, zoals
de plaats van het medicijnkastje: niet
in de badkamer, de keuken, de w.c.
of het gootsteenkastje, maar in de
slaapkamer en buiten het bereik van
kinderen. Verder het dringend advies
wegwerp-injektiespuiten slechts één
mevr. Kraan- Meeth
maal te gebruiken, tabletten met verlengde werking in zijn geheel door te
aanwezige kollega van de Zeestraat-apo- slikken, een voorgeschreven kuur af te
maken ook al zijn de ziekteverschijntheek vertolkte. De heer Mulder liet er,
selen verdwenen, bij zwangerschap
geen twijfel over bestaan dat beide apogeen medicijn te gebruiken zonder
thekers bereid zijn midden in de nacht
voorkennis van de arts, en aspirine bij
uit bed te komen wanneer bijvoorbeeld
een hartpatiënt, die hier met vakanvoorkeur met melk in te nemen. Voor
maagpatiënten is aspirine trouwens
tie is, vergeten heeft zijn nitrobaat-tataboe, evenals voor hen die bij de
bletten bij zich te steken en tengevolge
trombosedienst 'lopen'. Saridon verdaarvan een aanval vreest. Hij vindt het
dient dan de voorkeur. Verder kwavanzelfsprekend om deze zonder recept
een paar tabletten mee te geven. Iemand men o.a. ter sprake medicijnen die
die echter al een week grieperig is en dan de rijvaardigheid beïnvloeden, de
kombinatie geneesmiddelen en alkohol,
gebruik maakt van de weekend-dienst
het voor en tegen van het verstrekken
om aspirines te halen zal wel geholpen
van bijsluiters, vitamines en "de pil".
worden maar uiteraard niet van harte.

Van dit in 1964 ontdekte antikonseptiemiddel, waarvan er sedertdien 48 soorten op de markt zijn gekomen, is bekend dat ze in kombinatie met roken
heel nare gevolgen (vaatafwijkingen)
kunnen hebben.
Na de pauze was het woord aan dokter
Anderson, die zich aangenaam verrast
toonde over de uitslag van een onder
de aanwezigen gehouden enquête.
Daaruit kwam namelijk naar voren dat
patiënten een grotere zelfstandigheid
hebben dan werd verondersteld. Omgekeerd kregen de toehoorders deze
avond een heel andere kijk op beide
sprekers. Zo bleek dokter Anderson
niet afwijzend te staan tegenover akupunktuur afes pijnbestrijding. 'Het kan
geen kwaad en in bepaalde gevallen
helpt het', aldus de huisarts. Apotheker Mulder geeft de voorkeur aan
koek, bruin brood en gewelde pruimen
boven agerol, wil geen kwaad horen
van de "goede" kruidendokter, adviseert als kalmeringsmiddel valeriaantinktuuren bij slapeloosheid een glas
melk of een wandeling. 'En zo min
mogelijk van die vuiligheid slikken! '

groeten uit zandvoort
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kerkdiensten

'

Koninginnedag en een
bezoek van de fotograaf ! Dubbel feest
dus voor de kinderen
van 'Kijkduin', het
voormalige kinderhuis
aan de Kostverlorenstraat, dat op de plek
stond waar nu architektenburo Sterrenburg gevestigd is.

verlies en winst voor zvm
in paasweekeinde
Het resultaat van het zware voetbalweekeinde, verlies tegen DCG en winst op
Lugdunum, geeft de stand van zaken bij
Zandvoortmeeuwen goed weer.
Het gaat niet slecht en het gaat niet
goed. De zandvoorters handhaven zich
alleszins redelijk in de eerste klasse,
maar meer zit er dit jaar niet in. Met
18 punten uit 18 wedstrijden is ZVM
een gemiddelde ploeg, precies 6 punten
verwijderd van top en staart.
Zaterdag 2 april gingen de meeuwen ten
onder tegen DCG, met 1-2. Die stand
had gezien het spelbeeld met evenveel
recht andersom kunnen luiden. Misschien
was het de onaangename sfeer op het
veld tussen de rivaliserende spelers die
ZVM het meest parten speelde. Zoals
al zo vaak dit seizoen moesten de kustbewoners al kort na het begin aanzien
tegen een achterstand. Het lijkt erop
dat zij moeite hebben om op dreef te
komen. Een goed kombinerend DCG
kon na 10 minuten juichen toen Gerard
Knaap verrassend inschoot. Daarna was
er sprake van een heuse wederopstanding
van de meeuwen, die energiek ten aanval trokken en het de amsterdammers
lastig maakten zonder de skore daadwerkelijk te kunnen vereffenen.
Ook in de 2e helft schuwden de ZVMers het offensief niet, maar het duurde
tot de 20e minuut voor hun volharding
beloond werd. De aktieve John van der
Zeijs passeerde de keeper van de hoofdstad beheerst 1-1. Een sterk aandringend
meeuwenteam kreeg 7 minuten later
echter de rekening gepresenteerd toen
het counterende DCG slechts ten koste
van een hoekschop tegengehouden kon
worden. Paul Aarsma maakte er geen
probleem van: 1-2. In de slotfase leek
het er even op dat Frans Makau toch
nog de halve winst uit het vuur zou slepen, maar zijn schot was niet zuiver genoeg.

Richard Kerkman hadden de richting
De stand is na de gespeelde wedstrijden
van het vijandelijk doel al vele malen be- van dit weekeinde als volgt:
proefd, het was Steef Water die bij een
AFC'34
18
24
van de aanvallen op de juiste plaats
DWS
18
22
stond en de van de paal terugspringende
JOS
18
22
bal attent in de touwen legde.
Stormvogels
18
20
DRC
18
19
De 1-0 voorsprong werd na de rust niet
Zandvoortmeeuwen
18
18
meer uit handen gegeven. Lugdunum
SDW
17
17
deed zijn best, maar er zat te weinig overDCG
17
16
leg in hun spel om de ZVM-defensie uit
Lugdunum
18
16
haar gewone d.w.z.betrouwbare doen
Spartaan
17
15
te krijgen. De zandvoorters zagen op hun
Aalsmeer
17
14
beurt geen kans de geringe marge uit te
SEW
17
13
breiden, waardoor de spanning tot het
NFC
17
12
laatst toe gehandhaafd bleef.

H.W.
april
HERVORMDE KERK
g
01.42
zondag 10 april a.s.:
10
02.35
10.00 uur: Ds. P. de Ruig uit Haarlem
11
03.19
Gemeensch. dienst herv./ger.
12
03.55
13
04.34
GEREFROMEERDE KERK
14
05.07
zondag 10 april a.s.:
15
05.34
10.00 uur : Ds. P. de Ruig uit Haarlem
06.06
Gemeensch. dienst ger./herv. 16
17
06.46
in de hervormde kerk
18
07.26
19
08.13
ROOMS KATHOLIEKE KERK
20
09.18
zaterdag 9 april a.s.:
10.42
19.00 uur : eucharistieviering met orgel 21
22
en samenzang,
23
00.54
zondag 10 april a.s.:
24
02.05
08.45 uur : stille eucharistieviering
02.59
10.45 uur: eucharistieviering mmv ST. 25
26
03.43
Ceacilia koor.
27
0426
28
05.05
29
05.36
30
06.08
springtij 1-5 april
doodtij 22 april
DOKTOREN
springtij 29 april
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

medische dienst

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

Vrijwillige Hulpverlening

L.W.
09.42
10.35
11.19
11.55
12.34
13.07
13.34

14.06
14.46
15.26
16.13
17.18

18.42
07.28
08.54
10.05
10.59
11.43

12.26
13.05
13.36

14.08

H.W.
14.13
14.56
15.34
16.10

16.44
17.20
17.54

18.29
19.08
19.53
2050
22.04
23.28
12.10
13.26
14.31
15.23

16.08
16.47
17.24
17.57
18.31

L.W.!
22.1J

22.56
23.34
OO.Io!
00.44

01.20
01.54
02.29
0308
035
04.5
06.04

07.2
20.1
21.2
22.3

23.2
00.0
00.4
01.2
01.5
02.3

adviesdiensten
WETSWINKEL
GenrtMnschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

17373

vvv direkteur hilbers blijft hopen op vertier van allure
Het is geen verrassing te melden dat het
afgelopen paasweekeinde veel mensen
de behaaglijke huiskamer verkozen boven een kil uitstapje naar de kust.
Sportievelingen lieten zich overigens
niets aan het weer gelegen liggen en mecnig buitenlander kwam zich nietemin
vast oriënteren voor het komende seizoen of maakte de reservering rond. Hotels en pensions kregen hun kamers net
of net niet helemaal vol. Er was dus nog
wel enig werk aan de winkel, maar voor
de vvv-medewerkers is het al met al niet
laat geworden, daar kon men het makkelijk aan.

In dit verband dringt zich, niet voor het
eerst, de vraag op waarom in Zandvoort
geen plaats is voor 'slecht-weer akkommodaties, waar het publiek overdekt
vermaak of bezigheden vindt. Veel meer
dan een landerig bezoek aan grootwinkelbedrijven of een speels gokje in een
amusementshal zit er op dit moment
niet in, tenzij men de verregende dag
wenst door te brengen in een van de talloze etablissementen met drankvergun'Je zou zelfs, zo mijmert hij, de Kerk2e paasdag kwam Lugdunum op bezoek ning.
straat kunnen overkappen, dat zou
in de koude en natte badplaats. Het werd
een
heel speciale attraktie zijn.'
een spannende ontmoeting, maar spelOok vvv-direkteur Hilbers heeft zich
technies was het geen hogeschoolwerk.
daar al menig maal het hoofd over geMet enige weemoed kan hij soms terugEen wedstrijd met veel wederzijdse kan- broken en hij vraagt zich af of er gekijken op het verleden; 'als je zo'n voorsen waarvan er slechts één benut werd.
zien het hollandse klimaat wel een echDie mocht terecht op de prestathelijst
te oplossing voorhanden is. Grootscheep- oorlogse prent ziet van de Passage, schitterend. En die rubriek in jullie krant,
van de zandvoorters bijgeschreven worse projekten - zoals het 12 maandendie oude foto's van hotels en huizen, geden, want als gastheren verplichtten zij
zomer-plan - sneuvelden allemaal na
weldige dingen zijn er toch geweest. Wat
het publiek aan zich door noeste en ofkortere of langere tijd. Of het nieuwe
dat betreft mag je wel van verarming
fensieve arbeid. Mario van Meelen, Jos
embryonale rekreatieplan rond zwemvan der Meij, John van der Zeijs en
bad en circuitterrein een lang en sukses- spreken.'
vol leven beschoren is, is hoogst onzeDat al de grootse plannen stuk voor stuk
ker. Hilbers ziet overigens wel iets in
het overkappen van buitenbad en golgestrand zijn, is dat geen aanwijzing om
venbad van de Duinpan en kan zich, als het juist in wat kleinschaliger dingen te
hij zijn fantasie de vrije loop laat, ook
zoeken? Hilbers: 'ach, een oplossing
wel grote speelballen voorstellen waar
voor het hollandse klimaat is hoe dan
toeristenkinderen zich kunnen uitleven ook niet één twee drie voorhanden. Misschien kun je bij het Cultureel Centrum
als het strandbezoek in het water valt.

eanduoortse

waterstanden j

nog een galerij aanhaken en zijn er andere manieren te vinden om een nieuwe
tak van bezoekers te trekken. Echt uniek
zou het zijn eens een tentoonstelling te
organiseren van alle plannen die in de
loop van de jaren al geopperd zijn.'
Dat zijn er inderdaad heel wat. Grootse
dromen zijn er gedroomd. Na 1945 kunnen we daartoe het plan Friedhoff rekenen. In de wederopbouw zou een gigantiese arkade van honderden meters lengte verrijzen aan de boulevard, die behuizing moest verschaffen aan theaters,
filmhuizen, restaurants, kasino en wat
al niet meer. Een ander idee kwam overgewaaid uit Engeland. Het Butlin-kamp,
een amusementspark voor het hele gezin,
hield de gemoederen lange tijd danig bezig. Later nog verscheen en verdween

het zoveelste pierplan. De jaren '60
brachten het '12 maanden zomer'-plan.
een openschuifbare koepel over een '
groot deel van het binnenterrein, waarbinnen talloze evenementen konden
plaatsvinden. Nog maar kort geleden
kon avonturier Hordo inspelen op deztmaniese hang naar het reusachtige en
zijn olympiese zeepbel de lucht inblazen. Leerzaam lijkt het verleden niet,
want tegenwoordig koesteren sommige
gemeentebestuurders opnieuw een kostbare dagdroom over een omvangrijk rekreatieprojekt.

familieberichten

mal en mooi in de mode
Op uitnodiging van de Vereniging'Vrou- schiedenis van plus minus 1500 tot
1950 met het aksent op de 19e eeuw,
wen van Nu' hield de heer Kooij uit
en aan de hand van zeventig prachtige
Haarlem eind vorige maand in het Gedia's liet hij zien in welke kledij onze
meenschapshuis een lezing onder het
motto 'Mal en Mooi in de Mode' en eer- voorouders door het leven gingen. Volgens de heer Kooij ontstaat mode door
lijk gezegd verwonderde het ons dat
verschillende faktoren o.a. standsvervoor een zo typies vrouwelijk onderschil en godsdienst. Standsverschil komt
werp zo weinig belangstelling bestond.
tot uiting in b.v. sieraden. Een rijke boeWij telden amper 30 leden.
rin droeg in de vorige eeuw een gouden
De heer Kooi] heeft zich na zijn pensio- oorijzer, de vrouw van een minder met
nering helemaal kunnen wijden aan zijn aardse goederen bedeelde boer een zilgrote liefde, kunstgeschiedenis, een ma- veren. Wat de godsdienst betreft, de
terie waarin hij zich tijdens zijn schaarse kerk heeft vroeger in sterke mate invloed uitgeoefend op het modebeeld.
vrije uren als hoofdverpleegkundige
Zo hield de Amsterdamse predikant Ds.
reeds intens had verdiept. Hij organiseert rondleidingen in o.a. hetTeylers
Borstius in 1644 aan de hand van een
en Frans Hals Museum, de Lakenhal in
bijbeltekst een straf rede tegen het draLeiden, het Vincent van Gogh- en het
gen van lang haar door mannen toen
Rijksmuseum in Amsterdam en houdt
deze haardracht in de mode kwam.
lezingen waarvoor h ij tien onderwerpen In het begin van de zeventiende eeuw
beheerst. Eén daarvan is de kostuumgedroegen rijke burgers grote platte kra-

gen. Zowel mannen als vrouwen ziet
men afgebeeld met deze z.g. schotelkragen, waar zo'n zes meter linnen in verwerkt was. Omstreeks 1635 raakte men
er evenwel op uitgekeken en moesten ze
plaats maken voor de halsneusdoek,
bestaande uit drie over elkaar liggende
platte kragen, afgezet met kant. Zoals
bekend werd de mode in de tweede
helft van de gouden eeuw sterk beihvloed door Frankrijk: voor de vrouwen
hoepelrokken, voor de mannen rijk geborduurde vesten en, malle mode, afzakkende kousen. Personen van beiderlei kunne tooiden zich met gepoederde
pruiken. Met de franse revolutie werd
de mode demokratieser, burgerlijker
en verdwenen de hoepel rokken en de
pruiken. Maar ook vroeger werd kennelijk teruggegrepen naar mode van weieer want de crinoline kwam terug en
werd in 1870 opgevolgd door de tournure, een omvangrijk bouwsel aan de
achterzijde, malle mode dus, dat ongetwijfeld zit-problemen opleverde. Eind
vorige eeuw wilden sommige vrouwen
onafhankelijk zijn,gingen werken of
studeren en wensten praktiese kleding.
De vrouwenemancipatie zette door en
in 1924 verdween het korset, werd een
plat jongensachtig figuur mode, evenals
vleeskleurige kousen en een gekortwiekt
kapsel. Pas in het midden van de 20e
eeuw werd de vrouwelijkheid in de toen
heersende mode weer benadrukt. De
heer Kooij onderstreepte zijn boeiende
kauserie met prachtige dia's, veriërend
van de malle splitjesmode uit 1540 tot
aan de New Look in 1945 en alles wat
daar tussen zat aan hoepel rokken, crinolines, queues de Paris en luifelhoeden en aan zeemieren pofbroeken, geborduurde vesten, zijden klepbroeken en
vadermoordenaars.

Op 5 april is na een kortstondige ziekte, rustig van ons heengegaan onze
zorgzame vader en lieve opa
JAN JACOBS
sinds 5 april 1970 weduwnaar van Cornelia Molenaar
op de leeftijd van 74 jaar.

'.'Zijn leven was werken ".
J.A. Paap-Jacobs
M.L.C, de Vos-Jacobs
J.J. de Vos
F rits
J. Jacobs
J.P. Jacobs-Dirks
Martijn
2041 CE Zandvoort, 8 april 1983.
Kochtstraat 6a
De crematie heeft heden plaatsgehad

Aan het slot van deze interessante middag vertolkte de voorzitster van de
'Vrouwen van Nu', mevrouw S.M de
Leeuw-van Wunnik, de dank van de
aanwezigen.

mevr. Kraan- Meeth

nieuws
kort & klein
o Aan het op 9, 10 en 11 maart j.l in
Zandvoort gehouden baarmoederhalskankeronderzoek heeft iets meer dan
30% -257 van de 817 opgeroepen
vrouwen- deelgenomen. 293 vrouwen
gaven zonder opgaaf van reden bericht
van verhinderen en 267 lieten in het
geheel niets van zich horen. Van de
330 vrouwen die een herhaalde oproep
hadden ontvangen, omdat zij vorig jaar
maart niet waren verschenen, namen
thans 66 aan het onderzoek deel. 94
deelden zonder nadere uitleg mee niet
te komen en 170 reageerden niet op de
herhaalde oproep.
Zij die totnogtoe geen enkel bericht
zonden worden verzocht de ontvangen oproepkaart -liefst met vermei- 1
ding van reden van absentie- alsnog
te retoerneren naar het gemeentehuis
of af te geven bij de afd. burgerzaken.
Schoolstraat 6. Indien de kaart is zoekgeraakt kan bericht van verhindering
telefonies worden doorgegeven onder
nr. 14841. Terugzenden van oproepkaart of telefoontje naar dorpskantoor
zijn nodig in verband met de toekenning van de provinciale subsidie t.b.v.
het onderzoek.
In het televisieprogramma 'Sprekershoek' dat de NOS op zondag 10 april
om 6 uur uitzendt zal een landelijk probleem aan de orde worden gesteld: nog
steeds zijn er bejaardenhuizen waar ouderen welkom zijn maar niet hun vier-

voeter. Na afloop van de uitzending die,
naar het bestuur van de plaatselijke dierenbescherming verwacht door tal van
dierenbezitters zal worden gevolgd, kan
men zich in verbinding stellen met het
bestuurslid mevrouw B.Petersen- van de
Vijver, tel. 14302, die graag bereid is
nadere inlichtingen te verschaffen.

nooi ondanks de kou en een al te zuinig
zonnetje een klinkend sukses. De klups
uit Frankrijk, Zwitserland, Engeland,
Duitsland en Nedereland schotelden de
belangstellenden een serie wedstrijden
voor die op een zeer aanvaardbaar peil
stonden. Uiteindelijk ging bij de heren
Montrouge uit de franse hoofdstad met
de eerste prijs en de Schelpenkar-trofee
naar huis. De britse dames van Newtown
bleven de zandvoortse speelsters voor
en wonnen zodoende voor de tweede
maal de wisseltrofee. Van de 12 herenteams moesten onze plaatsgenoten beDe zandvoortse Reddingsbrigade heeft
halve de winnaar nog het Zwitserse Serin Umuiden mee gedaan aan de Distriktsvette, Hudito uit Delft en Kameleon
wedstrijden van de K N.B.R.D. en heeft uit Hilversum voor laten gaan.
beslag weten te leggen op 10 medailles
en wel op de volgende onderdelen:
25 m. rugslag gekleed, jongens junioren:
1e prijs: Roei van Dijk.
25 m. rugslag gekleed, meisjes aspiranten:
1e prijs Monique van Kor.ingsbruggen
25 m. rugslag gekleed, jongens aspiranten
1e prijs Jeroen Swart.
2e prijs Patric Vos.
50 m. rugslag gekleed, heren:
3e prijs Jaxon Deelman.
50 m. schoolslag gekleed, jongens jun.:
2e prijs Roei van Dijk
50 m. schoolslag gekleed , jongens jun.:
BESTE OUDERS
2e prijs Terece Cooper
„Peuterklas Josientje" blijft draaien
4 x 50 m. hindernis zwemmen heren:
in de Josina v.d. Enden kleuterschool
3e prijs voor de ploeg
in de Nic. Beetslaan.
4 x 25 m. wisselslag jongens gekleed:
U kunt uw peuter van 2 tot 4 jaar
2e prijs voor de ploeg.
opgeven i.v.m. de nu nog vrije
popduiken voor dames:
plaatsjes, bij:
2e prijs voor de ploeg.

eanduoortee Noerartf

Al 15 jaar organiseert de Zandvoortse
Hockey Club een internationaal paastoernooi. Ook dit jaar werd het toer-

pnirafepers
THUISNAAISTER
heeft weer tijd
voor het bekleden van
bankstelkussens, boot
en caravans, tuinmeubeid. tel. 023-322961

A. Ritman.
1948 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
1983
tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

t. d. Werft

TE KOOP aangeboden:
knikarm zonnescherm .
nieuw,4 mtr. breed.
Prijs f 500,-- tel. 12274.

raijn bckkmr
dn* 1746
Garthuispbin 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vogr
een ieder ter inzage liggen de besluiten van
de raad van 29 maart 1983, nrs. 7a en 9.
Bij deze besluiten is resp. in voorbereiding
verklaard:
a. de herziening van het bestemmingsplan
"partiële herziening 7" bestemmingsplan
Zeereep Midden voor het Stationsplein
e.o.;
b. de herziening van het bestemmingsplan
basisplan Zeereep Noord, "partiële herziening 2" van het Wederopbouwplan gemeente
Zandvoort voor een perceel gelegen aan
de Dr. Smitstraat 7 en de naast gelegen
straten kadastraal bekend gemeente
Zandvoort, sectie B nr. 6985 - 4801 ged.
Zandvoort, 31 maart 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150.- tot f 350,D« Drie Sterren,
Long» Bogurdstraat 6 - Haarlem
(bij de Boterrnarkt)
tal 023 - 31 14 60

Drukwerk voor ied@r@@nS
DRUKKERU

Van Pefegem b,

3.V.

Kcrfcpad 6 - Tel. 12783 - Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis
bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

M. Keur-tel. 18951
Helmerstraat 37 rd.

Haltestraat 65, tel. 12060

maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
1. de eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT33
bestaande uit: woonkamer 4 slaapkamers,
douche, zolder, berging.
Huurprijs f 293,55 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen.
2. de flatwoning voor alleenstaanden
LORENTZSTRAAT581
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f 468,00 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
alleenstaanden.
3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 279
Huurprijs f 572,75 per maand.
4. de flatwoning
LORENTZSTRAAT71
Huurprijs f 604,25 per maand.
Beide flatwoningen bestaan uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blokverwarming, lift, berging.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze flatwoningen slechts woonvergunning aan.
- gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze 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 gemeentelijke puntensysteem echter minus het
aantal punten voor het onderdeel: duur van de
inschrijving bij du gemeente Zandvoort,
5. de parkeerplaats
MR. TROELSTRASTRAAT62-E
Huurprijs f 25,00 per maand.
6. de garage
LORENTZSTRAAT'T'
Huurprijs f 72,25 per maand
Voor deze garage hebben de huurders van de
woningen Lorentzstraat 301 t/m 387 voorrang
bij toewijzing.
De toewijzing van de parkeerplaats en garage geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnu.nmer.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 12
april a.s. voor 's avonds 7 uur schriftelijk te reageren.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere objecten, kan men dat kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder onderdeel 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 15 april a.s. om 14 00 uur in
het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
Tevens komt beschikbaar:
7. de opslagplaats onder het flatgebouw
ZEESTRAAT 22
Huurprijs f 1124,00 per maand.
De oppervlakte van deze ruimte is ca. 130 m2.
In deze ruimte is de mogelijkheid gas-, water-,
elektriciteits- en telefoonaansluitingen aanwezig.
Schriftelijke reaties met vermelding van geboortedatum en lidmaatschapnummer dienen vergezeld
te gaan van een uittreksel uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel, voor Haarlem en
Omstreken, dat werd afgegeven in de maand april
1983.
Over toekenning van een bereidverklaring zal het
bestuur beslissen aan de hand van de aard van het
bedrijf en het lidmaatschapnummer van de belangstellenden.
Inschrijving dient vóór vrijdag 22 april a.s. te geschieden aan het kantoor van de vereniging; reacties
die later binnenkomen worden ter zijde gelegd.
De uitslag van de toewijzing zal voor eind april a.s.
aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld.
RUILRUBRIEK APRIL 1983.
1. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur f 473,15 per maand
Gevraagd: kleiner huis of bovenduplex. Verhuizing kan worden geregeld.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT
Badhuisplein 7.

Belangrijke tapijtveiling
Zondag 10 april 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder
C.H. Boeder, zal door veilingbedrijf
ROZENBURG in het openbaar
worden verkocht

Grote kollektie
kostbare wollen
en zijden

PERZISCHE, CHINESE
OOSTERSE TAPIJTEN
en andere

de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en
ieder tapijt is voorzien van een garantie certificaat.

Kijken zondag 10 april
van 11.00 tot 15.30 uur.
Aanvang veiling 16.00 uur.

2. Aangeboden: 3-kamer flatwoning (beneden)
Brederodestraat 1
Huurprijs f 545,80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning met tenminste 2
slaapkamers.
3. Aangeboden: eengezinswoning
FLEMINGSTRAAT
Huur f 345,45 per maand
Gevraagd: eengezinswoning elders in Zandvoort
4. Aangeboden: eengezinswoning (geen EMM-woning) LORENTZSTRAAT
Gevraagd: kleinere woning in dorp eventueel
bovenwoning.
5. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huurprijs f 572,75 per maand.
Gevraagd kleinere woning (2 a 3 kamer, douche)
in centrum dorp).

Installatie bureau

OPOENE11EIM B*.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

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 lidmaatschapnummer
vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt
op het, op 't moment van verhuizing hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

uw erkend installatiebureau voor central*
verwarming, airconditioning en (oodgieterswmk,
zowel nieuw als onderhoud...

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

Bouwbedrijf
IN DE PAASVAKANTIE NAAR
PONYPARK SLAGHAREN.

VOOR AL UW

Dat is een belevenis !
Geopend vanaf l april.
Entreeprijs f9,- p.p. alle leeftijden.
Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz.
Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen).
Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

! id N V O B

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 {aar tot uw dienst

Ja n se n Bouw. b v.
Haarlem...meebterlottelci'.in 16

;315428.

Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier !
Dagtocht 35 NS.

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 12206 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.
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cenav lijkt hier
wel de baas
zeggen^
miljeugroepen

nieuwt

kort & klein

• Woensdag 13 april biedt de afdeling
Kennemerland van het Wereld Natuurfonds aan leden, donateurs en geinteresseerden de gelegenheid een paar boeiende films te aanschouwen. Op het pro- .
gramma staan een Walt Disney-film
over dieren in de poolgebieden, een
film over tropiese oerwouden en een
over de uitdroging van grote delen van
Afrika. De avond wordt gehouden in
de Bavo-zaal van de Wintertuin, Stationsplein 100 in Haarlem en begint om
•20.00 uur. Toegangsprijs voor donateurs en belangstellenden f 2,-.

Drie milieuorganisaties, de Stichting
Duinbehoud, de Stichting Bescherming
Duinlandschap en het Contact Miljeubescherming N.H., hebben in harde bewoordingen gereageerd op de auto-rally die onlangs verreden werd op het
binnenterrein van het circuit, en op
de afgifte van een vergunning daarvoor
door de gemeente.
Volgens de organisaties heeft het zandvoortse bestuur met die handelwijze
weer eens aangetoond dat het een bijzonder slechte terreinbeheerder is. Een
bestemmingsplan voor het bewuste gebied laat op zich wachten, het lijkt erop, aldus de brief, die gericht is aan de
raad van Zandvoort,de provincie en
het rijk, of Zandvoort bezig is de duinen systematies te verwaarlozen. De
miljeugroepen wijzen er o.a. op dat het
circuitterrein grenst aan het waardevolle Kraansvlak, dat naast haar hoge natuurlijke rijkdom in de toekomst mogelijk van belang is voor de drinkwatervoorziening. Olie, bijvoorbeeld lekkend uit een gescheurd motorblok, kan
grote hoeveelheden water voorgoed ongeschikt maken voor konsumptie.
Afgezien van biologiese en planologiese
bezwaren is er, zo vervolgt het schrijven,
sprake van een ergerlijk stuk rechtson»
gelijkheid. Normaal gesproken is het
terrein verboden voor gemotoriseerd
verkeer, de politie treedt op tegen
crossers en automobilisten. De gemeente heeft zich daarom volstrekt ongeloofwaardig gemaakt door een klein groepje rally-fanaten toestemming te geven,
wel een heel slecht voorbeeld voor de
burgerij.
Het verrijden van de rally, plaatselijk
medegeorganiseerd door Cenav-voorlichter Buwalda, past naar de mening van de
briefschrijvers in een 'veelbelovend'
programma van de Cenav, waartoe ook
het rijden door autobussen (niet doorgegaan wegens arrestatie van de koereur),
popfestivals en een heuse strandrace

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postfous 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.

toestand binnenterrein circuit schrikbarend, vinden

behoren. 'Wij hebben steeds gedacht
dat de Cenav alleen de plek asfalt die
circuit heet van de gemeente heeft gepacht voor races. Het lijkt er echter
steeds meer op dat de Cenav heel Zandvoort heeft overgenomen. In een andere
situatie heeft burgemeester Machielsen
zich wel eens afgevraagd wie er nu de
baas was in Zandvoort. Aan het sterngedrag in de laatste raadsvergadering
-een afkeurende motie van cda, pvda
en d'66 werd toen verworpen- zou
men bijna denken dat dat circuitdirekteur Vermeulen is.'

• A.s. zaterdag 16 april geeft kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort'
haar jaarlijkse uitvoering. Geïnspireerd
door een aktueel thema, de zeehondenjacht, schreef Gré Waal de musical 'Het
eiland'. De entoesiaste zangertjes en
zangeresjes treden op in gebouw de
Krocht. Het doek gaat op om 20.00
uur, de toegangsprijs is f 5,50. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij mevrouw van der
Werff, A.J v.d. Moolenstraat 40, tel.
1 46 20 of aan de zaal.

milieuorganisaties

De milieuorganisaties vinden het allemaal heel zorgwekkend. Ze hebben
geen aanwijzingen dat het in de nabije
toekomst beter zal gaan. Vermeld
wordt dat in een rapport van de Universiteit van Amsterdam over de besluitvorming inzake de racebaan, vastgesteld is dat de overheid daarbij maar
wat aanknoeit. De ontwikkelingen van
de laatste tijd bevestigen dat nog eens.
De organisaties vragen zich af hoe de
geadresseerden het gerezen wantrouwen
kunnen wegnemen en aantonen dat er
geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

waterstanden
april

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

13
14
15
16
17
18
19
20

04.34
05.07
05.34
06.06
06.46
07.26
08.13
09.18

12.34
13.07
13.34
14.06
14.46
15.26
16.13
17.18

16.44
17.20
17.54
18.29
19.08
19.53
2050
22.04

00.44
01.20
01.54
02.29
03.08
03.53
04.50
06.04

zvm eervol ten onder
tegen dws
men penalty de marge nog tot 2-3 maar
meer zat er niet in voor de ZVM-ers.

Zandvoortmeeuwen heeft het jongstleden zondag niet kunnen bolwerken tegen het aloude amsterdamse DWS, dat
nu samen met AFC'34 en JOS tot de
voornaamste titelkandidaten behoort.

Aanstaande zondag spelen de kustbewoners uit tegen Aalsmeer, waar zij hun
middenmootpositie dienen te verdedigen. De stand luidt op dit moment:

Tot aan de rust hielden de meeuwen,
die Frans Makau wegens een blessure
moesten missen, het spel keurig in balans. De eerste speelhelft ging voorbij
zonder veel opzienbarende akties. Beide partijen kregen enkele skoringskansen, maar tot een beslissend schot kwam
het niet. Bij de hoofdstedelingen zette
roetinier Reuser de grote lijnen uit,de
kombinaties liepen wat soepeler dan
bij de zandvoorters, maar echt verrassend was het allemaal niet.
De goede voornemens van de voetbalrivalen kregen in de tweede helft wat
meer vorm. Het lichte overwicht van
DWS werd na 10 minuten beloond
met een eerste treffer. Uit een vrije
schop van Reuser tikte Wim Rem de
bal achter keeper Steffers. De spelers
van de Vondellaan konden al spoedig
het evenwicht herstellen toen een aktie van Cor Plaizier door Jos van der
Meij werd afgerond, 1-1. De vreugde
was echter van korte duur. Binnen
enkele minuten liepen de amsterdammers uit naar een 1-3 stand. Van Schaik
verschalkte een even niet balvaste zandvoortse doelman en Stenacker bouwde
de voorsprong na een snelle uitval uit

AFC'34
'
DWS
JOS
Stormvogels
DRC
SDW
Zandvoortmeeuwen
Lugdunum
DCG
Spartaan
Aalsmeer
SEW
NFC

puike treffer van Jos van der Meij kon
nederlaag niet voorkomen
Vlak voor het slotsignaal verkleinde
Cor Plaizier via een koelbloedig geno-

19 25
19
24
19
23
18
20
19
19
18
18
19
18
19
18
18
16
18
16
18
16
18
15
18
12

• Vorige week dinsdag moest een
cocker-spaniel door omstanders opgevist worden uit het drab van een bassin van de rioolzuiveringsinstallatie aan
de Kamerlingh Onnesstraat. De hond
die al een paar dagen zoek was en vermoedelijk door een gat in het hekwerk
is gekropen, werd door de gealarmeerde eigenaar mee naar huis genomen.
Voor een stevig bad, lijkt ons.
• Donderdag bleek een zandvoortse
dame als schietschijf te fungeren voor
een 12-jarige jongen, die zich in het
wilde westen waande. De vrouw, die
aandachtig gebukt voor een winkeletalage in de Thorbeckestraat stond, werd
in haar kuit getroffen door een kogeltje
uit een luchtdrukpistool. De jeugdige
dader ging er na zijn aanslag in gezelschap van een al even jeugdige medeplichtige pijlsnel per crossfiets vandoor.
• Zondag jongstleden brak opnieuw
een vechtpartij los bij een broodjeszaak
in de Kerkstraat. Een 32-jarige amsterdammer werd door een groep van 15
jongeren danig toegetakeld. In de
eetgelegenheid sneuvelde enig meubilair en ook de deurruit ging aan diggelen.

GEVONDEN VOORWERPEN
In maart zijn weer de nodige onbeheerd
aangetroffen voorwerpen en huisdieren
afgeleverd bij het buro van politie aan
de Hogeweg. Op dat adres kunnen rechtmatige eigenaars zich melden. Inlichtingen zijn ook per telefoon te verkrijgen:
1 3043. Gevonden zijn: sierduiven,
portemonnees, zilveren kettinkje, hondepenning, kat, damestas, trommel,
horloge, baal rijst, bankbiljet van 25
gulden, portofoon, crucifix, semafoon,
plastic tasje met gym-spullen, sleutels,
brillen, surfplank, stuk kaas, bruin lederen etui met o.a. twee „Parkers",
sjaals.
Kijkdagen voor gevonden fietsen: iedere
2e en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.

zandvoort
niet meer kw

stuif zand

familieberichten
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
lieve
Ml EP DE HAAS
weduwe van Simon Hazevoet
eerder weduwe van Henk Heuterman
op de leeftijd van 81 jaar.
Ommeloop 46
Brielle
Kamerlingh Onnesstraat 73
Haarlem
Van Heutzlaan 53
6711 KM Ede (Gld.)
St. Bernulphusstraat 10
6861 GS Oosterbeek

:

A. de Haas

:

Familie Hazevoet
:

:

Familie Heuterman
Familie Kruk
en verdere familie

Bentveld, 6 april 1983.
Huize A.G. Bodaan
Bramenlaan 2
De crematie heeft op 11 april plaatsgehad.

omroepers
PERMANENTE WOONruimte gezocht, voor 1
pers. Tel. 030-520258

Karrevrachten zand zijn gestort op het
braakliggend terrein aan de Van Lennepweg bij begraafplaats en spoorwegovergang. De diepe kuil aldaar is geheel
verdwenen onder bergen stuifzand, gedeponeerd tussen de bomen.
De plek is een toekomstige bouwlokatie, maar het is nog erg onduidelijk wat
er aan huizen zal verschijnen en op welke termijn. Buro van Hezik plande er
ooit gestapelde bouw, maar die plannen zijn alweer verlaten, er wordt aan
laagbouw gedacht. Een probleem dat
daarbij rijst is de nabijheid van de dodenakker, niet alleen m.b.t. de wettelijke bepalingen over de voorgeschreven afstand, maar ook t.a.v. het niet
alledaagse uitzicht. Niemand weet
verder nog wat het provinciebestuur
zal besluiten over de geluidszonering
i.v.m. de circuitherrie en er moeten nog
rapporten gemaakt worden over het
verkeerslawaai van Van Lennepweg
en spoorbaan.
Met het dumpen van het stuifzand slaat
de gemeente twee vliegen in één klap.
Aankoop van zand voor de bouwplaatsen kost om en nabij f 8,- per kubieke
meter, dat kan aardig in de papieren
lopen en wordt nu mooi Uitgespaard.
De dienst van publieke werken veegt
en schept de straten, met name aan de
boulevard waar het zand hoog kan opwaaien, geregeld schoon. Een flinke
onkostenpost voor de kustgemeente,
grofweg begroot op f 60.000 - per jaar.

o Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de gymnastiek- en sportvereniging 'Oefening Staalt Spieren' is meegedeeld dat een statutenwijziging uitbreiding van het aanbod van aktiviteiten
mogelijk heeft gemaakt. OSS denkt
daarbij o.a. aan ontspanningsgymnastiek en atletiek. Deze laatste tak van
sport gaat op maandag 2 mei uit de
startblokken op het hockeyterrein
Duintjesveld, voor de jeugd om 18.30
uur, voor ouderen om 19.45 uur. Opgeven kan men zich op de gebruikelijke
maandagse lesavond in de Oranje Nassauschool vanaf 19.00 uur.

Waar men met het vervuilde zand naar
toe moet is niet altijd een eenvoudige
vraag. In vroeger jaren verdween het eveneens soms naar bouwplaatsen, maar ook
de puinstort kreeg flinke hoeveelheden
te verwerken. Volgens pw-direkteur
Wertheim zou het handig zijn het zand
op te slaan in een depot, maar dat
schijnt niet te mogen. 'Als de :ruid als
bouwlokatie afkomt, kunnen we weer
even verder, maar het ziet er naar uit
dat we dan wel een paar jaartjes ouder
zijn' aldus Wertheim.
Zand heeft Zandvoort al vaker parten
gespeeld. Een mogelijk uitbreiding van
de volkstuintjes in nieuw noord stuitte
op onoverkomelijke moeilijkheden
omdat het uit te graven zand de gemeente niet mocht verlaten. De toezichthoudende instanties zijn daar heel
streng in. Liefst moesten er ter plekke
nieuwe duintjes van gemaakt worden.
De aanleg van tuintjes kon echter alleen
bekostigd worden uit de verkoop van
het zand.
Voor de toeristen mag de overvloed aan
korrels een groot genoegen zijn, het bestuur en de diensten van de badplaats
hebben er soms heel wat mee te stellen.

KOMMISSIE G E H A N D I K A P T E N V R A A G T SUBSIDIE
De Kommissie Lichamelijk Gehandicapten Zuid Kennemerland (KLGZK)
heeft bij de zes gemeenten van het gewest -w.o. Zandvoort- een verzoek
om subsidie voor het jaar 1984 ingediend.

Weliswaar werden bestaansrecht en belang van de KLGZK ten volle onderschreven, maar in afwachting van mogelijke andere financieringsbronnen
werden nooit gelden uit eigen middelen beschikbaar gesteld. Door het wégvallen van de steun van de SWH is een
De kommissie verricht -met behulp van noodsituatie ontstaan.
talrijke vrijwilligers- reeds in een reeks
Voor het funktioneren van de KLGZK
is professionele ondersteuning -en dus
van jaren vele werkzaamheden, die het
welzijn van mensen met een lichamelijk geld- noodzakelijk. De provincie heeft
een zg. stimuleringssubsidie toegezegd
handikap ten goede komen. Tot die
als van gemeentezijde een intentieverwerkzaamheden behoort o.a. het verstrekken van adviezen aan de gemeenten klaring afgegeven zou worden. De KLGm.b.t. toegankelijkheid van gebouwen en ZK heeft goede hoop dat de gemeenten
-ondanks de eigen financiële zorgenverkeersvoorzieningen.
De voortgang van het werk van de KLG- het subsidieverzoek zullen inwilligen.
ZK wordt nu ernstig bedreigd doordat
per 1 januari 1983 de sekretariaatssteun
vanuit de Stichting Welzijn Haarlem
weggevallen is en het de kommissie aan
eigen middelen ontbreekt om daarin te
Vrijwillige Hulpverlening
voorzien. Dat die middelen nu ontbreken, is mede te wijten aan de laksheid,
waarmee subsidie-aanvragen in voorgaande jaren door gemeenten en gewest
behandeld zijn.

<££>

17373

Ook de allerkleinsten.

r

e veel zout in het
voedsel heeft ook
schadelijke effekten op zuigelingen. Dit
bleek uit een onderzoek
dat met geld van
de Nederlandse Hartstichting werd gehouden
onder 500 babies te
Zoetermeer. Het was
slechts één van de
ruim 120 wetenschappelijke onderzoeken, die de
Hartstichting in 1982
steunde met totaal
f8.000.000,-

i Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting
l en patiëntenwerk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal
ƒ 14.200.000,- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen,
l want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven.
STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT,
\OF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300
of BANK 70.70.70.600.

nederiandse hartstichting

eanduoortee Noerartf

Te koop aangeboden :
keukenblok z.g.a.n., tel.
020-5942492 tussen
10.00 en 16.00 uur

foto Jacob Koning

Zie, het zand schijnt door de bomen

vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10, 2514 J R 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600

A. Ritman •
1948
1983
35 Jaar tandtechniker
1973
1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

VROUWEN VAN NU IN APRIL
De vereniging 'Vrouwen van Nu' te
Zandvoort heeft haar programma voor
de maand april gepresenteerd. Het ziet
er als volgt uit:
dinsdag 12 april:
mevrouw Lindeman geeft om 14.00 uur
in het Gemeenschapshuis een lezing
over het werk van Annie'M.G. Schmidt.
woensdag 13 april a.s.:
fietstocht o.l.v. de heer Paap. Om 10.00
uur verzamelen bij het Gemeenschaps
huis voor de rit naar de ruïne van Brederode, na de koffie terugrit via Elswout. Totale afstand ca. 25 km.
vrijdag 15 april a.s.:
bezoek aan het rijksmuseum, Amsterdam^waar o.l.v. de heer Kooij aandacht
wordt besteed aan de schilderijen van
Jan Steen. Kosten fl. 4,- p.p. Entree
v.h. museum voor eigen rekening. Verzamelen om 11.15 uur bij de rechteringang van het museum,
woensdag 20 april a.s.:
wandeling in Elswout. Verzamelen om
9.30 uur op het perron van het station,
om 9.33 uur met de trein naar Overveen. Entree v.h. landgoed Elswout
hfl. 1,- p.p. Op de terugweg koffie
in het aloude restaurant Roozendaal.
donderdag 21 april a.s.:
ekskursie naar Zeeland. Om 8.00 uur
vertrekt de bus van het Gemeenschapshuis naar Middelburg voor de bezichtiging van het stadhuis en een kijkje op
de markt. Na een gezellige koffietafel
volgt een rondrit met gids over het eiland. Kosten fl. 28,- p.p. inkl. de koffie onderweg en de smakelijke koffietafel in Middelburg,
woensdag 27 april a.s.:
fietstocht naar de Keukenhof. Verzamelen om 9.30 uur bij het Gemeenschapshuis. Aankomst om 10.45 uur bij
de Keukenhof. Liefhebsters die de wandeling in de Keukenhof willen meemaken en met ander vervoer gaan, dienen
om 10.45 uur bij de hoofdingang te
zijn.

vrijdag 15 april 1983
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zandvoortse scholen voorlopig
niet in gevaar door daling leerlingenaantal
De openbare en bijzondere kleuter- en
lagere scholen in Zandvoort lopen geen
gevaar op afzienbare termijn de deuren
te moeten sluiten wegens gebrek aan
leerlingen.

nieuws
kort&klein

In een aantal kleinere nederlandse gemeenten is dat een nijpend probleem,
maar in de badplaats, die toch hoog
skoort op de ranglijst van meest vergrijsde dorpen, blijven alle bestaande
scholen nog ruimschoots boven de
wettelijke normgetallen voor opheffing.

• Zaterdag 23 april a s. organiseert de
Hannie Schaftschool aan de Corn. Sle
gersstraat een voorjaarsmarkt. Vanaf
10.30 uur staan er stalletjes met boeken, grammofoonplaten, snuisterijen,
kinderkleertjes, speelgoed, sportartikelen, planten, antiek e.d. en kraampjes
voor het goede doel: Terre des Hommes
en Greenpeace. Voor de kinderen is er
film en poppekast en worden leuke
spelletjes bedacht. De grabbelton en
het rad van avontuur is niet vergeten,
evenmin als een café-terrasje om even
uit te rusten. De opzet is uiteraard om
de school van de broodnodige ekstra
financiën te voorzien. U kunt daar aan
mee werken door overbodige spulletjes
beschikbaar te stellen. Als u tel. 12862
of 13708 belt, wordt het bij u afgehaald.

Volgens een notitie van de afdeling onderwiis zal zich ook in de toekomst
geen rampzalige situatie voordoen. Dat
rapport, opgesteld op aandringen van
cda-raadslid Ingwersen, beperkt zich
overigens tot het openbare kleuter-en
lagere onderwijs, omdat het bijzonder
onderwijs (katholiek of christelijk) niet
tot de kompetentie van het gemeentebestuur behoort. Maar volgens de teldatum 16 januari 1983 geeft het aantal
leerlingen ook daar weinig reden tot bezorgdheid.
voortbestaan van basisscholen is voor lange tijd verzekerd
Opheffing komt pas aan de orde als een
kleuterschool gemiddeld over drie achtercenvolgende jaren minder dan 30
pupillen heeften een lagere school minder dan 50. Als de nieuwe wet op het
basisonderwijs zijn intrede doet in augustus 1985 is het al voldoende als de
dan gintegreerde scholen in totaal 50
leerlingen tellen. Er kan zelfs nog een
beroep gedaan worden op bijzondere
omstandigheden -bereikbaarheid, de
sociale funktie in een buurt e.d.- en
dan zijn 33 leergïerigen al genoeg.
Zelfs al zou er sprake zijn van een aanzienlijke daling van het aantal jeugdigen
is het niet waarschijnlijk dat die situatie
in de gemeente zal voorkomen. Het
laatste jaar is het aantal kleuters bij
wijze van uitzondering zelfs iets toegenomen. De grootste openbare basisschool is de van Heuven Goedhart in
nieuw noord met 242 leerlingen, kleinste is de a.s. kombinatie van Plesmanschool en Josina v.d. Enden, die telt
er 101. Voor het bijzonder onderwijs
zijn dat resp. de Oranje Nassauschool,
kleuteronderwijs plus lager onderwijs:
316 en de Mariaschool,kleuteronderwijs plus lager onderwijs: 85.
Een teruglopend leerlingenaantal mag
dan geen bedreiging inhouden voor het
voortbestaan van de zandvoortse scholen, onderwijskundig geeft het natuurlijk wel problemen. Elk jaar weer wor-

BEL
voor een
omroepertje
12135

den er klassen opgeheven en moet men
overgaan tot gekombineerd lesgeven
aan meerdere jaargangen tegelijk. Leraren verdwijnen en worden niet vervangen. Tot nu toe zijn er nog geen ontslagen gevallen, maar is dat geregeld
middels natuurlijke afvloeiing. Verder
is de klasse-grootte onlangs opgevoerd
tot 32 en is er stevig beknibbeld op het
vakonderwijs (gymnastiek). In onder
wijskringen vreest men dat als de bezuinigingen doorzetten de kwaliteit
van het onderwijs al met al fors zal
teruglopen.
Over het middelbaar onderwijs in Zandvoort wordt in de gemeentelijke notitie met geen woord gerept Bekend is
dat de Gertenbach-mavo nog ruim bevolkt is met scholieren. Meer proble-.
men heeft de christelijke Jaap Kiewietmavo aan de Sophiaweg, maar waarschijnlijk gaat dat pas rond 1990 echt
een rol spelen. De opheffingsnorm
luidt: minder dan 16 leerlingen in de
2e en 3e klas gedurende drie achtereenvolgende jaren Volgens zegslieden
is de situatie,die vorig jaar nog als
precair omschreven werd, op dit moment niet zo slecht. De 2e klas telt 26,
de 3e 45 leerlingen en ook volgend jaar
zullen het er zeker meer dan 16 zijn.
Er ligt bovendien een garantie van de
onderwijsinspekteur dat de mavo mi
nimaal 5 jaar verder kan, zodat nieuwe

scholieren hun opleiding gerust kunnen
voltooien. Op langere termijn echter
lijkt het verstandig als een vooruitziend
bestuur zich bezint op vormen'van samenwerking of fusie.

6 april - 11 april 1983
ondertrouwd: Johannes van der
Maas en Elizabeth Helena Aplonia van
Veen,; Hendrik Koning en Corina Elisabeth Koonings; Albert Bol en Kathleen Mary de Boo.
geboren: Vincent Alexej zoon van
K. Kuiper en C.A. Taschenmacher;
Danny zoon van C. van Dongen en C.
M. Shields, Marianne Johanna Cornelia dochter van A. Kranenburg en V.A.
C. Wegener; Manon Dina Patricia, dochter van H.J v. Eldik en D.C.M, van
Wonderen; Tjalle zoon van R.T.K.M.
Faber en M.A. Lubbers.
overleden: Jan Koper, oud 86 jaar;
Jan Jacobs, oud 74 jaar; Maria Antoinette, Hazevoet geb. de Haas, oud 81
jaar; Marijtje Paap geb. Koning, oud 79
jaar. Hanief Abdoelrahman, oud 50
jaar, Thomas van Soelen, oud 89 jaar.

geen obstakels meer
voor iwanowitch eksperiment
Op de christendemokraten na zijn alle
politieke groeperingen van mening dat
de stichting in oprichting Jeugdcentrum
Iwanowitch een kans moet krijgen haar
bestaansrecht te bewijzen.
F.6.500,- subsidie krijgen de vasthoudende jongeren, iets minder dan gevraagd, iets meer dan het kollege aanvankelijk voor ogen stond. Wethouder
Flieringa deelde maandagavond in de
kommissie financiën namelijk mee dat
men toch nog akkoord is gegaan met
de organisatie van een viertal kindermiddagen, dat eerst uit het programma was geschrapt.
Cda-er Ingwersen had in tegenstelling
tot zijn welwillende kollega's geen goed
woord over voor de gulle hand van b en
w. 'Ik voel er niets voor, mopperde hij,
het plan is onvoldoende onderbouwd,
de stichting heeft nog niet eens statuten,
ik heb er geen enkel zicht op. Die
6500 gulden zijn uit de lucht gegrepen,
voor Rekreade is nauwelijks geld. Het
blijft verder mankeren aan een ruim
opgezet en goed doordacht jeugdbeleid.
Dit is een doekje voor het bloeden.' Ingwersen gaf ronduit toe dat Iwan vanaf
het begin zijn sympathie niet had kunnen vinden. Het kraken van de gelijknamige vroegere nogafabriek had zijn ontstemming gewekt.
Ook de Inspraak-nu-wethouder keurde
de wijze waarop de jongeren te werk
waren gegaan af, maar hij wees de cdaer erop dat het dorpsbestuur in zijn beleid niet aan het wanhoopsignaal voorbij kon gaan. 'Sinds de Nachtuil verdwenen is, is er een groep mensen die onderdak missen. We kunnen niet net doen
alsof er niets aan de hand is.'

er moeten wél meer leerlingen in een klas van de basisschool

D'66-er Termes uitte zich positiever,
'we hebben, zo zei hij, voortdurend zit-

ten tobben met het jeugdbeleid. Daardoor is een vakuum ontstaan. Deze
jongeren hebben nu eens niet gewacht
tot de overheid alles panklaar had liggen. Een staaltje van partikulier initiatief, waar we blij mee moeten zijn.
De kommissieleden zwegen wijselijk
over het laatste deel van Ingwersen's
kritiek. Wat dat betreft heeft iedereen
immers hele stapels boter op het hoofd.
Noch dit kollege, nocht het vorige,
heeft ooit een poging gedaan een samenhangend jeugdbeleid op poten te
zetten. De subsidie kan het bestuurdersgeweten wel even sussen, van een gewijzigd denken valt nog steeds weinig te
bespeuren.
De Stichting Jeugdcentrum zal, nu de
kogel door de kerk is, haar plannen zo
snel mogelijk in daden omzetten. Over
enkele weken hoopt men een feestelijke
open avond te organiseren.
Medewerkers en -werksters die een helpende hand willen bieden kunnen dat
laten weten met een brief naar Postbus
368 in Zandvoort.

waterstanden
april

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

16
17
18
19
20
21
22

06.06
06.46
07.26
08.13
09.18
10.42

14.06
14.46
15.26
16.13
17.18
18.42
07.28

18.29
19.08
19.53
2050
22.04
23.28
12.10

02.29
03.08
03.53
04.50
06.04
07.28
20.10

—
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sportuitwïsseSing voorgoed van de baan?

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 17 april a.s.:
10.00 uur : ds P. Ruig uit Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 april a.s.:
10.00 uur : prof. dr. J. Verkuyl uit
Amsterdam
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 april a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 17 april a.s.:
08.45 uur : eucharisitievierng
10.45 uur : eucharistieviering mmv.
St. Ceaciliakoor
PROTESTANTENBOND
zondag 17 april a.s.:
10.30 uur : dhr. J. Kooreman uit Amsterdam.

De jaarlijkse sportuitwisseling van zandvoortse verenigingen met sportieve broeders en zusters uit andere gemeenten,
die gewoonlijk in de maand mei plaatsvond, gaat niet door. Na Doetinchem, Deurne en Dronten dus geen Dwingeloo
of Duivendrecht. Ook in deze beweeglijke sektor is het inmiddels bekende wachtwoord ingevoerd: een stapje terug,
f De manifestatie wordt als kostbare franje, die in soberder tijdens misplaats is, geruisloos afgevoerd. Zo geruisloos
zelfs dat de sportieve goegemeente het uit de krant moet vernemen. Voor de honderden enthoesiastelingen die elk
jaar weer klaar staan om de zandvoortse kleuren te verdedigen een treurige mededeling. Voor hen blijft niet veel anders over dan onderling een partijtje te spelen.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondapdienst
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
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

Vrijwillige Hulpverlening

17373

tv-dokter brengt grillen
van de zee in beeld

werkgroep huisvesting komt
met nieuwe kijk op kijkduin
Zoals al eerder aangekondigd, is de
werkgroep Huisvesting Zandvoort met
een alternatief gekomen voor de nieuwbouw -of verbouwplannen van het voormalige kindertehuis Groot Kijkduin.

Eksakte berekeningen waren woensdag
nog niet voorhanden, maar de Stuurgroep, wethouder Jongsma inkluis, achtte het de moeite van nader onderzoek
waard. Mogelijke negatieve "f aktoren
zijn de aankoopkosten van het gebouw
Op de bijeenkomst van de Stuurgroep
Omdat de subsidie slechts voor 5 jaar
en de waarschijnlijk hoge energiekosten,
1- en 2 persoonshuishoudens, eergisteren geldt, moet men het plan als een overdie de woonlasten weer kunnen opjagen.
bruggihg zien. Na die tijd kan alsnog
gehouden, voegde de werkgroep zo nog
B en w moeten nu besluiten of zij een
Artsen hebben iets met Zandvoort, dat
een spoor toe aan het officiële 2-sporen- nieuwbouw of verbouw van de grond
haalbaarheidsstudie op zijn plaats vinis nu wel duidelijk. Ze verstoren de knusbeleid van de gemeente. Aan de hand
den. Dat zou binnen een paar weken
komen. In de tussenliggende periode
se openbare orde met een wilde vestivan een ministerieel rondschrijven brach- vangt de gemeente huur, lijdt geen renafgerond kunnen worden.
ging of kiezen juist een keurig notabel
ten Harpert van Tetterode en Dik Bol,
teverlies meer zoals nu en, niet in het
stoeltje in de gemeenteraad, een zetel
Het is dus nog wat voorbarig te denken
gesteund door konsulent Stelder van de laatst, heeft een aantal jongeren voor
dat dit plan, dat van een heel andere
desnoods vlak naast de burgemeester.
Landelijke Organisatie Belangengroepen langere tijd akseptabele huisvesting. De
In beeld zijn ze in ieder geval regelmavisie op de woonbehoefte van jongeren
Huisvesting, naar voren dat hst pand
konsulent wees er verder op dat het er
tig, zij het zelden zo bont als een dokmet behulp van wat eenvoudige ingrenaar uitziet dat het rijk nog maar mond- getuigt, het wel zal halen. De voorstanter afgelopen maandag presteerde. Die
ders van nieuwbouw in de raad, burgepen geschikt gemaakt kon worden voor
jesmaat woningbouwkontingenten zal
stapte onder het spiedend oog van kameester Machielsen voorop, zitten er,
bewoning. Op een financieel aantrekke- toewijzen. Die minimale toewijzing
mera's in een bootje om het water te
lijke wijze, want het rijk heeft er een
hoeft, als dit alternatief aanvaard wordt, naar wij vrezen, niet op te wachten de
temperaturen.
diskussie over Kijkduin nog eens te
subsidiepotje voor en kan voor elke
niet aan Kijkduin besteed te worden,
heropenen.
30 m2 f 2.200,- foerneren gedurende
maar kan elders in de gemeente van
Ter geruststelling, het betrof geen
5 jaar. Ook is een jaarlijkse bijdrage in
pas komen.
lokale medicijnman, maar een heuse
de eksploitatiekosten mogelijk. Volgens
tv-ster van het gooise waterbed. Dr.
INGEZONDEN MEDEDELING
de werkgroepleden kunnen op deze maAart Gisolf zocht samen met een telenier zo'n 20 kleine huishoudens een
woning vinden voor maar f 125,- per
maand kale huur. Aangezien 70°/o van
de zandvoortse woningzoekenden tot
de minst draagkrachtigen behoort, een
uitkomst voor een aantal van hen.
dan ook hoog in het vaandel moeten
staan. Om niet in de knel te komen met
de gemeentelijke bouwverordeningen
zullen alle bestaande vrijstellingsmogelijkheden benut dienen te worden.

Een nieuw gezicht...

Benadrukt werd wel dat aan de wooneenheden niet dezelfde eisen gesteld
mochten worden als aan de gemiddelde
korporatiewoning. Het gaat erom mensen die best tevreden zijn met wat minder komfort wind- en waterdicht onderdak te brengen. Zelfwerkzaamheid zal

visieploeg de lokatie van het zandvoortse naaktstrand om een nieuw
thema aan zijn programma 'Artsenij'
toe te voegen: de zee en al haar soms
ongezonde nukken. Onder deskundige
leiding van mannen van de Reddingsbrigade voer de bekendste dokter van
kikkerland het grillige sopje op om de
bevolking op afstand vermanend toe
te spreken over de gevaren van de zee.
Want die moeten nu maar eens goed
in beeld gebracht worden, aldus Gisolf,
de meeste badgasten weten niet wat
hen te wachten staat, menigeen staat
het water algauw tot de lippen, dan
kan de brigpde weer uitrukken vóór
het te laat is. Voorkómen, zo denkt
de beeldbuisdokter, is beter dan veripen.
jlgens week zondag 24 april verschijnt
'.t onderkoelde programma in
eur ofzwart-wit op het huiskamerherm.

Morgen opent De Boet in het gezellige hartje
Haarlem haar geheel vernieuwde zaak...
Naast een sublieme kollektie tin, klokken,
kaarsen en verlichting vindt u hier een
kollektie blanke en geloogde eiken meubelen
die z'n weerga niet kent...
Wij zouden het zéér op prijs stellen ook ü een
dezer dagen in ons nieuwe onderkomen te
mogen begroeten...
Mia en Edward Nieuwenhoven

« In verband met werkzaamheden aan
de spoorbrug over de Lek bij Culemborg
wordt van zaterdagavond 16 april 18.20
uur tot zondagmorgen 17 april 7. 30
uur het treinverkeer aangepast. De intercitytreinen Zandvoort-Maastricht
zullen worden omgeleid via Arnhem en
Nijmegen. Reizigers moeten rekening
houden met een reistijdverlenging van
cirka 1 uur.

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor MJdden-Amerika

Steun het FSLN

Giro 3580163
Grote Houtstraat 163 / Haarlem / Tel. 023 - 32 09 21

T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland. Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

zeeburg vanmiddag opgeleverd
i

,';e nieuwbouw op de hoek van de Zeearaat en de Burgemeester Engelbert
c raat is gereed.

lEijna 7 jaar na het eerste gesprek tusj s ; n gemeente en woningbouwvereniit| ng EMM over huizenbouw op dit
i nds 1943 braakliggende stukje grond,
\ aeft mevrouw Termes-Huhnholz, echtpnote van de EMM-voorzitter, hedenr/,iddag de steen onthuld waarop de
nam van het woningkompleks prijkt:
Zeeburg.

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

C-p deze hoek haalden jarenlang botseutootje hun kapriolen uit. Nu staan
c1' 16 twee-kamerwoningen. Voor de
jv'oonkamer met open keuken en slaap, kamer moet een fors bedrag aan huur
worden neergeteld, rond de f 470,-per
1
maand inklusief servicekosten maar
1
zonder de prijs van de individuele c.v.
verwarming. Een voorlopige raming
omdat na verloop van tijd de werkej hjke stichtingskosten bekend zijn en
! het ministerie de zakrekenmachine
j kan hanteren.
j Ook opgeleverd is vandaag het blokje
j van 4 HAT-eenheden aan de Smede
j straat/hoek Kruisstraat Daar gaat het
i om 3 tweekamerwoningen en 1 éénkamerwoning met een gemiddelde maand\ huur van f 350,-. Vanmorgen stond nog
; een anderfïMM-projekt in de belang' stelling. Om 11 uur ging de vlag in de
' hoogste top van de nieuwbouw Huls' manhof aan de Diaconiehuisdwarsstraat
j Op de plek van het vorig jaar gesloopte
bejaardenhuis van de diakonie van de
hervormde gemeente verrijzen 26 tweekamerwoningen en 8 ée'nkamerwoningen. De maandhuur daarvan zal niet
, ver van de f 340,- afliggen.
Een speciale dag derhalve voor de woningbouwvereniging, die het zelf overigens omschrijft als 'een zonnige dag in
een somber jaargetij'. Want men is niet
erg optimisties. Teruglopende bouwaktiviteiten en sombere voorspellingen
over de toekomst van de volkshuisvesting geven daar ook weinig aanleiding
toe.

fjelangrijlce adressen
114444 Politie (alleen noodgevallen)
j 12000 Brandmeldingen
j 13043 Politie
i 14841 Gemeentesekretarie
j 17947 Informatieburo vvv
t

j 023) 242212 Automobiel bedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
;
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
i
en magezijn
'•3360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
'2135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

adviesdiensten
WETSWINKEL
•~~:emeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1
e en 3e woensdag van de maand van
•7.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
2.3Q uur en iedere woensdagavond
an 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.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
Heeft bij akute problemen.

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
begin dit jaar stond Zeeburg aan de kop van de Zeestraat nog in de steigers

wegwijzer voor oudere zandvoorters
In de loop van deze'maand, en anders
begin mei, zal huis aan huis een klein
boekje worden verspreid, getiteld 'Wégwijzer voor oudere Zandvoorters die
zelfstandig wonen'.

bibliotheek op geluidskassettes gesproken boeken en kranten verzorgt. Wijkverpleegkundigen van de kruisvereniging staan te allen tijde klaar om bij
ziekte en bij kwalen tengevolge van de
ouderdom hulp te verlenen en advies
te verstrekken. "Burgerzaken" geeft
De samenstellers, het Centrum voor
uitvoerige informatie over Pas 65 ,
Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort
"Sociale Zaken" over financiële bijstand
en de Stichting Openbare Bibliotheek
Zandvoort, hebben het handige formaat en medewerkers van het Centrum voor
gekozen omdat het gemakkelijk in hand- Vrijwillige Hulpverlening zijn altijd bereid een boodschap te doen, een kartas of binnenzak kan worden opgeborweitje op te knappen,of zo maar een
gen, terwijl het op de schoorsteenmanpraatje te komen maken. Voor hulptel weinig plaats inneemt. Verder was
behoevende ouderen bestaat Taf el tjehet een goede gedachte om het te doen
dek-je, een onderdeel van de Federauitvoeren in opvallend oranje. Waarom
tieve Vrouwenraad in Zandvoort en
dit alles? Omdat het boekje, en we
voor alleen-wonenden een telefoonoverdrijven niet, levensreddend kan
keten. Via het alarmnummer van de
zijn!
politie kunnen meldingen voor de

brandweer en de GG & G D worden
doorgegeven. Wij noemden slechts een
paar van de ongeveer twintig hulpverlenende instellingen die meteen beknopte opgave van hun doelstellingen
en hun telefoonnummer in de wegwijzer staan vermeld. Verder treft men
in het boekje een paar nuttige wenken
aan ter bevordering van de veiligheid
in huis. De initiatiefnemers willen bereiken dat niet alleen ouderen kennis
maken met de wegwijzer maar ook
zij die regelmatig kontakt met hen
hebben. Dat Zijn huisartsen, fysiotherapeuten wijkverpleegkundigen, bejaardenverzorgsters, pastores, familie, huisgenoten, vrienden en buren. Dus eigenlijk iedereen. Vandaar de huis-aan-huis
verspreiding. •

DE FIJNSTE
CHOCOLAATJES

Kerkstraat 2a
tal. 14597. Zandvoort

fc'estbon

mevr. Kraan- M eet h

Het begon allemaal toen uit telefoniese
vragen op no. 17373 van het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening steeds
weer bleek dat vooral de oudere Zandvoortse ingezetenen niet volledig op de
hoogte zijn van de voorzieningen die
speciaal voor hen in de welzijnszorg zijn
getroffen. In nauwe samenwerking met
de Openbare Bibliotheek werd toen besloten het allemaal eens duidelijk op
een rijtje te zetten en daarmee de aanzet te geven tot meer koördinatie in de
Zandvoortse bejaardenzorg. Bovendien
kon op deze manier een bijdrage geleverd worden tot het zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen van oudere
Zandvoorters.
In het, we schreven het al, handzame
boekje dat zich mede door het grote
lettertype prettig laat lezen, komen tal
van problemen naar voren waar deze inwoners mee te maken kunnen krijgen.
Zo gaat het schoonhouden van het
huis misschien niet meer zo vloc als
vroeger en zou huishoudelijke hulp een
paar uur per week, desnoods meermalen
per week, uitkomst kunnen brengen.
Een gang naar de bibliotheek kan voor
sommigen bezwaarlijk zijn en voor hen
is de dienst 'bibliotheek aan huis' in het
leven geroepen, terwijl voor blinden en
slechtzienden de Nederlandse Blinden-

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 360,Da Drie Starren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)
tal. 023 - 31 14 60

Handelsdrukwerk

». t Werft

bakte

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 — Zandvoort

restaurant

oa wiaktiMfitrua
Nituw Noord
Td.12129

* tweewielerbadriif
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 89

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

R H. KROON
(Voorheen Jee. Koper, Dorpeplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Btewnendaal
Tatafoon 023- 280533

_ .Vbra0tauranta

Dun/envoorden

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

02507-12824

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

Reserveer tijdig uw tafel

HALTISTKAAT49

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematie*
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

ZANDVOOKT

J. BLUYS
Haltestraat 65. tal. 12080

REISBUREAU KERKMAN

rorcSl weer tijd voor
een jack!
Wij hebben weer veel nieuwe jacks
in klassieke en
sportieve modellen

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560
APRIL 1919-APRIL 1983
Na lange en ernstige overwegingen hebben wij
besloten onze dameskapsalon met ingang van
18 April 1983 te sluiten.

Prijzen nanaf f 69,-

Wij willen onze clientèle graag héél hartelijk danken voor het genoten vertrouwen en de prettige
relatie, die wij altijd met U allen mochten hebben.
Namens ons allen,
I. Aukema

Zaterdag 16 april 1983 opvoering van de
musical
"HET EILAND"
in gebouw "De Krocht" aanvang 20.00
uur — toegang f. 5,50.
Kaarten verkrijgbaar op de dag van uitvoering vanaf 18.00 uur aan de zaal en bij mevrouw van der Werff, A.J. v.d. Moolenstraat
tel. 14620.

Louis Davidsstraat 11

KëRKSTR.20

• TSL: 13136

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

VOOR AL uw
vraag offerte
wij koman

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al mitar dan 50 jaar tot uw dianst

kv - '

;

... si.5 4,2:8.

w

omroepers
R. Drenth, arts
GEEN PRAKTIJK
van 16 t/m 24 april as.
Waarnemers:
Dr Anderson
Dr. Flieringa
Dr Zwerver

Astma Fonds
kent geen
adempauze..

GEZOCHT woonruimte,
kamer met gebruik van
keuken, douche, toilet,
tel. 02503 - 3 40 92.
VAKANTIE
te huur gevraagd voor de
laatste 2 weken van augustus voor 3 pers. Woning of
appartement (liefst dicht
bij zee) bestaande uit 2 kl.
sip. kamers, woonkamer
plus keuken.
Brieven onder nr. 291 buro
van dit blad.

Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak van
de wereld. Gelukkig wel. Dat geldt niet voor mensen met astma, bronchitis
of longemfyseem. Zij komen vaak adem te kort.
U kunt hen helpen. Juist nu moetdeastmabestrijding
onverminderd worden voortgezet. Onderzoek, voorlichting en hulpverlening
moeten doorgaan. Dat kan, maar kost geld, veel geld!
Voor dit jaar is minstens 8 miljoen nodig. Geef royaal aan de kollektant
ofgireer. Gilt)55055 Bankrekening 70.70.70.120.

THUISNAAISTER
heeft weer tijd
voor het bekleden van
bankstelkussens, boot
en caravans, tuinmeubeld. tel. 023-322961
A.RHman.

Nationale
Astmakollekte
2-8 mei 1983
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

- 1983

35 Jaar tandtechnHcwr

1973

-

1983

tien jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 66

Computers
in de operatiekamer.

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en kxxfcsteterewerk,
zowel nieuw ate onderhoud...

m de toestand van
de patiënt, bijeen
open hartoperatie,
van moment tot moment
te kunnen bewaken deden
speciaal voor dat doel
ontwikkelde computers
hun intrede in de operatiekamer. Dit belangrijke
project, waarin vooraanstaande chirurgen nauw
met TNO samenwerkten,
was een van de ruim 120
projecten, die de Hartstichting in 1982 steunde
met in totaal meer dan
f8.000.000,-

O

kameriingh ormesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

PONYPARK SLAGHAREN
weekeendarrangement Kon. dag en 1 mei.
van 29/4 tot 3/5 a f 295,- per gezin per huisje
hemelvaartarrangement
van 11/5 tot 15/5 a f 375,- per gezin per huisje
Speciaal Pinksterweekend
van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje
Trio Trip
Ook mogelijkheden om voor f 198,- een huisje
te huren a.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark plus
2 overnachtingen in het Recr. park Collendoorn
op 5 km. afstand van het Ponypark.
Incl. gebruik van alle attrakties, circus^rogramma, ponyrijden enz.
Vraagt inl. en folder 05231 - 13 17 of 1596

1M8

I Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting
\en patientenwerk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal
f 14.200.000.- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen,
l want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven.
STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT,
\OF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300
of BANK 70.70.70.600.

nederiandse hartstichting C T ) vrienden van de hartstichting
l

Sophialaan 10, 2514 J R 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600

dinsdag 19 april 1983
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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

EKSPLOITATIE MAG NIET MEER KOSTEN DAN F'75.000,-PER JAAR

b en w met plan voor nieuwbouw
van buurthuis 't stekkie
Krijgt Zandvoort nieuw-noord toch nog
binnen afzienbare tijd een nieuw buurthuis ter vervanging van het huidige bouwvallige onderkomen? Vorig jaar beloofde wethouder Jongsma zich daarvoor
tot het uiterste te zullen inzetten en
het lijkt erop dat de mogelijkheden nu
worden afgetast, heel voorzichtig, dat
wel.
Het bestuur van 't Stekkie, officieel de
stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort,
heeft enige weken terug een schetsmatig
gemeentelijk voorstel tot nieuwbouw in
de bus gekregen met het verzoek om
kommentaar. B en w zien af van de jarenlang beoogde lokatie naast de van
Pagéehal tegenover het winkelcentrum,
zij willen een nieuw wijkgebouw op de
oude plaats aan de Fahrenheitstraat.
Daarbij gaan ze uit van een idee van de
zandvoortse bouwondernemer Luiten
die denkt met prefab-elementen het karwei in een mum van tijd te kunnen klaren.
Aanzienlijk goedkoper, wel een half miljoen, dan vroegere plannen. Meer dan
Stekkiebestuurders willen andere indeling wijkcentrum dan kollege
f.400.000,- mag het niet kosten. De opzet is dan ook heel zuinig: één grote
zaal van 11,4 bij 9,8 meter en twee
Het gemeentebestuur heeft zich met de
terwijl we daar juist verondersteld workleintjes van 5,6 bij 7,2 meter. Verder
brief aan de stichting Aktiviteitencenden een behoorlijke omzet te halen om
ruimte voor de wijkagent, een bar en
trum overigens de verontwaardiging op
eigen inkomsten te krijgen. We hebben
toiletten. De bouw met kant en klare
een nieuwe plattegrond gemaakt, een
de hals gehaald van de planvoorbereielementen zou duurzaam genoeg zijn
betere indeling en zo'n 50 m groter.
dingskommissie specifiek welzijn. Die
voor de eerste 20 a 25 jaar. Krisisbouw
Volgens onze berekeningen is het wel
kommissie heeft zich langdurig en inteneigenlijk, in de hoop dat er ooit weer
mogelijk binnen het gevraagde budget
sief bezig gehouden met de soc. kult.
ekonomies aantrekkelijker tijden aante blijven, maar dan praten we natuurakkommodatie en voelt zich gepasseerd,
breken.
lijk niet meer over een beroepskracht
nu het kollege op eigen houtje de boer
om de jeugd te begeleiden. Dat komt
op gaat met een plan. 'Dit past niet in
Behalve om kommentaar heeft het kolallemaal op de schouders van vrijwillide afspraken die er gemaakt zijn, aldus
lege tevens gevraagd om een eksploitagers neer en dat valt niet mee, dat kan
voorzitter Hogendoorn, zo ga je niet
tie-opzet over de eerste 5 jaar. De dorps- ik je wel vertellen.'
met elkaar om. Jongsma heeft trouwens
bestuurders stellen daarbij nadrukkelijk
al toegegeven dat dat een misser is. We
dat die op jaarbasis de f.75.000,- niet
Zeker is dat voor de peuterspeelzaal in
mag overschrijden. Een hoop werk voor het nieuwe Stekkie geen plaats meer zal
het Stekkiebestuur dat geacht werd alzijn. Vermoedelijk zullen de kleinste
les binnen 14 dagen rond te hebben en
zandvoortertjes uit moeten wijken naar
daar ook in slaagde.
een ruimte in de nabijgelegen van Heuven Goedhartschool. Naar verluid bestaan er plannen om de plek naast de
Het begint na de 2-1 nederlaag tegen
Van PageehaJ te bestemmen voor woKOMST VAN NIEUW STEKKIE IS
ningbouw. Uit de verkoop van de grond Aalsmeer toch nog benauwd te worden
NOG LANG NIET ZEKER
voor de voetballers van de badplaats.
zou ekstra geld kunnen komen om het
Slechts 3 teams in de 1e klasse van de
fonds waaruit het wijkcentrum betaald
zondagamateurs kijken tegen méér vermoet worden te spekken.
Het is overigens nog maar de vraag of
liespunten aan. Uit de laatste 4 duels
het nijvere rekenwerk van buurthuisvoorhaalden de meeuwen welgeteld 2
zitter van der Moolen en zijn medebepunten, te weinig om al op een veilige
stuurders beloond zal worden. B en w
haven te kunnen rekenen. Daar zal nog
meldden namelijk zonder omwegen dat
een goede eindsprint voor nodig zijn.
het voorleggen van het plan niet per definitie betekent dat zij al voornemens
De ZVM-ers konden in het treffen met
zijn om de gemeenteraad een uitspraak
de voetballers uit de bollenstreek, dat
te laten doen over nieuwbouw. Dat zou
ontsierd werd door een groot aantal
er op kunnen duiden dat de wethouders
overtredingen, geen vuist maken. De
het onderling nog lang niet eens zijn en
eerste speelhelft had men veel moeite
voorlopig eerst maar eens een visje hebzich te ontworstelen aan de aalsmeerje
ben uitgegooid. Het is niet al te gewaagd
druk. De meeuwendefensie hield lange
te veronderstellen dat zeker de man met
tijd
stand en naarmate de wedstrijd
Vrijwillige Hulpverlening
de geldbeurs Flieringa grote twijfels heeft,
vorderde vonden de zandvoortse vleugelspelers steeds beter de weg naar de
Wij helpen in vele noodoverkant. Alle voorzetten en doelpoZonder meer akkoord met de gesuggesituaties door kinderoppas,
gingen
sneuvelden echter voortijdig in
reerde opzet is het Stekkiebestuur niet.
klusje, boodschap, begeleide
grijpgrage
handen van de doelman,
Voorzitter Ab van der Moolen: 'We zijn
ding en een praatje of beHenry Tap. Aalsmeer deed er precies
blij dat er in ieder geval schot in de zaak
zoekje
een half uur over om zijn veldoverwicht
zit. Het huidige gebouwtje valt bijna uit
in punten om te zetten Na een aanval
elkaar van ellende. Echt tevreden met
via links werkte Arie Beum de bal in
dit plan zijn we eigenlijk niet, maar veel
het ZVM-doel. De 1-0 skore was ook
méér zit er niet in, dat is wel duidelijk.
de ruststand.
Van onze kant zijn een aantal suggesties

eanduoortse Noerarô

De peptalk bij de thee had een heilzame uitwerking op de zandvoortse amateurs, die vanaf het begin de aanval

april

H.W.

20
09.18
21
10.42
22
23
00.54
24
02.05
25
02.59
26
03.43
27
0426
28
05.05
29
05.36
30
06.08
springtij 15 april
doodtij 22 april
springtij 29 april

L.W.

H.W.

17.18
18.42
07.28
08.54
10.05
10.59
11.43
12.26
13.05
13.36
14.08

22.04
23.28
12.10
13.26
14.31
15.23
16.08
16.47
17.24
17.57
18.31

L.W.
06.04
07.28
20.10
21.26
22.31
23.23
00.08
00.47
01.24
01.57
02.31

nieuws
kort & klein
• A.s. zaterdag worden eigenaars van
vermiste of gestolen fietsen van 10.00
tot 14.00 uur in de gelegenheid gesteld
de door de politie verzamelde voorraad
tweewielers aan een nader onderzoek
te onderwerpen. De fietsenkijkdag vindt
plaats in de voormalige garage Raayen
aan de Burg. van Alphenstraat.
verwachten dus dat we deze materie
binnenkort voor advies op tafel krijgen, waarschijnlijk op 28 april.'
Het ziet er dan ook niet naar uit dat de
Voorjaarsnota, die op 9 mei besproken
zal worden in de kommissie financiën,
al uitsluitsel zal geven over nieuwbouw
van 't Stekkie. Behalve mogelijk sttubbelingen in het kollege, lijkt ook simpelweg de tijd te kort om dat nog rond
te krijgen. Veel meer dan een uitgebreide intentieverklaring zal de nota wel
niet bevatten.

aalsmeer haalt zvm onderuit

gedaan om de opzet te verbeteren. Die
kleine zaaltjes, daar kunnen net twee
pingpongtafels in, dan heb je het wel gehad. De bar is een beetje weggemoffeld.

waterstanden
<«Mi^_- '

zochten en hun opponenten danig in de
knel brachten. Het resultaat van esn
aantal hoekschoppen en doelgerichte
inzetten bleef nihil. Aalsmeer zocht en
vond de gelegenheid lucht te happen
via counteraanvallen en werd na 15
minuten op zijn wenken bediend toen
een bollenspeler in het strafschopgebied neergehaald werd. Arie Bouwman
verzilverde het presentje vanaf de stip.
De 2-0 voorsprong, die eigenlijk geen
goed beeld gaf van de spelverhoudingen, bleek ruim voldoende marge.
Na een paar spelerswissels schiep ZVM
zich vee' goede kansen op een betere
uitkomst, maar de langverbeide beslissende doorbraak wilde niet komen. Pas
in de 40e minuut bracht Marcel Schoorl
na aangeven van Cor Plaizier de spanning
terug door keeper Tap eindelijk te verslaan, 2-1. Er bleef echter te weinig tijd
over om het gegroeide ZVM-overwicht
een tastbare vorm te geven.

• Heel brutaal was vorige week dinsdag een 22-jarige zandvoorter. De
jongeman was doodgemoedereerd bezig in een vóór het politieburo geparkeerde auto de startdraadjes door te
verbinden na eerst het kontaktslot
grondig gesloopt te hebben. Hij kon
geen aannemelijk ekskuus verzinnen
voor zijn verblijf in de auto.
• Jongstleden dinsdag probeerden
jeugdige inbrekers hun waarschijnlijk
niet goed besteede schoolgeld terug
te halen bij de Van Heuven Goedhartschool, de Beatrixschool en kleuterschool 'De Woelwaters. De poging slaagde slechts heel tijdelijk. Donderdag al
werd een verdachte, een 19-jarige zandvoorter aangehouden. Zijn twee medepi ichtigen vonden het toen verstandiger de uit de Beatrixschool ontvrpemde videorekorder met banden vrijwillig
bij het buro van politie in te leveren.
• De fitness-rage brengt heel wat mensen tot opgewekt leven, maar eist ook
zijn slachtoffers. Afgelopen zaterdag
overleed een 54-jarige plaatsgenoot
tijdens het spelen van squash in een
lokale sportschool. De man was hartpatient.

adviesdièiisiten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
Volgende week zondag zullen de meeuvan 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
wen een poging moeten doen in de
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
hoofdstad konkurrent de Spartaan het
hoofd te bieden.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

voetballertjes in de slag om strafschop bokaal

Op woensdag 20 april 1983 om 15.30 uur
zal de commissie vergaderen in het gebouw
van de dienst van Publieke Werken, Raadhuisplein 4, alhier.
De volgende plannen zijn ingediend en zullen
tijdens deze vergadering beoordeeld worden:
1. het plaatsen van diverse dakkapellen op
de woning Westerparkstraat 22,
2. oprichting van een garage Zandvoortselaan 329;
3. oprichting van een transformatorhuisje
van het PEN aan de De Savornin Lohmanstraat;
4. wat verder ter tafel komt.

De 11-meterstip is wel het meest beruchte plekje van het hele voetbalveld.
Nooit is het lot zo onverbiddelijk als
wanneer de scheidsrechter naar deze
nog maar vaag te onderscheiden kalkpunt wijst.
Tergender kan het alleen nog maar worden als de scherprechter naar het doel
loopt en langzaam met grote passen
het gekkengetal afpast op de versleten
mat. Bestrafte en bevoordeelde klup
strafschopspecialist en keeper, voor en tegenstanders op de tribune, gelijkelijk houden ze hun hart vast. Stilte valt
tot het korte, meestal meedogenloze,
moment van aktie als het ronde leder,
onder schietgebedjes neergelegd, de
stip verlaat.
Rond dat magies plekje organiseerd zaterdagvereniging Zandvoort'75 al een
paar jaar een speciaal toernooi voor de
jeugd vanaf 6 jaar. Eind april en begin
mei verloopt ditmaal het derde duel
om de Strafschopbokaal, beschikbaar
gesteld door sportshop Leo Steegman,
Wie wordt de zandvoortse penaltyspecialist'83?
De voorronden tot de finale, zullen in
genoemdï periode afgewerkt worden
op een aantal avonden. De meest trefzekere jongens en meisjes, voor de laatsten is er een speciale prijs, binden op

nieuws
kort & klein
• De nederlandse Spoorwegen zijn druk
in de weer om de mogelijkheden de fiets
per trein mee te nemen wat te verruimen. In het zomerseizoen zal een proef
worden genomen met een speciaal voor
fietsen bestemd rijtuig in een aantal treinen op het trajekt Zandvoort-Maastricht.
Op die toete waren in het verleden de
meeste problemen met het rijwielvervoer.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

Indien nog andere plannen worden ingediend
zullen deze daags vóór de vergadering op het
publicatiebord bekend gemaakt worden.
Zandvoort, 13 april 1983,
De Voorzitter van de Welstandscommissie,
J. Attema.
ONROEREND-GOEDBELASTINGEN

zaterdagmiddag 8 mei a.s. de eindstrijd
aan. Zij doen een gooi naar de medaljes
en bekers in de diverse leeftijdsgroepen
en naar de Grote Bokaal.
Daarvoor zal men dan wel een keeper van
naam dienen te passeren, want het doel
wordt verdedigd door zandvoorter
Pieter Jan Drommel,vroeger lid van
ZVM, daarna doelman bij F.C Haarlem
en F.C. Alkmaar en op dit moment de
laatste toeverlaat van het hoofdstedelijke DWV.

Inschrijfformulieren voor dit doelpuntenfestijn zijn te verkrijgen bij het kluphuis van Z'75 op het binnencircuit (ingang oosttunnel}, bij sporthuis Leo
Steegman, Haltestraat 35, snackbar
Molenaar, Zeestraat 25, Snackbar
Mickey, Celsiusstraat 194 en bij Aranka
Modes aan de Kerkstraat 19.
Laat het niet afweten en geef Piet Jan
Drommel het nakijken, is de oproep
van de zaterdagklup.

straatlawaai dringt niet door
tot zeeburg
"Het moet de liefde onderdak geven,
het moet het licht ontvangen, het moet
de wind weren, het moet de regen opvangen en de bliksem afleiden". Met
deze woorden omschreef mevrouw Termes-Huhnholz vrijdagmiddag de taak
van het woningkompleks "Zeeburg",
waarvan zij kort te voren door het onthullen van een steen de naam had prijsgegeven, een handeling waarvoor de
ontwerper van het gebouw, architekt
Wagenaar haar beloonde met een fraai
boeket bloemen in de Zandvoortse
kleuren.

• Vrijdag 22 april houdt de Zandvoortse Reddingsbrigade haar jaarvergadering
in het Gemeenschapshuis om 20.15 uur.
Op de agenda staan o.a. de jaarverslagen
van de sekretaris en penningmeester, de
(her)benoeming van bestuurs-en kaskom- In zijn welkomstwoord tot de talrijke
missieleden en de bespreking van de
genodigden had haar echtgenoot, voorstrandwacht 1983.
zitter Termes van de Woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht', gee Komend seizoen start Zandvoortwezen op de lange tijd van voorbereimeeuwen met dames- en meisjevoetding en de vele haken en ogen die er
bal. De belangstelling daarvoor is
op stedebouwkundig terrein geweest
overal groeiende en de badplaats blijft
waren eer het kompleks kon worden
niet achter. Het is de bedoeling, dat
gerealiseerd "Het moest een sterk toede meisjes tot 14 jaar op zaterdag de
grasmat betreden, de minder piepjonge
dames op zondag. Nieuwe leden kunmevr. Kraan- Meeth
nen zich aanmelden zodat op korte
termijn de eerste besprekingen en
trainingen plaats kunnen vinden. Voor
inlichtingen kan men terecht bij E. van
risties punt worden in een vormgeving
Petegem, tel. 15735 en R. Sluyter,
die bij ons paste", aldus de heerTertel. 16721.
mes die met een veelzeggende blik op
de Passage en zijn opmerking dat er
• Morgenavond houdt de plaatselijke
voor de na-oorlogse bebouwing een
afdeling van de vvd een openbare bijbetere oplossing denkbaar was gewees.
eenkomst in hotel Keur. De informele
er geen twijfel over liet bestaan dat dit
avond is speciaal bedoeld om het toemet de daar gebouwde flats bepaald
nemend aantal jonge leden van de libeniet het geval was. "De heer Wagenaar
ralen in ongedwongen sfeer kennis te
is tot een uitstekend "verhaal" gekolaten maken met elkaar en met bestuur
men en naar mijn mening is "Zeeburg"
en fraktie, maar ook andere belangstelin de woningwetsfeereen heel goede
lenden zijn van harte welkom De bijoplossing" meende de EMM-voorzitter
die vervolgens wees op de prettige
eenkomst begint om 20.30 uur.
samenwerking van de woningbouw• Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april
vereniging met genoemde architekt,
a s. zal de Zandvoortse Toneslverenidie, naar hij hoopte, bestendigd zal
ging 'Op Hoop van Zegen' een opvoeblijven. Spreker betrok in zijn dank
ring van 'Schat, ik ben er hoor', een
ook de Aannemersmaatschappij IBBblijspel van Jack Popplewell. De regie
Kondor, de provinciale direktie van
is in handen van Jan Heynes.
Volkshuisvesting en Ruimtelijke OrDe voorstellingen vinden plaats in gedening waarvan de direktieleden Ir.
bouw 'De Krocht en beginnen om
S.J. Fischer en Ir. A.J.M. Muus aanhalf negen. Donateurs hebben gratis toe- wezig waren, en de Zandvoortse bougang, anderen betalen f 7,50. Morgenwers die voor IBB-Kondor een goed
avond, 20 april, is er tussen half acht
gebouw hebben neergezet.
en acht uur gelegenheid om in de
'Krocht' plaatsen te bespreken.

Nadat de vlag was gehesen kregen de genodigden, onder wie huidige en oudbestuursleden van EMM, direkteur
Wertheim en andere PW-Funktionarissen, gemeentesekretaris Merts,
wethouder Attema en echtgenote,
oud-wethouder van der Mije en de
hoofduitvoerder van IBB-Kondor, de
heer D. Rook, gelegenheid "Zeeburg"
te bezichtigen. De koerant van vrijdag informeerde de lezers reeds over
het woningkompleks maar een persoonlijke ervaring willen we hen niet
onthouden. Dankzij het door de wet
op de geluidshinder voorgeschreven
speciale glas zagen we op deze warme
lentedag het drukke verkeer van de
Burg. Engelbertstraat geluidloos voorbijrijden. Weldadig!

omroepers
te huur gevraagd voor 4 tot
6 weken (juli - a'-g.) VRIJ
HUIS met tuin en tel.
Reakties na 19.00 uur tel.
020-903310.
TIMMERMAN en SCHILDER
gevraagd met spoed om te
klussen. Moet direkt kunnen
beginnen. Tel. uitsluitend
tussen 13.00 en 14.00 uur:
02507- 14661.

Naar het prijspeil l januari 1983 zal in de
gemeente Zandvoort een totale hertaxatie
plaatsvinden van alle onroerende goederen
ten behoeve van de onroerend-goedbelastingen. Zoals u wellicht in de pers heeft gelezen zal deze taxatie door een onafhankelijke instantie worden verricht.
In de maand mei zullen taxateurs van
Houdringe BV beginnen met het taxatiewerk.
Het geheel zal eind september afgerond
moeten zijn.
Om tot een goede en rechtvaardige taxatie te
kunnen komen is het noodzakelijk dat elk
onroerend-goed in- en uitwendig wordt bekeken. Een uitzondering hierop vormen de
woningen in de zogenaamde repetitïebouw.
Deze zullen steekproefsgewijze worden bezocht.
Begonnen wordt met het verrichten van een
aantal proeftaxaties, waarbij een aantal
representatieve panden over de gehele gerneente zullen worden opgenomen. Tevens
zal van al deze panden een foto worden gemaakt.
Voor het verrichten van de overige taxaties
zal zoveel mogelijk per straat worden gewerkt. Hierover zult u echter te zijner tijd
worden geïnformeerd.
De taxateurs zullen zijn voorzien van door
de gemeente verstrekte legitimatiebewijzen.
Voor nadere informatie omtrent vorenstaande kunt u zich wenden tot de afdeling
belastingen ter secretarie, telefoon (02507)
14841 toestel 222.
Zandvoort, 14 april 1983.
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort,x
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts.
J. Attema l.b.

VRIENDELIJKE UITNODIGING
tot het bijwonen van de
EVANGELIE-SAMENKOMSTEN
die gehouden zullen worden in het
Gemeenschapshuis, zaal 4
(L. Davidsstraat 17 - ingang Willemstraat)
Zandvoort
Hoofddoel is de Eere Gods en welzijn der mensen.
De Bijbel alleen dient als grondslag.
Iedereen is hartelijk welkom.
Evangelisten. F. Saman
P. Douma

l waardebon
bij inlevering

ü^

VAKANTIE

te huur gevraagd voor de
laatste 2 weken van augustus voor 3 pers. Woning of
appartement {liefst dicht
bij zee) bestaande uit 2 kl.
sip. kamers, woonkamer
plus keuken.
Brieven onder nr. 291 buro
van dit blad.

A. Ritmen •
1948 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65
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VIEENT :

zandvoort is een merkwaardig
dorp voor woningzoekenden

12 april - 18 april 1983
gehuwd: Josephus Petrus Leonardus
van Houten en Cornelia Zwemmer.
overleden: Gerhard Heinrich Friedrich Meijer, oud 74 jaar; Christina Exmann geb. van Bezuije, oud 86 jaar;
Eugenia Ivanovna Redeker geb. Simonoff, oud 85 jaar; Jacoba Francina van
Maasbommel, oud 81 jaar; Theodora
Catharina Kokkelkoren, oud 85 jaar;
Johannes Sipkes, oud 82 jaar.

waterstanden
april

H.W.

00.54
02.05
02.59
03.43
0426
05.05
05.36
06.08
springt! j 15 april
doodtij 22 april
springtij 29 april
23
24
25
26
27
28
29
30

L.W.

H.W.

08.54
10.05
10.59
11.43
12.26
13.05
13.36
14.08

13.26
14.31
15.23
16.08
16.47
17.24
17.57
18.31

koopwoningen boven de f. 150.000,- niet haalbaar voor de meeste bij de gemeente ingeschreven woningzoekenden
Is het voor een rechtvaardige verdeling
van de huizen onder de talloze woning
zoekenden geen groot voordeel als de
gemeente zeggenschap heeft over het
totale woningbestand? 'Dat is nog
maar de vraag, aldus Heemskerk, ZandEr is een model-woonruimteverordening voort is een merkwaardig dorp, het
patroon wijkt nogal af van de gemidop komst, die de^gemeente niet langer
delde situatie. Twee derde van de huiverplicht de handen af te houden van
zen behoort tot de partikuliere sektor,
huizen boven een bepaalde huur- of
voor het grootste deel veel te dure huikoopgrens. In principe kunnen dus alle
zen voor onze woningzoekenden De
woningen onder de gemeentelijke distributieregeling vallen. Het model, waar huren in de vrije sektor lopen al gauw
togen de f 1.000,- per maand. Wat zou
over de Vereniging van Nederlandse
het voordeel zijn om als gemeente dat
Gemeenten en de staatssekretaris van
soort woningen te mogen toewijzen? '
Volkshuisvesting vorige week woensdag een akkoord bereikten, gaat na de
'Met de bestaande huur- en koopprijszomer naar de 2e kamer maar zal eerst
nog in ruime kring besproken en beregeling kunnen we eigenlijk heel goed
kommentarieerd kunnen worden. Een
uit de voeten. Het ministerie heeft die
deel van de geplande maatregelen kan
vastgesteld op resp. f 670,- per maand
echter al op korte termijn ingevoerd
en f 194.000,- als koopsom. Daaronder
worden zoals verplichte melding van
is een woonvergunning noodzakelijk en
leegstand, beperkte inschrijving als womoet men dus aan onze voorwaarden
ningzoekende en het hanteren van disvoldoen. De huurgrens hebben we optributienormen als gezinsgrootte en
getrokken, dat is toegestaan, tot f 750,maar de koopprijsgrens willen we aandraagkracht. De gemeente kan met
houden. Van de woningzoekenden die
dit systeem voorkomen dat welke wobij ons genoteerd staan is nauwelijks
ning dan ook terecht komt bij niet-iniemand geïnteresseerd in huizen die
gezetenen of niet-ekonomies gebondeduurder zijn dan f 150.000,-. Daar
nen.
verandert die nieuwe modelverordening
ook niets aan .'
Dat klinkt uit verdelingsoogpunt t.a.v.
de eigen bevolking heel aantrekkelijk,
'ik denk wel dat het voor de grote steden
maar in de praktijk blijken er nogal
heel anders ligt, die hebben er mogelijk
wat haken en ogen aan vast te zitten,
veel meer baat bij. Het blijft ook hier
zoals de chef volkshuisvesting Heemsnatuurlijk belangrijk om zoveel mogekerk duidelijk maakt. 'Vooropgesteld:
de diskussie hierover moet nog plaatsvinden. Om te beginnen zal het eind
volgende maand uitgebreid besproken
worden op een kongres van volkshuisvestingsambtenaren. Een paar elementen van het model hanteren we al, onze huisvestingsregels houden rekening
met inkomen en bezettingsgraad. De
beperking van inschrijving lijkt me
wel heel bruikbaar. Nu moeten we iedereen die daarom vraagt inschrijven,
ook al komt iemand helemaal niet in
Vrijwillige Hulpverlening
aanmerking.'

De gemeente krijgt meer greep op het
woningbestand, meer mogelijkheden
om de leegkomende panden zelf te verdelen, maar het staat haar vrij daar al
dan niet gebruik van te maken.

• Ook aan Zandvoort nieuw noord
gaat Koninginnedag niet ongemerkt
voorbij. Volgende week zaterdag zijn
kinderen van 4 tot 10 jaar tassen 14.30
en 16.00 uur welkom bij de poppenkast in wijkcentrum 't Stekkie. De toegang kost f 1,-. Voor een kwartje kan
de jeugd een greep doen in de grabbelton, bussen omverkegelen of om het
hardst aan een touwtrekken. In het
buurthuis wordt verder een rommeimarkt georganiseerd. Een ieder kan een
tafel huren voor f 5,- en daarop de
spulletjes uitstallen. Inlichtingen bij An
L.W. v.d Berg, Lorentzstraat 313, tel. 16734.

21.28
• De voorjaarsrommelmarkt die de
22.31
Hannie Schaftschool van plan was a.s.
23.23
zaterdag te houden moet door onvoor00.08
ziene omstandigheden worden uitge00.47
steld. Over een nieuwe datum volgt t.z.t.
01.24
een med_edeling.
01.57
02.31
• Maandag 2 mei komt de Sportraad
om 20.00 uur in vergadering bijeen in de
kantine van de Zandvoortse Hockeyklup, ingang oosttunns! Aan de orde
komen o.a. de resultaten van de enquête
voor de nota 'sport in Zandvoort', diskussiestukken over de verdeling van de
sportzaalruimte '83-'84 en de zaalhuursubsidie en een notitie over sport-overdag.

lijk vingers in de pap te hebben bij de
verdeling van zo'n schaars goed. Maar
alle zandvoortse woningen daarbij betrekken, waarbij je je ook nog eens
bergen administratie op je hals haalt,
zou alleen zinnig zijn als je er daadwerkelijk woningzoekenden mee kon
helpen. Nogmaals, het zijn wat eerste
gedachten, die nota ligt nog niet eens
bij me op tafel! '

afscheid van dromenland

• A.s. dinsdag 26 april om 21.00 uur
start ook sportschool Afafa aan de
Brugstraat met 'aerobics' onder leiding
van regionaal turnkampioene en fotomodel Chris van Duin. De vaak amateuristiese begeleiding bij deze vorm van
training, die bezig is tot een ware rage
uit groeien, is haar een doorn in het
oog. Aerobics is een verzamelnaam
voor alle aktiviteiten en oefeningen
die vrij lang en intensief worden gedaan,
waardoor de polsslag stijgt, het hart
sterker wordt en de longen meer volume krijgen. Resultaat is een verbetering van de konditie en het verlies
van overtollig gewicht. Bij onjuist begeleiding kunnen er echter blessure ontstaan. Een professioneel wakend oog is
daarom onmisbaar. Inschrijving voor
de lessen is telefonies mogelijk: 13179
of 13001 en bij de sportschool. Brugstraat 17.
• A.s. zondag 24 april houdt de Zandvoortse Postzegelklup tussen 12.00 en
17.00 uur haar zegel-en muntenbeurs.
Voor koop- of ruillustige niet-leden kost
de toegang tot de zaal in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat
één gulden.

Deze week verscheen het jaaroverzicht
1982 van de^S treek VVVZuid-Kenne
merland waarin ook de plaatselijke VVV
is vertegenwoordigd. Wat de toeristiese
bedrijvigheid van Zandvoort in het afgelopen jaar betreft stelt het verslag
vast, dat na vijf achtereenvolgende
slechte seizoenen ,weer gesproken kan
worden van een échte zomer Dat
brengt de gewestelijke VVV tot de
volgende konklusie. 'Hoewel er goede
motieven zijn aan te wijzen om het gehele jaar Zandvoort te bezoeken kan
men er niet onderuit, dat Zandvoort
in de eerste plaats een badplaats is en
dus is aangewezen op goed zonnig
weer'.
Dat is in het verleden wel eens anders
geformuleerd. Minder met de beide
benen op de grond. Maar toen werd
nog aangenomen dat de mogelijkheden

van Zandvoort onbegrensd waren. Weer
of geen weer. Misschien heeft de nuchtere konstatering in het VVV rapport
iets te maken met de gebeurtenissen in
de voorbije maanden waarin voor de zoveelste maal een hoogvlieger in Zandvoort een geweldige smak maakte. Dagdromers en illusionisten, die Zandvoort
gedurende twaalf maanden per jaar hoog
willen opstoten in de vaart der volkeren, zijn dus gewaarschuwd. Dat is al
vaker gebeurd, maar dit keer komt de
boodschap van een officiële instantie.
Of het zal helpen?
In ieder geval hebben de luchtkastelebouwers met in hun kielzog de onvermijdelijke aanhang van goed - gelovigen een belangrijk bondgenoot verloren. En met zin voor realiteit is Zandvoort alleen maar gebaat.

• Met ingang van heden zal op de kruising Burg Engelbertstraat - Zeestraat
de oorspronkelijke verkeerssituatie, die
enige tijd was gewijzigd i.v.m. bouwwerkzaamheden,worden hersteld. Dat
wil zeggen dat het verkeer van de Burg.
Engelbertstraat géén voorrang meer
heeft op het verkeer vanaf de Zeestraat.
Die straat is weer open voor tweerichtingen.

eanduoortee fooeranfr

de zeeschuimers tien jaar

nieuws
kort &-klein

De naam van de Zandvoortse Zwem- en
Poloclub "De Zeeschuimers", die dit
jaar haar lustrum viert, is niet willekeurig gekozen maar was een hommage
aan haar voorgangster, de Zandvoortse
Zwemclub 'De Zeeschuimers" Tijdens
de oprichtingsbijeenkomst in augustus
1973 werd dan ook met waardering
herinnerd aan het vele werk dat sedert
de oprichting in 1950 door haar aan de
dag werd gelegd.

• Voor het Eenheidsdiploma EHBO
slaagden onlangs de volgende leden
van de Zandvoortse Reddingsbrigade:
S.P. van Es-Böhm, A.A.J. Kostermans,
C. Leegwater, G. Leegwater-v. Loo,
H.D.F. v.d. Mije, G.J.W. de Roode, R.E.
van Soolingen W.G. Schinkelshoek.
De kursus stond onder leiding van J.F.
Zwerver en H. van Keulen. Voor het
diploma Jeugd-EHBO A slaagden de
ZRB-leden Mark Cooper, Terence
Cooper, Roei van Dijk, Marcello Geerts,
Rosalie Harkamp, Renate van Hetten,
Onno Joustra, Lizette Kerkman, Vincent Roest, Yvonne Romijn en Michel
Zantvoort. Deze kursus werd geleid
door de dames M. van Duyn-Alberda
en T. de Roode-v.d. Horst. Onze gelukwensen.

Bijna een kwart eeuw begeleidde een
tiental leden, onder wie de enthousiaste
zwem-promotor mevrouw Van den BergDorreboom, de Zandvoortse jeugd met
de tram, later met de bus naar Haarlem om haar de beginselen van de zwemmevr. Kraan- Meeth

re door de klup georganiseerde aktie
Zoals bekend is via een huis aan huis
heeft zij in de roos geschoten: naar
verspreide folder wordt het tienjarig
kunst bij te brengen. Er werden tijdens
aanleiding van de mededelingen dat kinbestaan gevierd met een aktie 'Zwemgenoemde bijeenkomst plannen gemaakt
deren die het regelmatïgst de drie midmen de gezondste sport", waarbij gevoor o.a. waterpolo en wedstrijd-zwemdaguren (maandag-, woensdag- en vrijdurende de maanden april, mei en
men maar spijkers met koppen konden
dagmiddag) bezoeken een gratis 9
juni alle Zandvoortse inwoners en ook
niet worden geslagen omdat het wachmaanden-kaart kunnen verdienen zijn
belangstellenden van elders gratis moten was op het zwembad. Toen dit het
er maar liefst 75 komen "aanwaaien".
gen zwemmen. Maar ook met de andejaar daarop kon worden gerealiseerd
waren het vanzelfsprekend "De Zeeschuimers" die een belangrijke bijdrage
leverden aan de feestelijke opening,
's Morgens sprongen jeugdleden in het
water om naar letters te duiken die geformeerd werden tot de naam 'De
Duinpan', 's middags organiseerde de
klup voor alle Zandvoortse kinderen
een zwemfeest dat klonk als een klok.
En daarna kon men eigenlijk pas goed
De sportuitwisseling van Zandvoortse
gegeven zouden hebben'. Jaap Brugman
van start gaan, en dat "De Zeeschuiklups met die uit andere plaatsen, die
van
ZVM-handbal, dat vorig jaar in
mers' al gauw een begrip werden in
zoals wij vorige week meldden in 1983
Dronten met 100 deelnemers het grootde zwemwereld bleek uit het feit dat
geen doorgang zal vinden, is niet per
ste kontingent vormde, merkt op dat
reeds twee jaar later van de Koninkdefinitie voorgoed van de baan.
de kosten niet de grootste belemmering
lijke Nederlandse Zwembond het verzijn. 'Als we naar een andere gemeente
zoek werd ontvangen het LandentoerVolgens sportraadvoorzitter Wertheim
toe gaan kost dat reisgeld, zeg f 15 nooi Schoonspringen, een onderdeel
is het al eens eerder voorgekomen dat
per persoon. Hier in Zandvoort betreft
van de zwemsport op internationaal
de zandvoorters verstek moesten laten
het echter reusachtige organisatiepronivo, te organiseren. Verder verleende
gaan, zelfs twee jaar achtereen. 'Het
blemen, al was het alleen maar om alle
de vereniging niet alleen medewerking
is heel spijtig, maar de centjes zijn er
bezoekers onder te brengen.' Volgens
aan tal van Duinpan evenementen maar
dit keer niet voor. Animo is er genoeg,
Brugman hadden de verenigingen wel
ze ontplooide ook aktiviteiten die
daar ligt het niet aan. Vorig jaar was
degelijk in een vroeg stadium op de
voor Zandvoort helemaal nieuw waren
het wel iets minder dan anders, maar
hoogte kunnen zijn van de aflasting.
zoals het kunstzwemmen, een terrein
de datum viel toen door omstandighe'Direkt na de sportuitwisseling '82 zijn
waarop de meisjes zowel plaatselijk
den erg ongelukkig. Waren de vereniwe om de tafel gaan zitten in de Sportals regionaal maar ook op landelijk
gingen er van op de hoogte dat dit
raad. Toen al hebben we besloten dit
nivo goede resultaten behalen. Maar
stond te gebeuren? Wertheim: 'Het
jaar over te slaan. De organisatie begon
ook op de onderdelen waterpolo, wedis in de Sportraad aan de orde geweest,
steeds stroever te verlopen. Maar ja, op
strijdzwemmen, sportief/rekreatiefdus dat moet men op zijn minst in de
de vergadering van de Sportraad komt
zwemmen en langebaanzwemmen wenotulen terug hebben kunnen vinden.'
vaak
maar anderhalve man en een paarten de Zeeschuimers steeds de aandacht
dekop, als de klups niet op de hoogte
op zich te vestigen. Met de vaak gehoor- Ook wethouder sportzaken Jongsma
zijn hebben ze dat aan zichzelf te wijde opmerking dat zwemmen een dure
bezweert dat het besluit tot aflasting
ten.'
sport is is de sekretaresse, mevrouw J.
niet betekent dat het evenement nooit
van Warmerdam-Hooglander, met wie
ren, notulen of niet, toch als een kommeer terugkomt. Er zal elk jaar opwe ter gelegenheid van het tienjarig
plete verrassing gekomen. De heer
nieuw bekeken worden of de kosten
bestaan een praatje maakten, het niet
Brink van OSS meldt dat hij het uit
van pi m. f 5000.- weer een plaatsje
helemaal eens daar men als lid van 'De
de koerant heeft moeten vernemen.
vinden in het huishoudboekje van de
Zeeschuimers' ook aan andere aktivi'Ik weet overigens niet of de verenigingemeente.
teiten van de klup mag deelnemen. Bijgen, die financieel steeds meer in de
zonder enthousiast is de sekretaresse
verdrukking komen, hun medewerking
Voor een groot aantal klups is het niet
over trainer George Sieverding, over
doorgaan van het massale sportgebeuhet feit dat landskampioene Ria Willemse een van de hunnen is, over de
uitstekende klupgeest, de inzet van
haar medebestuurs- en kaderleden, en
van de velen die, zoals een uiterst verzorgd boekwerkje met jaarverslagen
1982 en doelstellingen 1983 vermeldt,
"zich steeds weer inzetten om onze
Precies één week geleden opende wij onze
"kinderen" zo optimaal mogelijk te
geheel vernieuwde zaak in de Haarlemse
begeleiden". Zij betreurt dat het ledenGrote Houtstraat...
bestand van circa 120 momenteel niet
groeiende is en de eerste en belangrijkDe reakties op zowel het exterieur als op onze
rte aktiviteit in het nieuwe vereninieuwe kollektie blanke en geloogde eiken
gingsjaar is dan ook daar iets aan te
meubelen, klokken en kaarsen en verlichting
doen.

jammer, maar de centjes zijn er
dit keer niet voor

eanduoortse Noerartf

Uitnodiging...

waren zonder meer subliem...

NICARAGUA
•top Reagan/CiA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Mldden-Amerika

Wij zouden het zeer op prijs stellen ook ü een
dezer dagen in ons nieuwe onderkomen te
mogen begroeten...
Mia en Edward Nieuwenhoven.

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

Grote Houtstraat 163/ Haarlem/ Tel. 023-32C9fl

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 24 april a.s.:
10.00 uur: Cs. C. Mataheru
HERVORMDE KERK
zondag 24 april a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Meijer uit Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 april a.s.:
10.00 uur : Ds. H.W. Wierda Sr. Zaandam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 23 april a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 24 april a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur : Plechtige 1e kommunieviering met jeugdkoor St.
Agatha.

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 Rjnko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
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.
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.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
rijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
.ESLACHTSZIEKTEN
oor algemene informatie bel
^ - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

Jong zandvoort bracht aktueel
onderwerp over het voetlicht

verzekeringskantoor

A.M. FOLKEES

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

Laat uw
hart
spreken

Greenpeace kreeg in haar strijd tegen
het doodknuppelen van jonge zeehonden in de canadese wateren jongstleden zaterdag steun van onverwachte
zijde. In de musical "Het Eiland" van
G ré Waal, die de kinderoperettevereniging "Jong Zandvoort" 's avonds in de
regie van Hans Goedhart over het voetlicht bracht stond de zinloze jacht namelijk centraal.
Het verhaal speelt zich af in een kustplaatsje en uit de konversatie van een
aantal spijbelende kinderen (kostelijk
zijn de smoesjes waarmee ze als hun

balletjes gordijnen, de tussenliggende
straatjes, de telefooncel en de zee met
het eiland op de achtergrond waren
werkelijk uniek en de waarderende
woorden waarmee voorzitter Wim van
der Moolen na afloop de dekorbouwers Wim Sluys en Arie Ottho komplimenteerde waren dan ook alleszins verdiend. Een verrassing was er voor de
vroegere regisseuse mevrouw (Mien)
van der Mije, die als dank voor haar
inzet voor 'Jong Zandvoort' gedurende
twee en twintig jaar het erelidmaatschap kreeg aangeboden. Een oorkonde
en een prachtig met planten gevuld
tuinornament onderstreepten deze
onderscheiding. Waarderende woorden

mevr. Kraan- Meeth
pseudo-ouders de schooljuffrouw bellen)
blijkt dat ze volledig op de hoogte zijn
van de praktijken van de jagers. Ook in
liedjes steken 2e hun afkeer van het
doodknuppelen en levend villen van
jonge zeehonden niet onder stoelen
of banken en ze zullen dan ook nooit
een boot uitlenen aan vreemden "omdat
die best eens een knuppel onder hun
jas zouden kunnen verbergen". Ook
ouwe Jaap, een door ouderdom krom
gegroeide visser die de tijd doodt met
netten boeten, is ten aanzien van de
zeehondenjacht op zijn hoede. Toch
gebeurt er op die bewuste dag iets
waardoor twee jagers een boot weten
los te krijgen. Toen de kinderen op
het strand bij het reddingsboothuisje
gingen spelen zakten ze door het dak
en het zou een heleboel geld kosten om
het te laten maken. Wanneer twee mannen clie zich uitgeven voor natuuronderzoekers de kinderen honderd gulden bieden wanneer ze een boot mogen lenen stemmen ze, zij het wantrouwend, toe. Later ziet de schooljuffrouw door haar verrekijker dat de
twee mannen jagers zijn en dan is Leiden in last. Gelukkig kan de jacht, mede door het ingrijpen van agent Dribbel, worden voorkomen. De musikal
eindigt met een pittig lied 'Wilt U mee
doen beste mensen, wordt dan lid van
onze bond' waarna aan het slot tien
kinderen elk een letter ophouden die
tesamen het woord 'Greenpeace'vormen.
Er werd aardig gespeeld, gezongen en
gedanst waarbij we toch een ekstra
kompliment geven aan Karin Calzado
als agent Dribbel, aan Linda Koper die
als Ouwe Jaap konsekwent krom bleef
lopen en aan Jim Rudolphie die leuk
spel leverde als Danny. Maar uiteindelijk deden ze allemaal hun best en
daarom mogen VeraStam, Annemarie
van Dam, Claudia Heierman, Bennie
Lukkassen, Renate van Hetten, Winni
Koeze, Natascha Kraayenoord, Tosca
Koper, Ester Bijnen, Gerben Kraayenoord, Gabriëlle Bos, Sandra Bos, Michel Schraal, Jaap Stam, Manuéla Calzado en Rene Baanstra ook best ge
noemd worden en niet te vergeten de
zes kleuters waarvoor Saskia Bol eveneens een paar dansjes had gemaakt. Gré
Waal, die met haar echtgenoot de voorstelling had bijgewoond en met wie
we na afloop een praatje maakten,
toonde zich tevreden over de opvoering
en was verrast over het dekor dat zij en
haar man als professioneel betitelden
De vissershuisjes met ramen waarvoor

Van 18 \Jm 24 april wordt
gecollecteerd voor de
Nederlandse Hartstichting.
Dat is hard nodig
want de strijd tegen hart-en
vaatziekten vergt jaarlijks
ruim ƒ 14.000.000,Daarvan komt nog geen
procent uit subsidies van
de overheid.
Het overgrote deel ruim 99% - wordt door de
Nederlandse bevolking,
door U dus, bijeen
gebracht. Laat de
collectant daarom niet
vergeefs bij U aankloppen.

waren er voor regisseur Hans Goedhart
voor de licht-technikus en geluidsman
Riek Drommel, terwijl de schrijfster
Gré Waal, pianiste Greet Vastenhouw
en soeffleuse Nel Keesman in de bloemetjes werden gezet, evenals Claudia
Heierman en Natascha Kraayenoord die
ieder vijf achtervolgende jaren lid waren van 'Jong Zandvoort'. De waarde
die Greenpeace hecht aan het propageren van haar doelstellingen kwam tot
uiting in het bijwonen van de voorstelling door een vier man sterke afvaardiging en het uitdelen van een fraaie pos- vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10
ter van een zeehond aan alle operette2514 JR 's-Gravenhage
zangertjes.
Giro 300,
Bank 70.70.70.600

nederiandse
hartstichting

waar de schoffel kan toeslaan
blijft de gifspuit achterwege
De zandvoortse plantsoenendienst is al
enige jaren bezig het spuiten met onkruidverdelgers tot een minimum te
beperken.
Met de zgn. herbiciden werd in vroeger
jaren rijkelijk gestrooid. De gemaskerde pw-mannen met hun minitankwagentjes waren op gezette tijden in het
jaar een vertrouwd beeld in de badplaats, maar worden nu nog maar hoogst
zelden gesignaleerd. Laat men de verdelging van ongewenst groen domweg achterwege om redenen van kostenbesparing
of is er sprake van een nieuw miljeuvriendelijk denken?
Het groenbeheer zonder spuit staat in
nederland nog in de kinderschoenen
maar is wel in opmars. Dat is de konklusie van de vereniging Miljeudefensie,
die in een brochure 'Spuiten kan niet
meer' wegen aangeeft om de chemiese
bestrijding van niet bedoelde plantengroei (onkruid is ook maar een woord)
uit te bannen. De vereniging gaat aktie
voeren en roept de bevolking op bij de
gemeentebesturen te protesteren tegen
het achteloos verspreiden van grote
hoeveelheden gif. Het is heel goed mogelijk dat ze daarvoor gehoor vinden bij
de overheden. Het verstuiven van herbiciden en pesticiden (ziektebestrijders)
is immers nog maar één kant van de ongezonde zaak, bij de produktie ervan
komt bovendien chemies afval vrij dat
de laatste decennia her en der in de
bodem is verdwenen en de bestuurders
nu voor grote problemen stelt.
Definitief afgeschaft is het spuiten met
de verdelgers in Zandvoort nog niet,
maar wel is het geleidelijk teruggebracht
en dat proces is nog niet afgelopen. Het
beleid is er opgericht de beplanting in
de gemeente zodanig aan te passen dat
de bestrijding met gif minder noodzakelijk wordt. Waar de schoffel het werk
kan doen blijven de mannen met de gifmaskers weg/Het betekent bijvoorbeeld,
zo zegt de direkteur van publieke werken
Wertheim, meer struikbeplanting en
steeds minder grasgazons. De plantsoe-

nen moeten er op ingericht worden met
andersoortige planten dan we gewoon
waren. Waar we nu nog spuiten, gebruiken we uiterst onschuldig spul. Er scharrelen tenslotte vaak dieren en kinderen
rond die van alles in hun mond krijgen,
daar kun je eigenlijk geen risiko mee lopen, daar zijn we ons goed van bewust.'
Een milieuvriendelijker denken isvolgens de direkteur een belangrijke drijfveer, maar ook zuinigheid telt in deze
tijd zwaar. De plantsoenendienst slokt
jaarlijks bijna een miljoen gulden op
van de begroting. Ook om die reden is
men bij pw niet erg enthoesiast over de
dure want arbeidsintensieve gazons en
talloze kleine grasperkjes, die konstant
bijgehouden moeten worden met de
maaimachines. Het zelfde geldt voor
de rozenperken waarvan elke struik
ieder jaar weer met de hand gesnoeid
dient te worden.

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.
PONYPARK SLAGHAREN
weekeendarrangement Kon. dag en 1 mei.
van 29/4 tot 3/5 a f 295,- per gezin per huisje
hemelvaartarrangement
van 11/5 tot 1 5/5 a f 375,- per gezin per huisje
Speciaal Pinksterweekend
van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje
Trio Trip
Ook mogelijkheden om voor f 198,- een huisje
te huren a.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark plus
2 overnachtingen in het Recr. park Collendoorn
op 5 km. afstand van het Ponypark.
Incl. gebruik van alle attrakties, circus^rogramma, ponyrijden enz.
Vraagt inl. en folder 05231 - 13 17 of 1596

Zandvoort
Burg. Nawijnlaan 10
Luxe halfvrijstaande villa in rustige
villabuurt -Bouwjaar 1977Vraagprijs f 330.000.Bel voor bezichtiging

CEfl/E

r

makelaar/ 0.9.

Telefoon 02507-12614

ZANDVOORT-CENTRUM
garageplaatsen
Te huur f 100,- p.mnd.

Inlichtingen:

CEfl/E

makelaar/ o.g.

Telefoon 02507-1 2614

groeten uit zandvoort

Niet alleen de tierelanfijntjes maar ook
de geschreven tekst
boven de afbeelding
geven deze ansichtkaart van de Grote
Krocht iets onnistigs. Desondanks
is hotel d'Orange
met links de stenen
vuurtoren duidelijk te onderscheiden, evenals het
aan de trapgevel
herkenbare Oude
Mannen en Vrouwen
Gasthuis.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beectortaraitraat 33
tetefoon122G8of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

lllviiiirijf
VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

N V ü B

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

ai moer dan 60 jaar tot uw dienst

B
ou w. b v.
riouei.i^n K} ..\..315428.
iaistaltatfe bureau

ÜIMIEMEIIEIM B-V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend instaHatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en toodqieterawerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingn ormesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

omroepers
OSS-ATHLETIEKOP DUINTJESVELD
Onder bevoegde leiding zet OSS de athletiektraining uit de zaal ingaande maandag 9 mei a.s.
voort op het duintjesveld en wel vanaf 18.30
uur voor de jeugd en vanaf 19.30 uur voor de
ouderen.
Meldt u ten spoedigste bij mej. L.Turkenburg,
Flemingstr. 344 of vraagt inlichtingen onder
tel.nr. 12918 of 13803.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150.- tot f 350,D« Drie Starran,
Lang* Bogaardstrat 6 - Haarlem
(bij de Boterrnarkt)
tol, 023 - 31 14 60

Dmkwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Ksrkpad 6 - Tol. 12703 - Zandvoort

te huur gevraagd voor 4 tot
6 weken (juli - aijg.) VRIJ
HUIS met tuin en tel.
Reakties na 19.00 uur tel.
020-903310.
VAKANTIE
te huur gevraagd voor de
laatste 2 weken van augustus voor 3 pers. Woning of
appartement (liefst dicht
bij zee) bestaande uit 2 kl.
sip. kamers, woonkamer
plus keuken.

PvdA 1 Mei manifes
tatie in Amsterdam
U kunt voor deelname aan de
dag van de arbeid kosteloos mee
met de Bus die om 12.30 uur
vertrekt vanaf het Stationsplein.
De terugreis naar Zandvoort is om
17.00 uur.
Vanaf heden aanmelden bij
Anneke de Wid, Hobbemastraat 16,
tel. 13045

PvdA
afd„ Zandvoort

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

v. d.mijnWerff
bakker
rindsl746
GMthuttplein 8
ta winkelcentrum
Nieuw Noord

TeL 12129

tel. 020 - 938098

THUISNAAISTER
heeft weer tijd
voor het bekleden van
banksteikussens, boot
en caravans, tuinmeubeld. tel. 023-322961
A. Ritmen.
1948 - 1983
35 Jeer tandteehnlker
1973 - 1983
tien jaar
gevestigd In Zendvoort
tolafoon 1 43 68

Astma Fonds
kent geen
adempauze..
Nationale AstmakoHekte 2-8 mei 1983

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...
amsterdam / nieuwendijk '37 / tel. 020-240434
zandvoort / kerkstraat 1 1 / tel. 02507-1 35 «O
*^Pa^ÈL
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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
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alleen het dekor van o.h.v.z.
verdient een kompliment

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond gaf
de zandvoortse toneelvereniging 'Op
Hoop van Zegen' een opvoering van
'Schat ik ben er hoor', een blijspel van
jack Popplewell. Wij waren er zaterdagavond en voorzitster Sylvia Holsteyn
had het met haar opmerking dat het songfestival het won van 'Op Hoop van Zegen' bij het rechte eind: wij telden amper zestig bezoekers in 'de Krocht*.

nieuws
kort & klein

• Morgen, donderdag en vrijdag zullen
in gebouw 'De Krocht' opvoeringen
plaatsvinden van 'Stars in strips', de
titel waaronder de Wim GertenbachMavo haar jaarlijkse revue presenteert.
Het programma vermeldt de namen
van zo'n twintig medewerkenden,
onder wie een paar die een groot aandeel hadden in vorige suksessen. Ongetwijfeld een gebeuren waarnaar met
belangstelling wordt uitgekeken.

Wat de inhoud van het stuk betreft: Wanneer Cel ia Johns na twintig jaar baalt van
het huishouden en de zeepfabriek van
haar man Rupert hoe langer hoe meer
mevr. Kraan-Meeth
achteruit gaat lijkt het haar een goed idee het rollenpatroon maar eens te wijzigen. Wanneer zij de leiding van de fabriek heeft overgenomen en een ambitieus sekretaris heeft aangesteld die zich
ook financieel in de fabriek wil interesseren komt het bedrijf weer spoedig tot
bloei. Rupert doet het huishouden, heeft
een vast bridge-middagje, volgt een tekenkursus en houdt koffiepraatjes met een
vriend wiens vrouw eveneens de voorkeur geeft aan werk buitenshuis, waardoor ook hij het huishouden draaiende
moet houden. De ongetrouwde dochter
van het echtpaar Johns komt met een
tweeling terug uit Canada en Rupert's
huishoudelijke besognes breiden zich
dan uit met het zoethouden van de baby's
en het strijken van hun omvangrijke luierwas.

• Ter gelegenheid van de uitgave van
het boek Streekdrachtmotieven' van
Emmy van Vrijberghe de Coningh en
van de opening van de gelijknamige
tentoonstelling zal Henk van Ulsen op
29 april .a.s. 's middags om 4 uur in
het Cultureel Centrum een korte inleiding houden. De tentoonstelling omvat een groot aantal originele tekeningen uit het boek alsmede het merendeel van de kostuumonderdelen die
model stonden voor de tekeningen.
Het Cultureel Centrum zal op 29 april
geopend blijven tot 's avonds 7 uur.
Daarna tot en met 22 mei dagelijks van
half twee tot vier uur, met uitzondering
van maandag en dinsdag.

De handelingen spelen zich af in een bijzonder geslaagd dekor, kompleet met
bankstel, boekenkast, een funktioneel
drankmeubel en een voorportaal met
glazen wanden waardoor men vanuit de |
zaal bezoek kon zien aankomen. Knap
gedaan, en een kompliment aan dekorbouwers Cornelis van der Klauw sr., Herman van der Klauw en Ed Leuven is dan
ook alleszins op zijn plaats. En bij dat
ene kompliment moeten we het helaas
laten. Het liefst zouden we er nu héleIn de eredivisie zou men er van watermaal het zwijgen toe doen want wat
tanden, 62 doelpunten uit 21 wedstrijmoetje in vredesnaam vertellen van een
den, bijna 3 per duel, het tekent de niet
oervervelend stuk met voorspelbare situaties en grapjes ? Van, met uitzondeaflatende dadendrang van de zandvoortring van Cisca Paap Lammers en misse scholiertjes tijdens hun jaarlijkse voetschien Ed Leuven, zeer matig akterende
baltoernooi.
spelers en hun gebrekkige rolkentiis ?
Er was al meing uurtje na schooltijd beDe regie was in handen van Jan Heynes
steed aan grondige training voordat de
en de hoofdrollen werden vertolkt door
jeugd van de 7 lagere dorpsscholen zich
Gerard Schouten, Cisca Paap-Lammers
vorige week maandag, dinsdag en donderen Ed Leuven. Verder vermeldde het pro- dag in het strijdgewoel stortte op de velgramma de namen van Martje van der
den van zaterdagklup Zandvoort '75.
Klauw- Bos, Ingrid Visser, John F.G. van De Nicolaasschool, bekerwinnaar van
der Klauw, Herman van der Klauw en
1982, diende dit jaar de titel te verdediYvonne Niemeyer. Souffleuse was Jo
gen. Een verrassende nederlaag op de
Bisenberger- Kromhout, wier aanwezigeerste speeldag tegen de Oranje Nassauheid in het hokje ook in de zaal niet on- school wierp de kampioenspretendent
echter terug. Vanaf dat moment ontopgemerkt bleef.
spon zich een spannend duel tussen
Oranje Nassau-, Beatrix- en een terugvechtende Nicolaasschool om de eerste
plaats. Op de regenachtige slotdag ging
de Oranje Nassauschool echter tweemaal onderuit tegen de Maria-en HanH.W.
L.W.
H.W.
L.W. nie Schaftscholieren. De Nicolaasjeugd
april
liet geen steek meer vallen, won gedeci27
0426 12.26 16.47 00.47 deerd
van medekoploper Beatrix en
05.05 13.05 17.24 01.24 daarmee
28
de beker. Topskoor29
05.36 13.36 17.57 01.57 der werd opnieuw
deze school ook met 16 tref02.31
06.08 14.08 18.31
30
fers. Het minst gepasseerd werd de Oranje Nassau, die maar drie doelpunten
springt!) 29 april
toeliet.

foto Jacob Koning

zandvoort
zal haar
missen
Afgelopen zondag overleed na een langdurig ziekbed mevrouw S.van den BergDorreboom. Met mevrouw van den Berg
die in juni tachtig jaar zou zijn geworden,
verliest Zandvoort een markante persoonlijkheid die veel voor de zandvoortse gemeenschap heeft gedaan.
Dat de gemeenschap dit wist te waarderen bleek uit de haar in 1973 ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag
verleende koninklijke onderscheiding,
de eremedaille in goud verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau, waarmee
tevens uiting werd gegeven aan de waardering voor haar werk in de illegaliteit.
Dit verzetswerk, het verzorgen van bonkaarten voor onderduikers en werkverschaffing, waarvoor zij in 1944 twee
maanden in de vrouwengevangenis in
Amstelveen werd opgesloten om daarna te worden overgebracht naar Utrecht,
werd begin vorig jaar opnieuw aan de
vergetelheid ontrukt toen zij tesamen
met vier andere plaatsgenoten het verzetsherdenkingskruis in ontvangst
mocht nemen.

Het was niet verwonderlijk dat mevrouw Van den Berg na de bevrijding
als kommissielid haar krachten wijdde
aan het plaatselijk komité van de Stichting 1940-1945, maar ook in het Oranje-Komité, als leidster van de Zondagsschool en als mede-oprichtster van de
Zandvoortse Zwemklup "De Zeeschuimers" heeft zij belangrijk werk gedaan.
Wanneer wij daaraan toevoegen haar
bestuurslidmaatschap van do plaatselijke afdeling van de Algemene Nederé Het motto'op de markt is uw gullandse Bond voor Ouderen en haar
den een daalder'waard gold vorige
voorzitterschap
van het daaronder resweek woensdag niet zozeer voor de
sorterende
Koor
voor Ouderen 'Voor
bezoekers van de weekmarkt aan de
Anker' zijn we ervan overtuigd dat we
Prinsesseweg als wel voor de illegale
nog tal van funkties hebben vergeten.
gokkers die.daar hun daggeld poogden
te verdienen. Drie inwoners van de kaas- Aan een druk bezet leven, voor een bestad verleidden de marktgangers tot een langrijk deel in dienst van de medegokspel met doosjes en een balletje, dat mens, is thans een eind gekomen. Zandvoort zal haar missen.
uitsluitend winstkansen bood als de
19-jarige spel maker zijn 'toevallig' passerende kollega liet meedoen. Een uitgezette wachtpost kon niet verhinderen dat de politie de drie alkmaarders
in de kraag vatte en f 150,- speelgeld
verbeurd verklaarde.

school voet ba Hertjes scoorden
er lustig op los

waterstanden

De uitslagen van de sportief verlopen
kompetitie:
Nicolaas-Plesman 2-1; Nicolaas- Oranje
N.1-4; Maria-Hannie S.3-3; Beatrix- Maria 4-0; Oranje N.-v.Heuven G. 1-0; Piesman-Hannie S. 0-5; Beatrix- v.Heuven
G. 1-1; v.Heuven G.- Nicolaas2-3; Plesman- Maria 1-0; Nicolaas- Hannie S.3-1 ;
Plesman- Oranje N. 0-5; Beatrix - Hannie
S. 3-1; Beatrix-Oranje N. 0-0; v.Heuven
G.- Maria 0-3, Beatrix- Plesman 2-0; 0ranje N.-MariaO-1; Plesman-v.Heuven G.
0-0; v.Heuven G.-Hannie S. 0-2; MariaNicolaas 1-3, Nicolaas- Beatrix 4-0; Hannie S.-Oranje N 1-0.
1. Nicolaas 10pnt. 2. Beatrix 8 pnt.
3. Oranje Nassau 7 pnt. 4. Hannie
Schaft 7 pnt. 5. Maria 5 pnt. 6. Plesrnan 3 pnt. 7. van Heuven Goedhart
2 pnt.

wordt donateur

• De 3 onverlaten die onlangs een niet
aangekondigd bezoek brachten aan een
aantal zandvoorse scholen, hebben donderdag hun inbrekerswerk bekend. Bij
het verhjpor kwam verder boven water
dat zij in maart vernielingen hebben
aangericht in padvindershuis de Zeedistel en in april inbraken in 2 huisjes
op een landje in het binnencircuit. Ook
de mishandeling van een plaatsgenoot
staat op hun kerfstok.
• De evenermntenkommissie van de
Zandvoortse Volkstuindersvereniging
heeft de prijzen uitgereikt die hoorden
bij de paastekenwedstrijd voor kinderen. De gelukkigen waren (leeftijdgroep
9-12 jaar): 1. Sylvia Mors; 2. Tanja
Paap; 3. Philip Waaning, {leeftijdgroep
6-8 jaar): Tamara Karsten; 2 Sander
Dromme1; 3. Mike Hogervorst. (kleuters
t.e.m. 5 jaar): 1. Michiel v.d. Bos; 2.
Vanessa v.d. Oever; 3. Jennifer Dröse.
De tekeningen zijn nog te bewonderen
in het 'praathuis' bij het kompleks aan
de Keesomstraat.

maak minimaal
ƒ10,over op giro

Greenpecice

onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

familieberichten

oud-zand /oort wil werkgroepen
om (cultuurbezit te beschermen
Dat het Genootschap "Oud Zandvoort"
zich in een groeiend ledental mag verheugen is te danken aan het eigen orgadn "De Klink" en tijdens de vrijdag
j.l. gehouden ledenvergadering bracht
voorzitter Hilbers daarvoor dan ook
dank aan redakteur/samensteller/uitgever/bezorger, de heer P. Brune. Maar
ook verder gaat het "Oud Zandvoort"
naar den vleze en dat kwam naar voren in de jaarverslagen van zowel sekretaris Jansen als penningmeester Althuisius.
Uit het financieel overzicht van laatgenoemde bleek namelijk dat het jaar
1982 een batig saldo van bijna f 2.600,had opgeleverd waardoor de geldmiddelen aan het eind van het jaar ongeveer
f 5.500,- bedroegen. Misschien was dat
mevr. Kraan-Maeth
wel de reden dat het bestuursvoorstel
om de minimum-kontributie van f 10.op f 15.- te brengen niet met gejuich
werd ontvangen Toch bleek bij de
stemming dat een meerderheid van de
aanwezige leden het voorstel steunde,
een meerderheid die echter zo krap
was dat het bestuur besloot de kontributie van f 10.- te handhaven. (Een
naar onze mening wel wat wonderlijke
beslissing). Wat de bestuursverkiezing
betrof deden zich geen problemen voor
en daar er geen opgave van tegenkandidaten was ontvangen werden zowel de
periodiek aftredende bestuursleden
J.M. Bluys, Th.B.M. Hilbers en J.J. Koning als de nieuwe sekretaris J. Paap bij
akklamatie gekozen. Zijn voorganger,
de heer M.B.V. Jansen, die het afgelopen jaar het sekretariaat had bemand
ontving als dank het onlangs uitgeko-

degradatie
gevaar
voc
zvm
De jongste nederlaag van ZVM tegen de
Spartaan heeft de zandvoorters in een
uiterst penibele situatie gebracht. Wat
enige maanden geleden nog ondenkbaar leek, is nu een feit. De meeuwen
dreigen het éénjarig bestaan in de eerste
klasse A niet te overleven.
Samen met het troosteloos onderaan
bungelende N FC is ZVM de voornaamste kandidaat voor een van de twee degradatieplaatsen. Laatste strohalm is
wellicht de slotwedstrijd tegen SEW, dat
nu nog een punt moet toegeven, maar
een wedstrijd minder heeft gespeeld.
ZVM heeft grote moeite een homogeen
team op het veld te krijgen. Zonder Pratt,
Buchel, de geschorste Plaizier en Makau,
en met een paar halffitte spelers, is niet
de inzet maar.wel de stootkracht uit de
ploeg verdwenen. Invallende junioren
als van Meelen en de Kluyver tonen
veel talent, maar zijn vaak nog te licht
om de roetiniers te doen vergeten.
Tegen de Spartaan wisten de zandvoorters zich afgelopen zondag in Amsterdam
lang staande te houden. De thuisklup
bouwde al snel een overwicht op, maar
vond een vastberaden verdediging met
een uitblinkende keeper Steffers op haar
weg. De tegenaanvallen van de kustbewoners waren te schaars en hielden niet genoeg gevaar in, de gastheren konden de
druk naar believen opvoeren. 5 minuten
voor de rust viel de onvermijdelijke treffer, John Dal tekende voor het verdiende
doelpunt 1-0.

men tweede deel van "Kent u ze nog
de Zandvoorters".
Omdat het genootschap het gevoel heeft
te kort te schieten in zijn aktiviteiten
stelt het bestuur voor werkgroepen te
vormen voor nader histories onderzoek.
Zoals de heren Steen en Zwaag bijvoorbeeld al jaren bezig zijn met het vastleggen van het Zandvoorts dialekt zou
dit ook kunnen gebeuren ten aanzien
van het Zandvoorts kostuum en met
zijn in het orgaan 'De Wurf' verschenen
artikelen heeft Bob Gansner daartoe al
min of meer de aanzet gegeven, aldus
de heer Hilbers, die voorts van mening
is dat ook de Zandvoortse Bomschuit
Bouwclub als werkgroep kan worden
beschouwd. Spreker betreurt dat het
gemeentebestuur bij het beheren van kultuurgoed nog steeds een afwachtende
houding aanneemt en hoopt dat daarin
bij het vormen van werkgroepen verandering komt. Tijdens een diskussie over
het Cultureel Centrum, waar het Genootschap "Oud Zandvoort" en de folklorevereniging 'De Wurf ' gezamenlijk
de stijlkamers en de regentenkamer
hebben ingericht, kwam de wens naar
voren de verschillende aktiviteiten van

het genootschap weer in genoemd centrum onder te brengen.
IVIet de door de heer Bluijs te verzorgen
projektie van fotoos van opmerkelijke
gebouwen, gevels en plekjes in de gemeente liep het een beetje anders dan
was gepland maar uiteindelijk voldeden
de aaneengeschoven tafels waarop de
door hem en Ir. Wagenaar gemaakte
fotoos waren uitgestald uitstekend. De
fotoos toonden huizen, en daar ging
het om, die allemaal ouder waren dan
vijftig jaar, zoals het huis van Annie
Volhand het pand N'reuwstraat 7 met
boven het glas-in-lood raam een z.g.
levensboom, huizen metstolpdeuren in
de Poststraat, "Bennoheim", villa's aan
de Kostverloren en niet te vergeten de
karakteristieke bebouwing van de Haarlemmerstraat waarbij van de twee huizen onder één dak dikwijls het ene
helemaal is gemoderniseerd en voor het
andere nog de stereotiepe houten waranda prijkt. Het is te hopen dat de
daarvoor in aanmerking komende panden spoedig een plaatsje krijgen op een
monumentenlijst. Ze zijn dan in ieder
geval beschermd tegen verminking en/of
afbraak.

"Zalig de doden, die in de Here sterven,
van nu aan. Dat zij rusten van hun
moeiten, want hun werken volgen hen na"
(Openbaring 14 : 13)

Met de moed en het vertrouwen, die haar
welbesteed leven zo hebben gekenmerkt,
is tot ons grote verdriet op de leeftijd van 79
jaar uit ons midden heengegaan onze lieve
en zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder
MEVROUW SIJTJE DORREBOOM
echtgenote van H.J. van den Berg Sr.,
draagster van de Eremedaille in Goud
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
en van het Verzetsherdenkingskruis.
Zandvoort: H.J. van den Berg Sr.
Duiven: H. Hennis Sr.
drecht:
A.M. Hennis-Ooms
Polly
Henne en Claudine
Zandvoort: A. Bakels-Hennis
N.F. Bakels
Nanfred, Els en Branco
Suzette en Bouke
Victor en Rowena
Families Walters en
van den Berg
2041 JS Zandvoort, 24 april 1983
Van Galenstraat 46
De overledene is opgebaard in één der
rouwkamers, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren dinsdag- en woensdagavond
van 20.00 uur tot 20.30 uur.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
afdeling Zandvoort
ALGEMENE LEDENVERGADERING
agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag Welfare
7. Jaarverslag Colonne
8. Rondvraag
9. Sluiting

De gedachtenisdienst, die op donderdag 28
april 1983 te 13.30 zal plaatsvinden in de
Ned. Hervormde Kerk aan het Kerkplein te
Zandvoort, zal worden voorgegaan door de
weieerwaarde Heer Ds. C. Mataheru.
De teraardebestelling zal plaatsvinden te
15.00 uur op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat Zandvoort.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 11 mei 1983, aanvang 20.00 uur aan de
Julianaweg 17 te Zandvoort.

Voor belangstellenden, die niet over eigen
vervoer beschikken, zal een bus rijden tussen
de kerk en de begraafplaats v.v..

BOUWPLANNEN

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met ingang van 2 mei 1983 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie bij
afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (op werkdagen van 8.30 uur - 12.30 uur)
voor een ieder ter inzage ligt een plan voor
de bouw van 28 wooneenheden op het perceel Dr. Smitsstraat 7 en een gedeelte van de
Banckertstraat.
Tijdens de termijn van de ter visie legging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit plan indienen.

PvdA viert 1 mei
in de rai.

Zandvoort, 21 april 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

De benen hadden in de tweede helft het
juiste ritme nauwelijks gevonden of de
beslissing was al gevallen. Uit een vrije
trap schoot Wim Acda de bal onhoudbaar tussen de ZVM-palen 2-0. Van Staveren, Water, van der Meij en Schoort
zochten het Spartaanse doel een aantal
malen op maar boekten geen sukses.
Goalie Steffers behoedde ZVM tenslotte voor een grotere nederlaag.
A.s.zondag spelen de zandvoorters op
eigen terrein tegen JOS, dat alles in het
werk zal stellen om zijn titelkansen te
behouden. De ranglijst ziet er nu als
volgt uit:

omroepers
A. Rltman

1948

-

1983

35 Jaar tandtechniker

1973

-

1983

tien jaar
gevestigd In Zandvoort

Te belangrijk
om alleen aan
eanduoortee Noerar* de deskundigen
over te laten.

Zondag 1 mei is 't feest m de
RAI in Amsterdam. Meifeest,
dag van de arbeid de PvdA
viert die dag samen met honderden leden en sympathisanten. En met u. 's Middags tussen half twee en vijf uur.
Programma'? Gevarieerd. Natuurlijk met politiek. Wim Kok
van het FNV spreekt. En Joop
den Uyl. En Karel van Miert van
de Belgische Socialistische
Partij. En Max van den Berg.
Daarnaast ontspanning. Jango
Edwards komt. En de Internationale Nieuwe Scène. In verschillende zalen van het RAI
Congrescentrum zijn gevarieerde programma's: kleinkunst, films, cabaret, jongerenprogramma met de Naaldhakken, kinderprogramma. Spel-

letje, boekenveiling, politieke
markt, actie voor Nicaragua.

Voor Zandvoortse deelnemers
gratis vervoer naar Amsterdam
en terug en toegang tot de RAI
Aanmelden
Anneke de Wid - Hobbemastraat 16-tel. 1 3045
...er is een wereld te winnen...
En 's avonds is er in de Jaap
Edenhal een grote 1 mei-manifestatie van een groot aantal
linkse partijen en organisaties,
waaraan ook het gewest Amsterdam van de PvdA meewerkt

PvdA viert 1 mei

PvdA
afd. Zandvoort
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vanavond nieuwe start dolf irama koerant op woensdag
De dans om de dolfijnen, die huizen in
zandvoorts enige slechtweerakkommodatie voor badgasten, is toch nog vrij
abrupt beëindigd.
Niet in een katastrofe, zoals lang verwacht mocht worden, maar met een
akkoord tussen Bouwes-kurator en zakenlieden die nog wel brood en spelen
zien in het Dolfirama. Een Dolfiramanieuwe stijl wel te verstaan, want louter op de buitelingen en kapriolen van
de viseters kan de onderneming zakelijk bezien onmogelijk draaien.
Wie nu precies de nieuwe eigenaars zijn
en welke financiële konstruktie voor het
bedrijf gevonden is, is in tegenstelling
tot een aantal voorbarige persberichten,
nog allerminst duidelijk. De zakelijke
leiding ligt in handen van de zandvoortse ondernemer Van der Meulen, zodat
trainer Slootmaker die zijn vasthoudendheid tijdens een moeilijke periode beloond ziet, zich met een gerust hart kan
wijden aan het waterballet van zijn
showdieren. Van der Meulen wenst zich

Wat ook de reden van deze behoedzaanv
heid moge zijn, het lokale drama van
een zieltogend Dolfirama, dat zich ge, ruime tijd aftekende, maar door de
duistere praktijken van de canadeze
spekulant Hordo in een akuut stadium
kwam -dat van stervensbegeleidingis in ieder geval afgewend. In de nieuwe opzet die de ondernemers voor
ogen staat is nu eens geen plaats voor
wilde dagdromen, maar voor nuchtere
en realiseerbare ideeën.
Allereerst is met heldere witte en blauwe kleuren eindelijk een einde gemaakt
aan de weinig uitnodigende katakombensfeer in het gebouw, maar belangrijker is dat de show zich niet langer zal
beperken tot het optreden van de dol-

19 april -25 april 1983.

fijnen. Er staat een non-stop voorstelling op stapel met shows, films en regelmatig gastoptredens van bekende artiesten. Bezoekers van de badplaats kunnen de hele dag terecht in het nieuwe
Dolfirama, voor kinderen zijn er speciale attrakties, een restaurant en een
bar kunnen de hongerigen voeden en
de dorstigen laven.
Een overdekking van het waterbassin
moet het mogelijk maken popgroepen
en orkesten een podium te bieden. Het
plan om daarop ook boksgala's te organiseren is de fase van de pure toekomstdroom al voorbij. Volgens Van der Meulen zijn kontakten gelegd met de bekende zandvoortse boksmanager Ruh-

ling die veel entoesiasme toonde en
medewerking heeft toegezegd. De aanleg van een afneembaar plankier boven
het bad is echter geen sinekure en het
zal zeker nog 2 maanden duren voor de
juiste konstruktie daarvoor gevonden is.
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt, de
laatste dagen zelfs met 45 man tegelijk,
om het Dolfirama op tijd klaar te krijgen voor de feestelijke opening die hedenavond tussen 18.00 en 20.00 uur
plaatsvindt. De vele genodigden krijgen de nieuwe show van Slootmaker
gepresenteerd en kunnen uit de mond
van Viola van Emmenes vernemen welke plannen er nog in het verschiet liggen.

op bevrijdingsdag -donderdag 5 mei a.s.- hebben de
medewerkers van ons blad vrijaf en is ons kantoor
aan de Achterweg gesloten.
in verband hiermee verschijnt de koerant alleen op
woensdag 4 mei a.s.

unicum'73 verrichtte
pionierswerk
Toen tien jaar geleden de Sportclub
Unicum'73 werd opgericht stond de
initiatiefnemers één punt duidelijk
voor ogen: de integratie moest voorop
staan. Tegenwoordig vinden we dat de
gewoonste zaak van de wereld, maar
achteraf blijkt dat de toenmalige oprichters pioniers zijn geweest.

S.C. Unicum '73 was namelijk de eerste
gehandikapten-sportvereniging waar
niet-gehandikapte tafeltennissers en
boogschieters welkom waren. De integratie ging verder, er werd op het binnenterrein van Nieuw Unicum een
magnifieke tennisbaan aangelegd^en er
kwam een badminton-afdeling. Tal van
niet-gehandikapte sportbeoefenaars maken thans gebruik van de uitstekende
sportakkommodaties van Nieuw Unicum en het gevolg daarvan is dat de
integratie zich heeft voortgezet tot
in Nieuw Unicum zelf, want waar kun
je beter napraten en ervaringen uitwisselen dan bij een kop koffie of een
biertje op de Brink?

De favoriete sport van voorzitter Ad
Gooyer is boogschieten,niet alleen
omdat deze heel goed vanuit een rolstoel kan worden beoefend maar ook
omdat gehandikapten zich hierin op
basis van volledige gelijkwaardigheid
met validen kunnen meten. Ook tafeltennis heeft veel kunnen doen voor de
integratie-gedachte. Er worden jaarlijks veel toernooien door de Nederiandse Invaliden Sportbond georganiseerd waaraan tal van Unicummers
meedoen en zij zijn dan ook hard bezig in Kennemerland furore te maken.
Tijdens de ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van S.C.'Unicum 73'
georganiseerde sportweek die morgen,
30 april, om half elf door de direkteur
van Sport- en Jeugdzaken, de heer
Wertheim, zal worden geopend gaat
een geheel nieuwe sport van start,
namelijk jeu de boule. Met dit uit
Frankrijk afkomstige spel dat tal van
mogelijkheden biedt, speciaal voor
gehandikapten, kunnen belangstel-

kollege wil werk scheppen
voor jeugdige werkelozen
B en w hebben besloten meer mogelijk
heden te kreeëren voor jeugdige werke
lozen om werkervaring op te doen. In
navolging van een soortgelijk projekt
in Haarlem, waar zo'n 300 jongeren
tijdelijk aan de slag kunnen, zal ook
in Zandvoort gelegenheid komen om
met behoud van uitkering onbetaalde
arbeid te verrichten.

Er zijn bij de gemeente 15 banen te
vergeven, maar mocht er veel animo
zijn voor deeltijd, dan is er wellicht
voor 30 mensen werk. In principe komen alleen werkeloze zandvoorters ongehuwd: Bernardus Marinus Pel
5 der de 23 jaar in aanmerking, die makSchelvis en Danielle Evelyn van Aï
simaal 1 jaar ervaring op kunnen doen
rongen.
bij de gemeentelijke diensten en bedrijgeboren: Jolanda Regina Maria
ven of op de raadhuisafdelingen. Op
dochter van A. Benning en J.J.M, van
die wijze zou men zich later een betere
Kleeff; Marleen dochter van J P. Vink»
'rpositie op de arbeidsmarkt kunnen veren B.C.E. Zonneveld; Kelly dochter^
•* haffen, meent het kollege.
van K.H. Grannetia en H.T.M. Brakèï
ondertrouwd : Cornelis Leegw:
en Gerda van Loo ; Joseph Gerardt
Maria Zwart en Mirsada Bajrovic. i.

overleden: Johannes Leendert Mopji
Nadrukkelijk stellen dedorpsbestuuroud 53 jaar; Maria Berkhout, oud
•s dat het op basis van vrijwilligheid
Thecla Maria de Groot geb. Duin, ouö^
iet gebeuren Geen enkele uitkerings50 jaar; Hendrika Brandjes geb. Loog-j|; ^Srekker kan verplicht worden op deze
man, oud 73 jaar; Antonie Corn lis } 'x£Wïjze aan het werk te gaan. Affiesjes en
Ledegang, oud 72 jaar; Arie Paap, oug '•folders over het projekt liggen bij de
92 jaar.
;afd. sociale zaken, de receptie van het

raadhuis en in de bibliotheek. Kandidaten met belangstelling kunden rechtstreeks kontakt opnemen met de afd.
personeelszaken van de gemeente óf de
aan de folder gehechte invulstrook opsturen. Tijdens een gesprek op genoernde afdeling wordt vervolgens bezien wat
de mogelijkheden zijn. Het gaat in alle
gevallen om volwaardig werk, niet zo
maar wat klusjes, met een goed omschreven takenpakket. De aard van het werk
is heel gevarieerd en loopt uiteen van
administratieve tot techniese arbeid bij
publieke werken, de afdeling welzijn, op
het archief enz. Na afloop wordt een
getuigschrift verstrekt.

sidieregelingen voor eksperimentele arbeidsprojekten.

Een begin vorig jaar in Haarlem gestartte koordinatie-groep Werkgelegenheidsproblematiek ging enige maanden terug
ter ziele bij gebrek aan resultaten. Een
nieuwe opzet bleek noodzakelijk. Via
de instelling van een platform werkgelegenheidproblematiek en een toetsingskommissie is het werkervarings
projekt voor jonge haarlemse werkelozen van de grond gekomen. In maart
besloten de wethouders van sociale
zaken van de regio om het projekt in
de eigen gemeenten te introduceren.
Het zandvoortse voorstel is goedgeDeze -vooralsnog bescheiden- bijdrage keurd door de toetsingskommissie die
onder meer moet bezien of de pro-deo
aan de werkeloosheidsproblematiek
arbeid niet konkurrentievervalsend
komt niet uit de lucht vallen. Sinds
1980 is de werkgelegenheid in de regio, werkt en of de afstemming met de
andere gemeenten deugt. Volgende
meer nog dan e|ders,pijlsnel gedaald.
week komt het plan ter bespreking in
Met name de jeugdwerkeloosheid is
de raadskommissie voor maatschappe
schrikbarend toegenomen, 38% van
lijk welzijn.
de werkelozen is jonger dan 23 jaar.
Maatregelen om die ontwikkeling een
halt toe te roepen zijn stuk voor stuk
in het slop geraakt. Het bedrijfsleven
is al blij als er geen gedwongen ontslaVrijwillige Hulpverlening
gen bijkomen, van nieuwe arbeidsplaatsen is geen sprake. Noodgedwongen
richtte de overheid zich, tot nu toe
evenmin met veel sukses, op de alterna17373
tieve werkgelegenheid met maatregelen
als het Gemeenschapstakenplan en sub-

lenden op maandag 2 mei kennismaken. Schakers komen al eerder in aktie
tijdens een simultaanwedstrijd tegen
Jan Hein Donner terwijl in de loop
van de week nog tal van andere sportevenementen aan de beurt komen. Zo
zullen de bewoners kunnen deelnemen aan een 'levend ganzenbord' en
zal Dick Passchier op de Brink een
Nationale Zeskamp leiden. De sportweek wordt besloten met een feestavond waar "The Amazing Stroopwafels' de muziek zullen verzorgen, maar
niet voordat alle deelnemers zich
hebben kunnen sterken aan een 'rollend buffet'.

eanduoor>5e NoeranJ1

geen ontheffing wet-geluidhinder
voor
circuit

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 1 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. I-Doorn uit Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
zondag 1 mei a.s.:
10.00 uur : Dr. R. Fernhout, Alphen
a/d Rijn

Gedeputeerde Staten van Noordholland
hebben de Cenav geen vergunning gegeven om na september de racerij voort
te zetten. Omdat de Wet Geluidhinder
dan van kracht wordt, was het circuitbedrijf verplicht om voor 1 april een
aanvraag bij GS in te dienen. Door het
ontbreken van een aantal vereiste gegevens waren de provinciebestuurders
niet in staat het verzoek te beoordelen,
zij hebben de aanvraag voor een vergunning dan ook niet-ontvankelijk verklaard.
Zowel de Cenav als het gemeentebestuur van Zandvoort zijn tegen die beslissing in beroep gegaan bij de Kroon.
Tegelijktijd is aan de Raad van State
gevraagd de beschikking van GS te
schorsen of een voorlopige voorziening
te treffen. Zou dat niet gebeuren dan
treedt een verbodsbepaling in werking
en kan het circuit de loketten sluiten.
De gemeente is eigenaresse van de racebaan en wordt, aldus het beroepsschrift
van b en w ernstig in haar belangen geschaad als de betonnen piste niet meer
geeksploiteerd kan worden. Volgens
b en w was het niet mogelijk voor de
Cenav op tijd de nodige gegevens bij
elkaar te krijgen. In de winter konden
geen geluidsmetingen verricht worden,
omdat er dan geen races plaatsvinden.
Wel zijn er oude geluidsrapporten, maar
die kloppen niet meer met de huidige
situatie. Zo rijden de formule 1 en 2
koereurs alleen nog maar met geluiddempers wat gevolgen heeft voor de
totale lawaaibelasting in de omgeving
van het circuit. Tussen de Cenav, provinciale waterstaat en het miljeuburo
van het gewest vindt nauw overleg
plaats om op zo kort mogelijk termijn
een korrekte vergunningaanvraag bij
GS in te dienen. Tot zover het kollege.

nieuws
kort & klein
• Vanaf a.s. zaterdagavond tot zondagmorgen zullen in verband met
werkzaamheden aan de spoorbrug
over de Lek bij Culemborg de intercity-treinen Zandvoort-Maastricht worden omgeleid via Arnhem en Nijmegen.
Een reistijdverlenging van 1 uur is het
gevolg.
• De Rooie Vrouwen houden op
maandag 2 mei een thema-avond over
'Vrouwen en Energie' in 't Stekkie,
Fahrenheitstraat 7. Aanvang 20.30
uur. Van de Werkgroep energiediskussie (WED) zullen Madeleine Grommers en Sannie Hoeksma aanwezig
zijn. De avond is voor alle vrouwen
toegankelijk.
• Zaterdag 30 april is het ook feest
voor de zandvoortse kleuters. Circus
Rigolo treedt voor hen op in het
Huis in de Duinen. Voor kleuters van
de Woelwaters, de Hannie Schaft en
Oranje Nassauschool begint de 1 uur
durende voorstelling om 9.45 uur. De
overigen, Josina van den Enden-, van
Heuven Goedhart- en Nicolaaskleintjes,
zij welkom om 11.00 uur. Ouders kunnen hun kinderen 10 minuten voor de
aanvang bij de ingang van hei Huis
brengen.
• Het vrouwenkafee in 't Stekkie is
voortaan iedere 1e maandagavond van
de maand open. Op 2 mei om 20.30
uur kunnen belangstellenden er terecht
voor een vergadering maar wie daar
geen zin in heeft kan er ook gewoon
gezelligheid zoeken.

PROTESTANTENBOND
zondag 1 mei a.s.:
10.30 uur: dhr. R.G.E. Mensink, paste
raalwerker N.P.B. Rotterda
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 30 april a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 1 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang

medische dienst
Het verzoek om het provinciaal besluit
te schorsen tot meer gegevens bekend
zijn, maakt gezien de financiële belangen die er voor Zandvoort op het spel
staan wel een goede kans ingewilligd te
worden. Raadsleden van inspraak nu,
d'66 en pvda wezen er eergisteravond
in de kommissie algemene zaken op
dat de Cenav bij zijn aanvraag erg klungelig te werk is gegaan. Niet uit onwe-

fendheid, dat kan gevoeglijk uitgesloten worden, de voorwaarden waaraan
het bedrijf moet voldoen om in de
race te blijven zijn immers al jaren bekend. Eerder lijkt het op een weloverwogen poging een definitieve beslissing
nog lange tijd voor zich uit te schuiven.
Er zal nog menig beroepsschrift en
schorsing aan te pas komen, ais deze
vertraginstaktiek voortgezet wordt.

Gedeputeerde Staten hebben overigens
ook nog steeds geen goedkeuring gehecht aan het presentje van f 100.000.dat de gemeente in de vorm van een
rekening-koerant aan Vermeulen en
de zijnen wil overhandigen. Een besluit daarover laat nu al twee-en-eenhalve maand op zich wachten.

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

bont palet van onderwerpen in de rondvraag
De raadsbijeenkomst jongstleden dinsdagavond had maar weinig om het lijf.
Voor het merendeel van de agendapunten bleek een hoofdknik en een hamerslag voldoende. De geachte afgevaardigden repten zich al na anderhalf uur naar
huis en haard.
De rondvraag, een bont palet van wat
zandvoorters bezig houdt volgens burgemeester Machielsen, duurde al met
al langer dan de behandeling van de
mini-agenda. Mr. Gielen deed, gesteund
door wd-dissident Methorst nog een
serieuse poging om de overige volksvertegenwoordigers af te brengen van hun
plannen om de subsidie aan de Klimoppeuterspeelzaal stop te zetten. Volgens
de inspraak nu-man was de gevolgde
procedure niet juist, kon zelfs gesproken worden van onbehoorlijk bestuur.
De matte blik verdween echter niet
uit de ogen van zijn kollega's, evenmin toen hij aankondigde bij gemis
aan medewerking de wijsheid hoger
op te zullen zoeken. Vvd-fraktievoorzitster de Jong merkte nog stekelig op
dat Gielen niet goed van de gang van
zaken op de hoogte was: 'u heeft blijkbaar een stukje gemist tussen uw optreden als vvd-raadslid en uw terugkomst
als inspraak-nu-raadslid.' Een evolutie
als raadslid, anders zat ik hier niet,'
repliceerde de aangesprokene.

ken doet Is dat nu arrogantie, domheid
of ongeinteresseerdheid? Wanneer kunnen we verwachten dat wij op tijd dezelfde informatie krijgen? ' Met het
antwoord van wethouder Jongsma en
voorzitter Machielsen, dat zij ruimte
nodig hebben om zaken voor te bereiden en niet voortdurend tussendoor
naar de raad willen stappen, was de
socialist zichtbaar ontevreden.

Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

Cda-er Ingwersen tenslotte kreeg toch
nog voor elkaar dat de subsidie aan
jeugdcentrum Iwanowitch, waartegen
de lokale raad van kerken protest
heeft aangetekend, alsnog op het
bordje van de raadsleden komt. Dat
was, aldus Machielsen, wat eleganter.
Een term die dinsdag vaker over tafel
vloog. Er gaat toch maar niets boven
beschaafde omgangsvormen.

nieuwbouw hulsmanhof nadert voltooiing

De ontmanteling van de Agatha-kleuterschool kwam tijdens het vragenuurtje
naar voren. Liberaal Methorst sprak
naar aanleiding van klachten van omwonenden over 'een kleine slag om Zandvoort', zo was de jeugd te keer gegaan
in het gebouw dat nu in elk geval overrijp is voor de sloop. Die had op 2 mei
plaats moeten vinden, maar de daar
huizende krakers hadden de school een
week eerder verlaten dan afgesproken
was, met medeneming van de ruiten.
De sporen van de daarna ontstane chaos zijn bij het uitgaan van deze editie
al met harde slopershand verwijderd.
Pvda-er Aukema, die al eerder op de
avond strijdlustig meedeelde zich bij
voorbaat te verheugen op een pittig
debat over de voorjaarsnota hekelde
voor de zoveelste maal het informatiegedrag van b en w, ditmaal in verband
met een publikatie in de koerant over
nieuwbouwvan 't Stekkie. Hij sprak
van 'het taaie ongerief als het kollege
zijn beleid via de kranten uit de doe-

foto Jacob Koning
; vi>t«*j

Het is voor veel zandvoorters nog steeds even wennen. Het vertrouwde ffulsmmjojjféit bejaardenhuis van de
diakome van de ned. hervormde gemeente, dat ruim driekwart eeuw (1904-1982fMffdnd des tifds weerstond
neef t plaats moeten maken vooreen nieuwbouwprojekt goeddeels bestemd voo&'djgèren. Woningbouwvereniging EMM koch t het hof op 26 maart 1982, nog dezelfde dag trokken de sloèm^ffh leer. Op l september van dat jaar liepen opzichten van IBB-Kondor met het meetlint rond over 'de &e grond en haalden
bouwvakkers het gereedschap uit de werktas. Vriidas 15 april fine de vlag in de hoogste tot
van 34 woningen. Nog geen jaar na de aanvang
tweekamerwoningen en 8 eenkamerwoningen o.
lang niet zo hoog als bij het splinternieuwe Zeel

programma
koninginnedag '83

nieuws
kort & klein
• 5 mei a s. zal een jazz-avond worden georganiseerd in wijkgebouw 't
Stekkie in noord. Vanaf 20.00 uur
treedt er het North Sea Combo op. De
toegang is gratis.
• Afgelopen maandag slaagden de heer
en mevrouw Krippendorf, de heer H J.
Keur, H. van der Klauw en B.T Koper
en de dames M. Terpstra-Zwemmer en
P. van Essen, allen leden van de brandweervereniging Zandvoort,voor hun diploma EHBO. Instrukteurs tijdens de
kursus waren de heren A. Mooijen en
R. van Essen.
• Om bij het 25-jarig huisartsenjubileum van Dr. J. Zwerver ook in materie zin een blijk van waardering te geven
kunt u uw giften storten bij de Rabobank. Grote Krocht 30-36. Zandvoort
óp rek.nr 38.63.29.567 t.n v. A.
Piers-v.d. Mije, onder vermelding van :
jubileum Dr. Zwerver, het gironr. van
de bank is 12676. Voor inlichtingen:
tel 15586.

het wordt weer tijd voor

een jack!

Wij hebben weer veel nieuwe jacks
in klassieke en
sportieve modellen

Prijzen vanaf f 69,-

KERK8TR.20

• TiL: 13136

belangrijke adressen
14.40 uur en 15.30 uur:
14444 Politie (alleen noodgevallen)
populair konsert verzorgd door de har- 12000 Brandmeldingen
monie Soli Driehuis op de Grote Krocht. 13043 Politie
15.00 uur:
14841 Gemeentesekretarie
voorstelling voor bejaarden in het Huis 17947 Informatieburo vvv
in de Duinen, verzorgd door het Artiesten-palet uit Purmerend.
(023) 242212Automobiolbedrijf
19.00 uur:
Flinterman, Zandvoortsalaan
aanvang vanjde traditionele Zandvoort
365, Bentveld.
Hopelijk verleent het oranjezonnetje,
Estafette.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
dat het vorig jaar lelijk liet-afweten,
19.30 uur:
en magazijn
ditmaal alle medewerking, zodat het
rondgang door het centrum van Zand13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
doorgaans talrijke publiek de dag goedvoort door de Show en Marchingband
en gebruikte Ranaults
gehumeurd kan beginnen. Het verdient
"Kunst en Genoegen" uit Leiden.
12135 Zandvoortte Koerant b.v.
aanbeveling het fototoestel mee van
Achterweg 1.
huis te nemen, niet alleen om het familie- 19-30 uur:
album te verrijken, maar mogelijk zelfs Omoranjebal in Hotel Bouwes.
een prijs in de wacht te slepen. Foto's
20.00 uur:
kunnen vóór 14 mei afgegeven worden
oranjerally voor auto's onder auspiciën
bij reisburo Kerkman op de Grote Krocht van^Autosport vereniging "Sandevoerde"
20.00 uur:
20. Een deskundige jury zal zich over
diskoavond
in de feesttent op het cirWETSWINKEL
het binnengekomen beeldmateriaal buicuit.
Gemeenschapshuis, Louis Davidntraat
gen.
20.35 uur:
1e en 3e woensdag van de maand van
grote muzikale show door Kunst en
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
Het programma luidt als volgt:
Genoegen op de Grote Krocht.
21.00 uur :
MAATSCHAPPELIJK WERK
optreden van het Zandvoorts Mannen9.00 uur:
Noorderstraat 1, telefoon 13459
koor samen met Kunst en Genoegen.
bedrijfsvoetbaltoernooi op velden van
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
22.00 uur:
Zandvoortmeeuwen.
vuurwerk op het strand vóór de Roton- maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
09.45 uur en 11.00 uur:
de.
kleutervoorstelling in het Huis in de
Duinen, optreden van Circus Rigolo.
10.00 uur:
aubade door de Van Lennep Marchingband uit Amsterdam aan Nieuw Unicum.
10.30 uur:
aubade door de Van Lennep Marchingband aan de Bodaanstichting, in BentMet de gebruikelijke samenkomst in de luiden om deze stilte aan te kondigen.
veld.
hervormde kerk aan het Kerkplein en
Het organiserend Komité Nationale
10.30 uur :
de stille tocht naar het gedenkteken in
Herdenking doet een dringend beroep
officiële opening van Koninginnedag
het Vijverpark aan de Vondellaan, zulop het publiek de twee minuten stilte
1983 door burgemeester Machielsen
len op woensdag 4 mei a.s., de in de
ter herdenking van de gevallenen te
op het Raadhuisplein. Vlaghijsen door
jaren '40-45 voor de bevrijding van
willen navolgen. Eksploitanten van
de plaatselijke padvindersgroepen en
ons land gevallen verzetstrijders en gehorekabedrijven worden verzocht van
het volkslied gespeeld door de Show
sneuvelde geallieerde militairen worden 19.30 tot 20.30 uur de buitenverlichband Damiate uit Haarlem
ting -zoals neon'en lichtbakken- van
herdacht.
10.30 uur :
hun zaken te doven en geen andere
aanvang motorrace op het circuit, gemuziek ten gehore te brengen dan de
organiseerd door M.A.C. Zandvoort, de
Tijdens de bijeenkomst in de dorpskerk, officiële nederlandse radioprogramKNMV en de stichting Motorsport
die om 19.00 uur begint, zal het woord ma's.
Zandvoort.
worden gevoerd door de heer H.P. Liese
10.40 uur:
uit Haarlem. Na zijn toespraak is er
opening rommelmarkt op het Kerkplein. zang door het Zandvoorts Dames Vo11.00 uur :
kaal Ensemble o.l.v. Riet van Pruissenkinderspelen op de Grote Krocht, bij
Jongens. De muzikale begeleiding wordt
mei H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
verzorgd door organist G. van Zwieten
slecht weer in het Gemeenschapshuis
1 06.47
14.47
19.04 03.04
wedstrijdspelletjes, tekenen, zingen enz. de Blom. Om 19.30 uur vertrekken
2
07.16 15.16 19.43 03.44
voor kinderen van 5 tot 13 jaar.
voor het kerkgebouw de deelnemers(sters)
3
07.49
15.50 20.26 04.26
14.00 uur:
aan de tocht naar het Vijverpark, die in
4
08.43
16.44
21.26
05.27
show van het Tamboer &n Trompettervolkomen stilzwijgen en zonder het mee- 5
0952
17.52
22.35
06.37
voeren van vlaggen, vaandels en spandoe- 6
korps 'Umuider Harmonie op de
11.12
19.12 23.49 07.49
Grote Krocht gevolgd door een rondken moet worden afgelegd.
7
07.49
12.26 20.26
gang door het dorp.
Na 20.00 uur zal bij het monument
8
00.56
08.55
13.30
21.29
14.20 uur en 15.10 uur:
door de deelnemers(sters) aan de tocht
g
01.53
09.53
14.19
22.17
optreden van de Zandvoortse Folkloretwee minuten stilte in acht worden ge10 02.37 10.38 15.01 23.00
nomen als saluut aan de slachtoffers
veretiiging "De Wurf" op de Grote
n 03.15 11.17 15.37 23.37
Krocht.
van de strijd tegen de bezetter. Van

Ondanks een steeds dunnere beurs is
het komitee Viering Nationale Feestdagen er toch in geslaagd een gevarieerd en dagvullend programma samen
te stellen voor Koninginnedag, morgen,
zaterdag 30 april.

WEI MAR 1933

DEMOKRATIE TUSSEN
FASCISME EN KOMMU N ISME
door
plaatsgenoot Dr. J. van Santen
verkrijgbaar in de boekhandel

adviesdiensten

herdenking 4de mei

waterstanden

19.45 tot 30 sekonden voor 20.00 uur
zullen in de gemeente de kerkklokken

Springtij 15 en 29 mei
Doodtij 7 en 21 mei

ENKELE PERSSTEMMEN.

Het Parool: "Van Santen weet mede
door onbekrompen belezenheid een
onverwachte kijk te bieden op de
periode, die voorafging aan Hitler".
Vrij Nederland: "....de eerste beschouwing over de Weimar-krisis, die naar
principiële volledigheid streeft: het
boek voorziet in een grote lacune."
Folia Civitaties: "Met zijn methode van
onderzoek neemt hij in Nederland een
unieke plaats in.
De Groene Amsterdammer. Het blad
publiceert met grote instemming fragmenten van het laatste hoofdstuk over
de achtergronden van de Judas-rol van
Stalin, die Weimar bewust opofferde
aan Hitler.

omroeper

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Bij de Beheersdienst van het Zandvoortse politiekorps worden gevraagd:

twee part-time telefonisten/
receptionisten (m/v)
Functie-inhoud:
- bediening hoofdtoestel telefooncentrale;
- behandeling inkomende telefoongesprekken;
- opvang van personen en behandeling van zaken, waarvoor bezoekers zich melden aan de receptie;
- innen van transactiegelden;
- tijdelijk in bewaring nemen van gevonden voorwerpen en registratie van gevonden en verloren voorwerpen;
- administratieve werkzaamheden;
- lichte huishoudelijke werkzaamheden.
Dienstverband:
20 uur per week, met wisselende diensten op zaterdag, zon- en
feestdagen en avonddiensten volgens dienstrooster.
Salaris:
van f. 757,-- tot f. 1.203,- bruto per maand (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) bij een 20-urige werkweek, exclusief
een vakantietoeslag van 7,5 o/o en een toelage voor onregelmatige
dienst van 8 o/o.
Gewenst is:
een leeftijd tussen 18 en 24 jaar;
Mavo- of Havo-diploma, alsmede een typediploma;
Ervaring in de geboden functie strekt tot aanbeveling.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beedkmanstraat 33
telefoon 122 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

GEMEENTE

Zandvoort
perm. te huur aangeb.
Gem. étage: best. uit
woonk., slaapkamer +
balkon, zijkamer, toilet
keuken en gebr. douch*
f 925,- incl. centr. verw
gas, water, licht.
tel.02507-1 8011

Bouwbedrijf
VPOR AL uw
vraag offert*
wij komen

utiliteitbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkel betimmer! ngen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al IMM dan 60 jaar tot uw dianst

Jonge vrouw 26 jaar
vraagt zomerhuis of app
te huur voor permanen

Jansen
Bouw. b315428.
v.
Haar Ie m... metste riotu i.u n n»

een part-time administratieve
kracht (m/v)
Functie-inhoud:
- behandeling processen-verbaal;
- opmaken statistieken;
- bijhouden antecedentenkartotheek;
- behandeling diverse vergunningen en ontheffingen;
- opmaken activiteitenstaten;
- overige administratieve werkzaamheden;
- lichte huishoudelijke werkzaamheden.
Dienstverband:
20 uur per week, werktijden in overleg.
Salaris:
van f. 757,- tot f. 1.203,- bruto per maand (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) bij een 20-urige werkweek, exclusief
een vakantietoeslag van 7,5 o/o.
Gewenst is:
een leeftijd tussen 18 en 24 jaar;
Mavo- of Havo-diploma, alsmede een typediploma;
administratieve ervaring.
Over beide functies kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij
de heer B. ten Haave, chef Beheersdienst, telefoon 02507 - 13043,
toestel 34.
De schriftelijke sollicitatie dient binnen 7 dagen onder vermelding
van de gewenste functie te worden gericht aan de heer Burgemeester van Zandvoort en te worden gezonden aan de heer Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeentepolitie, Antwoordnummer 15
(kan ongefrankeerd verzonden worden), 2060 VB Zandvoort.

Dr. Flieringa
AFWEZIG
van 30 april
tot 7 mei a.s.
waarnemer:
Dr. Anderson

te l. 03465-6 54 43

Bellen na 18.30 uur
SEIZOEN HULP
b.z.a. banketbak., kok,
ober, keukenhulp.
Tel. 023-263251

InstallaiteINII
B.V.

A. Ritman.
1948 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

telefoon 1 43 65

v. i Werff

uw erkend instaJtatieb
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw els ui KMI houd».

mijn bakker
tab 174*

GMtfcufepleia *

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
tetofoon 02507 -184 84*

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

•a vinkakeatrum

Nieuw Noord

Tri. 12129

KOELKASTEN gereviseerd met garantie

ophalen huisvuil
Op Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN huisvuil
worden opgehaald.
De Direkteur,
ing. N. Wertheim.

Handelsdrukwerk
DRUKKERU

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 1 41 31

Van Petegem L,V.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

O

MEI-AKTIVITEITEN

PONYPARK SLAGHAREN
weekeendarrangement Kon. dag en 1 mei.
van 29/4 tot 3/5 a f 295,- per gezin per huisje
hemelvaartarrangement
van 11/5 tot 15/5 a f 375,- per gezin per huisje
Speciaal Pinksterweekend

• tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog
(Oud en Nieuw Fascisme) in samenwerking met de Anne Frank
Stichting uit Amsterdam. (29 april t/m 14 mei)
• Film: Het meisje met het rode haar
vrijdagavond 13 mei a.s. Aanvang: 20.00 uur
Vanaf 29 april gratis kaartjes afhalen in de bibliotheek.
(slechts 80 kaartjes beschikbaar!)
• tentoonstelling over Energie in samenwerking met de Stichting
Energie Informatie (gesubsidieerd door de Stuurgroep Brede
Maatschappelijke Discussie); (16 mei t/m 7 juni)
• Film-inn:
vrijdagavond 13 mei: "Het meisje met het rode haar"
vrijdagavond 27 mei "The Fog"
aanvang 20.00 uur- toegang gratis.
• voor kinderen tot 9 jaar
elke woensdagmiddag van 2 tot half 3 voorlezen
• Leesprogramma voor de jeugd lezers
vanaf 16 mei rondom het thema: "Allemaal engerds".
• De bibliotheek is gesloten op woensdag 4 mei en
donderdag 5 mei.

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje
Trio Trip
Ook mogelijkheden om voor f 198,- een huisje
te huren a.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark plus
2 overnachtingen in het Recr. park Collendoorn
op 5 km. afstand van het Ponypark.
Incl. gebruik van alle attrakties, circus,jrogramma, ponyrijden enz.
Vraagt inl. en folder 05231 - 13 17 of 1596

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

FIETSTOCHT
14 mei 1983

H. H. KROON
(Voortaan Ja*. Koper. Dorpsplein 11. Zandvoort)
jjfcJja_lllii_MJimaLM JO
^*
V•WeMnBinHjnVVJfJ
Telefoon 023-260533

Informaties ba treffende BayafanlMan of Cramttfei
«anaal vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

Greenpeace Nederland,
Damrak 83", 1012 LN Amsterdam,

tel. 0 2 0 - 2 3 6 5 4 5 ( 2 3 1843)

83e jaargang no. 34

woensdag 4 mei 1983

eanduoorrse hoer

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

wanneer de zon schijnt is 30 april
niet stuk te krijgen
burgerlijke stand

Wanneer er maar zon is dan is Koninginnedag niet stuk te krijgen, zelfs niet wanneer het feest zo sfeerloos begint als afgelopen zaterdag met een weinig bezietencie: toespraak van de burgemeester.
Dit is trouwens de laatste jaren steeds
het geval en hoewel we onderhand begrijpen dat onze stem a ie van een roepende in de woestijn is blijven we er bij
dat de dag waarop de verjaardag van
onze landsvrouwe gevierd wordt een
betere opening verdient.

ondertrouwd: Eugene Winetou Helmich en Shirley Joan van Rhoon.
gehuwd: Hendrik Koning en Corina
Elisabeth Koonings, Arie Jan van IJzendoorn en Maria Johanna Walters; Wou
ter Cornelis Bakker en Annigje leke
van der Valk.
geboren: Ramon zoon van C. Sebre ts en V.J.C.M. Strating.
overleden: Sijtje van den Berg geb.
Dorreboom, oud 79 jaar; Lijntje Petronella de Blaauw geb. de Kuijper, oud
70 jaar; Cornelis Jan van Kreuningen,
oud 60 jaar; Clazina Wilhelmina Gadeken geb. Mulder, oud 94 jaar; Trijntje
Veenstra geb. van der Laan, oud 95
jaar; Pieter Max Blaauboer, oud 33 jaar.

mevr. Kraan-Mmth

Maar niet alleen kinderen kwamen op
deze zonnige feestdag aan hun trekken,
ook ouderen bij een optreden van het
Artiestenpalet uit Purmenrend in het
Huis in de Duinen, folkloreliefhebbers

waterstanden
mei

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

03.54
04.32
05.05
05.40
06.25
07.13
08.03
09.06
10.21
11.40
00.28
01.33
02.28
03.14
03.57
04.36
05.12

11.55
12.32
13.03
13.40
14.25
15.13
16.04
17.08
18.21
19.40
08.27
09.31
10.28
11.14
11.58
12.38
13.13

16.11
16.48
17.27
18.10
18.56
19.47
20.46
21.56
23.14
- .12.55
14.01
14.57
15.43
16.24
17.00
17.37

00.12
00.49
01.30
02.11
02.56
03.47
04.46
05.55
07.14
08.27
2055
22.02
2257
23.43
00.23
01.01
01.38

Zondag 8 mei 16.00
uur Hotel Bouwes/
Zandvoort.
Kijk ook even op pag. 4

26 april -3 mei 1983

Maar het Oranjefeest op zich zelf klonk
als een klok en dat is vooral te danken
aan het Komité Viering Nationale Feestdagen dat voor een .zeer gevarieerd programma gezorgd had. Het leek wel alsof het dit jaar allemaal een beetje anders, een beetje leuker was. De rom-

melmarkt bijvoorbeeld. Tussen twee
haakjes, waarom wordt in het programmaboekje altijd zo plechtstatig het uur
van de opening aangekondigd? Die
opening vindt nooit plaats en dat hoeft
ook helemaal niet. Zodra de jeugdige
kooplieden hun handel hebben uitge
stald gaan ze verkopen en nog voor de
vlaggen gehesen worden hebben ze aj
aardig wat handgeld in hun kistje We
hadden het dus over de rommelmarkt
die dit keer terecht alleen door kinderen werd bemand, hoogstens met een
oogje in het zeil houdende ouder op
de achtergrond. Een groot aantal krameti met echt leuk spul waarbij ook
die van het Rode Kruis niet ontbrak.
Belast sinds jaar en dag de deskundige
'(eks-Hummeloord) Saskia Beijer zich
met de leiding van het kleuterfeest in
het Huis in de Duinen, ook de juryle
den bij de kinderspelen op de Grote
Krocht waren terzake kundig Het is
voor deelnemers aan het songfestival
immers een hele eer om hun liedje te
laten beoordelen door een operettezanger als Wim van der Moolen en wie
kunnen beter over tekeningen een oordeel vellen dan Winston Harms en Ge'
Loogman? Waarbij we natuurlijk niets
willen afdoen aan de prestaties
van de andere sekondanten, b.v. bij
het zakjes gooien en was ophangen.

BELANGRIJKE
TAPIJTVEILING

nieuws

kort & klein

• Morgen, bevrijdingsdag, zijn de kantoren van de gemeentelijke diensten en
bedrijven gesloten. Op de 5e mei zal er
ook geen huisvuil worden opgehaald.

lintjes ook
in zandvoort
Afgelopen vrijdag werden ter gelegenheid van de viering van de verjaardag
van Koningin Beatrix drie dorpsgenoten tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau benoemd
Eén van de geridderden is KLM-funktionaris Ide Murk Aukema ,in zijn woonplaats meer en beter bekend als oudpvda wethouder van financiën en onderwijs en thans gewoon fraktielid voor
zijn partij in het dorpsparlement.Aukema kreeg de bij zijn onderscheiding behorende versierselen vrijdag rond het
middaguur in het hoofdgebouw van de
luchtvaartmaatschappij opgespeld door
minister Nelie Smit-Kroes van Verkeer
en Waterstaat. Hij ontving het koninklijk eerbewijs voor zijn talrijke aktiviteiten t.L.v. het kabinepersoneel van
de KLM.

foto Jacob Koning
bij een optreden van de dansgroep van'De Wurf', sportievelingen bij het bedrijfsvoetbal op de velden van Zandvoortmeeuwen en de Zandvoortse estafette op de Grote Krocht en muziekminnaars voor wie een groot aantal
harmoniegezelschappen, tamboerkorpsen en showbands de hele dag door het
dorp marcheerden en voor wie het
Zandvoorts Mannenkoor samen met

Kunst en Genoegen s'avonds het Wilhelmus ten gehore bracht. En tot slot
een groots vuurwerk op het strand
voor de Rotonde en het bleef maar
droog.
Een Koninginnedag om te onthouden!
De verkorte uitslagen van wedstrijden
en spelen treft de lezer elders in de
kolommen van dit nummer aan.

DODELIJK ONGEVAL CIRCUIT
J.l. zaterdag is de 32-jarige motorrijder
Pieter Blaaubcer uit Middenmeer verongelukt tijdens de 1000 - kilometerrace op het zandvoortse circuit. Blaaubo.er kwam anderhalfuur na de start
halverwege de Tarzanbocht ten val en
overleed korte tijd later in een ziekenhuis in Haarlem aan zijn verwondingen.
Volgens een eerste onderzoek van de
techniese kommissie zou de valpartij
van de rijder veroorzaakt zijn door
olie op het loopvak van de achterband
dit tengevolge van een lekkende carter
van de machine. In de Tarzanbocht is de
motor gaan glijden, met het fatale gevolg.

Het -zoveelste- dodelijk ongeval op
de racebaan komt op het moment dat
het kollege van b en w bij de Raad van
State in beroep is gegaan tegen het bexlnit van de provincie om geen ontheffing te verlenen van de Wet Geluidhinder die in september a.s. officieel in
werking treedt. Een beroep dat er voor
moet zorgen dat de racerij op het circuit ongehinderd kan worden voortge-

zet. Voornaamste argument voor het
appèl bij de Kroon: de gemeente kan
de inkomsten uit het huidige gebruik
van de racebaan niet missen. Voor het
veilig stellen daarvan achten b en w
zich eerder en meer verantwoordelijk
dan de prijs die er voor moet worden
betaald. Nog steeds en steeds opnieuw.

koerant
op
woensdag
ook volgende week verschijnt de Zandvoortse Koerant alleen op woensdag In
verband met Hemelvaartsdag op donderdag 12 mei komt ons blad in plaats
van dinsdag en vrijdag op de 11e mei uit.
Tot dan.

e Afgelopen maanden is er door vrijwilligers hard gewerkt aan de renovatie
van een aantal dienstvertrekken -o.a.
entree en wachtlokaal- van het politieburo aan de Hogeweg. De vernieuwde
behuizing is nu klaar en zal a.s. woensdag om 15.00 uur officieel in gebruik
worden genomen. Tevens is een z.g.
meldtafel geïnstalleerd, welke door het
ministerie van Binnenlandse Zaken in
bruikleen werd afgestaan. Met deze
apparatuur beschikt de zandvoortse
politie thans over een uiterst modern
kommunikatiemiddel.
Zaterdag 14 mei a.s wordt de burgerij
in de gelegenheid gesteld tussen 10.00
en 16.00 uur het resultaat van de renoVatie in ogenschouw te nemen. Tijdens
deze open dag zullen video-registraties
worden vertoond over het politiewerk
en kan het publiek deelnemen aan een
verkeerskwis, een ogen- en reaktietest
en een bromfietskontrole.

e De werkgroep Iwan-jongeren, of, zoals de officiële naam luidt. Stichting
Iwanowith, start morgenavond de aktiviteiten voor de zandvoortse jongeren
met een optreden van de nieuwe zandvoortse rock-formatie Kinine. De uitvoering vindt plaats in gebouw 'De
Krocht' en begint om 9 uur. De entree
bedraagt f 5,-, lidmaatschap van de
stichting en reduktie op de toegangs kaarten voor volgende aktiviteiten van
Iwanowitch inbegrepen.

I.M Aukema werd ridder
Voor het gemeentebestuur kwam het
verlenen van de onderscheiding aan
Aukema overigens als een komplete ver
rassing. De mededeling hierover bereikte het kollege pas maandagmorgen. Er
werd in allerijl nog een informele bijeenkomst georganiseerd om Aukema
met zijn benoeming tot ridder in de
orde van Oranje Nassau te feliciteren
Vrijdagmorgen reikte burgemeester
Machielsen tijdens een intieme bijeenkomst op het gemeentehuis dezelfde
onderscheiding uit aan de heren J.J.
Berndes, gezagvoerder bij de Koninkli}ke Nfedloyd B.V., Rotterdam en P.T3.
Boting, produktchef halfprodukten,
tevens plaatsvervangend hoofd kwaliteitsafdeling bij Hoogovens Groep B.V.
IJmuiden.

groeten uit zandvoort
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belangrijke adressen
WIST U HET AL ? ? ?

.'

Een ansichtkaart uit
het begin van deze
eeuw met de heer P.
Saaf, eigenaard van de
gelijknamige boekhandel en leesbibliotheek,
afwachtend in de deur
van zijn winkel aan de
Burg. Engelbertsstraat.
Uiterst links Varkensslachterij van Hemert,
waarvan ee.. filiaal gevestigd was in het huidige pand van kapper
Schaap in de Haltestraat

broekriem moet op 't laatste gaatje
is de boodschap van het kollege
De voorjaarsnota 1983 die burgemeester en wethouders onlangs aan de openbaarheid hebben prijsgegeven, zal ongetwijfeld velen teleurstellen. Eind vorig jaar was immers de verwachting gewekt dat de politieke visie van het
.toen pas zittende kollege in de lente
zou uitbotten, blad en bloem krijgen.
Wie daarop heeft vertrouwd, komt bedrogen uit.
De nota is wel dik, maar beleidsmatig
een al Je mager stuk. Dat wil niet zeggen dat de vvd-inspraak nu kombinatie vergeten zou zijn haar stokpaardjes
van stal te halen. Wensen en goede voornemens op het gebied van toerisme en
rekreatie, een verplicht nummer met
het oog op de achterban, gaan hand in
hand met de aankondiging van voorstellen en nota's die pas later in het jaar,
het zij vóór of na de zomer het licht
zullen zien. Het betreft het groot onderhoud van vjemeentewoningen, een
wijkcentrum in nieuw noord, het personeelsbeleid, het ophalen van huisvuil en een bestemmingsplan gebaseerd
op de struktuurstudie.
Tussen de regels door valt wel te lezen
wat b en w daarbij voor ogen staat,
maar een voor diskussie rijpe uitwerking ontbreek veelal. Van een brede
kijk op de gang van zaken in het dorp
Valt al heel weinig te bespeuren Wel
hebben de liberalen zich even mogen
uitleven in passages over toeristenbelasting, rekreatiebegroting en vvv-subsidies. Voor het overige is vooral de strer
ge en behoudende hand van de afdeling
linanciën onder leidingvan wethouder
Flieringa zichtbaar.
Gekonstateerd wordt dat het wegknippen van franje en het snoeien van der
hout 'de gebruikelijke bezuinicjingstermen- niet voldoende soelaas bieden om
de komende jaren de begroting sluitend te houden. Toch streeft men er
naar de burgers zo weinig mogelijk te
plagen met ekstra belastingen. Opvallend is dat de vvd-bestuurders, altijd
mordicus tegen de toeristenbelastinq,
nu akkoord gaan met de zinssnede
'dat wij niet tegen de heffing van de
toeristenbelasting zijn'. De verblijfsrekreant mag echter niet zwaarder ge
pakt worden, er moet een betere regeling komen waarbij ook de dagrekreant
tol betaalt. De zandvoorters zuilen
f 550.000.-, het tekort op de rekreatiebegroting, uit eigen zak moeten bijpassen. Goed besteed, aldus de nota, want
het toerisme levert werkgelegenheid en
koopkracht.

Het komt niet als een verrassing dat de
Voorjaarsnota grotendeels een bezuinigingsnota is. Een angstige blik ook op
de toekomst waar allerlei financiële
rampen dreigen. 1982 heeft nog een
batig saldo opgeleverd van f 215.000.-.
In de knip gekomen via o.a rentedaling
en verlenging van afschrijvingstermijnen,
terwijl ook de gemeentelijke belastingen en de eksploitatue van de kampeerterreinen veel meer geld in het laatje
brachten dan geraamd Daar tegenover
stond dat het gemeentelijk aandeel in
de Algemene Bijstandskosten schrikbarend is gestegen, de werkeloosheid kost
handenvol geld. De toeristenbelasting
leverde een ton minder op evenals de
onderwijsuitkering van het rijk. Dat
de badplaats niet voor ongedekte tekorten is komen te staan is mede te
danken aan het niet of maar mondjesmaat uitvoeren van geplande investeringen en het handhaven van de reservepotjes.
1983 zal volgens de nota een tekort
te zien geven van bijna 3,5 ton. Voor
een groot deel te wijten aan een verminderde uitkering uit het gemeentefonds, hogere kosten voor huisvuilverwerking en winstdaling van het gasbedrijf. Financieel technies kan driekwart
daarvan opgevangen worden -rentevoordelen e d.- maar voelbare bezuinigingen kunnen voor de burgers niet uit
blijven. Een kleine f 60.000.- moet ingeleverd worden op kuituur, rekreatie
en sport. Er zal, als de raad akkoord
gaat, o.a. gekort worden op kulturele
vorming en schoolsport, emancipatie
aktiviteiten, schoolzwemmei., godsdienstonderwijs, subsidies van kulturele
verenigingen en door het afvoeren van
de sportuitwisseling.
Voor veel verenigingen gaat de broekriem op het laatste gaatje. Dat de gefneentekas niet zo slecht- gevuld is,
als men hieruit zou afleiden, blijkt
echter uit de aanwezigheid van aanzien
lijke reserves. Daarin zit een aanwendbare geldsom van bijna 3,5 miljoen.
Zandvoort is vergeleken met andere
gemeentes dan ook nog redelijk wei-

Vrijwillige Hulpverlening

eanduoortee Noerartf

gesteld. Wel hangt het dorp de komende jaren nog het een en ander boven het hoofd. Tot en met 1987 komt
in totaal ruim 1 miljoen minder binnen
uit Den Haag en een definitieve oplossing van de rioolwaterafvoer -naar de
Waarderpol de r- kan jaarlijks vele tonnen gaan kosten.
Of er sprake is van veel verzet tegen het
onbarmhartige snoeimes van Flieringa
en de zijnen zal de komende weken
blijken in de kommissievergaderingen.

Op 9, 10 en 11 mei start een enquête
om de behoefte te peilen aan een Kinderdagverblijf in Zandvoort. De adressen komen van een computerlijst van
de Gemeente. Formulieren worden
persoonlijk bij u afgegeven en we ho|)en op uw medewerking. Volgende
week volgt meer informatie, tevens
adressen waanude de ingevulde form lieren kunt inleveren.
Werkgroep Kinderdagverblijf Zandvoort
Contactadres: Karin Schuiting 1 21 89,
Trudie Vlieland 16461.

kerkdiensten

14444 Politie (allien noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteukretarie
17947 Informatieburo vvv

(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
HERVORMDE KERK
365, Bentveld.
zondag 8 mei a.s.:
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
10.00 uur: Jeugddienst, eerw. heer
en magazijn
N. Paap, mmv. Radio jeugd- 13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
koor 'Kerk zonder grenzen
en gebruikte Reneults
uit Bloemendaal.
12135 Zandvoort* Koerant b.v.
Achterweg 1.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 8 mei a.s.:
10.00 uur. Ds. L. Dorst, Santpo rt.

medische dienst
PROTESTANTENBOND
zondag 8 mei a.s.:
10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 7 mei a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 8 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : Eucha. istieviering mmv. St.
Ceaciliakoor.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige te l. 023 • 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).

wervelende show van gertenbach scholieren
rond de fantasieën van een striptekenaar
LIEF

UND

VAN

Na drie en een halve maand keihard gewerkt te hebben aan de Wim Gertenbachrevue 1983 zagen de organisatoren een paar uur voor de generale repetitie het hele gebeuren aan een zijde
draadje hangen.

uitgewerkt. Het zal niemand verwonderen dat Huub Schrage, de motor van de
vorige revue's, ook nu weer de grote
animator was. Niet alleen was aan zijn
• brein de choreografie ontsproten, hij
begeleidde bovendien aan de piano, in
perfekt samenspel met twee oud leerT.O.Z. had,aldus een zeer ontstemde
lingen, te weten een uistekend musiced/rekteur Nijboer, zonder opgave van
rende fluitiste Marijke Paap en gitarist
redenen plotseling geweigerd zijn vleuArthur Lanting die ook nog over een
gel voor de jaarlijkse uitvoering geschik- bijzonder aardige stem bleek te beschikbaar te stellen zoals tot dusver gebruiken. Verder maakten Gerard Hokke,
kelijk was,Paniek alom, begrijpelijk,
Krijn Kluft en oud-leerling Leo Determaar gelukkig wist de inventieve Mavoman deel uit van de algehele leiding
direkteur van het bestaan van de GouWat de inhoud van 'Stars in Strips' b den Gids af en even later was er kontreft: een blanko vel papier dreigt in
de prullemand terecht te komen wanrrwvr. Kraan-Meeth
neer de striptekenaar geen inspiratie
krijgt. Daarvoor heeft hij nodig een doostakt gelegd met de firma Alphenaar in
je arrogantie, een potje kreatie-inkt, een
Haarlem. Resultaat: een fraaie witte
drankje doorzettingsvermogen en e^n
piano en het bekende hoekje naast het
kruikje avonturisme. Het meisje Annetoneel van gebouw 'De Krocht'. Had
miek gaat als vel blank papier op zoek
den we het net over een inventieve dinaar deze ingrediënten en ontmoet op
rekteur, onder de staf bevinden zich
haar weg tal van stripfiguren zoals Obekennelijk nog veel meer inventieve gees- lisk, Ollie B. Bommel en Torn Poes,
ten want het onderwerp van de revue,
Suske en Wiske, Kuifje, Asterix, meeen striptekenaar die het door gebrek
neer Cantecleer, Lambiek en tante Siaan inspiratie niet meer ziet zitten,
donia die haar bij het zoeken behulpwerd in tekst, muziek en dans kostelijk
zaam zijn. Wanneer ze de spulletjes uit-

eindelijk bij elkaar heeft mengt ze die
tot een toverdrank en wanneer de
striptekenaar {Martijn Verkade) die
heeft opgedronken welt de inspiratie in
hem op en hoeft Annemiek (Mireille
Ottolini) niet in de prullemand te verdwijnen. Zo verteld lijkt het een kinderlijk verhaaltje maar het vormde de
basis voor een grandioze show. Er waren wervelende balletten, verzorgde kostuums, goed in het gehoor liggende songs
en aardig spel van de tonelisten waaronder een paar uitschieters: de oud-leerlingen Ernst van der Klauw in een aantal dubbelrollen, o.a. Olli B. Bommel,
Hans Moll, de fabrikant van kreatie-inkt,
John Fijma als kapitein Rob en last but
not least Joke de Jong dee behalve dat
ze voortreffelijk zong (Cantecleer),
fantasties piano speelde (meneer Wagner) ook nog uitstekend akteerde (tante Sidonia). De revue 'Start in Strips
met als grandioze finale 'l'd like to
teach the world to sing' kan als groot
sukses in de annalen van de Wim Gertenbachmavo worden bijgeschreven!

uitslagen wedstrijden en spelen 30 april
Burgemeester en Wethouder*, v^ri Ainrjvoort, 'j<:l<:t op ,jrtik< ; i /\(}
van de Wet algemene bepalingen rrnli':uhyji';ri':, rr\aV<:(< rj<:l":rirj clat
zij de door hen op 30 september \'tJ(, oridor nr. 'i^j'J <j<>ri i h o 11
Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te R o t t ^ r d d r n verle-iridr, en bij
besluit van 30 juli 1982 gewijzigde vergunning ingevolge de H mderwet voor een benzinestation annex wasirmchtmg, gelegen aan de
Hogeweg no. 2 te Zandvoort, hebben gewijzigd.
De wijziging houdt in dat aan de bestaande vergunning een viertal
aanvullende voorwaarden zijn verbonden.

Zandvoort estafette:
haren 14 jaar en ouder:
J1. Medina Carpers, 2. Tegengif (door 2
^••konden voorsprong van Medina moest„n zij dit jaar de wissel beker afstaan.)
3 Harocamo.
cHmes 14 t/m 17 jaar:
1. Gertenbach school; 2. Gertenbachsr hooi; 3. Academy for Asian Fighting
Arts.

De beschikking ligt van 5 mei 1983 tot 5 juni 1983 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluestraat 2 te
Zandvoort, op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Voorts ligt
genoemd stuk ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.

jongens 11 t/m 13 jaar:
1. Gertenbach school; 2. üertenbachsrhool; 3. Zandvoortmeeuwen pupillen.

Ingevolge artikel 49, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne staat tot 5 juni 1983 beroep open bij de Kroon voor:
a. degene tot wie de beschikking is gericht;
b. degene die overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de Hinderwet
heeft verzocht tot wijziging van de vergunning over te gaan;
c. de betrokken adviseurs;
d. andere betrokken overheidsorganen, indien zij overeenkomstig
artikel 36 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
e. degenen die overeenkomstig artikel 38 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht naaraanleiding van de bekendmaking van het voornemen;
f. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 38 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

meisjes 11 t/m 13 jaar:
1 Academy for Asian Fighting Arts;
2. Gertenbach sühool;3. ZVM handbal 2.

Kinderspelen:
1ste prijs:
Niels Valks - Brigitte de Graaf - Mariska
Bruggeman - Bianca Timmerman.
2e prijs:
Willie Warmerdam - Johan Werleman Fernando Cortino - Robert-Jan van
Melsen.
3e prijs:
Annemieke Laan - Danielle Kuhling;
Chaudia Borggreve - Marco Cooper.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt
gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van
een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de
Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling
voor de geschillen van bestuur, Binnenhof l, 2513 AA 's-Gravenhage.

Bedrijfsvoetbal:
Eerste divisie:
1. de Klikspaan; 2. het Meeuwennest;
3. Aranka Modes; 4. Dubrovnik.
Recreanten:
1. Bouw-Keur; 2. the Lippies Boys;
3. Marcel Schoorl bloemenhuis;4. de
Schuimkoppen.
Fair Play Club:
1. Meeuwennest (recreanten)
2. Bakker Boys (recreanten).

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.

BESTEMMINGS
PLAN

begrafenis mevr. v.d. berg-dorreboom
Tijdens een indrukwekkende gedachtenisdienst, waarin Ds. C Mataheru voorging, werd vorige week donderdag in de
hervormde kerk afscheid genomen van oe
op 24 april overleden mevrouw Van tien
Berg-Dorreboom.
Een zoon van de overledene, de heer
H. Hennis, memoreerde het welbestede,
veelbewogen leven van zijn moeder, die
ondanks haar inzet voor tal van doeleinden ('zij wist van geen ophouden') haar
beide kinderen een fijne jeugd heeft gegeven. Met waarderende woorden" richtte
de heer Hennis zich tot de heer Van den
Berg met wie zijn moeder, na 40 jaar'
weduwe te zijn geweest, in 1969 in het
huwelijk trad en met wie zij de gelukkigste periode van haar leven heeft doorgebracht.
Namens de afdeling Zandvoort van de
Algemene Bond voor Ouderen dankte
de heer Ch-. A. Alders, de overledene
voor al hetgeen zij als bestuurslid,ooft
van de zwemklup en het zangkoor, voor
ce ouderen van Zandvoort heeft getaan. Met de woorden'zij ruste in die
vrede die alle verstand te boven gaat'
besloot de heer Alders zijn toespraak.
Ds. Mataheru herinnerde aan het in de
krant verschenen In Memoriam waar
i': gewezen werd op de vele terreinen
van de samenleving waarop mevrouw
Van den Berg, tante Suus voor haar
vrienden,op de bres had gestaan voor
de medemens. Als pastor en vriend van
de overledene wist hij ook hoe waar
dat was. Hij wist ook dat het haar wens
Was dat in de gedachtenisdienst de liefde centraal zou staan. 'Liefhebben is je
inzetten voor elkaar' aldus de predikant
die als tekst voor de meditatie Johannes 15 vers 13 gekozen had: 'Jezus zeide: Niemand heeft grotere liefcje dan dat
hij zijn leven inzet voor zijn vrienden'.
Aan de plechtigheid werd medewerking
verleend door het hervormd kerkkoor
en door de organist de heer H.E van
Ameron, die bij het uitdragen van de
overledene uit de kerk de melodie van
het lied 'Daar juicht een toon, daar
klinkt een stem...' ten gehore bracht.

Op de begraafplaats waar talrijke vrienden zich om de met bloemstukken bedekte baar hadden geschaard sprak de
heer J. Pas enkele woorden namens het
Oranje Komité. Aan het slot van de teraardebestelling, waarin Ds. Mataheru
was voorgegaan in het'Onze Vader',
bedankte een dochter van de overledene,
mevrouw A. Bakels-Hennis, voor de getoonde belangstelling. Zij eindigde haar
toespraak met het voorlezen van een gedicht uit 'Wanneer ik sterven zal' van
H.M. van Randwijk, dat wij ter nagedachtenis aan de overleden verzetsstrijder in ekstenso laten volgen:
"... gerechtigheid, o licht van beter land.
Liefde, die ik als nieuwe wijn zal drinken.
Kom in het donker van de graven zinken,
wek mij, opdat ik opstaan zal en klinken
in 't licht dat ik hartstochtelijk heb
verlangd."

wordt donateur
van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

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 26 april 1983 vastgestelde bestemmingsplan "Rond de remise, deel l" van maandag 9 mei 1983
af gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) voor een ieder ter inzage ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in de Staat van
inrichtingen en de voorschriften aangebrachte wijzigingen kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan indienen.
Zandvoort, 28 april 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A:H. Merts.
H. Machielsen.

GEMEENTE

nieuws

Wegens opheffing Groothandel l

kort & kiem

vloerbedekking
(Het tapijt is „ie, versneden
:en, levering franko l

• Op de dinsdagavond in mei en juni
zullen de zandvoortse leden van hoofdstedelijke Rijwieltoerklup 'Olympia'
voor de 5e maal een serie avondfietstochten organiseren. De tochten die
een afstand van ongeveer 30 km overbruggen en in eigen tempo gereden
kunnen worden, trekken elk jaar weer
veel belangstelling van tweewielervrienden en vriendinnen. Zij kunnen zich op
de bewuste dagen, te weten 10, 17, 24
31 mei en 7, 14, 21 en 28 juni en tot
slot op 5 juli tussen 18.30 en 19.30 uur
bij Strandpaviljoen 8 'Trefpunt' meiden, laten inschrijven en van start gaan.
De kosten voor de eerste inschrijving
bedragen f 2,-, vuor de overige ritten
f 1,- per persoon per avond.
Op 7 mei wordt ook de Landelijke Fietsdag verreden. Olympia en de ANWB
werken samen om er iets moois van te
maken. Tussen 9.00 uur 's morgens en
13.00 uur 's middags vindt deze rekreatietocht plaats. Vertrekpunt is opnieuw
't Trefpunt. De roetebeschrijvingen kosten f 3,- per stuk. Een deel van het ontvangen geld komt ten goede aan gehandikapten die niet aan dergelijke plezierige evenementen kunnen deelnemen.
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Inlichting^n en stalen:

vrijdag 6 mei
wan I7t€rtt 21 uur

Hotel BOUWES
Badhuisplein 7
Zandvoort
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KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
m g»raviseerd met garantie, van f 160,- tot f 360,•
D* Drie Sterren.
V
Lang» Bogiirditi ml 9 • Haarlem

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

MEI 1983
Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT28
huur f 573,50 per maand
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging.
2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 45
huur f 614,80 per maand.
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verlenen voor deze flatwoningen slechts
woonvergunning aan:
- gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze 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
gemeentelijke puntensysteem echter minus
het aantal punten voor het onderdeel: duur
van de inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 10 mei a.s. voor 's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere objecten, kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder onderdeel 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 Wethouder van de gemeente Zandvoort.

*
"
*
*
"

vraag offerta
wij koman

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en lidmaatschapnummer dienen vergezeld te gaan van een uittreksel uit
het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Haarlem en Omstreken, dat
werd afgegeven in de maand mei 1983.
Over toekenning van een bereidverklaring
zal het bestuur beslissen aan de hand van de
aard van het bedrijf en het lidmaatschapnummervan de belangstellenden.
Inschrijving dient vóór vrijdag 20 mei a.s. te
geschieden aan het kantoor van de vereniging; reacties die later binnenkomen worden
ter zijde gelegd. De uitslag van de toewijzing zal voor eind april a.s. aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld.
RUILRUBRIEK

tal 023 - 31 14 60

GARAGEPLAATSEN TE HUUR

Hogeweg f 100,- per maand
Inlichtingen
CENSE MAKELAARS O.G.

tel. 02507-12614
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemanhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 12060

Ponypark Slagharen

Hemelvaartarrangement

van 11/5 tot 15/5 a f 375,-per gezin per huisje
Speciaal Pinksterweekend.

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje
Trio Trip
Ook mogelijkheden om voor f 198.- een huisje
te huren z.h. Trio Trip (3 dg n. Ponypark + 2
overnachtingen in het Recr. park Collendoorn
op 5 km. afstand van het Ponypark.
Incl. gebruik van alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz.
Vraagt inl. en folder tel. 05231 -1317 of 15 96

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746
Guthuiiplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

Aangeboden 4 kamer-flatwoning
VAN LENNEPWEG 1 hoog
huurprijs f235,55
Gevraagd: eengezinswoning
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 lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren
tot het einde van deze maand.

omroepers
winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimnwringen

Jansen
Bouw. bv.
Haar Ie m ...r:nu,..,t .n ,tt,.i.,.! n n .. ...315428.
1

(bij de Botarmarkt)

^^^^

Tevens komt beschikbaar:
3. de opslagplaats onder het flatgebouw
ZEESTRAAT 22
huurprijs f 1.124,-per maand. .
De oppervlakte van deze ruime Is ca 130 m2.
In deze ruimte is de mogelijkheid gas-, waterelektriciteits- en telefoonaansluitingen aanwezig.

al maee dan 50 laar tot uw dienst

l

%

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op vrijdagmiddag 13 mei a.s. om 14.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

Bouwbedrijf
VPORALUW

BEL
vooram
omroeper tj«
12136

1

•mtallatte IMII
B.V.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uwerk«
i voor centrale
verwarming, abcondtttoning «n toodgietarewerk,
zowel nieuw als onderhoud»

kamerUrtgh ormeMtraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

A.RItman
1948 - 1983
35 Jaar tandtechniker
1973
- 1983
ten Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
TE HUUR GEVRAAGD
voor permanente bewoning:
heel huis of een gedeelte daarvan met eigen opgang.
Brieven onder nr. 340 buro
van dit blad.

Te koop een klassiek
bureau met stoel en een
commode. Bezichtiging
volgens afspraak.
Tel. na 18.00 uur
02507-13929

WEGGELOPEN
en GEZOCHT
geopereerde kater,
roepnaam Bertus, zwart/
wit met witte rechter
voorpoor, zwarte en witte
wenkbrauw, bruin
vlooiebandje om de hals.
Weggelopen in de nacht
van zaterdag op zondag
vanaf het circuit. Inl. tel.
020-83 17 34 of 197844

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beockmanxtraat 33
tetefoon12206oM4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN

ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT
Badhuisplein 7.

Belangrijke tapijtveiling
Zondag 8 mei 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder, zal door
veilingbedrijf ROZENBURG in het openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE,
CHINESE
OOSTERSE
TAPUTEN
en andere

de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is
voorzien van een garantie certificaat.

Kijken Zondag 8 mei
van 11.00 tot 15.30 uur.
Aanvang veiling 16.00 uur.

83e jaargang no. 35

woensdag 11 mei 1983

eanduoorrse hp

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 eksemfJaren 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

pvda blijft vasthouden
aan eerste ontwerp 't stekkie
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3 mei - 9 mei 1983
ondertrouwd: Christopher Langford
Clarke en Lynn Maureen Christman.
gehuwd: Johannes van der Maas en
Elizabeth Helena Aplonia van Veen.
overleden: Johanna Vvilhelmina Reijer geb. Blaas, oud 91 jaar.

waterstanden

De fraktie van de pvda verwerpt de
plannen van b en w om een semi-permanent prefab buurthuis neer te zetten op de plaats van het slooprijpe
Stekkie aan de Fahrenheitstraat in
nieuw noord.
In een notitie aan de dorpsraad stellen
de socialisten voor de oorspronkelijke
opzet zoals die geschetst werd tijdens
de regeerperiode van het vorige kollege, te handhaven. Volgens de pvda-ers
laten de bestuurders van heden zich
bij hun buurthuisideeën louter leiden
door financiële overwegingen en hebben zij geen oog voor de noden van
de wijkbewoners op sociaal-kultureel
gebied. De strekking van het pvda-betoog komt overeen met opmerkingen
van d'66-er Jan Termes en cda-er
Peter Ingwersen die in een raadskommissie spraken van een 'armzalige opzet' en een 'onderwaardering van de
wijk'.
De pvda is van mening dat het oude
plan om een permanent wijkcentrum
te bouwen in samenhang met de Van
Pagéehal al het minimum was. In de
sporthal zijn een aantal voorzieningen
aangebracht die tevens voor het buurthuis kunnen dienen. Koppeling zou
een centrumruimte van 600 m2 opleveren. Het is aldus de oppositionele
raadsleden een misser geweest dat men
bij de bouwvan de wijk niet tegelijkertijd rekening heeft gehouden met een
wijkgebouw. Dat het nu een sluitstuk
is mag echter niet inhouden dat het
ook een sluitpost op de begroting
wordt.
Volgens Toonen, Aukema en Wind
dient er een beleid ontwikkeld te worden dat ruimte geeft aan buurtaktiviteiten. Niet alleen nu maar ook in de
toekomst is daarvoor een bedding
nodig in een multifunktionele akkommodatie. Een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak van een goede voorziening. Genoemd worden: het zolang mogelijk
zelfstandig houden van ouderen, het
inspelen op de groeiende vrije tijd en
een zinvolle besteding daarvan, het
onderkennen van de behoefte aan algemene dienstverlening o.a. peuterkinder en jongerenwerk, volwassenen
en ouderenwerk en maatschappelijk
en buurtwerk.

Er dreigt op dit moment, zo meldt
de notitie, een beslissing genomen te
worden die voorbijgaat aan deze ontwikkelingen. B en w steken de kop in
het zand, hebben geen visie en beschouwen een ontmoetingscentrum in
noord als een schip van bijleg. Volgens
de socialisten zou de gemeente juist
stimulansen moeten geven aan een
goed funktioneren van het buurthuis.
Geef het bestuur faciliteiten, zo besluiten ze, zodat het echt als schakel tussen wijkbewoners en gemeentebestuur
kan optreden.
Het door de pvda opnieuw aangereikte
bouwalternatief maakt het reservefonds
stadsuitleg nog eens f 400.000.- lichter.

Het geld van dat fonds is voornamelijk
verkregen uit grondverkoop in de wijk
zelf. In plaats van de maksimale eksploitaitekosten van f 75.000.- waar b en w
vanuit gaan, rekent de pvda op een
jaarlijkse last van maks. f 100.000.-.
Het geld hoeft echter geen probleem
te zijn, want de financiële positie van
Zandvoort is ook op langere termijn
veel beter dan de pas verschenen voorjaarsnota doet voorkomen. B en w
hebben de budgetruimte voor '83, berekent de pvda, zeker een half miljoen
te laag geraamd en allerlei positieve
effekten en reserves (het totaal bedraagt4,6 miljoen) buiten beschouwing gelaten.

mei

H.W.

L.W.

H.W. L.W.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

03.54
04.32
05.05
05.40
06.25
07.13
08.03
09.06
10.21
11.40
00.28
01.33
02.28
03.14
03.57
04.36
05.12

11.55
12.32
13.03
13.40
14.25
15.13
16.04
17.08
18.21
19.40
08.27
09.31
10.28
11.14
11.58
12.38
13.13

16.11
16.48
17.27
18.10
18.56
19.47
20.46
21.56
23.14
12.55
14.01
14.57
15.43
16.24
17.00
17.37

00.12
00.49
01.30
02.11
02.56
03.47
04.46
05.55
07.14
08.27
2055
22.02
2257
23.43
00.23
01.01
01.38

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland. Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

ontslag dreigt voor helft bouwespersoneel

• Vanochtend reed burgemeester Machielsen als machinist een nieuwe loc
van de Nederlandse Spoorwegen, waarvan hij even te voren op het station van
de badplaats de naam Zandvoort en het
gemeentewaperi had onthuld, met vaste
hand het station Haarlem binnen. Een
ludiek gebeuren, waarop de koerant in
een van haar eerstkomende edities nader terugkomt.
• Ternauwernood aan de ondergang ontsnapt blijven de rampen het Dolfirama
achtervolgen. In de nacht van dinsdag
op woensdag werd de zeeleeuw Lola het
slachtoffer van een brandje in de naast
het Dolfirama gelegen ondergrondse parkeergarage. De rook drong via de nooduitgang van het bassin het verblijf van
Lola binnen met het gevolg dat het dier
waarschijnlijk is gestikt. Politie en brandweer vermoeden dat er opzet in het spel
is en het vuur in de garage werd aangestoken. De rookontwikkeling was zo hevïg dat de gealarmeerde hulpverleners
met de grootste moeite de vuurhaard
konden bereiken.
• Het afgelopen weekeinde werd de politie overstroomd met meldingen van
vandalisme en winkeldiefstallen. Zo werden er ruiten ingegooid van een winkel
in de Prinsenhofstraat en esn modezaak
aan de Haltestraat. Deze laatste vernieling ging gepaard met het plunderen van
kledingstukken uit de etalage. De daders,
twee jongens, wisten te ontkomen. De geroofde kleding werd later teruggevonden.
Uit een warenhuis aan de burg. Engelbertstraat en een winkel aan de Grote Krocht
werden voedingsmiddelen ontvreemd. In
verband hiermee hield de politie drie
duitse knapen in de leeftijd van zestien
tot twintig jaar aan. Zij hadden de etenswaren - brood en kaas - gestolen om
hun hongerige magen te vullen.

• De stichting Welzijnsberaad Zandvoort
• werkterrein o.a. advies en voorlichting t.b.v. groepen uit de bevolking ziet geen kans meer op de huidige basis
een rol te spelen in het maatschappelijk
leven in de badplaats. Er is niet voldoende geld voorhanden en er zijn te weinig
mensen aktief om initiatieven te ontplooien. Het bestuur is dan ook van plan
het bijltje er bij neer te gooien, tenzij er
op korte termijn hulp komt opdagen.
Het Welzijnsberaad doet een beroep op
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening zandvoortse vrijwilligers het werk van de
Geeft advies, hulp en informatie van
ondergang te redden en weer op peten
maandag t/m vrijdag van 10.30 - 12.30
te zetten. Belangstellenden kunnen kónuur en iedere woensdagavond van 18.30 takt opnemen met Rob Peters of Jaap
-19.30 uur. Postbus 100, 2040 AC
Wolzak, tel. 15441, toestel 125 of 255.
Zandvoort. Telefoon 17373

Het ziet er naar uit dat het personeel van
de Bouweshotels, dat zich in de faillissementsperiode veel moeite heeft getroost, de onderneming draaiende te
houden, drasties uitgedund zal worden.

bloemendaalse hotelier voor Bouwes
lijkt twee maanden na dato op de uitstraling van de neutronenbom: vriendelijk voor de hotels, maar dodelijk voor
de mensen.

Ondanks toezeggingen, gedaan door
de nieuwe eigenaar Meerburg bij de
koop van het bedrijf, dat het werknemersbestand intaktzou blijven, heeft
de direkteur nu bij arbeidsburo en
horekabond gemeld de helft van de 68
personeelsleden te willen ontslaan.
Meerburg en zijn ekonomies adviseurs
hebben de rekenmachine ter hand genomen en de salarispostte hcog bevonden. Er zullen daarom koppen
rollen, van hoog tot laag. De FNV-bond
die de belangen van het personeel behartigt gaat echter niet zonder meer
akkoord met de kille saneringsplannen
en heeft een veto uitgesproken over
een 20-tal ontslagen. Niettemin zullen
een groot aantal mensen op straat komen te staan als de Bouweseigenaar
zijn zin krijgt.
Volgens een artikel in het Haarlems
Dagblad heeft Meerburg een afschuw
van vakbonden en is een CAO die het
personeel van rechten moet verzekeren onzinnig in het horekabedrijf. Een
mentaliteit die in de badplaats wel
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adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

voor enige opschudding zorgt. Daarvan getuigt ondermeer de ingezonden
brief die de lezers elders in de koerant
aantreft. De liefdesverklaring van de

eanduoortee Noerarô

Herenmode van
internationale klasse...

V.I.K

Grote Houtstraat 124/Haarlem

kaandorp viert 22 mei
35 jarig priesterjubileum

JOH ANNA WILHELMINA BLAAS
weduwe van Wilhelmus Reijer
op de leeftijd van 91 jaar.
Uit aller naam:
J.J. deWit-Reijer
Mensinkhuis, Zandvoort 7 mei 1983
Correspondentie-adres:
J.J. de Wit-Reijer, Vondellaan 15
2041 BA Zandvoort.
De Uitvaartdienst en begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

In de 'Branding roert pastoor Kaandorp
zijn 35-jarig priesterschap even een,
maar in datzelfde artikeltje benadrukt
hij graag vooruit te willen kijken, waarbij hij dat vooruitkijken zelfs onderstreept. En wij willen in zijn sfeervolle
werkkamer in de pastorie nu juist even
terugkijken en zelfs helemaal teruggaan
tot het jaar 1921 toen Hendricus Jacobus Kaandorp in Heiloo het levenslicht
aanschouwde, waar hij de kleuterschool
bezocht, de lagere school, daarna een
jaar op de Mulo in Alkmaar was om
zich vervolgens voor te bereiden op
zijn gymnasiale opleiding, vervolgens
de hogere opleiding in Warmond, het-

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
donderdag 12 mei - hemelvaartsdag:
09.00: gemeensch. dienst ger./herv. in
de geref. kerk. Drs. R.C. T.
Ootjers - Zaandam.
zondag 15 mei a.s.:
10.00 uur : Ds. J.A. van Arkel

illlilil
o Op 27 april j.l. werden in het bestuur
van de emancipatiekommissie mevr. P.
Vreugdenhil-Minderhout als voorzitster
en mevr. W.v.d. Oord-de Haan als vicevoorzitster gekozen. Voor de funktie
van sekretaris is nog een vakature. Belangstellenden daarvoor, mannen of
vrouwen, kunnen kontakt opnemen
met mevr.Vreugdenhil, tel. 12380. Alle
groepen en personen die gekonfronteerd
worden met specifieke emancipatieproblemen kunnen zich in verbinding stel-

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
Hemelvaartdag 12 mei:
Zeestraatapotheek A.van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

GEREFORMEERDE KERK
donderdag 12 mei - hemelvaartsdag:
09.00 uur : gemeensch. dienst herv/ger.
Drs. R.C.T. Ootjers - Zaandam weekeinde:
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
zondag 15 mei a.s.:
Mulder, tel. 13185
10.00 uur : Dhr. A.H. van Til

mewr. Kraan-Meeth

We kregen de indruk dat pastoor zijn in
Zandvoort geen sinecure is. Ondanks
een goed parochiebestuur en parochianen die ingeschakeld kunnen worden
sta je er toch maar alleen voor. Zelden
een vrij weekend en geen kapelaan die
het eens even van je kan overnemen.
Ook maakt pastoor Kaandorp er geen
geheim van dat hij, ondanks de vele
goede kontakten in de Lokale Raad

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden geheel onverwacht van ons
is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Eigenlijk vond pastoor Kaandorp het
allemaal niet nodig (vijfendertig jaar is
niet eens een titel') maar het parochiebestuur wilde het feit dat zijn pastoor
op 22 mei a.s. 35 jaar priester is niet
ongemerkt voorbij laten gaan. En daarom zal aanstaande zondag een feestelijke dag worden voor de hele parochie,
met om kwart voor elf een bijzondere
Eucharistieviering in de kerk en na afloop in de ontmoetingsruimte een feestelijk kop koffie en gelegenheid om de
pastoor geluk te wensen.

geen neerkwam op twee jaar studie in
de filosofie en daarna nog eens vier jaar
theologie. Het seizoen 1944/45 werd
een verloren jaar: leerstof genoeg maar
opgroeiende jongens hebben meer nodig, en de honger spaarde ook Warmond
niet. De eerste standplaats was De Weere, waar de jonge kapelaan twee jaar
bleef, vervolgens drie en een half jaar
Halfweg, achter en een half jaar Amssterdam-Oost, twee jaar kapelaan Begijnhof in Amsterdam en bisdommelijk
adviseur Jeugd- en Sportzaken, om vervolgens een benoeming te aanvaarden
als rector van Huizen Buitenveldert
aan de Kalfjeslaan, een Kinder- en Bejaardenhuis, 'een ideale kombinatie' aldus pastoor Kaandorp. En toen kwam
in November 1967 zijn benoeming tot
pastoor in Zandvoort. Misschien was
het wel de prima samenwerking met
de andere kerkgenootschappen die
hem in onze gemeente aantrok. Er bestond hier namelijk al twee jaar het
"Oecumenisch Contact", de latere Lokale Raad van Kerken waarvoor de jubilerende pastor van stonde af aan
veel werk deed en doet. Niet zo verwonderlijk voor iemand die zegt 'In
Zandvoort is het bijna ondenkbaar
een gelovig christen te zijn zonder je
verbonden te voelen met alle andere
christenen'.

familiebericHten

zijn kollega's Van Hall en Mataheru
mist. Maar zolang de gezondheid van
de nu bijna 62-jarige pastor het toelaat
gaat hij door. Blijmoedig! Voor priesters is er geen verplicht emeritaat op
een zekere leeftijd en we hadden zo
het idee dat hij dat uitstekend vindt.
Hoe ziet pastoor Kaandorp de toekomst?
'De Kerk aan de basis wordt steeds belangrijker. Het plaatselijk gebeuren, de
verbondenheid met elkaar, loopt vaak
dwars door de kerken heen. De eigen
verantwoordelijkheid speelt en zal een
grotere rol spelen en er zal meer erken-

Zandvoortmeeuwen dat op de ranglijst
van de eerste klasse A op de voorlaatste
plaats staat en dus regelrecht degradatiegevaar loopt heeft nog een paar kansen om aan dat droevig lot te ontsnappen. Morgen spelen de voetballers thuis
tegen JOS. Vanaf 14.30 uur zullen zij
zich de benen uit het lijf rennen zonder het hoofd te verliezen. A.s. zondag
zijn onze plaatsgenoten vrij, maar donderdag 19 mei vertrekken ze naar DRC
in Durgerdam. Winst in die wedstrijd
die om 19.00 uur begint is vrijwel verplicht om het vege lijf te redden. Datzelfde geldt voor de finale tegen SEW
op 2e Pinksterdag.
Dinsdag 24 mei houdt ZVM een ledenvergadering. Niet in het kluphuis aan
de Vondellaan zoals gebruikelijk, dat is
wegens werkzaamheden niet beschikbaar, maar in het Kapklusgebouw aan
de Van Lennepweg om 20.00 uur. Op
25 mei, zelfde tijd, zelfde plaats, vindt
de eerste bespreking plaats met de inmiddels 25 dames die zich op de voetbalvelden gaan wagen. Ook zij die zich
niet aangemeld hebben voor het damesvoetbal zijn van harte welkom.

len met de kommissie, voorlopig korrespondentieadres: mr.Troelstrastraat 10,
2042 BS Zandvoort. De eerstvolgende
openbare vergaderingen vinden plaats
op dinsdag 24 mei en woensdag 29 juni
om 20,30 uur in de kommissiekamer
van het raadhuis, ingang Haltestraat.

ning zijn voor de eigen taak en verantwoordelijkheid van de gelovige leken'.

PROTESTANTENBOND
zondag 15 mei a.s.:
10.30 uur : Ds. C.P. Hoekema

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Pastoor Kaandorp is afkomstig uit een
donderdag 12 mei - hemelvaartsdag:
gezin met vijftien kinderen. Dertien
08.45 uur : stille eucharistieviering
trouwden en en zijn, met wederhelften, 10.45 uur : eucharistieviering met orgel
allemaal nog in leven. Twee trouwden
en samenzang,
niet, uiteraard, want zijn zuster Annie
zaterdag 14 mei:
werd non en hijzelf besloot priester
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
te worden. Hoe erkentelijk de parochiaen samenzang,
nen hem voor deze beslissing zijn zal
zondag 15 mei a.s.:
aanstaande zondag duidelijk tot uiting
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. St.
komen!
Ceaciliakoor.

belangrijke adressen
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

behandeling voorjaarsnota
kan marathonzitting worden

De Voorjaarsnota van het gemeentebestuur, ooit een simpele tussenstand van
de financiële gang van zaken, is uitgegroeid tot een gewichtig boekwerk, dat
nauwelijks onderdoet voor de jaarlijkse
begroting.
Blijkens de behandeling ervan eergisteren in de kommissie financiën pasten de
frakties zich keurig aan en hielden algemene beschouwingen en diskussies tot
aan het middernachtelijk uur, een voorproefje van de raadsbijeenkomst van
31 mei a.s. Zoals verwacht kon worden
toonden vvd en inspraak nu en ditmaal
ook gemeentebelangen grote waardering
voor de nota. Een degelijk en overzichtelijk stuk werk, meenden zij. De partijen buiten het centrum van de macht waren een gans andere mening toegedaan.
De koele cijfers konden hen niet bekoren, zij misten de politieke argumenten

en maatschappelijke overwegingen in het
bezuinigingsproza. 'Ambtelijk een goed
stuk, beleidsmatig te mager',vond d'66er Termes, 'veel gespin, maar weinig
wol', vulde christendemokraat Ingwersen aan. Pvda-er Aukema, financieel
specialist van het vorige kollege, ging
langdurig in de slag met chef financiën
van den Heuvel over de werkelijke financiële ruimte voor 1983, die volgens de
socialist veel groter is dan b en w voorwenden. Eeen gentlemansdebat waarbij
ze elkaar beurtelings verweten het telraam te konservatief danwei te opportunisties te hanteren.
De angst dat het beleid van het aanhalen
van de broekriem kan verkeren in het
aanhalen van de strop, bracht ook vvder Methorst tot enige nuancering. Was
eks-wethouder Aukema een man van
het slot op de geldkist, de huidige schat-

bewaarder zit er het liefst ook zelf nog
bovenop, aldus de liberaal. Toch moest
nieuw beleid mogelijk blijven, ondanks
de onzekere financiële toekomst. 'Een
mens lijdt vaak het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit op komt
dagen', citeerde de woordvoerder van
de grootste fraktie.
De algemene beoordeling van de nota
werd gevolgd door een meer gedetailleerde benadering. In de komende edities zal de koerant nog teru&komen op
een aantal onderwerpen die daarbij de
aandacht trokken.

politie nam vandaag
vernieuwd interieur in gebruik

POLOSHIRTS M VELE VARIATIES
b.v.:

LUCKYHORSE

4kteUren

26.00

LECLUB

Skfeuren

29.00

SIR EDWIN
3&ao
5kteuren
Deze en natuurlijk vele andere vindt u bij:

HËRÉNHÖDEcrtlEFltHKLEDIHG

KERKSTR.20

,
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heid werd niet geboden!
Toen dan ook de nieuwe eigenaar bekend werd, en deze in een interview
mededeelde dat hij zijn vroegere opleiHedenmiddag is de gerenoveerde vleugel van het politieburo aan de Hogeweg en de nieuwe meldtafel offiding genoten had op de sociale acadecieel in gebruik genomen. De zandvoortse politie is maandenlang in de weer geweest om het gebouw op
mie ging er een zucht van verlichting
te knappen en heeft de armoedige behuizing omgetoverd in een moderne en alleszins leefbare ruimte. Een
door het bedrijf. Eindelijk iemand die
knappe prestatie die in ieder geval tijdelijk soelaas biedt. Het stokoude pand zal tezijnertijd in ieder geval
ook oog zou hebben woor de mensen
vervangen moeten worden door een nieuw.
die het bedrijf gemaakt hadden en hebAanstaande zaterdag 14 mei is de burgerij in de gelegenheid van 10.00 tot 16.00 uur de fraaie renovatie en
ben, het personeel!
de eigentijdse verbindingsapparatuur te bezichtigen. Met fotopanelen wordt het politiewerk belicht, aanHoe anders is het tot nu toe verlopen.
wezigzijn silhouetpoppen en vitrines met verdovende middelen en wapens. Er is een doorlopende voorstelOok nu weer gaat het over de mensen
ling van instruktieve videofilms en dia's. Het publiek krijgt ook te zien hoe vingerafdrukken worden genoheen. Zou voor de hand gelegen hebmen en men kan deelnemen aan een verkeerskwis met prijzen, aan een ogen- en remreaktietest en aan een
ben dat de nieuwe direkteur ook een
bromfietskontrole. Verder valt het rijdend materiaal te bewonderen. Een uitgebreid programma derhalve
ongedwongen bijeenkomst zou houdat genoten kan worden met een kopje koffie ~of glaasje frisdrank in de hand.
De alles is anders show,
den, waarin hij zich tegen over het gehele personeel kon voorstellen en een
Bij het lezen van het artikel: "Eigenaar
oproep doen om gezamelijk de schouBouwes wil ontslag deel personeel" in
ders te zetten onder de nieuwe uitdaging,
het Haarlems Dagblad van 5 mei, moest vertrouwende op hun vakkennis en inik onwillekeurig denken aan het kritische zet? Ook nu weer moet gezegd worden;
tv-programma van Aad van den Heuvel.
"ze lezen het wel in de krant"! Als de
De tendens van dat programma is vaak
heer
Meerburg dan ook nu in de krant
De pas ingestelde emancipatiekommissie
Inmiddels heeft het noodsignaal van de
om sociale en maatschappelijke mistoelaat
weten
dat er in Bouwes, fors met
heeft het voortouw genomen in het prokommissie en reakties van vrijwel alle
standen, aan het licht te brengen. De
salarissen is gestrooid, en dat er teveel
test tegen de geplande nieuwe bezuinipolitieke partijen er al toe geleid dat
tendens van het interview met de heer
personeel is, dan heeft hij zich enerzijds
gingsronde. In een brief aan b en w en
b en w de korting in heroverweging zulMeerburg leek er sterk op om sociaal
niet goed laten voorlichten, vóór de
de raad laat zij weten het absoluut niet
len nemen. Het is ook al te gek om, zoen maatschappelijke wantoestanden te
aankoop, anderzijds heeft hij een duseens te zijn met de korting op het budals demokraatTermes het onlangs verlegitimeren danwei te vergoeilijken.
danige gebrekkige kennis van het C.A.O.,
get.
woordde, een couveusekindje van de
Sinds de overname van het bedrijf door
dat hij dat niet staande kan houden!
zuurstoffles te rukken.
de heer Hordo, wordt het grootste geAls hij dan ook in het interview medeB en w willen f 4.000.- schrappen van
deelte van het personeel (op de direktie deling doet dat hij meer mensen zou
de post emancipatieaktiviteiten. De lena) behandeld alsof het zakkenzout
willen ontslaan en daarvoor andere
den van de kommissie, die onlangs voor
zijn, je kunt er mee doen en laten wat
mensen in te huren, verwijst hij naar
het eerst bijeenkwamen, zijn unaniem
je wilt. Elke verandering binnen het be- zijn systeem, zo min mogelijk mensen
van mening, dat hun start als adviesordrijf, moest het personeel vernemen
in vaste dienst en pas als het nodig is
gaan op deze wijze volstrekt zinloos en
middels de media. Mensen met een gro- ambulante aantrekken die voor een
onmogelijk wordt gemaakt. De uitvoete reputatie, die zij opgebouwd hadden
absoluut minimum uurloon, kunnen
ring van de nota emancipatiebeleid,
binnen het Hotel, werden zonder parkomen werken. Cash en carry geen
vorig jaar augustus door de raad vastdon zo maar ontslagen, of zondermeer
sociale problemen!
gesteld, staat op de tocht.
naar huis gestuurd. Het personeel moest De opmerkingen van de heer Meerburg
maar raden waarom. De nieuwe direkover de waarde en de functie van een
Al jarenlang stelt de raad in totaal
teur
draaide
als
een
weerhaan
rond
om
Nel
Vreugdenhil:
dit
gaat
niet...
CAO
zijn haast beledigend te noemen,
f 12.000.- beschikbaar voor aktiviteiten
te kijken welke mening nu weer belang- zeker met de opmerking erbij dat je in
die de gelijke kansen en rechten van de
rijk was.
teriaal. Ik begrijp best dat er bezuinigd
de horeca niet kunt werken volgens een
vrouwen moeten bevorderen, f 8.000.Maanden lang heeft het personeel gemoet worden, maar dit gaat niet, de
CAO. Deze feodale opvattingen getuidaarvan komt rechtstreeks als bijdrage
leefd met de geruchten dat het bedrijf
kommissie is niet ingesteld om gezellig
gen van een zeer beperkte visie.
van het rijk, twee kwartje per inwoner.
failliet
zou
gaan,
haast
iedere
week
rond
de
tafel
te
zitten.'
Wanneer de heer Meerburg er op wijst
Het bedrag ging voorheen voornamestond er wel iets over deze geruchten
dat het personeel niet op de eerste
lijk naar de stichting EVA, maar naarin de krant, alleen het personeel wist
plaats aan geld moet denken, maar aan
mate de belangstelling voor de door EVA
van niets, dan moesten ze maar een
je plezier in je werk, vraag ik mij af
georganiseerde kursussen afnam, bleef er
ZANDVOORT HERDACHT 4e MEI
krant kopen! Soms waren de artikelen
waar dat personeel dat plezier aan
geld over dat terugvloeide naar de algezo
duidelijk
dat
de
direktie
opdracht
moet
ontlenen. Nee heer Meerburg, het
mene middelen van de gemeente. In de
Tijdens de Nationale Herdenkingssamen- blik herinnerde spreker aan de laffe
gaf
om
deze
kranten
te
verbieden
binpersoneel
hoeft niet te bewijzen dat zij
begroting was ditmaal f 7.000.- opgenokomst in de hervormde kerk memoreeronaangekondigde aanval op ons land
willen werken, dat hebben ze al jaren
nen het bedrijf! (1982! ! )
men voor EVA, f. 5.000.- was bestemd
de de heer Brune namens de plaatselijke in mei 1940, het wegvoeren van joodse
lang laten blijken, maar U moet bewijHet personeel raakte volledig gedemovoor algemene emansipatieaktiviteiten.
kommissie nationale herdenking 1940/
landgenoten naar de vernietigingskamzen dat U een goed ondernemer wilt
tiveerd,
trok
zich
terug
op
een
eiland,
Dat geld zou, dat was destijds althans de
1945 het enthousiasme en de toewijpen, het verzet in velerlei vorm en de
zijn, met alle verantwoordelijkheden
raakte verdeeld, de sfeer werd min of
bedoeling, de kommissie kunnen gebruirepresaillemaatregelen van de vijand
ding waarmee het onlangs overleden
die zo'n functie met zich mee brengt.
meer
wantrouwig
naar
elkaar,
men
kon
ken voor zinnige projekten.
kommissielid mevrouw S. van den Berg- Aan het slot van zijn toespraak memodoor zijn verdeeldheid geen tegengas
reerde de heer Liese hen die hun leven
Dorreboom haar werk voor de kommisgeven.
Naam en adres van de inzender
Als de raad het bezuinigingsvoorstel van
gegeven hebben voor gerechtigheid en
sie heeft verricht Getracht zal worden
In
één
geval
werd
er
echter
een
uitzonzijn
bij de redaktie bekend.
het kollege volgt, zo meldt het schrijven,
menselijkheid.
dit werk in haar geest voort te zetten,
dering
gemaakt.
Dat
was
toen
de
direkbetekent het dat men alleen nog maar
waarbij spreker hoopte dat een jongere
Aan de herdenkingsdienst die begon
tie een grootdeel van het personeel op
als doorgeefluik voor de rijkssubsidie
met het gezamenlijk zingen van 'Wilt
generatie het vaandel zal overnemen
liet
trommelen, om ze de vraag voor te
fungeert. 'In dat geval vragen wij ons
heden nu treden' en eindigde met
houden: 'willen jullie achter ons gaan
wanneer dit aan de handen van de ouaf waarvoor u onze kommissie heeft instaan als wij het bedrijf gaan overnemen'?
deren ontvalt. De heer B.P. Liese, oud'Mijn schild en de betrouwen' werd
gesteld en een emancipatiebeleid heeft
burgemeester van Wildervank, die een
Iedereen heeft het kunnen lezen in de
medewerking verleend door het Zandvastgesteld, aldus de brief.
krant, 'het personeel staat volledig achherdenkingswoord sprak, had op zijn
voorts Dames Vokaal Ensemble onder
ter de direktie'. (?)
plaats graag een jongere gezien. Ook
leidingvan
Riet
van
Pruissen-Jongens
'Het wil simpelweg zeggen, zegt voorMet geen woord is er toen gerept miden organist G. van Zwieten de Blom.
speet het hem dat in de kerk zo weinig
zitster Nel Vreugdenhil telefonies, dat
dels met welk sociaalplan het zinkende
jongeren
aanwezig
waren.
'De
jongelui
Het
koperensemble
van
de
Zandvoortse
Zandvoort er zelf geen cent voor ovsr
schip gered zou kunnen worden, het alworden
ongeduldig,
ze
vragen
zich
af
of
Muziekkapel
bracht
tijdens
de
bloemenheeft. De kommissie is net éénmaal
die oorlog nu nooit voorbij is' meende
ternatief, dat er een evt. nieuwe koper
hulde op de herdenkingsplaats bij het
bijeen geweest, het is dus niet zo dat
was,
werd niet bepaald objectief voorde
heer
Liese.
Toch
voelen
de
jongeren
monument
in
het
Vijverpark
koraaler al projekten sneuvelen, wanl we zijn
zich betrokken bij de schending van
gesteld, iedereen was bang voor zijn
muziek ten gehore. Ook daar werd de
ons nog aan het oriënteren. Maar s'tel
mensenrechten die, zoals ook in Duitsbaantje, men liet zich overrompelen
plechtigheid afgesloten met het Wildat we een van onze prioriteiten, het
land
het
geval
was,
begint
met
diskrihelmus.
met
het voorstel, men stemde vóór
onderwijs, willen aanpakken, dan is
minatie van minderheden. In zijn terugmaar wist niet waarom, die mogelijker niet eens geld voor voorlichtingsma-

hier
staat
uw
brief

emancipatiebeleid op de tocht

OPROEP
voor alle zandvoortse ondernemers om op
17 mei a.s. om 20.30 uur precies, in Hotel
Keur te komen voor de uitleg van het
Distributie Planologisch Onderzoek.
Door Drs. J. Abbink, adj. secretaris
van de Kamer van Koophandel en de
Korpschef van politie
de heer H.J.A. Menkhorst
over parkeerproblemen en
verkeersveiligheid.
Vragen stellen toegestaan.

WEI MAR 1933
DEMOKRATIE TUSSEN
FASCISME EN KOMMUNISME
door
plaalsgenoot Dr. J. van Santen
verkrijgbaar m de boekhandel

Installatie bureau

OHOENEIIEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Federatie Handelsvereniging
Hanze-Zand voort

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

restaurants

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*
ENKELE PERSSTEMMEM
Het Parool: "Van Santen weet mede
door onbekrompen belezenheid een
onverwachte kijk te bieden op de
periode, die voorafging aan Hitler".

DtHvenvoonfen
02507-12824

Bouwbedrijf

Vrij Nederland: "....de eerste beschouwing over de Weimar-krisis, die naar
principiële volledigheid streeft: het
boek voorziet in een grote lacune."

VOOR AL UW

Folia Civitaöes: "Met zijn methode van
onderzoek neemt hij in Nederland een
unieke plaats in.

vraag offerte
wij komen

De Groene Amsterdammer. Het blad
publiceert met grote instemming fragmenten van het laatste hoofdstuk over
de achtergronden van de Judas-rol van
Stalin, die Weimar bewust opofferde
aan Hitler.

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

l id N . V O B
winkel betimmer! ngen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al moer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bou w, bv.
H a a r l e m . . . m e e s t e r l o U e l a a n 16 . . . . . 3 1 5 4 2 8 .

Rtserveer tijdig uw taf a!

HALTISTOAAT49

omroepers
Te huur gevraagd
voor 4 tot 6 weken
juli tot augustus
VRIJ HUIS

met tuin, tv en telefoon
huisdieren toegestaand,
prijs in nader overleg.
Reaktie na 19.00 uur
tel. 020-903310

2ANOVOORT

». d. Werft

mijn bakker
•inde 1746
Guthuuptoin 3
en vrinkelctntrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Ponypark Slagharen
Hemelvaartarrangement
van 11 /5 tot 15/5 a f 375,- per gezin per huisje
Speciaal Pinksterweekend.
van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje
Trio Trip
Ook mogelijkheden om voor f 198.- een huisje
te huren z.h. Trio Trip (3 dgn. Ponypark + 2
overnachtingen in het Recr. park Collendoorn
op 5 km. afstand van het Ponypark.
Incl. gebruik van alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz.
Vraagt inl. en folder tel. 05231 -1317 of 15 96

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,Da Drie Starren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Boterrnarkt)
tel. 023 - 31 14 60

OPROEP
A. Rltman •
1948 - 1983
35 Jaar tandtechniker
1973 - 1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Tafeltje-dek-je, maaltijdvoorziening voor ouderen (op
dokteradvies) heeft dringend behoefte aan vrijwillige
autorijders(sters) om op resp. Ma. Woe. of Vrijdagmorgen
om 11.30 uur maaltijden rond te brengen.
Duur rit ± 1J2 uur - afstand ± 3 km.
Inlichtingen en opgaven:
Mevr. G. Machielsen-Mouw, tel. 16488
Mevr. t. de Bruijn-Edeling - tel. 13113
Mevr. R. v.d. Mije-Rollema - tel. 148 80

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.
* twMwMwbadrijf
Haltastraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 14499

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

ONDERWIJS

H« HL IC R O O N
(Voorheen Jac. Kopar, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloamandaal
Telefoon 023-260533
Informatief betreffende Begrafenissen of Crematies
gehaat vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

Drukwerk voor iedereen!

TEGEN
APARTHEID

DRUKKERU

Van Pefegem

bv

Karkpad 6 - Tal. 12703 - Zandvoort

GIRO 580900
ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam tel.020-237335

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in
amsterdam / nieuwendijk '37 / tel. 020- 2404 34
zandvoort / kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 35 «O
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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.
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intercity-loc zandvoort

nieuws
kort & klein
• De seizoenopenstelling van het postkantoor aan de Louis Davidsstraat op
de zaterdagochtenden is vastgesteld voor
de periode 21 mei tot en met 27 augustus a.s. Het kantoor is geopend tussen
9.00 uur en 12.00 uur. Het zaterdagrecht (0,50 et betaling vobr postale handelingen) is komen te vervallen.

swingend
begin
ïwanowitch
Zowel jeugdcentrum ïwanowitch als de
zandvoortse blues- en rockband Kinine
hebben aan klantenbinding gedaan. Het
sukses van de eerste Iwan-avond op 7
mei j.l. belooft veel voor de rest van het
zomerprogramma dat de initiatiefnemers
gelijktijdig presenteerden.

• De bijeenkomst van de dames die komed seizoen in de Zandvoortmeeuwenkleuren het voetbalveld willen betreden
zal niet zoals eerder gemeld op 25 mei
a.s. om 20.00 uur maar om 19.00 uur
beginnen in het Kapklusgebouw aan de
van Lennepweg.

foto: arent dudok van heel
Op het station Zandvoort onthulde
burgemeester Machielsen woensdagochtend het op de nieuwste loc aangebrachte gemeentewapen van Zandvoort
en de .plaatsnaam. De traditionele fles
champagne werd door de eerste burger
niet stukgegooid tegen de romp van de
loc maar in een feestelijke verpakking
overhandigd aan de machinist, dé heer
C. Dekker. Onder hen die deze originele doop bijwoonden zagen we enige
funktionarissen van de Nederlandse
Spoorwegen, vvv-direkteur Hilbers en
de door hem uitgenodigde mevrouw
Harkamp-Bluys in haar fraaie oud-_
zandvoortse kostuum met de feeste-

mevr. Kraan- M eet h
lijke langkap, gemeentesekretaris
Merts, wethouder Attema, het d'66
raadslid Jan Termes en nagenoeg de
gehele fraktie van de vvd. Verder onze
plaatsgenoot Hans Willemsen die als
'treinengek' op de hoogte was van
het NS-plan om de locs van de 1600serie te vernoemen en hiervan de burgemeester in kennis had gesteld, die
het balletje verder liet rollen. Ook was
er de opvallende figuur van Willem
Duyn, gestoken in een blauw-geel jack
en dito pet, voor wie de gebeurtenis
mooi aansloot op zijn onlangs uitgekomen plaatje 'Ik neem de eerste trein
naar Zandvoort' waarvan hij spontaan
een aantal eksemplaren uitdeelde. In
de stationsrestauratie waren trouwens
ook al geschenken aangeboden. Zo
overhandigde de heer F. Pol, rayonchef Kennemerland van de Nederlandse Spoorwegen de burgemeester
een klein model van de 'Zandvoort' waarbij hij de goede samenwerking met
het gemeentebestuur en de vvv van
Zandvoort naar voren bracht. Burgemeester Machielsen herinnerde er aan
dat Zandvoort groot geworden was
dankzij de spoorwegen en sprak de
hoop uit dat de 'Zandvoort' een echte
'publiekstrekker'zal worden. Namens
de gemeente schonk sekretaris Merts
aan hen die bij de voorbereidingen van
het gebeuren een belangrijke rol hadden gespeeld een voortreffelijk uitgevoerde glasdekoratie met een afbeelding van het raadhuis.

Machinist Dekker, die in zijn loopbaan
stoom-, diesel- en elektriese lokomotieven bestuurd,heeft, gaf daarna uitleg
over de werking van de verschillende
knoppen, handles en andere toestanden in de kabine, waarbij vooral veel
belangstelling bleek te bestaan voor
de werking van de z.g. dodemansknop.
Worden passagiers van een bus verzocht
niet met de bestuurder te praten, bij de
NS gelden op dat punt uiterst strenge
voorschriften: in de kabine van de loc

mag zich alleen de machinist bevinden
en verder beslist niemand! Eenheel
enkele keer verleent de direktie ontheffing zoals woensdagochtend toen
een klein gezelschap, waaronder uw
verslaggeefster, in de kabine van de
'Zandvoort' de rit naar Haarlem en terug mocht maken. Het was een boeiende ervaring om dit vertrouwde trajekt
eens van een andere kant te bekijken.
Werken voor een krant is eigenlijk
best leuk!

vernieuwd politieburo
dankzij knutsel-agenten
Het deels gerenoveerde politieburo aan
de Hogeweg had afgelopen zaterdag niet
te klagen over gebrek aan belangstelling.
Een groot aantal Zandvoorters maakte
gebruik van de gelegenheid die de 'open
dag' bood om het pand te bezichtigen
en eens nader kennis te maken met de
verschillende onderdelen van het politiewerk.
De woensdag ervoor was de opgeknapte
vleugel van het oude gebouw en de niewe -geleende - meldinstallatie officieel in gebruik genomen tijdens een bijeenkomst voor genodigden. Korpschef
Menkhorst, die de aanwezigen toesprak,
slaagde erin het entoesiasme over de zeer
geslaagde in eigen beheer uitgevoerde verbouwingsoperatie niet al te luid van de
katheder te doen klinken.
Op de voorste rij zat immers de heer Belaerts van Blokland, kabinetchef van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, en de
kans op een spoedige toestemming voor
totale nieuwbouw wilde de korpschef
niet verspelen door louter tevredenheid
ten toon te spreiden. 'U moet niet gek
staan te kijken als u deze zomer arrestanten ziet vastzitten aan de centrale
verwarming', waarschuwde Menkhorst
bij voorbaat. Een ook burgemeester Machielsen, die de meest aktieve knutselagenten Bouman en Lagendijk een envelop met inhoud overhandigde als
dank voor hun inspanningen, liet er geen
misverstand over bestaan. 'Ik hoop, zo

De muziek van Kinine, een eksplosief
mengsel.dat al gauw voor het gemak tot
'konijnenrock' gedoopt werd, bracht de
aanwezigen in gebouw de Krocht tot
uitgelaten swingpartijen. DouweWijnalda, zang en gitaar, Paul Wezenbeek op
bas en Torn Bakker, perkussie, bleken
er opvallend weinig moeite mee te heb• De tot windkracht 10 aanwakkerende ben om hun inspiratie over te brengen
storm afgelopen donderdagmiddag heeft op de meer dan honderd bezoekers die
langs de hele kust voor grote konsterna- de allereerste kans om deze vorm van
tie gezorgd. Veel watersporters werden
live-muziek in Zandvoort te genieten
er door verrast. De zandvoortse Reddings- hadden aangegrepen. Enige probleem
brigade viste een surfer uit het water,
op de incidentloze avond was de mixage,
maar kreeg vervolgens zelf met een mo- die het geluid soms te eenvormig maaktorstoring te kampen. De ijlings gewaar- te, maar dat kan ook aan de akkoestiek
schuwde bloemendaalse kollega's brach- van de zaal gelegen hebben.
ten uitkomst. Tezelfder tijd en vlak daarbij wisten twee agenten met een redlijn A.s zaterdag 21 mei presenteert Iwan
een andere surfer in doodsnood uit de
een speelfilm. 'The man from the orgagolven te halen. De harde windstoten ga- nisation' van regisseur Lucidi met in de
ven politie en brandweer handenvol werk. hoofdrollen Roger Moore en Stacey
Er kwamen meldingen binnen van een
Keach. Een harde avonturenfilm waardak dat dreigde los te waaien, een schut- van het verhaal zich afspeelt in de ameting die het begaf en over een betonnen rikaanse mafiawereld. De Iwan-info, die
pijp die slagzij maakte. Feestverlichting geopend wordt met een voorwoord van
ging her en der tegen de grond. Vijf
'dorpsregent oom Herman' ('hallo jonstrandhuisjes stortten in en op het naakt- gelui, te gek dat eindelijk iets voor julstrand bleef van een van de paviljoenen
lie georganiseerd wordt') maakt verder
maar weinig staan. Bij twee andere verbekend dat vrijdag 27 mei opnieuw een
dwenen de terrassen grotendeels.
band zal optreden in de Krocht. Het program luidt verder: 4 juni, een themaavond
in samenwerking met de stichting Behoud
Kostverlorenpark, waar een ekskursie in
de ochtenduren aan vooraf gaat; 18 juni
en 16 juli een swingende avond onder
leiding van de vaste discjockey; 9 juli
A.s. donderdag vechten de voetballers
weer live-muziek en op 23 juli een tovan Zandvoortmeeuwen op eigen terrein om 19.00 uur voor hun laatste kan- neelavond.
sen tegen JOS. Dat alles nog mogelijk is
mag wel blijken uit de uitslagen van het Met ingang van morgen, woensdag 18
afgelopen weekeinde. Het al gedegradeer- mei, gaan ook de kindermiddagen weer
van start. Jonge zandvoortertjes van 4
de NFC versloeg DWS overtuigend en
tot 10 jaar kunnen in de bovenzaal van
Lugdunum, nog niet zo lang geleden
zelf drager van de rode lantaarn,! iet JOS het Gemeenschapshuis tegen betaling
met 4-1 spartelend achter. De aanmoedi- van 1 piek hun fantasie botvieren op allerhande materiaal.
gingen van dé ZVM-supporters kunnen
donderdag ZVM net het benodigde beetje ekstra inspiratie geven.

sport-spel

EKSTRA KONTROLE OP STRANDAKTÏVITEITEN

Vorige week maandag begon voor het
stranddetachement van de Zandvoortse
politie hetzomerseizoen met een bijeenkomst in de politiestrandpost en
een toespraak van korpschef Menkhorst. Aan de circa veertig aanwezigen,
onder wie buurman Johan Beerepoot
zei hij, dat u maar voor korte tijd vreug- van Club Maritime, kolonneleden van
de zult beleven aan deze renovatie, een
het Rode Kruis en vertegenwoordigers
nieuw buro blijft dringend noodzakelijk. van de Zandvoortse Reddingsbrigade,
Watersportvereniging 'Zandvoort' en
Het publiek kon zich daar zaterdag zelf
de Strandpachtersvereniging, deelde
van overtuigen door bijvoorbeeld het
de heer Menkhorst mede dat voor het
cellenblok te bezoeken. Deze per defiseizoen 1983 een fleksibel beleid genitie onaangename verblijven voldoen
voerd zal worden. Zo zal het aantal
Haar het schijnt nog net aan de normen
manschappen op de strandpolitiepost
die de rijksoverheid daarvoor aangeeft,
in de Rotonde afhankelijk worden gemaar spotten in alle opzichten met de
steld van de op een zeker moment beideeën over een menswaardige behande- staande behoefte aan politiezorg, Onling van arrestanten.
danks de krapte aan personeel werden
de taken van het stranddetachement
Voor de niet gedwongen bezoekers is
uitgebreid met toezicht op het nalehet gebouw thans in ieder geval aanzien- ven van de horeka-voorschriften in
lijk toegankelijker geworden, zij kunnen de strandpaviljoens en ekstra aanop een fatsoenlijke manier ontvangen
dacht aan de naakitrekreanten, terwijl
worden door politiewerkers die ook
er maatregelen genomen zijn om fietzelf in prettiger werkomstandigheden
sers zonder overlast van het fietspad
zijn komen te verkeren. Het kontakt tus- door de duinen gebruik te laten masen burgers en wetshandhavers is daarken.
mee zeker gediend.

Kommandant Schilder en zijn manschappen zijn in het bezit van diploma's van
de afgelopen winter gevolgde reanimatie-, strandwacht- en Z.R.B.-kursussen
en doordat in de gerenoveerde vleugel
van het politieburo aan de Hogeweg
een nieuwe meldtafel geïnstalleerd
werd beschikt het stranddetachement
thans over de vorige verbindingsapparatuur.
Als vanouds kan ook dit jaar weer gerekend worden op de medewerking van
het Rode Kruis, maar er zijn ook noviteiten te melden: een nieuw 'strandmeisje', Joke de Rooij, die zich over
zoekgeraakte kinderen zal ontfermen
en het nieuwe tenue van de strandpolitie, een fraai trainingspak in twee
kleuren blauw, dat hoofdagent Hempenius als een volleerd dressman showde.

eanduoortee Noerartf

familieberichten

boek en tentoonstelling
over streekdrachtrnotieven
Eind vorige maand werd in hetCultureel Centrum het boek 'Streekdrachtmotieven' van Emmy van Vrijberghe de
Coningh gepresenteerd terwijl er tegel ijkertijd een tentoonstelling werd geopend
met dezelfde naam. "Een twee-ledige
gebeurtenis en een dubbele feestelijkheid' aldus de heer J. Schilt van de Uitgeverij H.J.W. Becht.
Spreker verheugde zich over de herlevende belangstelling voor authentieke
klederdrachten, 'een interesse waarvoor
we veertig jaar geleden allemaal fout
zouden zijn geweest'. De door de heer
Schilt gesignaleerde belangstelling was
mevr. Kraan- Meeth
ook duidelijk te merken in het Cultureel Centrum, dat bijna te klein was
om de talrijke genodigden te bergen.
Onder hen zagen we het burgemeesterechtpaar, de beeldhouwster Bep Sturmvan den Bergh, de heren Brune, Hilbers en Wagenaar van het Genootschap
'Oud Zandvoort', wethouder Attema
en echtgenote, het hoofd van de openbare bibliotheek Frank Haggenburg,
de heer F.J.M. van Puijenbroek, direkteur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en mevrouw E. Boschvan der Kolk, voorzitster van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten
'Koningin Wilhelmina'. Beide laatstgenoemden mochten als eersten een
eksemplaar van 'Streekdrachtrnotieven'
in ontvangst nemen als dank voor de
aan de schrijfster verleend medewerking.

HINDERWET

te bewaren en in de belangstelling te
houden. En daaraan levert 'Streekdrachtmotieven' een niet geringe bijdrage.
In een boeiende verteltrant beschrijft
Emmy van Vrijberghe de Coningh klederdrachten uit een twaalf tal streken
en gemeenten, waaronder Scheveningen en Katwijk, Walcheren, Urk en
Bunschoten-Spakenburg. Ze tekent
meesterlijk en vertelt in welke musea
de authentieke kostuums te zien zijn.
leder hoofdstuk opent met een prachtige vierkleurenillustratie die een overzicht geeft van de in de desbetreffende
streek voorkomende kostuums en
handwerken. Bovendien zijn van de
afgebeelde taferelen elders in het boek
kruissteekpatronen afgedrukt Maar
niet alleen de kruissteek, ook tal van
andere handwerktechnieken komen in
het boek aan bod, technieken die het
in het huidige modebeeld ook heel
goed doen. Zo zullen met kraaltjes versierde krablappen een jurk, en zeker
die van een klein meisje, een heel ander aanzien geven. Geborduurde randjes kunnen een T-shirt helemaal opfleuren en schortestrikken en stipwerk, behorende bij klederdrachten uitvroeger tijden, zouden best eens een nieuwe trend kunnen inluiden. Resumerend:
'Streekdrachtrnotieven', een juweel
van een boek voor handwerkliefhebsters, voor op dit terrein minder begaafde vrouwen en zelfs voor hen die
geen draad in de naald kunnen steken.
Het boek biedt namelijk een schat aan
kennis van de folklore. In een schitterende uitgave van H.J.W. Becht's Uitgeversmaatschappij B. V. en voor slechts
f45,- verkrijgbaar in de boekhandel en
bij het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein.

waterstanden

De toespraak waarmee Henk van Ulsen
het boek ten doop hield was eigenlijk
een hommage aan haar vader, Cruys
Voorbergh, en het was duidelijk dat
de akteur een grenzelose bewondering
koestert voor de eminente toneelspeler,
museumdirekteur en auteur die Cruys
Voorbergh is geweest. Als proeve van
diens meesterlijke pen las Henk van Ulsen het kostelijke verhaal "t Hullehoedje' voor uit 'Erfenis van Eeuwen'
dat zijn dochter als bronvermelding
in haar boek had opgenomen.
Bij het rondkijken op de tentoonstelling,
waar niet alleen de originele tekeningen
uit het boek maar ook tal van kostuum onderdelen die daarvoor model stonden
te bewonderen zijn, bleek weer eens
welk een begaafde kunstenares Emmy
van Vrijberghe de Coningh is. Maar ook
hoe belangrijk de taak van de versch'illende werkgroepen en musea is om de
authentieke klederdracht, waarmee zich
bezoeksters uit Bunschoten, Marken,
Volendam en Wognum getooid hadden.

nieuws
kort & klein
De enquêteformulieren, uitgereikt door
de werkgroep Kinderdagverblijf Zandvoort, kunnen tot en met vrijdag 20 mei
ingeleverd worden op de volgende adressen. Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg;
Raadhuis t.a.v. mevr. de Muinck; Bakkerij Heiligers, Zandvoortselaan 355, Bentveld; Astrid Kraayenoord, Zr.Dina Bronderstraat 24 en Juul van de Steur, Pasteurstraat 10.
Voor inlichtingen kan men zich wenden
tot Karin Schuiting, tel. 12189 of tot
Trudie Vlieland, tel. 16461.

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

H. W.
07.13
08.03
09.06
10.21
11.40
00.28
01.33
02.28
03.14
03.57
04.36
05.12
05.45
06.20
06.58

L.W.
15.13
16.04
17.08
18.21
19.40
08.27
09.31
10.28
11.14
11.58
12.38
13.13
13.45
14.20
14.58

H.W.
19.47
20.46
21.56
23.14
- .12.55
14.01
14.57
15.43
16.24
17.00
17.37
18.13
18.48
19.24

L.W.
03.47
04.46
05.55
07.14
08.27
2055
22.02
2257
23.43
00.23
01.01
01.38
02.13
02.48
03.24

omroepers
Tiny Schouten, Zandvoort
geef me nu maar m'n horloge terug. Merk 'Cevalier'.
Ursula.
Verloren
waarschijnlijk omgeving
Willemstraat:
zilveren hangertje in de
vorm van muziekinstrument. Tegen beloning
terug te bezorgen Oosterparkstraat 34, tel. 12725
Gevraagd
gemeubileerde flat voor
het hele jaar (tweede huis)
Aan zee en strand.
Tel. 18623
A. Ritman
1948 1983
35 laar tandtochnlker
1973 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Burgemeester en Wethouder van
Zandvoort maken, gelet op artikel 12
van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne, bekend dat op 6 april
1983 de heer M.H. Meijer te Zandvoort voor een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten en inwerking hebben van een opslagplaats
annex verkooppunt voor vuurwerk
gelegen aan de Haltestraat 61 a, alhier.
De aanvraag en andere op de aanvraag
betrekking hebben stukken liggen tot
17 juni 1983 voor een ieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 8.30 -12.30
uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij
de stukken ter inzage worden gelegd.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Mondelinge bezwaren kunnen worden
ingediend tijdens de openbare zitting
op woensdag 8 juni 1983 om 10.00 uur
ter gemeentesecretarie, Swaluëstraat 2
te Zandvoort. Tijdens de openbare zitting wordt tevens gelegenheid gegeven
tot een gedachtenwisseling tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de
overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd
op het volgende: degenen die op de
hierboven omschreven wijze bezwaren
hebben ingebracht en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest, zal in de gelegenheid worden gesteld bezwaren
tegen de ontwerp-beschikking in te
dienen.
Zandvoort, 17 mei 1983.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Mertz
H. Machielsen

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een
verder lijden bespaard is gebleven, stellen
wij u in kennis van het overlijden van onze
onvergetelijke moeder en oma
BERNADINA CATHARINA
KEISLAIR
geboren Rijnders
weduwe van Willem Herman Gijsbert
Cornèlis Keislair
op de leeftijd van 85 jaar.
Zandvoort:
G.W.A. Keislair A. Keislair-ten Wolde
Bloemendaal:
Willem en Saskia
Heenvliet:
Joop en Reina
Zandvoort:
Alphonse, Maarten
Glion-sur-Montreux
Dieneke
Zandvoort:
H.G.E.M.J. Mertens-Keislair
F.C.G. Mertens
Peter
7 mei 1983
2042 PE Zandvoort
Kostverlorenstraat 99
De crematie heeft inmiddels plaats gehad.

"Op 11 mei ging van ons heen, mijn lieve man
en onze zorgzame vader, behuwd-, grootvader en zwager
CORNÈLIS BOL
echtgenoot van Ali Koper
op de leeftijd van 69 jaar.
Zandvoort: A.M. Bol-Koper
Utrecht:
l. Hoekstra-Bot
P. Hoekstra
Martijn, Bouke, Pjotr
Zandvoort: J. Paap-Bol
F. Paap
Rolant, Pepijn
2042 LV Zandvoort, 11 mei 1983
Grote Krocht 29
De Crematie heeft inmiddels plaats gehad.

WELSTANDSCOMMISSIE
GEMEENTE ZANDVOORT
Op Woensdag 18 mei 1983 om 15.30
uur zal de commissie vergaderen in het
gebouw van de dienst van Publieke
Werken, Raadhuisplein 4 alhier.
De volgende plannen zijn ingediend en
zullen tijdens deze vergadering beoordeeld worden:
1. opstellen van randvoorwaarden ten
behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan: 'Rond de remise deel 2';
2. het oprichten van diverse erfafscheidingen Prof. Zeemanstraat 25;
3. het oprichten van diverse erfafscheidingen Boulevard Barnaart 14;
4. maken van een nieuwe ingang
'Dolfirama' aan de zeezijde;
5. wat verder ter tafel komt.
Indien nog andere plannen worden ingediend zullen deze daags vóór de vergadering op het publicatiebord bekend
gemaakt worden.
Zandvoort, 9 mei 1983.
De Voorzitter,
J. Attema

f500.beloning
voor vinder van
GRIJZE PERZ. POES
naam "Stoffie"
omg. Brederodestraat 95 - tel. 1 27 30

Na een geduldig gedragen lijden is op 90-jarige
leeftijd van ons heengegaan mijn man, onze
vader, groot- en overgrootvader

ARIE BOL
echtgenoot van Marijtje Draijer
eerder weduwnaar van
Agatha Petronella Paap
M. Bol-Draijer
kinderen, klein - en achterkleinkinderen
Zandvoort, 14 mei 1983
korr.-adres: W.A. Bol
van Ostadestraat 14
2042 VS Zandvoort.
De begrafenisplechtigheid heeft dinsdag 17
mei plaats gevonden op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

r

OPROEP

voor alle zandvoortse ondernemers om op
17 mei a.s. om 20.30 uur precies, in Hotel
Keur te komen voor de uitleg van het
Distributie Planologisch Onderzoek.
Door Drs. J. Abbink, adj. secretaris
van de Kamer van Koophandel en de
Korpschef van politie
de heer H.J.A. Menkhorst
over parkeerproblemen en
verkeersveiligheid.
Vragen stellen toegestaan.
Federatie Handelsvereniging
Hanze - Zandvoort
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jeugdcentrum kontra beheerder
gebouw de krocht
burgerlijke stand

Een voorstel van jeugdcentrum Iwanowitch aan b en w en de raad om de eksploitatie-opzet van gebouw de Krocht
te wijzigen is de huidige zaalhouder, de
heer Smit, in het verkeerde keelgat geschoten.

10 mei - 16 mei 1983.
ondertrouwd: Pieter Bos en Cornelia
Gezina ter Maat; Eduard Johannes Miezenbeek en Carollina Böhmerman; Abraham Johannes Jacobus de Kruiter en
Ernestina Geertruida Maria de Kaste.
gehuwd: Jurrian Teunis Krot en Carla Castenberger; Grigorios Pidakos en
Paulina Floreta van Roon; Hendrikus
Petrus Leonardus Wisker en Mary Linda Snyer.

Hij heeft er zich zo over opgewonden
dat hij het kontakt met de jongeren
heeft verbroken en niets meer wil weten van hun aktiviteiten, waaronder de
filmvoorstelling die voor a.s. zaterdag
gepland was. Smit geeft Iwan het advies om te zien naar een andere ruimte.
Als ekstra reden meldt hij dat er nog
nooit zoveel rommel is gemaakt als op
de muziekavond 7 mei j.l.De beheerder
wekt daarmee de indruk alsof hij op een
bejaardenkoor gerekend had.
Iwanowïtch heeft vanaf het begin te kennen gegeven dat de zaalhuur, plm f.300,per avond, veel te duur is voor een stevig
gesubsidieerde gemeentelijke akkommodatie. In hun brief aan het kollege laten
de jeugdcentrumleden er geen misverstand over bestaan de huidige uitbating
onredelijk en onakseptabel te vinden.
Niet alleen voor de gebruikers zelf maar
ook voor de gemeente, die jaarlijks
f.lO.DOO,- vergoedt aan beheerder Smit
en de aktiviteiten van het jeugdcentrum
voorlopig met f.6.500,- heeft gehonoreerd, voor een groot deel zaalhuuronkosten. De openingsavond op 7 mei j.l.
leverde de zaalhouder behalve de huur
naar schatting ook nog eens f.1200,- aan
drankopbrengsten op.

De dreigementen van de zaalhouder om
de samenwerking met het jeugdcentrum
op te zeggen is een in alle opzichten
sterk overtrokken reaktie. Misplaatst
ook, waar het jonge zandvoortse burgers
•betreft die in het openbaar hun mening
over een stukje sociaal beleid op het podium van de volksvertegenwoordiging
brengen. Het lijkt er meer op dat Smit,
die al in een eerder stadium te kennen
gaf eigenlijk weinig te voelen voor de
plannen van de 'ongebonden' jeugd, nu
een stok heeft gevonden om de hond te
slaan. Het saboteren van de filmavond
is zonder meer een ergerlijk geval van
willekeur en woordbreuk.

Woordvoerders van het jeugdcentrum
hebben laten weten dat zij zeker niet geOmdat officieel nog geen kontrakt is af- slagen af zullen druipen. Als een gesprek
gesloten tuseen de gemeente en de
tussen gemeentelijk bemiddelaar PanneKrochtbeheerder, hoopt Iwanowitch de keet en de beheerder geen resultaat opdorpsbestuurders met het schrijven op
levert, hangt laatstgenoemde een kort
de hoogte te stellen van de 'misstanden
geding boven het hoofd wegens het
die de huidige opzet met zich meebrengt'. schenden van gemaakte afspraken.
Bij de vaststelling-van een definitieve overeenkomst kan dan rekening gehouden
met de twee alternatieven die de jongeren aandragen. Alternatieven die, zo zeggen ze, een hoop geld aan subsidies en
problemen voor de gebruikers besparen.
Eén mogelijkheid is een geheel openbaar Het grote jaarlijkse zaalvoetbaltoerfinancieel beheer waarbij de zaalhouder
nooi van Zandvoortmeeuwen barst
voor 20 uur per week op de loonlijst
voor de 13e maal in alle hevigheid los.
komt te staan bij de gemeente of bij een 5 Weken lang zullen 48 teams in de
stichting van gebruikers. De zaalhuur
Pellikaanhal strijden om de Nutsspaarzou dan omlaag kunnen. Verder stellen
bankwisseltrofee, die vorig jaar in het
ze voor de netto-baromzet voor de helft bezit kwam van L'lsis. A.s. dinsdag
aan de gemeente, voor de andere helft
24 mei is de start van het spektakel
aan organiserende instelling en beheerals om 18.45 uur -de vaste begintijd
der ten goede te laten komen. Resultaat, behalve voor de weekendduels- de
aldus Iwanowitch, minder onkosten voor teams van Duivenvoorden en F.C.
de gebruikers, meer geld voor aktiviteiDrommel de aftrap verrichten. Op 7
ten, minder subsidies en een frekwenter juni kunnen de liefhebbers hun hart
gebruik van het pand.
weer ophalen aan de inmiddels vermaarde demonstratiewedstrijd van
Een tweede alternatief sluit meer aan bij het All Star Team. De entreeprijzen
zijn bescheiden: f 2,- voor volwassede huidige situatie. Voorop blijft staan
nen, 0,50 et; voor kinderen tot 12
dat het financieel beleid opener moet
jaar. De organisatoren Hans Jongzijn. Een derde van de netto-baromzet
bloed, Henk Kinneging, Adri van
wordt afgestaan aan de gebruikers, die
Lent, Piet v.d. Mije en Piet Pijper
daarmee hun onkosten voor een deel
hebben ook ditmaal kosten noch moeikunnen dekken en in mindere mate een
te gespaard om het toernooi tot het
beroep hoeven te doen op subsidiering.
Iwanowitch vertrouwt erop dat deze
meeste opmerkelijke in zijn socrt te
ideeën, 'een aanzet die nog uitwerking
maken.
behoeft', in de raadsbijeenkomst van 31
mei aan de orde komen.

waterstanden

LAATSTE NIEUWS
Gisteren is het bekende kinderwinkeltje (kleding voor jonge kinderen) aan
de Buureweg geheel door brand verwoest. De boven het winkeltje gelegen
woning brandde eveneens uit. De bewoner was op het moment van de brand
niet aanwezig. Over de oorzaak van de
brand is bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niets bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten geacht

koerant
op vrijdag

mei
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.

11.40
00.28
01.33
02.28
03.14
03.57
04.36
05.12
05.45
06.20
06.58

L.W.

H.W.

L.W.

19.40
08.27
09.31
10.28
11.14
11.58
12.38
13.13
13.45
14.20
14.58

- .12.55
14.01
14.57
15.43
16.24
17.00
17.37
18.13
18.48
19.24

08.27
2055
22.02
2257
23.43
00.23
01.01
01.38
02.13
02.48
03.24

overleden: Bernardina Catharina
Keislair geb. Rijnders, oud 85 jaar;
Joseph Lambertus Leusink, oud 57 jaar;
Maria Verschoot geb. van Duivenboden,
oud 58 jaar; Jacoba Koper geb. Keur
Bij het ter perse gaan van deze editie is
oud 87 jaar; Jan Pieter Strijbos, oud 92
bekend geworden dat het konflikt, voor- jaar.

lopig althans, weer uit de wereld is. Giterochtend heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de beheerder, ambtenaar
Pannekeet, de voorzitter van de weizijnskommissie Hagendoorn en Iwanowitch.
Onder het motto 'kommunikatiestoornis' is toen een wankele vrede getekend.
Het program van het jeugdcentrum zal
gewoon doorgang vinden, te beginnen
met de filmvoorstelling, een thriller,
morgenavond om 21.00 uur.

b in konflikt met w

In verband met maandag, tweede pinksterdag, verschijnt dinsdag a.s. geen
koerant. Het eerstvolgende nummer
van ons blad komt uit op vrijdag 27
mei a.s.

Kèrt& klein
o A.s. donderdag 26 mei houdt de planvoorbereidingskommissie specifiek weizijn een hoorzitting voor geinteresseerde burgers over het (konsept)programma sociaal-kultureel werk 1984. Speciaal voor instellingen en organisaties
• is het van belang te weten dat zij tot
31 mei a.s. gelegenheid hebben open aanmerkingen kenbaar te maken.
Het programma ligt ter inzage op het
raadhuis en in de bibliotheek, maar
kan ook opgevraagd worden bij de
gemeentesekretarie. Een telefoontje
naar 14841 toestel 139 is voldoende.
o De emancipatiekommissie vergadert dinsdag 24 mei a.s. in het openbaar in de kommissiekamer van gemeentehuis om 20.30 uur. Gesproken
zal o.a. worden over de emancipatie in
het onderwijs.
o Op 31 mei a.s. zal de heer W. Harting, chef van de afdeling algemene
zaken ter gemeentesekretarie, tevens
eerste loco-sekretaris,zijn funktie
neerleggen. Op vrijdag 27 mei a.s. om
4 uur zal de heer en mevrouw HartingKoper in het Cultureel Centrurn, Gasthuisplein 9B, een afscheidsreceptie
worden aangeboden, waar iedere belangstellende welkom is.
In verband met een aan de receptie
voorafgaande besloten bijeenkomst zullen de afdelingen van de gemeentesekretarie op die dag vanaf 3 uur 's middags niet telefonies bereikbaar zijn.

riaal gaf Machielsen toe dat er toezeggingen gedaan waren. Hij bleef er echter bij dat bedoelde tekstdelen niet in
de nota thuishoorden. 'Daarover bestaat nog geen kollegestandpunt, het
zijn dus geen beleidsuitspraken.'

Machielsen: als ik met vakantie ga gebeuren er gekke dingen
'Er staan stukken in de Voorjaarsnota,
waar ik het niet mee eens ben.' Dat zei
burgemeester Machielsen eergisteren in
de kommissie algemene zaken en ruimtelijke ordening.
Tot verbazing maar ook verontwaardiging van alle aanwezige fraktievoorzitters, liet het hoofd van de gemeente
weten dat wat zijn eigen portefeuille
betrof er onder meer passages in de
nota voorkwamen over de struktuurstudie en het voorgenomen grootschalige rekreatieprojekt die hij niet onderschreef. 'Bij het zien van het voorontwerp heb ik gezegd, dit mag er niet
in, maar het is toch gebeurd. Als je
met vakantie gaat, gebeuren er gekke
dingen.' Een krachtig verwijt derhalve
naar zijn medebestuurders.

Volgens de burgervader hoort een voorjaarsnota zich te beperken tot het
kale cijfermateriaal. Toen de frakties
toch wilden spreken over het overigens
naar aller mening te summier aangegeven beleid -o.a. vvv, struktuurstudie,
Kijkduin- kregen zij in eerste instantie dan ook de kous op de kop. Met
de tekst van de voorjaarsnota en de
memorie van antwoord 1982 in de
hand toonden de kommissie echter
glashard aan dat de bestuurders wel
degelijk beloofd hadden hun liberale
visie op het beleid te geven. Ook de
woordvoerdster van de grootste kollegepartij, Rita de Jong, toonde zich
wat dat betreft op een aantal punten
teleurgesteld.
Gekonfronteerd met het bewijsmate-

Met name d'66-er Termes, pvda-er
Toonen en inspraak-nu-er Gielen haalden fel uit naar de eerste burger, 'Het
viel me al op hoe summier uw portefeuille verwoord was, maar nu blijkt
u het daar ook nog niet mee eens te
zijn, mijn mond valt er van open; aldus Termes. En Gielen: 'nu zeggen, ik
was met vakantie, dat geeft geen pas.
Dit is een kollegestuk, u hoort dat
zefs met verve te verdedigen. Het begrip kollegialiteit kunt u niet aan uw
laars lappen.'
De burgemeester, die vergeefs rondkeek
naar steun, maakte ten lange leste maar
gebruik van zijn recht op het laatste
woord. 'En toch blijf ik er bij', mompelde hij.

familieberichten

voor de jaren SO
Het ligt voor de hand dat bij de
viering van het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse Stichting voor Gezondheids- en Vakantiekolonies het Dr. G.J. Plantinghuis ekstra in het zonnetje
wordt gezet.

nieuws?

mevr. Kraan- Meeth
en veel buitenlucht.. .

Vrijwillige Hulpverlening

Mede namens mijn vrouw wil ik onze oprechte
dank betuigen aan allen, die mijn afscheid
van de Politie Zandvoort, tot een fijne- en
onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Het zal voor ons een plezierige- en
waardevolle herinnering blijven.
J. Bier en echtgenote.

Dit kinderhuis, in de omgangstaal
en zeker door de oudere Zandvoorters nog steeds de amsterdamse Vakantie Kolonie genoemd, is immers sinds mensenheugenis een liefdevol vakantieverblijf waar duizenden Amsterdammertjes niet alleen onvergetelijke weken hebben doorgebracht maar waar ze ook voor de
restvan hun leven gezondheid

hebben opgedaan. Dankzij het
feit dat de direktrice, mevrouw B.
Vieyra, samen met een paar medewerkers in de archieven dook
verscheen er een prettig leesbaar overzicht van de geschiedenis van het 'koloniehuis' en de
verschillende generaties jeugdige gasten. Zo weten we nu dat
sedert de aankoop in 1887 van
het als kafé-restaurant ingerichte
gebouw aan de toenmalige Kostverlorenstraatweg het bestuur, bestaande uit een aantal gegoede
amsterdamse burgers, niets heeft
nagelaten om verbouwingen en
vernieuwingen te realiseren, de
ziekenafdeling uit te breiden en
door aankoop van een aangrenzend stuk grond een speeltuin te
kreëren. Maar van mei 1942 tot
december 1948 zetelden er achtereenvolgens duitse militairen
die hun paarden in de speelzaal
stalden en gevangenen in de
kelderruimte onderbrachten,
Canadese militairen, Binnenlandse Strijdkrachten en kinderen •
van politieke delinkwenten. Voor
herstel van het zwaar beschadigde huis moest vanzelfsprekend
naar financiële middelen worden
omgekeken en het waren opnieuw
goedwillende Amsterdammers die
deze verschaften. Wat de kinderen
betreft: in de eerste 60 a 70 jaar
was de zorg gericht op de zwakken, de minder bedeelden uit
de grote stad, vaak komend uit
tuberculeuze gezinnen. Ze werden
door vader of moeder op een tevoren aangegeven punt afgeleverd aan een onbekende direktrice en een 'zuster'. De vierde
zondag was bezoekdag, maar de
ouders moesten wel hun ouderbijdrage hebben voldaan anders
kregen ze geen bezoekkaart. Ze
hadden echter de zekerheid dat
hun kind in die weken goede voeding kreeg, warme kleding en veel
buitenlucht. Werden aanvragen
voor kinderuitzendingen tot dusverre gedaan door een arts, in
1920 kwam deze taak in handen
van de geneeskundige dienst en
daarmee kreeg de kinderuitzending een aparte plaats in de
jeugdgezondheidszorg en gingen rijk,
« provindie en gemeente subsidie geven.
In 1964 had een volledige verbouwing
van het tehuis plaats en het was de in-

DANKBETUIGING

middels overleden Dr. G.J.
Planting, hoofd van de afdeling
jeugdgezondheidszorg van de GG
en GD te Amsterdam die van de
gemeente alle steun kreeg om in
samenwerking met het bestuur
het gebouw en de werkwijze in hét
huis aan te passen. De maatschappij veranderde, de welvaart werd
groter. Het bleef natuurlijk nodig
om kinderen verantwoorde voeding te geven maar men ontdekte dat kinderen ook problemen
kunnen hebben en dat deze dikwijls voortkwamen uit spanningen
in het gezin, die mogelijk veroorzaakt werden door de heersende
woningnood. Deze kinderen hadden niet genoeg aan een uitzending van zes weken, voor hen
was een anders gerichte medie-

se begeleiding vereist en het onderwijs moest ook tijdens de uitzending voortgang vinden, kortom men kreeg meer aandacht
voor het kind als individu. En zo is
het heden ten dage nog want het
Medisch Psychosociaal Kinderhuis Dr. G.J. Plantinghuis ziet het
kind als totaliteit, hetgeen betekent dat zowel aan somatiese en
psychiese als aan sociale, pedagogiese en onderwijskundige aspekten aandacht besteed wordt.
Geen gemakkelijke taak voor direktrice Vieyra en haar medewerkers, maar de tijden zijn nu
eenmaal veranderd en in 1983 red
je het niet met alleen maar goede
voeding, frisse lakens en gezonde
zeelucht.

zandvoort huldigde kaandorp
Met een stampvolle St. Agathakerk en een na afloop van de
eucharistieviering geduldig voortschuifelende menigte in een rij
waaraan geen eind scheen te
komen gaf Zandvoort zondagochtend uiting aan haar warme
gevoelens van genegenheid voor
pastoor Kaandorp

zijn binnenkomst een 'Lang zal
hij leven' inzette.
Voorzitter Hilbers vertelde daarna
hoe moeilijk het was geweest om
voor de jubilerende pastor een
kado te bedenken. 'De goede
man had geen enkele wens' aldus
de heer Hilbers, die bij de aan
alle parochianen gezonden brief
toch maareen aksept-girokaart
We schrijven ekspres 'Zandvoort' had laten insluiten.
want het waren niet alleen de pa- Resultaat f 6.650,-.
Aan het slot van zijn toespraak,
rochianen die de pastoor ter gewaarin hij dank bracht aan allen
legenheid van zijn 35-jarig priesdie deze dag voor hem tot een
terschap de hand kwamen drukonvergetelijke hadden gemaakt,
ken. Ook talrijke funktionarissen
ontzenuwde de pastoor het geen lidmaten van andere plaatserucht dat de viering van zijn 35-jalijke kerkgenootschappen gaven
rig priesterschap iets te maken
acte de présence, en met hen
zou hebben meteen naderend
vele anderen. Zoals de voorzitafscheid. 'Dat is niet waar!' verter van het parochiebestuur, de
heer Th.B.M. Hilbers, in zijn welzekerde hij nadrukkelijk.
Het zou ons niet verwonderen
komstwoord opmerkte had pastoor Kaandorp de wens te kennen wanneer het overweldigend apgegeven het feest te vieren rond
plaus, dat deze woorden in een
het altaar, een verzoek waarop
kerk vol opgeluchte parochianen
de parochie duidelijk 'ja' had getoen ontketenden, een van zijn
zegd. Aan de dienst werd niet almooiste kadoos is geweest.
leen medewerking verleend door
het St. Caeciliakoor onder leiding
van Bart Jan Gaart maar tevens
door een in grote bezetting musicerende Harmonie St. Michael.
1
In zijn preek, gebaseerd op Math.'
ijelangr
i
jk
t
atlr-ësseiY\
13 vers 3 ('Zie, een zaaier ging uit
om te zaaien'), wekte de pastoor
14444 Politie (alleen noodgevallen)
de kerkgangers op 'goede grond
te zijn en vrucht te dragen'. Spre- 12000 Brandmeldingen
13043 Politie
kend over het geloof wees hij op
14841
Gemeentesekretarie
de wisselwerking tussen gelovi17947 Informatieburo vvv
gen. 'Door Uw geloof heeft U mij
geïnspireerd en daarvoor dank ik 023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
U'. Bijzonder aardig was dat de
365,
Bentveld
zuster van de pastoor, Annie
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
Kaandorp (zuster Elizabeth) als
en magazijn
lektrice aan deze eucharistievie13360
Rinko verkoopcentrum, nieuwe
ring medewerking verleende. Na
en gebruikte Renaults
afloop van de dienst, toen de pastoor zich even terugtrok, konser- 12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1
teerde een voortreffelijk spelende Harmonie St. Michael, die bij

Wat is nieuws?
Het antwoord op die vraag is jaren
geleden op al even afdoende als
simpele wijze geformuleerd: man b
hond.
Sindsdien zijn nieuwsgaarders
vrijwel onafgebroken in de weer
om berichten uit de samenleving
op te vangen die aan dit kriterium voldoen.
Afgelopen zondag werd op last
van de Cenav een race van oude
motoren afgevlagd omdat de deelnemende verhikels naar het oordeel van de direktie te veel geluid
produceerden. Wel 125 da, stelde de circuit-eksploitant geschrokken vast en verbood de oudjes
nog langer hun rondjes te draaien.
Bovendien was het lawaai in strijd
met de Wet op de Geluidhinder
welke slechts 105 da toestaat.
Die wet wordt weliswaar pas over
drie maanden van kracht, maar de
Cenav wil er nu al op inspelen.
Een zeldzaam staaltje van zelfcensuur en naar ons weten nog
niet eerder in de racewereld vertoond. Coureurs en publiek sloeg
het argument om de race te stoppen met stomheid. Ze konden hun
oren eenvoudig niet geloven. De
Cenav die lawaaimakers van de
baan jaagt.
Dat is de omgekeerde wereld.
Man bijt hond.
En als het niet waar is? een vals
bericht. Net als die dagboeken
in een duits weekblad.
Dat zal spoedig blijken.
Wanneer horen en zien ons vergaat en we gewoon weer door
de hond worden gebeten.
Geen nieuws, dus.

f ietscrossbaan morgen open

Morgen is heffeest op de speelplaats achter de Ie Lorentzflat in Zandvoort
nieuw-noord. Om 14.00 uur wordt de fietscrossbaan, de trotse afronding van
speelterrein 'de Schuilplaats', officieel geopend. Vorig jaar april zijn omwonende vrijwilligers begonnen met de werkzaamheden op het braakliggende stuk
grond. Al geruime tijd maken de kinderen uit de hele buurt met veel plezier gebruik van de voorzieningen. De aanleg van de crossbaan had wat meer voeten
in de aarde, maar de bewoners hebben volgehouden en het resultaat is de moeite waard.
Behalve crosswedstrijden en een optreden van een stuntteam is er voor morgen
ook een kindermiddagprogramma georganiseerd. Een ballonnenwedstrijd met
leuk prijzen, spelletjes, een grabbelton, limonade en traktaties. Een deelnemerskaart is voor f. l,- te verkrijgen bij de (enige) ingang aan de Thomsonstraat.
De ouderen staat tot in de avonduren een gezellige bar ter beschikking. Uii de
opbrengsten worden de onkosten bestreden en gespaard voor nieuwe speltoestellen. De organiserende flatkommissie en de Fietscrossvereniging wensen wij
goed weer toe en veel sukses.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
ondag 22 mei:
0.00 uur : Ds. A.Th. Rothfusz uit
Hillegom, mmv. herd. kerkkoor

renovatie huis in de duinen
komt in zicht

Het heeft aanzienlijk langer geduurd
dan verwacht, maar Gedeputeerde StaSEREFORMEERDE KERK
ten van Noord Holland hebben nu
ondag 22 mei a.s.:
toch hun goedkeuring gehecht aan de
0.00 uur: Prof.Dr. J. Verkuyl, Amster- grootscheepse renovatieplannen van
dam.
het Huis in de Duinen.
ROTESTANTENBOND
ondag 22 mei a.s.:
0.30 uur : dienst verzorgd door eigen
leden.

Op zeer korte termijn kan begonnen
worden met de bouw van hout-montagewoningen aan de Herman Heijermansweg, die tijdelijk huisvesting zullen bieden aan de 170 verzorgde bejaarden.
Nog voor de bouwvakantie wordt de
fundering gelegd en een stukje van de
opbouw gerealiseerd. Naar verwachting
vindt de verhuizing medio september
plaats.

'OOMS KATHOLIEKE KERK
aterdag 21 mei a.s.:
'9.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.
ondag 22 mei a.s.:
)8.45 uur; stille eucharistieviering
,0.45 uur : Plechtige hoogmis met toeHet bestuur van het tehuis is al vele jadiening van het vormsel door ren bezig de renovatie van het uit 1955
Vic. H.W. Kuipers.
stammende bejaardenoord van de
grond te krijgen. Vorig jaar kwamen de
plannen in een stroomversnelling. Vrijwel gelijktijdig met de ingebruikname
van 36 nieuwe aanleunwoningen voor
zelfstandige ouderen, ontving men toeCENTRUM voor vrijwillige hulpverlening stemming van de gemeente voor de
vernieuwbouw. Het pr.ovinciaa1bestuur
Geeft advies, hulp en informatie van
was echter niet van zins een formaliteit
maandag t/m vrijdag van 10.30 -12.30
te maken van het miljoenenprojekt.
uur en iedere woensdagavond van 18.30 Struikelblok was zowel de wijze van
-19.30 uur. Postbus 100, 2040 AC
financiering als de kontingentering,
Zandvoort. Telefoon 17373
waarvoor een voorschot op 1984 nodig
bleek. Met steun van de H.l.D. Volkshuisvesting en de Prov. Inspektie BeWETSWINKEL
jaardenoorden heeft het bestuur onder
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
leiding van de heer S. van de Bos en
1e en 3e woensdag van de maand van
direkteur J. Brabander de zaken ten17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies
slotte toch rond gekregen.

adviesdiensten

|
; MAATSCHAPPELIJK WERK

Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
i maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Dat de renovatie urgent is staat buiten
kijf. De kamers zijn piepklein en er is
geen prive-sanitair aanwezig. De verwarmingsinstalltie en de elektriciteitsvoorziening deugen niet meer. In de
nieuwe situatie zullen van twee kamertjes één ruim verblijf gemaakt
worden met eigen douche en toilet,
een kitchenette en een voorhalletje,
dat veel meer privacy waarborgt dan
heden het geval is.

houten montagewoningen
Herman. _ Henermonsweg.

afscheid van hoofdagent bier
Vorige week vrijdag nam het zandvoortse politiekorps in de kantine van het
buro aan de Hogeweg afscheid van
hoofdagent J. Bier, die wegens het bereiken van de 60-jarige leeftijd op 1
juni a.s. de dienst gaat verlaten. Korpschef Menkhorst schetste de scheidende politieman als een stille werker en
iemand die er uit sprong door een stuk
loyaliteit, betrouwbaarheid en evenwichtigheid.
Spreker herinnerde er aan hoe de heer
Bier sinds 1958 dienst heeft gedaan bij
de afdeling verkeerspolitie, waar hij
bovendien het verkeerstechnies tekenwerk verrichtte. 'Ons werd weinig tijd
gegeven om samen te werken', aldus
de heer Menkhorst, die echter van me-

kollega' aldus de heer Van Maris, die zijn
toespraak vergezeld deed gaan van een
attribuut voor de schilder-hobby van de
scheidende politieman. De chef van de
administratie, de heer ten Haave, die de
verschillende sprekers had ingeleid, was
daarna aan de beurt om zijn scheidende
kollega het allerbeste toe te wensen.
Met het voorlezen van een gedicht ('het
is nog niet uitgegeven en dat wordt het
waarschijnlijk ook niet') en woorden van
dank voor de ondervonden medewerking,
waarin hij eveneens zijn vrouwen kinderen betrok, sloot de heer Bier zelf de
rij van sprekers.

WEI MAR 1933
DEMOKRATIE TUSSEN
FASCISME EN KOMMUNISME
door
plaatsgenoot Dr. J. van Santen
verkrijgbaar in de boekhandel

v. d. Werff
mijn bakker
linds 1746
Guthuiiplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

mevr. Kraan-M«eth

ning was dat er op dat punt niet veel
verandert. "\Ne werken nog maar veertig
uur in de week. Wanneer dat twee en
dertig wordt kun je elkaar in dienstTel. 12129
tijd nog amper ontmoeten'. Spreker
DOKTOREN
liet zijn goede wensen voor de toeInlichtingen over de zondag§dien*t
Behalve het woongedeelte verandert
komst vergezeld gaan van een gratifikaworden verstrekt via het telefooner ook veel ten aanzien van de kantie voor het bijna 40-jarig ambtsjubinummer van uw huisarts.
toor-werk- en rekreatieruimte. Zo
leum van de scheidende hoofdagent.
ZUSTERDIENST
wordt de aula horizontaal gesplist en
Andere kadoos die de korpschef overonder meer in gebruik genomen als
voor informatie over de dienstdoende
handigde waren het traditionele schildje,
dagverblijf voor de ziekenafdeling. In
wijkverpleegkundige tel.023 -313233.
een koevert van het jubel- en treurfonds
plaats daarvan verrijst er een nieuwe
en fraaie bloemen voor mevrouw Bier.
GESLACHTSZIEKTEN
multifunktionele ruimte. Er komt verDe eremedaille in zilver, verbonden aan
Voor algemene informatie bel
der een nieuw kommuninkatiesysteem
de Orde van Oranje Nassau, die burgeDokter P. FLIERINGA
023 - 320202 (dag en nacht).
en moderne brandmeldingsapparatuur.
meester Machielsen met enige welgekoAJJWEZIG van
zen woorden de heer Bier opspelde,
APOTHEEK
24 mei tot 13 juni
De hele operatie verloopt in twee fases
was een duidelijk bewijs van waardering
van resp. 9 en 7 maanden en is tot in
waarnemers zijn:
Zeestraat Apotheek, A. van
vanuit de samenleving.
de kleinste details vastgelegd in een
Dr. Anderson
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073
Adjudant Barmentlo, chef verkeerspoliomvangrijk draaiboek, dat vele malen
Dr. Zwerver
tie, die als eerste de heer Bier gelukwensonderwerp van gesprek was in persoDr. Drenth
te met zin onderscheiding, prees diens
neels-en bewonerskommissie. De mikollegialiteiten loyaliteit.
nutieuze voorbereiding is nodig omVrijwillige Hulpverlening
'Met jou valt een stuk roetine en vakdat er tijdens de werkzaamheden geen
manschap weg. Je was een kollega waar
T.k.a. soliede gr. bankst.
hiaten mogen ontstaan in de verzorging. we veel aan te danken hebben'. Namens
3 + 1 + 1, olijfgr. velour.
Direkteur Brabander: 'bij alles moeten
de afdeling verkeer bood hij zijn oudTel. v.a. zat. 023 - 24 45 71
de bewoners en medewerkers centraal
medewerker een boek aan, als voorzit17373
blijven staan. De organisatie is er voor
tervan de Z.P.S.V. een vaantje, terwijl
hen, niet omgekeerd.'
ook hij mevrouw Bier in de bloemetjes
Gevraagd
zette. Hoofdagent Hempenius sprak
gemeubileerde flat voor
namens de Alg. Christelijke Politiebond
het hele jaar (tweede huis)
en vertolkte met een geschenk en bloeAan zee en strand.
men de dank van de jongere kollega's.
Tel. 18623
UITSLAGEN SPORTWEEK S'C' UNICUM'73
De vroegere korpschef, de heer Van
Maris, was het opgevallen dat alle lovende toespraken hetzelfde slot hadden:
Voorzitter Ad Gooyer van S.C. UniHandboogschieten: Koning Hans Eykcum'73 en zijn medewerkers kun
hof 422 pnt., 1e ridder: Marchel Ameye 'Dat was het dan. Het ga je goed! ' Begrijpelijk, want het betreft een afscheid.
nen voldaan terugkijken op de zeer
407, 2e ridder Milou Ameue 396, 3.
Spreker wilde echter de aandacht vesgeslaagde sportweek die in verband
Hans Vermaas 404, 4. Jaap Water 368,
tigen op de komende levensfase. 'De
met het tienjarig bestaan van de klup
1e dame : Hermien Paap 411,2. Ellen
laatste jaren heeft het korps veel leden
in Nieuw Unicum is gehouden.
van de Putten241, 3. Page Lammy
zien vertrekken. Deze houden regelmaMehle 282.
tig kontakt met elkaar in een niet -beHonderden gehandikapte en niet-geTafeltennis:
staande vereniging van F.L:O.-ers. Het
handikapte sportbeoefenaars genoten
Klasse A: R. Olijdam; 2. A. Schuurenige dat we met elkaar gemeen heber gastvrijheid. Hoogtepunten waren
mans, 3. De ter Heyden.
ben is dat we met interesse het reilen
de schaaksimultaan-seance van Jan
Klasse B: 1. van de P.utten, 2. A. Vink,
en zeilen van het korps blijven volgen.
Hein Donner en de Nationale Zeskamp
3. M. Doing.
Nog achttien dagen ben je een oudonder leiding van Dick Passchier,
Klasse C: 1. W. Verleur, 2. Frits Verkollega van ons, daarna wordt je een
maar ook de wedstrijden in tennis, hand- meeren,
boogschieten en tafeltennis bracht
Klasse D
deelnemers uit tal van plaatsen naar de
1. R. de Uil, 2. Pierre van Willigen.
Junioren:
sportakkommodatie van Nieuw UniHaal warmte en kleur in uw huis
cum, waar prachtige bekers, trof een
1. Frits van Varik, 2. Oscar Lohuis,
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
en medailles op de winnaars stonden
3. Marcel Keur, 4. Floris Wiesman,
te wachten. Deze waren;
5. Tim van Duin, 5. Lucienne Kamp.
U vindt er ook leuke dingen om als
Tennis A: 1. T.Toenbrekers-J. Spee,
geschenk te geven.
Pupillen:
1.
Robert
Cliteur,
2.
Joost
2. R. Weeda-H. Uytewaal, 3. H. SeveWiesman, 3. Robert ter Heyden, 4.
rian-H. Hinckel.
Edwin Pilon, 5. Erik Stokman, 6.
Tennis B: 1. P. Sweers-L. Sweers,
Geert Kuneman, 7. Berkant van Wes2. J. Vruys-J. v. Barneveld, 3. R. Peterop, 8. Jan Zweers.
Haltestraat 65, tel. 12060
ters- A. Wouda.

medische dienst

Het 3e Louis Blok Schaaktoernooi, voortreffelijk georganiseerd door de Zandvoortse Schaakklup, heeft weer een schare liefhebbers uit den lande naar Zandvoort getrokken. Ruim 70 deelnemers
streden op Hemelvaartdag in het Gemeenschapshuis om de eer. De heer
Klein uit Badhoevedorp mocht zich na
uren verwoede strijd toernooiwinnaar
noemen. Hij werd op de voet gevolgd
door B.Go uit Haarlem en J.Bakker uit
Noordwijk. Een aantal zandvoorters
weerde zich uitstekend. A. Vastenhouw
zegevierde in groep 8 en in groep 9 veroverden K.Koper en W.van Bakel resp.
de 1e en 2e plaats. De jeugd van de badplaats liet zich evenmin onbetuigd. R.
van Caspel werd 2e bij de A-jeugd, P.
Meester 3e. In de laatste jeugdgroep was
de eindstand: 1. A.de Roode 2. M Greenwood en 3. E.Keur.
Volgende week donderdagavond 26 mei
vindt het 6e snelschaakkampioenschap
van Zandvoort plaats. Ook huisschakers
zijn dan van harte welkom in het Gemeenschapshuis.

omroepers

ENKELE PERSSTEMMEN.

Het Parool: "Van Santen weet mede
door onbekrompen belezenheid een
onverwachte kijk te bieden op de
periode, die voorafging aan Hitler".
Vrij Nederland: "....de eerste beschouwing over de Weimar-knsis, die naar
principiële volledigheid streeft: het
boek voorziet in een grote lacune."
Folia Civitaties: "Met zijn methode van
onderzoek neemt hij in Nederland een
unieke plaats in.
De Groene Amsterdammer Het blad
publiceert met grote instemming fragmenten van het laatste hoofdstuk over
de achtergronden van de Judas-rol van
Stalin, die Weimar bewust opofferde
aan Hitler.

A. Rltman.
1948 - 1983
35 jaar tartdtechniker
1973 - 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

COLLECTE
EPILEPSIE
BESTR1JDIM&
24t/m28mei

J. BLUYS

postgiro 34781 heemstede

Installatie bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Zaterdag 21 mei, gaat het buitenbad weer open.
Met die super waterglijbaan.
EXTRA:

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en kxxKHeterswerk,
zowel nieuw aha onderhoud...

de hele dag nog zwemmen tegen wintertarief
Ga dus lekker luilakzwemmen in

DE DUINPAN

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

Vondellaan 57 telefoon 12170

Bouwbedrijf

ïd N . V O B
UITNODIGING

VPOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al mMr dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bou w. bv.

Haarlem...meesteriotteui.m 16 .....315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 09 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Voor de hoorzitting inzake het voorontwerp
SOCIAAL-KULTUREEL PROGRAMMA
1984 te houden op donderdag 26 mei a.s.
in het Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat
17, Zandvoort, aanvang 20.00 uur.
Op basis van het sociaal-kultureel plan 1982
t/m 1985 heeft de planvoorbereidingskommissie een voorontwerpprogramma 1984 opgesteld.
Belangstellenden kunnen het voorontwerpprogramma opvragen bij:
Gemeentesecretarie, Zandvoort, afdeling
Onderwijs c.a., Raadhuisplein 4 te Zandvoort, tel. 14841, toestel 139.
Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in
het Raadhuis en de openbare bibliotheek.
De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de
gelegenheid te stellen zijn/haar mening kenbaar te maken.
Graag tot ziens op de hoorzitting,
De Kommissie Planvoorbereiding
Specifiek Welzijn.

Eirun

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
'Wij willen in contact treden met belangstellenden voorde functie van
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

die gedurende eendeelvande dag —om te
beginnen voor 50% van de arbeidstijd —
licht administratieve werkzaamheden in ons
kleine kantoorteam wil verrichten. He t is niet
ondenkbaar dat de werkzaamheden tot een volle dagtaak worden uitgebreid.
Haar taak zal bestaan uit:
type-, archief- en reproductiewerkzaamheden, het aannemen van telefoongesprekken, het onvangen van bezoekers, het verstrekken van inlichting e n van algemene aard
en het verrichten van eenvoudige
administratieve werkzaamheden.
Wij vragen:
Een enthousiaste jongedame in de leeftijd
van 18 tot 20 jaar

Ponypark Slagharen
Speciaal Pinksterweekend
van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje.
Trio Trip
Ook mogelijkheden om voor f 198.- een huisje
te huren z.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark + 2
overnachtingen in het Recr. park Collendoorn
op 5 km. afstand van het Ponypark.
Incl. gebruik van alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden, enz.
Vraagt inl. en folder tel. 05231 -1317 of 15 96

TE KOOP
schrijfbureau met gebeeldhouwde panelen,
massief eiken.
Bureaustoel met snijwerk in de vorm van
bouwgereedschap en een kommode.
Tel. zaterdag tussen 11.00 -12.00 uur
13929

• met goede contactuele eigenschappen
(improvisatievermogen);
• met administratief inzicht;
• die naast nauwkeurigheid en typevaardigheid beschikt over een goede beheersing
van de Nederlandse taal.
Voor een goede functievervulling achten wij
een middelbare schoolopleiding noodzakelijk.
Onze voorkeur gaat uit naar een j ongedame die
in Zandvoort woont en die momenteel
werkeloos is.
De arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, vakantieregeling) zullen worden vastgesteld overeenkomstig hetgeen in de CAO voor personeel in
dienst van woningcorporaties is vastgelegd.
Spoeidge indiensttreding gewenst.
Belangstellenden dienen hun schriftelijke
solliciaties per omgaande te richten aan
het bestuur van de vereniging, postbus 505
in Zandvoort (postcode 2040 E A).

REISBUREAU
KERKMAN

KOELKASTEN gtreviMtrd met garantie

voor

terre des hommes

al uw reizen
Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Grote Krocht 20 - Tel. 1 25 60

vrijdag 27 mei 1983

83e jaargang no. 38

eanduoorrse No

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.
tosse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsöank. rek*. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

soep wordt niet zo heet gegeten
door krocht-eksploitant en iwanowitch
Leek het open jeugdwerk begin deze
week opnieuw en nu voorgoed gestrand
-krochtbeheerder Smit voelde zich gekwetst door de open brief van Iwanowitch aan b en w en eiste rektif ikatiewoensdagavond werd voor de tweede
maal een wapenstilstand getekend. De
zaalhouder kwam op zijn besluit terug
om de deuren van de krocht voor de
jongeren te sluiten.
Smit had uit de open brief opgemaakt
dat hij als een 'zakkenvuller' werd afgeschilderd. Hij liet Iwanowitch weten
dat de Krocht verboden terrein zou
worden als de jeugd die gewekte indruk
niet zou rechtzetten via de pers. Iwanowitch vond echter dat daar absoluut
geen sprake van kon zijn zolang een dergelijk dreigement boven het hoofd hing,
dat zag men als onverholen chantage.
Ambtenaar Pannekeet die beide partijen vorige week weep 'on speaking
terms' bracht, zag er vervolgens geen
gat meer in. De zaak ligt nu muurvast,
meende hij.

o Morgen organiseert het vliegerkonsortium Fly Away om 14.30 uur op het
parkeerterrein in de zuid voor de 4e
maal de strijd om de Zilveren Vlieg.
Voor dit open zandvoorts kampioenschap vliegeren kan tot 14.00 uur worden ingeschreven. De wedstrijd geldt
als voorronde voor het nederlandse
kampioenschap. De 10 beste vliegeraars gaan naar de finale op zaterdag
3 september. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar zaterdag 4 of
zondag 5 juni.

Ook voor Smit zat er geen beweging
meer in. De boze eksploitant meldde
ons: 'tal van verenigingen maken dankbaar van De Krocht gebruik en ik heb
nog nooit een klacht gehoord. Deze
jongens komen hier één keer en hebben
meteen praatjes voor tien. In hun open
brief praten zij alleen over mijn inkomsten, maar over mijn werk of mijn onkosten wordt niet gerept. Zeven uur
lang ben ik bezig geweest om de rotzooi
die ze achterlieten op te ruimen.' Naar
zijn zeggen gaat de zaal 'door dit soort
aktiviteiten naar de verdommenis'. Smit
vindt De Krocht niet geschikt als jeugdhonk.
niemand wil zijn mond nog branden . . .
En wat is het standpunt van wethouder
Jan Jongsma van jeugdzaken en 'de
baas' van Smit, in deze kwestie?
Volgens de wethouder is de affaire dinsdagmiddag niet in het kollegeberaad aan
de orde geweest. 'Toen ik aan dit werk
begon wist ik niets van open-jeugdwerk,
maar dat is snel verholpen. Een kraakaktie, het verstoren van een vergadering
en nu dit weer. Tien jaar lang is er met
De Krocht aangemodderd. Je kunt het
wel het grootste horekafiasko van Zand-

voort noemen. De huidige konstruktie.
voor de eksploitatie, nog bedacht door
de vorige wethouder Aukema, bespaart
de gemeente momenteel plm. f 50.000.per jaar.'Als Jongsma moet kiezen tussen de voortzetting van deze beheersvorm voor De Krocht en het jeugdcentrum Iwanowitch, is de keus voor hem
echt niet moeilijk.

Zoals door de koerant in de inleiding
gemeld, is de verontwaardiging van de
bedrijfsleider van De Krocht inmiddels
bekoeld. Eergisteren deelde hij mee
weinig heil te zien in het door de jongeren aangekondigde kortgeding. De
zaal gaat vanavond dus gewoon voor
Iwanowitch open. Dit maal voor het
optreden van de gerenommeerde band
Another Face.
Naar wij hopen tot ieders tevredenheid.

geldlening aan circuit geblokkeerd
door schuldeiser
Het heeft heel wat politieke opschudding gegeven voordat het rekeningkoerantkrediet van f 100.000.-, dat de
dorps- aan de circuitbazen wilden verstrekken, een feit werd.
Volgens de kollegevrienden vvd en inspraak nu zou het gemeenschapspresentje de racebaan van de ondergang moeten redden. De overige politieke groeperingen meenden dat het weggegooid geld
was.

Ondanks de regensluiers die ook deze
meidag gestaag naar beneden vielen
hebben zo'n 80 jonge fietscross-entoesiasten afgelopen zaterdag de baan in
nieuw noord ingewijd. Na de pistoolmanoeuvre van wethouder Attema deden ze er alles aan op de glibberige en
spektakulaire piste in de prijzen te vallen die door Peter Versteege en het
Haarlems Dagblad waren toegezegd.
In 6 leeftijdsgroepen gingen ze, vaak
massaal, van start. De rapsten waren
bij de jongsten tot 7 jaar: 1. David Koning, 2. Sebastiaan Visser, 3. Jeroen
Vrees; 8 en 9 jaar: Martin Hendriks,
2. Patric Dirks, 3. Pieter Vorn; 10 en
11 jaar: *. Arnold Nijman, 2. Mare
Florie, 3. Mare Mulder; 12 en 13 jaar:
1. Alexander Mietes, 2. Marcel Klaver,
3. Roberto Lazara; 14 jaar: 1 Maurice
Lazara, 2. Richard Zwemmer, 3. Rogier
Soekhai.

LAATSTE NIEUWS
Zandvoortmeeuwen heeft het niet kunnen bolwerken. In het beslissende duel
tegen SEW uit Nibbixwoud gingen onze
plaatsgenoten gisteravond met 0 - 2 onderuit. De degradatie werd daarmee een
feit. Zie verder op pagina 2.

'als' voor sommigen blijkt nu,die al
jaren op hun geld wachten.
Opmerkelijk is natuurlijk dat de Cenav
ook zonder lening het hoofd boven water schijnt te kunnen houden en zich
er zelfs weinig zorgen over maakt. Voorlichter Buwalda meldt in ieder geval
lakoniek: 'we hebben het hier veel
te druk om ons daar ook nog intensief
mee bezig te houden. We kunnen het
geld natuurlijk wel goed gebruiken, want

» Morgenavond geeft het Zandvoorts
Mannenkoor vanaf 21.30 uur een konsert getiteld 'Vijf eeuwen nederlandse
zang'in het Gasthuishofje bij het gelijknamige plein. In afwijking van de overdekte premiere van het koor in januari,
nu een optreden in de openlucht. Ook
deze organisatoren hebben angstig naar
de lucht gekeken. Als het pijpestelen
regent wordt de voorstelling een week
verschoven.
• Op 27 en 28 mei, vandaag en morgen dus, presenteert Boetiek "tStijfselkissie' een unieke modeshow in hotel
Keur aan de Zeestraat. De show begint
's avonds om 9 uur, de zaal is echter
reeds om 8 uur open. Eigenares Anns
Jansen laat de door haar voor 'dikke
meiden' ontworpen en gemaakte modellen uiteraard door 'dikke meiden'
showen. Bovendien zal zij, evenals Pierre
van Dijk, een optreden verzorgen. Voor
beide avonden zijn nog enkele kaarten
è raison van f 15,- verkrijgbaar.

er moet heel wat geïnvesteerd worden.
Maar zolang het er niet is, schuiven we
gewoon de betaling van fakturen maar
wat op.'

Vrijwillige Hulpverlening
Geen paniek derhalve. Wel een applausje
voor de circuitlobby die in februari een
raadsmeerderheid ervan wist te overtuigen dat zonder de lening het einde van
de racetijden nabij was.

17373

Beide partijen kunnen gerust zijn. De
lening heeft de Cenav tot nu toe niet
bereikt, de centen blijven vooralsnog
in de schatkist van-de badplaats en het
circuit draait gewoon door, heeft zijn
aktiviteiten zelfs uitgebreid met het verlenen van omvangrijke faciliteiten voor
de motorsport.
Op 25 februari jongstleden toen het
raadsbesluit over de ton krediet viel,
voegden b en w staande de vergadering
nog ijlings een klausule aan het leningsvoorstel toe. De drie grote schuldeisers
van het circuitbedrijf, de nationale investeringsbank, de bedrijfsvereniging
en de rijksbelastingdienst moesten eerst
bereid gevonden worden hun klaims op
te schorten tot na 1 september, als de
revenuen van de Grand Prix bekend
zijn. Maar pp dit moment is er nog
steeds een dwarsligger, naar verluid de
belastingdienst, die blijkbaar minder
vertrouwen heeft in de met veel trompetgeschal aangekondigde glorieuse
toekomst van het circuit dan de goedgelovigen. Als de gemeente zich maar
positief opstelt, als het rijk maar miljoenen in het projekt wil stoppen, als
de wet op de geluidshinder buigzaam
gemaakt wordt en als de mensen op
bezoek willen komen bij de piste, dan
zou het circuit én Zandvoort een bloeitijd doormaken. Als het niet regent,
zouden we willen toevoegen. Teveel

De belgiese stuntman René Pierre heeft de Pinksterdagen op het zandvoortse circuit overleefd. Zijn dolle
rit in een personenauto dwars door twee autobussen heen was nog maar het kleinste gevaar dat hem bedreigde. Nauwelijks was de onverschrokken koereur ongedeerd uit zijn gekreukelde vierwieler gekropen
of hij kreeg, en nu pas echt, de schrik van zijn leven. 'Kollega'-waaghals Alain Vinex, die vorig jaar in het
circuitcircus optrad, maar nu te lang was opgehouden door de belgiese justitie, wilde hem te lijf gaan. Omdat Pierre 'zijn' stunt gepikt en gekopieerd had. De Pinksterheid zag wit om de neus en moest onder politiebescherming de plaats des onheils verlaten.

foto
jacob koning

zvm

familieberichten

as inleveren

ZVM moest gisteravond op eigen terrein
winnen van SEW om veilig te zijn. Een
gelijkspel had mogelijk nog een beslissingswedstrijd tegen Aalsmeer uitgelokt.

Na een paar laatste moeilijke jaren heeft de Heer thuisgehaald zijn moegestreden kind, onze lieve moeder, groot-, overgrootmoeder en schoonzuster

De twee verdiend veroverde punten van
vorige week donderdag (ZVM- JOS,2-2)
en van 2e pinksterdag (DRC - ZVM,1-1)
hadden de weegschaal immers niet aan
de goede kant doen doorslaan.
Alle werklust ten spijt slaagden de meeuwen er gisteren echter niet in duidelijk te
maken dat zij in deze klasse thuishoren.
De eerste helft kwamen ze nog ongeschonden door, in de tweede helft viel het doek.
Toen rekende de snelle rechterspits van
SEW af met de ZVM-doelman en kort
daarop maakte een strafschop aan alle illusies een einde. 0-2.

op de leeftijd van 79 jaar.

ZVM bleef wel stormlopen, maar was
zichtbaar te nerveus om sukses te hebben.
De kombinaties liepen niet, solo's strandden, passes mislukten keer op keer. De
spaarzame aanvallen van de SEW-ers waren doorgaans gevaarlijker. Het einde
moet voor veel spelers en supporters bijna als een opluchting gekomen zijn. Volgend jaar, zo beloofden ze, zien.we elkaar
terug in de tweede klasse. Dan gaat de
voet weer frank en vrij' tegen het leder.

NEELTJE VAN OORSCHOT-RENARD

Als het leven lijden wordt, komt de dood als een vriend.

A.A. van Oorschot
M. van Oorschot-Meijer

Zandvoort:
Winschoten:

Hennie M. van Oorschot
Neeltje Scheeres-van Oorschot
Boelo Scheeres
Willeke en Jonneke
Henk van Oorschot
Grietje van Oorschot-Piepers
Jerunes en Alexander

Muntendam:

2041 LA Zandvoort, 20 mei 1983
Van Lennepweg 35
Pe begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.

kerkdiensten
17 mei-24 mei 1983.
hard werken niet beloond . . .

p.antinghuis zoekt bewust Rontakt
met buitenwereld
ling tot deze worden de kinderen van
naar een justitiehuis en de psychiater
het Dr. G.J. Plantinghuis bewust via
zorgde voor doorzending naar een psyklups en verenigingen in kontakt gechiatries opvangcentrum. Aan deze wilbracht met andere kinderen. De direklekeur kwam een eind toen er plaatsingtrice, mevrouw Vieyra, betreurde het
advieskommissies in het leven werden gedat er eigenlijk zo weinig bekend is uit
roepen. Het waren echter met name de
de beginperiode van het kinderhuis.
mediese kinderhuizen die nietenthouWe noemen ze in deze volgorde omdat
Wel was uit de archieven gebleken dat
siast waren over deze kommissie, aldus
het de Amsterdamse Stichting voor Ge- het weer vroeger veel mooier was dan
Dr. Waf el bakker, zelf komend uit de
zondheids- en Vakantiekolonies was die tegenwoordig: het huis diende alleen
mediese hoek, die in zijn boeiend bedeze dag haar eeuwfeest vierde en Zand- voor eten en slapen, andere aktiviteitoog nog tal van andere kanten van de
ten gebeurden in de buitenlucht. En
voort daar met het kinderhuis aan de
jeugdgezondheidszorg belichtte.
Kostverlorenstraat ten nauwste bij Was
dan was er het verhaal van een meisje
Tijdens de receptie die daarna volgde
dat graag langer wilde blijven dan zes
betrokken. De voorzitter van de stichwas er niet alleen gelegenheid om de
weken, maar nooit de kans kreeg omting, de heer P.C. Walraven, wees er in
kulinaire hoogstandjes van de keuken te
dat ze in die periode voldoende aanzijn openingswoord op dat het bestuur
proeven en de fraaie door het bedrijfslede goede verworvenheden wenst te bekwam. Toen ze de volgende keer proven geschonken bloemdekoraties en tahouden en niet voornemens is te gaan
beerde niet dikker te worden door heel
felstukjes te bewonderen, maar ook om
vernieuwen om het vernieuwen. Dankweinig te eten werd ze, verdacht van
de kinderen in aktie te zien bij het mazij een uitstekende direktie, staf en perken van o.a. poppenkastpoppen, ansichsoneel wordt het kinderhuis prima geten en k,orsages. Verder werd er een
mevr. Kraan- Meeth
leid. Het is echter jammer dat het door
schimmenspel opgevoerd en kon men
het publiek wel eens op één lijn geop dia's een dagje Plantinghuis meemaplaatst wordt met kinderhuizen die een heimwee, vroegtijdig naar huis gestuurd. ken.
heel ander beleid voeren. In tegenstelZowel de kollage 'Van uniform tot spijDe direktrice besloot haar levendige
kerbroek' in de hal als de ekspositie in
toespraak met de belofte dat er bij het
de bibliotheek toonden duidelijk aan
volgende eeuwfeest voldoende matedat er in de loop der jaren heel wat
riaal zal zijn voor een terugblik. Daarna
veranderd is, zeker wat de voeding bewas het woord aan de geneeskundig inspekteur voor de jeugdgezondheidszorg. treft. Hiervan vormden de 25 pond vet
op de rekening van slager A.J.M. Koot
Dr. F. Wafelbakker, die de kinderopvang in de toekomst onder de loep nam. uit de Haltestraat en de 5 flessen lever• Maandag 16 mei is een 19-jarige zand- Spreker wilde zich in verband met de
traan op die van drogisterij J.A.C. Stijvoortse vrouw aangerand doorjen vijftal sne, veranderende opvattingen in de
nis een overtuigend bewijsl
mannen.
Zij.. reden
's,avonds
„,.,
..„
r. om
_ 11
1 1 juur
e u g d g e z o n d h e i d s z o r g uitdrukkelijk bede fietsende vrouw klem in de Burg.
perken tot een vooruitblik van slechts
Engelbertstraat, sleurden haar in de
enkele jaren. Nog niet zo lang geleden
auto -een rode personenwagen, type
was b.v. de plaatsing van een kind in
stationcar- en verkrachtten haar onder een kinderhuis willekeurig. Het hing er
bedreiging met geweld. De Zandvoortse
maar van.af wie de hulpverlenende inwerd vervolgens in het dorp uit de auto stantie was. Kwam een kind terecht bij
gesmeten. De plaatselijke politie roept
een arts dan werd het geplaatst in een
getuigen op die de auto of de 5 manmedies kinderhuis, de justitie verwees
nen (leeftijd van 20 tot 25 jaar) hebben gezien of anderszins informatie
kunnen verstrekken. Inlichtingen -(onder tel nr. 13043 afd. recherche) zullen zeer vertrouwelijk worden behandeld.
Vanavond spelen in het zvm-zaalvoetbaltoernooi de volgende teams vanaf 18.45
0 Onder auspiciën van jeugdcentrum
uur in de Pellikaanhal:
Iwanowitch treedt hedenavond in geNutsspaarbank
H.B. Alarmsyst.
bouw De Krocht de amsterdamse muPim Janssen
Bowling Z'voort
ziekformatie Another Face op. De
Luiten bv.
groep van 6 vak-musici brengt een zeer Geerling Auto Serv.
't Wapen van Z'voort - Rinko
melodieus en eigenzinnig geluid. StijFotolitho
gende waardering voor hun werk blijkt Peter Korver sport
Marcel Schoorl Bloemen - Hong Kong
uit konserten in bekende zalen zoals
Paradisx), Melkweg en het Paard van
A.s. maandag treden aan:
Troje. Voor Vara's Popkrant en Kro's
Café Bluijs
- Publieke Werken
Rocktempel zijn opnamen gemaakt.
Lippie Boys
- F.C. Drommel
Binnenkort zal het werk van Another
De Klikspaan
- The Hairshop
Face op elpee verschijnen. Hun zandD.V.S.
- Casino
voortse optreden begint om 21.00 uur. Moulin Rouge
- Smit sportprijzen
ZandvooH
Toegangsprijs f 4.-;
Tum Tum Ajewe sp. - Nihot Luchttech.
Op 20 mei sierden een paar prachtige
bloemstukken de toegangshekken van
het Dr. G.J. Plantinghuis en wapperden
in de tuin de vlaggen van Amsterdam
en Zandvoort, alsmede de nationale
driekleur.

Oude-Pekela:

gehuwd: Christopher Clarke Langford en Lynn Maureen Christman;
Pieter Boone en Tjahwati; Grigorios
Pidakos en Paulina Floreta van Roon;
Rob van der Heijden en Paulina van
der Klauw.
geboren: Casper zoon van G.H. Allebes en Y.A.J. van Kessel; Zita Henriëtte
dochtervan H.l. Bernath en H Smits;
Rutger Stefan Marinus, zoon van C.
Visser en A.W.A. Schouten; Muhammed
AM zoon van N. Ozgen en M. Gulbay.
overleden: Albertus Poutsma, oud
88 jaar; Hedwig Donker, geb. Szulczewski
oud 81 jaar; Cornelis Bol, oud 69 jaar;
Arie Bol, oud 90 jaar; RhonaSmit, geb.
Cramer Bornemann, oud 65 jaar; Francisca Gerdina Josephina Overmeer geb.
Haagen, oud 62 jaar.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt vla het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoend»
wijkverpleegkundige tal.023 -313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bat
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

HERVORMDE KERK
izondag 29 mei a.s.:
, 10.00 uur : Ds. R. Crouwel uit Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 29 mei a.s.:
10.00 uur: dhr. M. van Veelen, Beverwijk.
PROTESTANTENBOND
zondag 29 mei a.s.:
10.30 uur : dhr. G. Vlutters r.k. uithoorn
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 28 mei a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met lit.
groep 'Octopus',
zondag 29 mei a.s.: •
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia koor.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
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

groeten uit zandvoort

Het is eigenlijk ondenkbaar dat het
Raadhuisplein, thans
een en al bedrij vigheid, er zestig jaar
geleden zo troosteloos bij kon liggen.

tel in 8 sekonden opent, maar met een
stevige brandweerlaars kan het zeker in
25 sekonden. Het duurder echter 7 minuten.
02.02 uur. Een omstander vertelde nog
eenmaal dat er iemand boven kon slapen, en vroeg zich af waarom dan de
benedendeur geforceerd werd. De dichtsbijzijnde slaperige spuitgast kwam hierdoor op het lumineuze idee een laddertje te halen.... waar heb je die dingen
tenslotte anders voor? Met enkele forse
bijlslagen lag even later het kozijn eruit.
De tijdsduur tussen arriveren en werkelijk betreden van de slaapkamer ?
•;T ZAKT OVtR OOG I£N OOR.
11 minuten.
\ ,irige week Woensdag raakte ik per
Uitgekookt?
Het slachtoffer misa'iuis in een oord des verderfs terecht.
schien! De jongeman zou over een
\ urveling noopte mij even een pintje
flinke adem moeten beschikken, denkt
gaan drinken in een lokaal horecaU niet?
ihlissement. Ik was van plan om het
Nieuwsgierig als ik ben, liep ik even op
h i ée'n te houden, omdat mijn vriendin
Oom agent af om te vragen hoe het nu
n,f anders het vuur aan de schenen legt. precies in elkaar zat.
k kon echter gerust doorgaan... iemand 'Gebrek aan communicatie? Ik denk
het wel, maar dat zou je eigenlijk aan die
uiders was haar reeds voor geweest.
man met die witte helm moeten vragen,
Om O l .45 uur kwam uit het naburige
dat is de kommandant'. Aardig nietKinderwinkeltje een heftige rookontwaar? Ik vervolgde met de vraag waar\\ ;kkeling voort. Grandioos! Ik, als
om onze dappere spuitgasten niet megematigd cafébezoeker, maak weer een
spektakeltje mee
Ik snelde naar bui- teen de slaapkamer indoken (daar kwaten om tesamen met de overige nieuws- men ze tenslotte net vandaan). 'Ach
iemand vertelde dat de bewoner best
gierigen te zien wat er allemaal plaatsvond. Twee dienders stonden met draag- eens in Haarlem kon zijn, en buiten dat,
zijn auto stond er niet.' Dank u agent.
bare praattoestellen te kijken en wachMaar als mijn wasgoed morgen niet
ten op de plaatselijke brandweer. De
heren dienders waren reeds geïnformeerd buitenhangt, ben ik dan op vakantie? .
over de mogelijkheid dat op de eerste ver- Of zal ik dat ook maar aan de witte
helm vragen?
dieping iemand kon slapen. Knoopt U
dit eventjes in Uw oren
Ik ben blij dat je echt in HaarJem zat,
De brandweer arriveerde binnen 9 miRoland
nuten, een prima resultaat. Lange leve
N.B. Haalt u de knoop er maar weer uit.
het Zandvoorts korps! Toch neem ik
'de vrijheid enkele kanttekeningen te
Tino Stuij
plaatsen bij hetgeen geschiedde op deze
Woensdagnacht. De brandweermannen
die als eerste arriveerden, 8 in getal,
bleven op ambtelijke wijze voor de deur
staan te smoezen. Mijn gehoor is niet zo
BEL
goed dat ik over een afstand van drie
voortm
meter kan horen wat er door gasmasomro*p«rtj«
kers gefluisterd wordt, maar ik dacht
12135
heel even te horen dat ze naar het toverwoord zochten om de deur te openen.
Nu weet ik dat je een deur met een sleu-

BfEDT U ONS EEN TEHUIS ?
In het Dierentehuis aan de Keesomstraat
nr. 5 te Zandvoort zitten de hieronder
genoemde honden te wachten op een
baas.
ROCKY, een 3 1/2 maand oud bast.
poedeltje, zwart, reu, moest het veld
ruimen omdat er een baby kwam en
kwam zo in het Dierentehuis terecht.
Hij is lief en zindelijk en zielsgelukkig
als iemand even aandacht aan hem
schenkt. Het valt voor ROCKY dan ook
niet mee om zo jong alleen in een hok
te zitten.
WOLF, een prachtige herderteef, 5 jaar,
oud werd afgestaan en is werkelijk ontroostbaar. Wij hopen dat WOLF, die
geen bewakingshond is, maar een hond
die bij de mensen wil zijn en gesteld is
op gezelligheid, spoedig een goede baas
zal krijgen.
LETTY, ze werd op het strand gevonden
en kreeg deze naam in het Dierentehuis.
Ze is een zwarte bast. poedel, volwassen teefje. Ze zit al 2 maanden te wachten op iemand die haar hebben wil.
LETTY, die erg rustig en lief is, heeft
een handicap: ze ziet slecht. Wie geeft
LETTY nog een paar gelukkige jaren?
Men zal een lieve huisgenote aan haar
hebben.

haeranr
Op vrijdag 27 mei a.s. openen
wij onze bar

DETWINS

Wij zouden het prettig vinden
u ook welkom te heten op onze
receptie die wij geven van
20.00 tot 22.00 uur.
met vriendelijke groeten,
Mary en Bertus
Stationsstraat 20 Zandvoort

BRADERIE ZANDVOORT CENTRUM

zondag 5 juni - aanvang 13.00 uur
dit jaar nog geen leengeld
ij zandvoortse bibliotheek
let leengeld op boeken uit de openbare
bibliotheek is een van de vele stukjes uit
e legpuzzel met de naam 'bezuinigings' die het rijk zijn inwoners voor. De oplossing moet de burger,
">• ar ook de instelling of gemeente; in
E :n beurs zoeken. Decentralisatie
ic=mt men dat laatste.
E miljoen in 1983 en nog eens 10 milo< T in het komend jaar wordt gekort
op het budget dat via provincie en gesntes naar de bibliotheken gaat.
^.ntributieverhogingen kunnen dat
een deel opvangen, leengeld per
B ook een maatregel waarmee
'e: ontstane gat gedicht kan worden.
zelfs dan zal het vaak nauwelijks
^'-'gelijk zijn het totale pakket aan akdat de bibliotheek biedt, in
te houden.

Op 4 juni aanstaande buigt het dagelijks
bestuur van de o.b. zich over deze materie. Maar hij windt er geen doekjes om
dat hij er zelf weinig heil in ziet. 'Een
of twee kwartjes per boek bijbetalen,
dat kan voor veel mensen wel eens de
druppel zijn die de emmer doet overlopen. Je moet niet vergeten dat ook de
kontributie in sneltreinvaart stijgen. Op
1 januari j.l. van f 10,- naar f 15.50
en per 1 juli a.s. nog eens van f 15,50
naar 18,-. Voor mensen met een Pas
65plus van f 3,50 naar f 5.-. Alleen
jongeren tussen 18 en 25 jaar blijft die
verhoging bespaard, in die groep zitten
veel werkelozen. Voor dit jaar hebben
we trouwens ook onze aktiviteitenpot
al moeten halveren'.

Is hij niet bang dat de gemeente, in beter tijden zo gul maar nu met hand stijf
op de knip, het leengeld zal afdwingen
^•igens Frank Haggenburg, direkteur
via de subsidieregeling? Haggenburg:
de zandvoortse bibliotheek, ziet
'gezien de diskussies van de afgelopen
er niet naar uit dat het leengeld hier
tijd is wel duidelijk dat het profijtbein 1983 ingevoerd zal worden. De
ginsel in steeds meer kringen wordt aang over dat jaar is immers al goed- gehangen. Dat belooft weinig goed voor
door de plaatselijke volksvcrtede bibliotheek. Het lijkt me dat dit een
tëgenwoordigers. Een officieel standstevige diskussie in de raad meer dan
>unt over de nieuwe geldinzamelaktie
waard is.'
'an het rijk kan Haggenburg niet geven.

waterstanden
mei
27
28
29
30
31

H.W.
04.36
05.12
05.45
06.20
06.58

L.W.

12.38
13.13
13.45
14.20
14.58

H.W.
17.00

17.37
18.13
18.48
19.24

L.W.
01.01
01.38
02.13
02.48
03.24

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 -12.30
uur en iedere woensdagavond van 18.30
-19.30 uur. Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort. Telefoon 17373
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
maandags tevens van 19.00 - 20.00 u*

r

Oorlogen

Bloedtransfusie

Donorwerving

Vluchtelingen

Hongersnood

Henry Dunant

Epidemieën

Rode Kruis Korps

Welfare

Aardbevingen

Wegenhulpposten

Rampen binnerüand

OP IS OP.
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Wegens vervanging te koop bij inschrijving:
Volkswagen Pick-up
bouwjaar 1 977/km. stand 91637
Te bezichtigen in de Remise, Karnerlingh
Onnesstraat 20, dagelijks van 9-11 uur.
Schriftelijke prijsaanbiedingen kunnen tot
uiterlijk 15 juni a.s. worden gericht aan de
direkteur van de dienst van publieke werken,
Raadhuisplein 4, 2042 LR Zandvoort.
De direkteur,
ing. N. Wertheim.

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuis&straat 4
tel. l 32 83

Installatie bureau

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.

GPOIMEIWEIM
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en (obdgieterswerk,
zowel nieuw ah onderhoud...

WEI M AR 1933
DEMOKRATIE TUSSEN
FASCISME EN KOMMUNISME
door
plaatsgenoot Dr. J. van Santen
verkrijgbaar in de boekhandel

LEO

kamerfingh ocmesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507- 1 8484*

Bouwbedrijf

van harte gefeliciteerd
iets te laat - geeft niks
onze namen kunnen er niet meer in

VOOR AL UW

vraag offerte
wij koman

REISBUREAU
KERKMAN

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
*
*

id N V O B

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al maar dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. bv.
31-5428.

Haarlem....meobtoriütteui.in ib
ENKELE PERSSTEMMEN.

Het Parool: "Van Santen weet mede
door onbekrompen belezenheid een
onverwachte kijk te bieden op de
periode, die voorafging aan Hitler".

voor

uw reizen

Vrij Nederland: "....de eerste beschouwing over de Weimar-krisis, die naar
principiële volledigheid streeft: het
boek voorziet in een grote lacune."

Grote Krocht 20 - Tel. 1 25 60

Foüa Qvitaties: "Met zijn methode van
onderzoek neemt hij in Nederland een
unieke plaats in.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

De Groene Amsterdammei: Het blad
publiceert met grote instemming fragmenten van het laatste hoofdstuk over
de achtergronden van de Judas-rol van
Stalin, die Weimar bewust opofferde
aan Hitler.

GARAGEPLAATSEN TE HUUR
Hogeweg f 100,- per maand
Inlichtingen
CESl/t

makelaar/ o.g.

Telefoon 02507 -1 2614

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VooriMMi Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloamandaal
Telefoon 023- 26 0633
Informatie* betreffende Begrafenissen of Cramatias
gahaal vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

WEGGELOPEN

Drukwerk voor iedereen!

muisgrijs poesje, met wit
befje. Naam: 'Pinkeltje'.
Terug te bezorgen: Oranjestraat 5 rd. tel. 13740.

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerfcpad 6 - Tel. 12703 - Zandvoort

T.k.a. soliede groot bankst.
3 - 1 - 1 , olijf gr. velour.
Tel. 023-244571

g
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
m
gereviseerd met garantie, van f 1BO,- tot f 350,•
Da Drla Starren,
W
Lang» Bogaardstraat 6 • Haarlem
^L
(bij de Boterrnarkt)

A. Rltman •

1948

- 1983

35 Jaar tandtechnlker

1973

- 1983

tien jaar
eovesttgd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

BEL
vooraan
omroepertja
12136

^^^

v. imijnWerff
bakker
sinds 1746
GwthuUpldn 3
m winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

tel. 023 - 31 14 60
Haal warmte en kleur in uw huis
met lbloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te, geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12080

terre des hommes

83* jaargang no. 39

dinsdag 31 mei 1983

eanduoortee

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: posttxjs 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

er rond voor uit komen
in kleding van anna Jansen
Zowel vrijdag- als zaterdagavond mochten de mannequins van Anna Jansen na
afloop van de modeshow een staande
ovatie in ontvangst nemen. Het was
tevens een hommage aan de vrouw die
er voor gezorgd heeft dat gezette dames zich wat kleding betreft niet meer
achtergesteld hoeven te voelen bij haar
slanke zusters.
Het woord 'gezet' gebruikt Anna Jansen trouwens al jaren niet meer. De
eigenares van boetiek "t Stijfelskissie'
maakt kleren voor 'dikke meiden' en
de honderddertig modellen die zij voor
de show had vervaardigd werden op
bovengenoemde avonden in hotel Keur
dan ook getoond door dikke meiden.
De achttien mannequins, gerekruteerd
uit dik tevreden klanten, variëren in
lengte van 1 meter 54 tot 1 meter 92,
mevr. Kraan-Meeth
in leeftijd van 15 tot 64 en in beroep
van huisvrouw tot ambtenares van de
burgelijke stand. Anna Jansen sloeg de
schrik om het hart toen ze merkte dat
de helft van de dikke meiden in verband met de show was gaan lijnen en
één van hen, driehonderd pond, maar
liefst honderd pond was afgevallen.
Goed, er bleven natuurlijk altijd nog
tweehonderd over, maar afvallen is
nu niet direkt de bedoeling van "t
Stijfselkissie'. En dat hoeft ook niet
want wat zfj'n er mooie kleren voor
dikkerds. De ontwerpster heeft voorkeur voor soepel vallende stoffen als
zijden jersey, wol , zuiver katoen,
crêpe georgette, tule en brokaat. Verder voor grote bloemdessins in opvallende kleuren, en het is begrijpelijk dat
zij daarmee een eigen stijl heeft gekre eerd die in het hele land opgang maakt.
Haar klanten komen dan ook overal
vandaan, zelfs uit het buitenland, en
tijdens de shows droegen tal van toeschouwsters haar kreaties, iets dat zij
rustig konden doen in de zekerheid dat
Anna Jansen niet tweemaal eenzelfde
jurk maakt.
Hoewel het moeilijk is om uit de meer
dan honderd modellen voor de koerant
een keuze te maken willen we toch wel
even wijzen op de ruim vallende bedrukte bloesons op een effen pantalon, de
flatteuze vrijetijdskleding en de schitterende avondjaponnen waarop een
met de hand geborduurd jasje werd
gedragen. De firma Van Steijn had
voor bijpassend schoeisel gezorgd, waaronder bijzonder leuke driekleurige laarsjes die het goed deden bij de vrijetijdskleding. 'De Krekel' leverde de byouterieën, 'Erica' de bloemen, de firma
Moerenburg verzorgde de make-up en
Marcel en Antoinette van Norman's
hairdressing de coiffures. De show
werd voortreffelijk gepresenteerd door
Harry Deam, daarin terzijde gestaan
door de beroepsmannequin Gré Bakker-Bosch, die met maat 38 bewees
dat Anna Jansen niet alleen voor dikke
meiden ontwerpt. Maar deze doet nog
veel meer. Zo treedt ze momenteel samen met Harry Deam en Cees van Ooyen op in een landelijk theatershow,
waaruit ze beide avonden op onnavolgbare wijze een vijftal nummers bracht.
Niet alleen haar 'Ode aan Amsterdam'
maar ook 'Tango Trees' en Arie oh Arie'
kregen een overweldigend applaus. Een
ander geslaagd pauzenummer was het
optreden van schoonzoon Pierre van

Dijk die de witte jurk van danseres
Ineke de Wijs tijdens haar dansbewegingen kunstzinnig met tekstielverf dekoree^de.
Aan het slot van de show verschenen
ten tonele een arabiese prins, zijn drie

in schitterende toiletten geklede bruiden, een bruidsmeisje en feestelijk uitgedoste gasten. Indringende muziek van
Vangales zorgde voor een passende omlijsting van dit grootse spektakel.

kort &klei:i

Afafa bokser Mohammed Krim heeft
tijdens de kwartfinale van de europese
kampioenschappen safate in het Bel• Een ernstig ongeluk vond zondag
giese Visée korte metten gemaakt met
rond 11 uur plaats. Een 27-jarige motorde eerste man van de zuiderburen. Tot
rijder uit Nieuwerkerk, die met hoge
konsternatie van het publiek duurde het
snelheid de Boul. Barnaart onder de
treffen nog geen halve minuut. Al direkt
wielen liet doorglijden, moest
na het startsignaal moest de belgiese
plotseling remmen voor een overcrack een linkse direkte inkasseren
stekend 9-jarig amsterdammertje. Hij
die hem in de touwen deed belanden.
raakte daarbij in een slip. Met hersenEen zelfverzekerde Krim, die in topletsel en een scheur in de lever werd hij
vorm verkeerde, daagde na de onderijlings per ambulance naar het Diacones- breking zijn tegenstander uit door zijn
seziekehuis gebracht. Zijn toestand is
dekking te laten zakken. De daarop inkritiek. Het jongetje hield aan het ongezette naieve aanval van de belg werd
geval een gekompliceerde beenbreuk
gepareerd door een drietal geslaagde
en waarschijnlijk een hersenschudding
low-kicks en gevolgd door een regen
over. Hij belandde in het Joh. de Deovan slagen, die de man voorgoed naar
ziekenhuis.
het kanvas bracht. Het duel werd ontsierd door dubieus optreden van de
• De PTT laat weten dat de brievenbus scheidsrechter die er ondermeer vanbij het Huis in de Duinen aan de Herman af zag te tellen bij het neergaan van de
Heijermansweg voorlopig in verband met zuidelijke kampioen. Met een beschulwerkzaamheden is verplaatst naar de hoek diging van doping-gebruik aan het adres
van de Zandvoortselaan en de Herm. Heij van Krim werd nog geprobeerd de naermansweg.
tionale eer te redden, maar dat protest
werd terecht niet gehonoreerd.
• In verband met het vervangen van
een van de baanbruggen over de Lek bij Ook in het Full Contact waren er proCulemborg is op het baanvak Houtenblemen met de arbitrage en de jurering.
Culemborg v.v. van zaterdagavond 4
Afafa-vechter Melvin Berg liet er zich
juni 18.20 tot zondagmorgen 5 juni
niet door van de wijs brengen en hield
7.30 uur geen treinverkeer mogelijk.
de strijd over drie ronden stevig in hanAls gevolg daarvan zullen de intercityden. De jury kon hem dan ook moeitreinen Zandvoort - Heerlen/Maastricht lijk als verliezer aanwijzen en koos
v.v. worden omgeleid via Arnhem en
daarom voor een onbeslist. Tegen de
Nijmegen (reistijdverlenging 1 uur).
verhoudingen in, maar de protesten van
het enige nederlandse jurylid Arnold
• Op woensdag 1 en 8 juni is er voor
Sluisdam wogen niet op tegen de mekinderen van 4 tot 12 jaar weer volop
ning van de belgiese meerderheid. Volgelegenheid om te knutselen, tekenen
gens trainer Koopman geeft het gebeurenz. tijdens de Iwanowitch-kindermidde aan dat het niet verstandig is in buidagen in het Gemeenschapshuis. Tetenlandse wedstrijden een duel op pungen betaling van één gulden kan men
ten aan te gaan.
tussen 1.30 uur en 4.30 uur terecht
in de bovenzaal nr. 4

Vrijwillige Hulpverlening

onredelijke huurverhoging hoeft
niet geslikt te worden
De meeste huurders krijgen op 1 juli a.s.
weer te maken met de jaarlijkse huurverhoging. Een 5 /o stijging als de verhouding tussen huurprijs en grootte en kwaliteit van de woning redelijk is. Is dat
niet het geval dan worden de huren geleidelijk op een aanvaardbaar nivo gebracht. Een verhoging van maksimaal
10°/o kan er dan uitrollen.
Die zgn.huurharmonisatie vindt ook wel
in één keer plaats, kan dus méér dan
10°/o bedragen, als de woning opnieuw
wordt verhuurd. Voorzittende huurders geldt dat nooit. De kwaliteit van
de woning wordt uitgedrukt in punten,
gegeven voor de oppervlakte en voor de
voorzieningen in het huis zoals c.v., douche en isolatie. Een grote komfortabele
woning krijgt m.a.w. meer punten dan
een klein eenvoudig huis, zal dan ook
meer moeten opbrengen.
Als het aantal punten en de huurprijs
op 30 juni bekend is, kan de toepasselijke huurprijs afgelezen worden op de
tabel in het vouwblad Huuraanpassingen
1983 van het Ministerie van Volkshuisvesting. De verhoging met 5°/o is trouwens verplicht voor nieuwbouwwoningen die nog geen vijf huurverhogingen
hebben gehad en ook voor woningen

nieuw sukses
voor af af a

die na 1 juli 1979 ingrijpend zijn verbeterd. Bezwaar maken tegen die wettelijk
verplichte verhoging is niet mogelijk.
In een aantal andere gevallen kgn dat
wel. Daar horen dan natuurlijk serieuse
redenen voor te zijn. Als de huisbaas
bijvoorbeeld niet aan zijn verplichtingen
voldoet, dringend noodzakelijke reparaties achterwege laat of het onderhoud
ernstig verwaarloost. Klachten daarover
moeten hem bekend zijn. Een andere
reden om bezwaar te maken is dat het

voorgestelde percentage hoger is dan volgens het puntenstelsel en bijbehorende
tabel redelijk is. Een officieel protest tegen de nieuwe prijs dient binnen 6 weken na de ingangsdatum kenbaar gemaakt te worden aan de verhuurder.
Die kan dan binnen 12 weken op zijn
beurt de zaak aanhangig maken bij de
huurkommissie. Het is belangrijk dat
alle bezwaren in het bezwaarschrift worden genoemd. Tijdens de zitting van de
huurkommissie - waarvoor huurder én
verhuurder worden uitgenodigd - kun-

17373

nen geen nieuwe bezwaren meer op tafel komen. De uitspraak van de kommissie is bindend, tenzij eer, van beide partijen binnen 2 maanden de kantonrechter inschakelt.
Het vouwblad Huuraanpassingen '83 is
gratis af te halen bij de huurkommissie
of telefonies aan te vragen bij het ministerie (tel.070- 264201, tst.2301/2983).
Voor nadere informatie kan men terecht
bij de huurkommissie of bij het buro
Persoonlijke Voorlichting van het ministerie -zelfde tel.nr,tst.2676,2677,2678.
Het aantal bezwaren is de laatste jaren
sterk toegenomen. Het is vaak voor huurders het enige middel om een slechte
huisbaas te dwingen eindelijk eens wat
zorg te besteden aan zijn bezit.Huurkommissies krijgen overigens ook nogal eens
bezwaarschriften die in verband staan
met de penibele financiële situatie van
huurders. Dat soort protesten wordt
echter niet bekeken. Wie een te hoge
huur betaalt in verhouding tot het inkomen, komt mogelijk wel in aanmerking
voor individuele huursubsidie.

w. harting nam afscheid
Omdat vrijdagmiddag in de raadzaal
een huwelijksplechtigheid plaats vond
was voor het afscheid van de heer W.
Harting, die vandaag zijn funktie als
chef van de afdeling Algemene Zaken
ter gemeentesekretarie neerlegt, uitgeweken naar de zolder van het Cultureel
Centrum.

Als adjunkt-chef van de afdeling Algemene Zaken voerde daarna de heer
Bokma het woord. Deze bleek (en daarvoor trok hij, ons inziens zéér terecht,
het boetekleed aan) nog nooit op de
zolder van het Cultureel Centrum te
zijn geweest. Volgens spreker worden
ambtenaren door hun studie teveel in
beslag genomen om zich ook nog aan
In aanwezigheid van het voltallige kolle- kulturele zaken te kunnen wijden. 'Dege van burgemeester en wethouders en
ze kennismaking met het Cultureel
alle kollega's werd de vertrekkende geCentrum heeft hopelijk konsekwenties
meentefunktionaris toegesproken door
voor ons' aldus de heer Bokma, die verde heer Merts. Deze begon zijn levendivolgens de stabiliteit en evenwichtigheid
ge toespraak met een stukje geschied schrijverij, waarin hij o.a. de in 1946
door de heer Harting op zegel geschreven sollicitatiebrief memoreerde. 'Een
groot verschil met de brieven van tegenwoordig. die sollicitanten soms beginnen met 'Hallo, jullie hebben werk,

giro 100900 voor kinderen in nood

van de scheidende funktionaris memoreerde en hem namens de afdeling dankte voor de ondervonden vriendschap en
kollegialiteit. Nadat de heer Harting,
die vergezeld was van vrouw en kinderen, een dankwoord had gesproken
waarbij hij zijn opvolger, de heer Waaning, veel sterkte toewenste, begaf het
gezelschap zich naar beneden, waar reeds
een grote schare belangstellenden,
onder wie oud-burgemeester Nawijn,
aanwezig was om hem ten afscheid de
hand te drukken.

zaalvoetbal
zandvoortmeeuwen

mevr. Krvan-Meeth

te koop

wij niet.' Teneinde zich een beeld te
kunnen vormen van de sfeer in die dagen had hij wat oude plaatselijke bladen doorgelezen, waaruit hem gebleken
was dat Zandvoort op tal van punten
toen al met dezelfde problematiek als
nu te kampen had. De heer Harting,
werkzaam geweest bij de Burgelijke
Stand, Sociale Zaken en Financiën,
was iemand die altijd opkwam voor de
belangen van de afdeling, fleksibel was
en zich tot grote verwondering van de
heer Merts tegen het scheiden van de
markt nog verdiept had in nieuwe stromingen waarbij hij volop te maken
kreeg met vakjargon 'waar je misselijk
van wordt' aldus de gemeentesekretaris,
die niet had kunnen vermoeden dat zijn
wervingskracht voor de VUT-regeling,
ook de heer Harting enthousiast zou
maken. Van harte hoopte hij dat de familie Harting, evenals de verleden jaar
met VUT vertrokken cheffing van de
typekamer, voortaan tijd te kort zal
komen. Omdat op alle afdelingen met
de ambtenarenpet was rondgegaan kon
de scheidende gemeentefunktionaris
een kleuren-tv worden aangeboden.
De volgende spreker was wethouder Attema. 'Ik zal hem de les lezen op persoonlijke titel' hadden wij hem in het
begin van de middag tegen zijn kollega's
horen zeggen en de welbespraakte magistraat deed dat dan ook met verve. 'Je
ging steeds verhuizen om maar dichter
in de buurt van het raadhuis te komen.
Dan kon je op de dag van je afscheid,
waar je toch van af wilde, ongemerkt de
achteruitgang nemen en bij jezelf de
voordeur binnenwippen'. Op zijn voorstel om het in oktober gedane VUTverzoek te verscheuren was de heer
Harting niet ingegaan en daarom probeerde wethouder Attema hem nu een
fraaie in de Zandvoortse kleuren uitgevoerde akte te laten tekenen waarin hij
zijn ontslagaanvrage introk. Toen ook
dat niet lukte bleef de heer Attema
niets anders over dan te verklaren dat
'de allerbeste ambtenaar ons gaat verlaten' en zijn waardering te uiten voor
alles wat hij in de afgelopen zesendertig
jaar van Wim Harting had geleerd. Deze
waardering onderstreepte de wethouder
met twee geschenken: een fles rode
wijn ('ik heb je nooit tot een andere
kleur kunnen overhalen') en een schenkkurk als symbool van het vertrouwen
dat de heer Harting in alle toonaarden
heeft geschonken.
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hardtop, 4 x 4 benzine.
Slechts 16.000 km gereden, brede
banden, stuurbekrachtiging, rollbar
en vrij-loop-naven.
ANWB-rapport aanwezig.
Prijs f 31.500.tel. 023-284721
tijdens kantooruren.

nieuws
kort & klein

WOENSDAG l JUNI 1983
Vat Seven
Auto Versteege
Wapen van Zandvoort
R.E.A.
Pim Janssen
Marcel Schoorl Bloemenhuis DONDERDAG 2 JUNI 1983
Rabbel Boys
H.B. Alarmsystemen
Luiten B.V.
Banana Zandvoort
De Klikspaan
Geerling/Shell Wasstraat
VRIJDAG 3 JUNI 1983
Café Bluys
Autovision
Pim Janssen
Aleichem Boys
Pim Janssen
Hong-Kong

Bowling Zandvoort
T.Z .B. Kerkhoven
Bowling Zandvoort
Geerling Auto Service
De Klikspaan
Nihot Luchttechnieken

D.V.S.
Lippies Boys
Drukkerij Reprox
The Hairshop
Fotolitho Drommel
Luykx Verhuizingen

Dubrovnik
F.C. Drommel
Looman
Rinko
Moulin Rouge
Turn Turn Ajewe Sport

waterstanden
juni H. W.
1
07.34
2
08.17
3
09.16
4
10.17
5
11.21
- .6
7
01.01
8
01.53
9
02.36
10
03.16

L.W.
15.34
16.17
17.15
18.15
19.21
07.58
09.01
09.55
10.38
11.17

Springtij 13 en 27 juni
Doodtij 6 en 20 juni

H.W.
20.01
20.50
21.49
22.54
23.59
12.25
13.22
14.16
15.02
15,46

L.W.
04.01
04.50
05.48
06.52
07.58
20.26
21.23
22.18
23.03
23.46

Oorlogen

Bloedtransfusie

Donorwerving

Vluchtelingen

Welfare

Aardbevingen

Wegenhulpposten

Rampen binnenland

OP IS OP. HELP!
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

• Aan het weer is het niet te merken
maar toch hebben zich al de eerste
voortekenen aangediend van een lange
hete zomer. Waren vorig seizoen schermutselingen in het dorp schering en inslag, het ziet er naar uit dat de politie
ook dit jaar handenvol werk krijgt. Vrijdagnacht kwam de ziekenauto voorrijden om 4 duitse gasten over te brengen
naar de Mariastichting in Haarlem, nadat zij in een vechtpartij met 8 zandvoorters ernstig toegetakeld waren. De
vier mannen lieperfte wandelen in het
centrum toen een van hen in botsing
kwam met een vrouw in het gezelschap
van 4 of 5 vrienden. De opwinding
daarover kon op dat moment nog tot
bedaren gebracht worden. De zandvoorters kwamen na enige tijd echter
met versterking terug om het op het
Raadhuisplein gezeten toeristies viertal hardhandig de les te lezen. Bloeduitstortingen en kneuzingen waren
nog het minste kwaad, een van de mishandelde oosterburen liep behalve een
gebroken neus ook een hersenschudding op.
Zondagnacht gingen in een kafee aan
het Dorpsplein twee plaatsgenoten
elkaar te lijf. Een van hen, een 19-jarige zandvoorter, gebruikte daarbij een
mes. Het slachtoffer is naar het Marinehospitaal vervoerd, de dader is
aangehouden.
• Stichting EVA (Emancipatorische
Vrouwen Aktiviteiten) organiseert in
samenwerking met het Vrouwenkafé
op maandag 6 juni a.s. een kabaretavond. De uit Nijmegen afkomstige
vrouwengroep 'De Gunnies', zullen
een optreden verzorgen. Zij stellen in
hun stuk op humoristiese wijze de tegenstellingen binnen het feminisme aan
de kaak. Na afloop van hun optreden
kan er onder het genot van een drankje nog ongedwongen nagepraat worden. Alle vrouwen zijn van harte welkom in het Stekkie, Fahrenheitstraat
7, aanvang 20.15 uur. Entree f 3.-.
• Zaterdag 4 juni verzorgen de zandvoortse miljeu-organisaties een dia-avond
over de duinen. Op het programma staat
een fraai diaklankbeeld over de flora en

fauna van dit landschap. Verder zal aandacht worden besteed aan de bedreigingen van de zgn. zuidduinen (langs deCort. v.d Lindenstraat en de Frans
Zwaanstraat). Zoals bekend bestaan er
bouwplannen voor deze duinterreinen.
Na afloop van de dia-voorstelling is er
een korte diskussie over de toekomst
van dit gebied. De dia-avond wordt gehouden in Gebouw De Krocht en begint
om 20.00 uur.
's Morgens houdt Stichting Behoud
Kostverlorenpark een ekskursie onder
leiding van natuurgidsen in het Kostverlorenpark. Iedereen die nader ken-/
nis wil maken met de zang van de Fitis
en het bloeiende Fluitekruid kan aan
deze ekskursie deelnemen. De rondleiding start op 4 juni om 10.30 uur
bij de ingang van het Park aan de
Quarles aan Uffordlaan en duurt ongeveer een uur. Na afloop krijgen de
deelnemers een kopje koffie geserveerd
in één van de bunkerhuisjes.
• Woensdag 1 juni vergadert de raadskommissïe algemene zaken en ruimtelijke
ordening in de kommissiekamer van
het gemeentehuis. Op de agenda staat
o.a.: het bestemmingsplan natuur- en
rekreatiegebieden, stemburo NieuwUnicum, een gewijzigde marktverordening en de verreden rally op het binnenterrein van het circuit.

omroepers
A. Ritman •
1948 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
- 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
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nieuw
politieburo
een stap
nader

Het benodigde geld komt voor 90 procent uit het potje dat in het kader van
de voorjaarsnota van Lubbers en de zijnen klaar staat om de ekonomie op te
krikken. Het ministerie van sociale zaken heeft daar in totaal 30 miljoen in
gestopt voor de bouw van politieburo's.
Dat geld komt in .1984 en '85 ter beschikking. Binnenlandse zaken heeft
nu voorgesteld daarvan 5 miljoen aan
Zandvoort te geven om de antieke opstallen aan de Hogeweg te vervangen.

burgerlijke stand
24 mei -30 mei 1983
ondertrouwd: Mike de Wolf f en Manon_Hellingman; Karel Cornelis Goos
en IMancy Dorst. ScottAmes Wilkins
en Anna Maria Helena van Gaal.
gehuwd: Wim Teeuwissen en Gladys
Patricia Hornung; Cornelis Johannes
Roodt en Elisabeth Janna Visser;
Aloijsius Antonius Franciscus Grimmon en Maureen de Wit.
geboren: Tim Peter zoon van R.P.
Minden en J.C.M. Ruckert; Dirk Robert
zoon van J.A. Meij en H.M. Geysen.
overleden: Neeltje van Oorschot,
geb. Renard, oud 79 jaar; Johannes
Sybrand Oudhuis, oud 58 jaar.

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 -12.30
uur en iedere woensdagavond van 18.30
- 19.30 uur. Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort. Telefoon 17373
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
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur

H. W.

L.W.

H.W.

L.W.

4
5
6
7
8

10.17
11.21
- .01.01
01.53
02.36
03.16

18.15
19.21
07.58
09.01
09.55
10.38
11.17

22.54
23.59
12.25
13.22
14.16
15.02
15,46

06.52
07.58
20.26
21.23
22.18
23.03
23.46
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Springtij 13 en 27 juni
Doodtij 6 en 20 juni

De schalkse opmerking van dorpshoofd
Machielsen onlangs bij de feestelijke
heropening van het gerenoveerde politiehuis aan de Hogeweg: 'Ik hoop dat u er
niet lang plezier aan zult beleven', heeft
het karakter van een voorspelling gekregen.
Dinsdagavond kon hij de raad 'tot zijn
grote vreugde' meefdelen dat op korte
termijn een gunstige rijksbeslissing
over nieuwbouw van het buro te verwachten valt. Het ministerie van binnenlandse zaken zal bij de kollega's van financiën een officiële aanvraag daarvoor
indienen.

juni

•kot f
nieuwbouw kan wellicht over twee jaar beginnen
De gemeente moet dan zelf nog f.
500.000.- bijpassen. Midden vorig jaar
was er nog sprake van dat de totale investering meer dan 7 miljoen zou zijn,
maar na overleg met de helmondse architekt Leesberg, die een energiezuinig
bouwontwerp heeft gemaakt, denkt

men op dit moment met 5,5 miljoen
uit te kunnen komen.
Het preciese tijdstip waarop met de
nieuwbouw gestart kan worden hangt
af van het moment waarop het rijk het
slot van de schatkist haalt. Volgens Ma-

chielsen zal dat niet eerder zijn dan in
'84 of '85. De manschappen van het
korps moeten dus nog even geduld
oefenen, maar dat zal na zoveel jaren
van onzekerheid de vreugde wel niet
vergallen.

wordt voorjaarsnota aflevering
in seizoenen?
De behandeling van de Voorjaarsnota
is op het laatste nippertje uitgesteld.
Het omstreden kollegestuk prijkte niet
op de agenda die een paar dagen vóór
de raadsbijeenkomst van dinsdag 31
mei was rondgestuurd. Officieel kregen
de volksvertegenwoordigers echter pas
twee minuten vóór de vergadering te
horen dat een diskussie over de nota
helaas niet door kon gaan.
Als reden werd opgegeven dat de beantwoording van de vragen, die raadsleden
in de kommissies hadden gesteld, veel
ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding vroeg. De voorjaarsnota is nu verschoven naar eind juni. Hoewel de toonzetting nogal verschilde, waren links
en rechts het er over eens dat het uitstel te betreuren viel. 'Onaanvaardbaar'
volgens de pvda/onaangenaam'meenden de liberalen. Of in de woorden van

sen had immers onlangs duidelijk gemaakt, dat de weergave van een aantal
passages zijn goedkeuring moest ontberen.
De eerste burger, die toegaf dat het uitstel niet erg elegant was aangekondigd
-de termen 'niet elegant' en 'schoonheidsfoutjes' liggen hem al maanden
vóór op de tong- krabbelde nu een
heel eind terug. Van een meningsverschil met zijn kollega's was geen sprake,
vervelend was alleen dat de bewuste
passages uit een groter verband, lees
de struktuurstudie, gerukt waren. Wie
aan zijn portefeuille van ruimtelijke ordening komt, komt, zo is al vaker gebleken, aan de magistraat zelf.

Of de nota al dan niet het toegezegde
nieuwe voortvarende beleid verwoordde, werd treffend door wethouder
Flieringa aangegeven: 'voor 10°/o staan
er dingen in waaruitje op een aantal
punten beleid zou kunnen afleiden.
Alles hebben we niet gehaald, dat
komt dan in de begroting voor 1984.'
Een omzichtig verpakte luchtballon
met andere woorden, die het kollege
bijna trots als handelsmerk in het vaandel meevoert. Een motie van afkeuring
over de gang van zaken rond de nota,
ondertekend door pvda, cda, d'66 en
gem. belangen, maakte uiteraard geen
schijn van kans tegen de gedisciplineerde eensgezindheid van de kollegepan
tijen.

• Op zaterdag 11 en 18 juni verzorgt
de Zandvoortse Amateur Musical en
Operette Rei, afgekort ZAMOR, in
hotel Bouwes een diner-chantant. Het
gezelschap werd een jaar geleden opgericht en telt thans vijftig leden. Onder leiding van dirigent Josef Stanek
zullen zij zich op bovengenoemde data
met operette- en musicalmelodieën laten horen, terwijl ook de balletgroep
van ZAMOR medewerking zal verlenen.
De begeleiding berust bij de vijfentwintig men sterke Haarlems Klaverscribo
Accordeon Club die eveneens onder
leiding van Josef Stanek staat. Kaarten
voor het diner-chantant inklusief programmaboekje zijn bij de vvv verkrijgbaar a raison van f 37,50.

• Het traditionele zomerkonsert van het
Noord Hollands Philharmonisch Orkest
in de hervormde kerk zal dit jaar op
donderdag 30 juni a.s. plaatsvinden.
De dirigent is Jan Cober, de hoboist
Henry Gouder de Beauregard als solist
optreden.
Op het programma staan werken van
Mozart en Schubert. De uitvoering
begint om 20.15 uur.

legaal gokken in mokum
leegloop voor zandvoorts casino?
C
De winst van de drie officiële vaderlandse speelhuizen is vorig jaar opnieuw met
enkele miljoen gekelderd. Het uitdelen
van een gratis fiche ter waarde van 5
gulden aan nieuwe bezoekers heeft, zo
staat in het jaarverslag 1982 van de nationale stichting casinospelen, wel meer
nieuwsgierigen rond de goktafels gebracht, maar baat in klinkende munt
heeft dat niet gehad, integendeel.

De verse aspirant-gokkers wisten de weg
naarScheveningen en Valkenburg beter
te vinden dan de roete naar Zandvoort.
De vestiging in de badplaats kon, ook
al zwaaide men lokkend met startpreJaap Koning van gemeentebelangen: 'wff mies, zelfs het verlies aan belangstelling
hebben ons huiswerk gemaakt, dat veruit 1981 bij lange na niet kompenseren
wachtten we ook van het kollege.'
en heeft te kampen met een groot aantal problemen.
B en w hebben zo vaak beloofd dat zij
Niet de minste daarvan is de dreiging
in mei hun politieke dadendrang op
schrift zouden stellen, dat de teleurstel- van een toekomstig naburig casino in
Amsterdam. Vast staat dat nog niet,
ling niel anders dan algemeen kon zijn.
maar zeker is dat de hoofdstad een
Unaniem wensten de frakties bovengoede kans maakt een wettig gokpaleis
dien van het dorpsbestuur te vernemen
of het lenterapport gedragen werd door binnen de grachtengordel te krijgen
alle kollegeleden. Burgemeester Machiel- Daarmee zouden de amsterdamse be-

stuurderen een serie vliegen in één klap
slaan. Uitbreiding van de werkgelegenheid met naar schatting 250 arbeidsplaatsen, een winst uit toeristenbelasting van ruim een miljoen en, wellicht
de grootste wens, bestrijding van de
florerende illegale speelholen.
De nationale stichting casinospelen lijkt
zich over de effekten van de vestiging
van nieuwe op bestaande speelhuizen
niet erg druk te maken. Volgens woordvoerders zou er in de Randstad zelfs wel
plaats zijn voor liefst 4 ekstra filialen.
Uit een onderzoek van het researchinstituut voor rekreatie en toerisme is echter al eerder gebleken dat de meeste
goklustigen binnen een straal van 30
kilometer van hun favoriete casino wonen. Wanneer de hoofdstad wegvalt als
achterland' voor het zandvoortse bedrijf,
gaan de lokale casinobazen nog sombere tijden tegemoet.
Als de Eerste Kamer een beetje opschiet met de behandeling van de herziene wet op de kansspelen, zullen
deze zomer of dit najaar meer dan

100 uitbetalende gokautomaten in een
aparte ruimte van het casino proberen
nieuw publiek te trekken. Van heinde
en verre zal men daarvoor wel niet
naar de kustgemeente komen, maar
wie weet lukt het om enkele gasten na
het zonnebaden te strikken. Dat lezen
we ongetwijfeld in het volgende jaarverslag.

circuit krijgt van provincie
zes maanden respijt
10 ^^gr

ANJERKOLLEKTE

H

Van 20 juni t/m 3 juli a.s. zal de jaarlijkse Anjerkollektie worden gehouden in
Zandvoort. Zoals bekend vindt deze
kollekte plaats onder auspiciën van het
Prins Bernhardfonds, een fonds dat
verenigingen en instellingen, werkzaam
op kultureel gebied, financieel steunt,
Een en ander geschiedt via de provinciale anjerfondsen.
Vorig jaar bedroeg de opbrengst
f 2.287,66, welk resultaat in vergelijking met dat van 1981 zondermeer
bedroevend kan worden genoemd. In
dat jaar werd namelijk f 3.121,40 opgehaald. En dat terwijl de kosten ook
in de kulturele sektor, voortdurend
stijgen.
Voor de kulturele instellingen wordt
ook dit keer de z.g. kollektepremieregeling toegepast, hetgeen ekstra geld
in het laadje betekent, waarvan het
bedrag afhangt van het aantal kollektanten, dat men levert.
Het plaatselijk Anjercomité doet een
dringend beroep op de leden van verenigingen, leerlingen van mavo-scholen
of andere kultureel geïnteresseerden
zich als kollektant beschikbaar te stellen. Dit kan zowel schriftelijk als telefonies bij de heer A.H. Hedden, p/a
buro burgerzaken. Schoolstraat 6, tel.
14841.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben laten weten dat de circuitaksploitanten nog een half jaar de tijd krijgen
om een met voldoende gegevens onderbouwde aanvraag voor een racevergun-

ning in te dienen.

Een eerdere aanvraag werd in april door
het provinciebestuur geretourneerd omdat Cenav haar huiswerk niet goed gemaakt had. Zonder geluidsrapport kon
men toen geen andere beslissing nemen
dan de aanvraag 'niet ontvankelijk' te
verklaren. Zowel de gemeente Zandvoort als de Cenav zijn tegen dat besluit in beroep gegaan bij de Kroon en
hebben om uitstel gevraagd bij de Raad
van State.
Tijdens de zitting van de Raad jongstleden dinsdag werd de weigering van de
provincie om het circuitbedrijf de tijd
te geven om een dergelijke aanvraag in
elkaar te zetten, door zandvoorts raadsman mr. v.d. Landen 'onzorgvuldig en
onbehoorlijk' genoemd. Naar zijn zeggen hebben G.S. zelf een subsidieaanvraag lopen bij het rijk om binnenkort
het racelawaai te laten registreren door
het onderzoeksinstituut TNO. Zij waren er van op de hoogte dat de Cenav
die meetcijfers niet kon verstrekken.
Volgens provinciaal woordvoerder de
Vries is er geen sprake van dat G.S. de
racerij dit seizoen in de wielen willen
rijden. Binnen 6 maanden kan, aldus
de Vries, alsnog een degelijk geschraagde aanvraag voor een vergunning worden ingediend. Intussen zullen de provinciebestuurders niet zo vervelend zijn
het houden van races zonder vergunning
te verbieden. Een en al welwillendheid
dus.

Het badplaatsbestu u r en de direktie van
de Tarzanbocht willen echter dat de
Raad van State die goede provinciale
bedoelingen, waaronderde mogelijkheid
tot uitstel, in een officiële uitspraak vastlegt, zwart op wit op papier zet. Men
vreest dat andere belanghebbenden
-en daartoe kan elke door lawaai getergde burger behoren- rechtstreeks

Het 13e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi heeft er al weer 8 speeldagen opzitten. De drukbezochte duels
in de Pellikaanhal bieden de bezoekers

s'•

kort & klein
• Onze plaatsgenote Inez Folkers is
deze week geslaagd voor het doktoraal
eksamen Frans aan de Gem. Universiteit
te Amsterdam. Onze gelukwensen.
Die gelden ook voor de volgende leerlingen van de chr. mavo 'Jaap Kiewiet',
die slaagden voor het mavo-4 eksamen,
1e tijdvak: Jeroen Balk, Ronald Braamzeel, Eric Bullee, Mirjam Giesbergen,
Nandy Groenestein, Jaap Hellemans,
Anja Hentschell, Rob Jongebloet, Marcel Kamperman, Hans Klok, Margreet
Koning, Linda Koper, Reinier Kreuger, Leo Krippendorf, Michiel Lemstra,
Manou Letailleur, René Paap, Irma
Posthumus, Nicoline Ritman, Jolanda
Vossen.

• De vliegerwedstrijd om de Zilveren
Vlieg van Zandvoort, vorig weekeinde
afgelast i.v.m. het slechte weer, zijn
nu gepland op zaterdag 4 juni, bij nieuwe
tegenspoed op zondag 5 juni om
14.30 uur op het BP-parkeerterrein in
de zuid.

bij het openbaar ministerie een klacht
indient op grond van de wet op de geluidshinder. Voorzitter Veringa van de
afdeling voor geschillen van de Raad
zal binnen twee weken uitspraak doen.
Hoe dat ook uitpakt, duidelijk werd
dinsdag in ieder geval dat het circuit
zeker dit jaar niet veel van de provincie
te duchten zal hebben.

uitslagen zaalvoetbaltoernooi

nieuws

• A.s. zondag zullen ongetwijfeld duizenden mensen hun schreden richten
naar het dorpscentrum. Daar wordt van
13.00 tot 19.00 uur een braderie georganiseerd door de stichting festival Zandvoort in samenwerking met de handelsvereniging 'Hanze'. Het is evenals vorig
jaar groots opgezet met eindeloze rijen
kraampjes, veelsoortige demonstraties
en ook de standwerkers ontbreken niet.
Het geheel wordt opgeluisterd door de
showband Damiate en de boerenkapel
'de windmolens'. Voor de kinderen
staat op het Gasthuisplein een poppenkast klaar. Een enorm springkussen
vult het terrein van het voormalige
Sterre der Zee. De sfeer zal behalve
door goed weer ook bepaald worden
door de aanwezigheid van veel zonnige
gezichten. Meenemen graag.

kerkdiensten

waar voor hun geld. Er wordt driftig
geskoord, tot nu toe gemiddeld meer
dan 6 doelpunten per wedstrijd, met
zo nu en dan forse uitschieters (RinkoCasino 12-1, Bluijs- Rea 2 - 1 1 ) . Gelijkspelen zijn schaars, elk treffen wordt
sportief maar verbeten uitgevochten.
Morgen, zaterdag 4 juni staat de sporthal vanaf 9.30 uur open voor maar
liefst 24 teams die elkaar de eer bestrijden. A.s. dinsdag begint om 20.15 uur
de vermaarde demonstratiewedstrijd
van het All Star Team.
De uitslagen van deze week:

Vrijwillige Hulpverlening

17373

maandag 30 mei j.l.:
café bluys
- publ. werken
lippies boys
- f.c. drommel
de klikspaan - the hairshop
dvs
- casino
moulin rouge - smit sportpr.
turn tum
- nihot luchttech.

1-4
2-2
2-3
5-1
1-4
4-2

dinsdag 31 mei j. l.:
colpitt
- dubrovnik
aleichem boys - oosterom
duivenvoorden- autovision
nihot vet.
- looman
textlite
- pim Janssen
tiffany all stars- aurora

2-2
4-2
8-2
1-7
3-4
3-5

woensdag 1 juni j. L:
vatseven
- bowling
auto versteege - tzb kerkhoven
wapen v. z'voort bowling
rea
- geerling
pim Janssen
- de klikspaan
marcel schoorl - nihot

6-2
5-2
7-2
3-1
5-0
4-2

HERVORMDE KERK
zondag 5 juni a.s.
10.00 uur : ds. K. Bleij uit Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
zondag 5 juni a.s.:
10.00 uur : Ds. L. Dorst, Santpoort
PROTESTANTENBOND
zondag 5 juni a.s.:
10.30 uur : Dr. S.L. Verheus d.g. Amsterdam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 4 juni a.s.;
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 5 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met jeugd
koor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tal.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 • 320202 (dag en nacht).

HUURDERS OPGELET '
Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
zal in mei de huurders die in het tijdvak 1 juli 1982 - 1 juli 1983 huursubsidie ontvangen, aanvraagformulieren
toezenden voor het tijdvak 1 juli 1983
- 1 juli 1984.
De gemeente Zandvoort verzoekt ieder
die in aanmerking komt voor huursubsidie de aanvraagformulieren voor het tijdvak 1 juli 1983 - 1 juli 1984 niet eerder
in te leveren dan nadat alle gegevens bekend zijn die voor het invullen van het
huursubsidieformülier noodzakelijk zijn.
In de regel zal de indiening in de maand
juni plaats hebben, het tijdstip waarop
de verhuurder de nieuwe huur per 1
juli 1983 bekend maakt.
Als voorgaande jaren is ook dit jaar de
regeling Individuele Huursubsidie sterk
gewijzigd. De gemeente Zandvoort verzoekt dan ook bij het invullen van het
formulier de toelichting goed te lezen.
Zijn er vragen over de regeling of over het
invullen van het formulier dan kan men
zich wenden tot de gemeentesekretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, tel. nr. 14841, toestel 121,
geopend op werkdagen van 8.30 tot
12.30 uur.
Nieuwe aanvraagformulieren zijn ook
verkrijgbaar op de gemeentesekretarie
en voor de huurders van de woningen
van de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht' bij het kantoor
van de vereniging aan de Thomsonstraat 1

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
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

groeten uit zandvoort

Nu het, tegen alle
sombere voorspellingen in, met het weer
toch nog de goede
kant op gaat heerste
er de afgelopen dagen weer een gezellige drukte in de
Kerkstraat. Die was
er vroeger ook maar
toen was het vartzelfsprekend: 's zomers
was het immers elke
dag mooi weer!

de een wil muziek horen,
de ander van stilte genieten
De gedachte van b en w dat levende muziek, als dat met geluidsversterking gepaard gaat, niet thuis hoort op het
strand is door de fraktievoorzitters in
de kommissie az verdeeld ontvangen.
'Juist van dit kollege vind ik het spijtig,'
mopperde vvd-ster Rita de Jong/dat
had tenslotte de pretentie veel voor de
rekreatie te zullen doen.' Zonder mikrofoon optreden, zo meende de liberale, daarvoor bestaat niet veel animo.
En om dan pas op 1 juni zo'n besluit
te nemen, midden in het seizoen, dat
geeft geen pas. Levende muziek is in
het belang van het zandvoorts toerisme. Volgens de Jong kunnen de ekssessen van geluidsoverlast heel goed
anders bestreden worden. Geef een
maksimum aantal vergunning per strandtent per seizoen, stelde ze voor, en schaf
evenementen als talentenjachten af.
Zij vond inspraak nu-spreker Gielen pal
tegenover zich. Die was het roerend
eens met het kollege. 'Niets is zo erg
als die steeds meer aanzwellende muziek.
Van links en rechts toetert het tegen je
aan, een kakafonie van geluid. Hoe kun
je je buurman op het zand nog aanspreken met het verzoek de radio wat zachter te zetten? '
De rustliefhebber kreeg steun van Koning (gem. bel.) die al eerder aan de bel
had getrokken omdat de lawaaigrens
in zijn ogen allang was bereikt en van
Termes (d'66). Zij waren van mening
dat levende muziek heel aantrekkelijk
was, maar voor een kilometers lange
discotheek voelden ze weinig.
Strandpachter en pvda-raadslid Toonen,
die zich van een oordeel onthield, bevestigde het vermoeden dat de paviljoenhouders tegen een verbod van b en w
in beroep zullen gaan.

Openbare bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31
DEZE MAAND IN UW BIBLIOTHEEK
• Tentoonstelling 'Japan van elke dag' (in het kader
van het Holland Festival 1983)
• Film-inn:

vrijdagavond 10 juni Japanse film Tokyo Story'
vrijdag 24 juni Franse film 'Un elephante se trompé
énormement'
aanvang 20.00 uur (toegang is gratis).
• Het leesprogramma 'Allemaal Engerds' is weer
begonnen.

zandvoort loopt niet warm
voor kunstijsbaan
Zandvoort voelt zich vooralsnog niet
geroepen om de bouw van een nieuwe
kunstijsbaan bij de Kennemersporthal
in Haarlem te promoton.
De bestuurders van de provinciehoofdstad hebben inmiddels al een bouwvergunning afgegeven om de procedure
niet te laten vastlopen, maar.financieel
is de zaak nog lang niet rond. Een aantal regiogemeenten lijkt wel bereid te
zijn hun schadeklaims, opeisbaar na
het inzakken van de oude baan, te laten vallen ten faveure van een nieuwe
schaatsattraktie, maar men staat niet
te trappelen van ongeduld.
De voorzitter van de stichting kunstijsbaan de Korte is positief gestemd na
gesprekken met de regiowethouders en
heeft alvast bouwmaterialen laten aan-

rukken. 'Geheel op eigen risiko' vertelde zandvoorts bewindsman Jongsma
dinsdag aan de dorpsparlementariërs,
'van toestemming onzerzijds is geen
sprake. Het kollege is nog steeds van
mening dat we ons geld,f 80.000.-,
terug moeten hebben. Als alle voorwaarden voor deelname zwart op wit
staan, willen we er wel verder over
praten.'
De vrees dat na een nieuw fiasko de
gemeente er voor de zoveelste maal
geld bij inschiet, is de oorzaak van de
kille houding van b en w. Mogelijk
wordt deze maand nog in de raad beslist of de liefhebbers van de smalle
ijzers zich dit jaar moeten beperken tot
een bevroren rondje vijverhut of het
kunstijs kunnen opzoeken.

woensdagmiddag 8 juni voorlezen met dia's voor
kinderen tot 9 jaar: Max en de maai monsters; De Drie
Rovers (van 2 uur tot half drie).
woensdagmiddag 15 juni jeugdfilm 'Shishok de
huisgeest' voor kinderen van 9 t/m 12 jaar (van 3 uur
tot kwart voor 5) vanaf 6 juni gratis kaartjes afhalen.
wedstrijd voor kinderen: wie maakt de engste engerd??
inlichtingen op de jeugdafdeling.

Oorlogen

Bloedtransfusie

Dor.orwerving

Vluchtelingen

Welfare

Aardbevingen

Wegenhulpposten

Rampen binnenland

OP IS OP. HELP!
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

BRADERIE ZANDVOORT CENTRUM
zondag 5 juni - aanvang 13.00 uur
' '

•

'auto dicht...' ook in zandvoort
De aktie 'Auto dicht en buit uit 't zicht'
is een groot samenwerk! ngsprojekt van
het Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven Noord Holland Zuid/West. Dit
buro dat verleden jaar september geopend werd, geeft ondersteuning en adviezen aan de plaatselijke politiekorpsen in de regio-gemeenten.
Zoals het motto van de aktie al doet
vermoeden is het doel om diefstal van
en vooral uit auto's terug te dringen.
Dit misdrijf nam de laatste jaren namelijk onrustbarend toe. Zo meldt het
Bureau voor de Statistiek dat het aantal
gestolen voertuigen in 1981 in de regio
Noord-Holland Zuid/West zo'n 1073
stuks bedroeg en werd in 2177 gevallen
aangifte gedaan van diefstal uit auto's.
Tussen 1978 en 1981 was het aantal
gestolen auto's met 50% gestegen en
het aantal diefstallen uit auto's hield
daarmee gelijke tred. Dit laatste werd
in de hand gewerkt door een toenemende nonchalance van de automobilist met betrekking tot het afsluiten van
de auto en het daarin duidelijk zichtbaar laten liggen van waardevolle voorwerpen.
Aan de regionale aktie zal uiteraard ook
de gemeentepolitie Zandvoort meewerken en de voorlichter, brigadier Frank

Steenman, vertelde ons we Ike maatregelen terzake zullen worden genomen.
Om te beginnen komen er op 'diefstalgevoelige' plaatsen waarschuwingsborden en zal op de kamping 'de Branding'
een geluidsbandje met daarop een tekst
in vier talen ter voorkoming van diefstallen van en uit auto's worden afgespeeld.
In de vvv-informatiegids 1983 is reeds
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
een ongeveer gelijkluidende tekst opgenomen. Voorts zullen bij wijze van steekproef in onze gemeente aan aantal tellingen worden uitgevoerd om vast te
stellen hoeveel auto's onafgesloten (met
buit) worden aangetroffen. In deze auto's zal een waarschuwingsfolder worden achtergelaten.

houden in Gebouw De Krocht en begint
om 20.00 uu r.
's Morgens houdt Stichting Behoud
Kostverlorenpark een ekskursie onder
leiding van natuurgidsen in het Kost• Zaterdag 4 juni verzorgen de zandverlorenpark. Iedereen die nader ken-/
voortse miljeu-organisaties een dia-avond nis wil maken met de zang van de Fitis
over de duinen. Op het programma staat en het bloeiende Fluitekruid kan aan
een fraai diaklankbeeld over de flora en deze ekskursie deelnemen. De rondfauna van dit landschap. Verder zal aan- leiding start op 4 juni om 10.30 uur
dacht worden besteed aan de bedreigin- bij de ingang van het Park aan de
gen van de zgn. zuidduinen (langs de
Quarles uan Uffordlaan en duurt onCort. v.d Lindenstraat en de Frans
geveer een uur. Na afloop krijgen de
Zwaanstraat). Zoals bekend bestaan er
deelnemers een kopje koffie geserveerd
bouwplannen voor deze duinterreinen.
in één van de bunkerhuisjes.
Na afloop van de dia-voorstelling is er
een korte diskussie over de toekomst
van dit gebied. De dia-avond wordt ge-
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De Kruisvereniging Zandvoort nodigt de
leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op woensdag, 22 juni a.s. in het
Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1
te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening
Notulen van de Alg. Ledenvergadering
< 2. van
11 mei 1982.
N 3. Jaarverslag 1982 - secretaris
Financieel verslag 1982 - penningmeester
CD 4.
5. Begroting voor het jaar 1984.
6. Contributie 1984.
7. Winteraktiviteiten 1983/84.
8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkies.
baar zijn de heren P. Burer - pennn. meesLU
ter en C.G.D. de Roode - lid.
CC 9. Rondvraag
LU 10. Sluiting.
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Het staat de leden vrij om andere personen
als kandidaat-bestuurslid voor te dragen en
wel schriftelijk, getekend door tenminste 10
leden, uiterlijk 7 dagen voorde vergadering
bij de secretaris de heer F. Bakker, Voltastraat 22 te Zandvoort, vergezeld van een
door de betreffende kandidaat getekende
verklaring waarin vermeld, dat hij/zij een
eventuele benoeming aanvaardt.
Netbestuur

college van Burgemeesteren Wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van
de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdagmiddag 10 juni a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
Tevens komt beschikbaar:
JUNI 1983

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning
LORENTZSTRAAT89
huur f 636.90

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT459
huur fl. 604,90

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
3. de flatwoning
Keesomstraat 345 (per 15 juni a.s.)
huurfl. 582,15
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Burgemeester en Wethouders voor
deze woningen slechts woonvergunning aan:
- gezinnen
- twee persoonshuishoudens
4. de garage
VOLTASTRAAT G
Huurfl. 60.00

5. de opslagplaats onder het flatgebouw
ZEESTRAAT 22
Huurprijs fl 1.124,- per maand.
De oppervlakte van deze ruimte is ca. 130 m2
In deze ruimte is de mogelijkheid voor gas-,
water-, elektriciteits- en telefoonaansluitingen aanwezig.

STRETCH
PANTALONS
diverse
lichte tinten

f98.-

Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en lidmaatschapnummer dienen vergezeld te gaan van een uittreksel
uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel, voor Haarlem en Omstreken,
dat werd afgegeven in de maand juni 1983.
Over toekenning van een bereidverklaring
zal het bestuur beslissen aan de hand van
de aard van het bedrijf en het lidmaatschapnummer van de belangstellenden.
Inschrijving dient vóór vrijdag 17 juni a.s. te
geschieden aan het kantoor van de vereniging; reacties die later binnenkomen worden
ter zijde gelegd. De uitslag van de toewijzing zal voor eind juni a.s. aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld.

KERK0TR.20

• TEL: 13136

RUILRUBRIEK

De inschrijving van deze garage is vrij voor
alle leden.
De toewijzing van deze woningen en garage
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 voor het onderdeel: duur
van de inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op
dinsdag 7 juni a.s. voor 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere objecten, kan
men dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor ieder onderdeel 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

Aangeboden: Beneden 3-kamerflatwoning
Brederodestraat hoek Gerkestraat
Gevraagd: woning met tenminste 4 kamers
met tuin of balcon op het zuiden.
Aangeboden: 4-kamer flatwoning Keesomstraat. Huurprijs f 483,65 incl.
verwarming, geheel geïsoleerd.
Gevraagd: eengezinswoning in noord.
Aangeboden: 3-kamer flatwoning in de
Lorentzstraat.
Gevraagd: flat in de Keesomstraat.
Aangeboden: 3-kamer flatwoning aan de
Sophiaweg
Gevraagd: grotere flatwoning met minimaal
4 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 lidmaatschapnummer
vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U
kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

Installatie bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend inatallatieburaau voor centrale
verwarming, airconditioning en (oodgieterawerfc,
zowel nfeuw als onderhoud».

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

Bouwbedrijf
VpORALUW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

i.(i N V O B

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

omroepers
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
Cereviuwrd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Usvga Bogsfflpdstjrtat 6 - Haarlem
(bij da Botarmarict)
«el 023-31 1460

A. Ritman •
1948
- 1983
35 jaar tandtachnlker
1973 - 1983
tien laar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Handelsdrukwerk

v. i. Werff

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

Jansen Bouw. b v.

Haarlem...meebtL-riutteu.i.i'1 ib .....315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

D R U K K E R IJ

b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 -

Zandvoort

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

Haltestraat 65, tal. 12060
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ruimteveer boven zandvoort

HEMELRIJK WERD WINNAAR
De Zilveren Vlieg van Zandvoort '83 is
gewonnen door Jaap Hemelrijk uit
Nieuwendam. Zijn vader. Jan Hemelrijk, eindigde op de tweede plaats en
B. Groeneweg uit Amsterdam werd derde. Vader en zoon Hemelrijk en nieuwkomer Groeneveld namen afgelopen
zaterdag deel aan de eerste door Fly
Away georganiseerde vliegerwedstrijden van dit seizoen op het BP parkeerterrein in Zandvoort-zuid. Zij en zeven
andere deelnemers klasseerden zich
voor het nationale kampioenschap dat
op 3 september a.s. op genoemde vliegerlanceerplaats zal worden gehouden.
De zevenjarige Froukje van Tetterode
-de dochter van de organisator van
Fly Away- ontving de pechprijs. Haar
vlieger werd geschept door een tegenstander. Gecoupeerd in vliegerslatijn.

Van 's middags één tot 's avonds zeven
gonsde het op de beide krochten, de
Haltestraat, het Raadhuis- en Gasthuisplein van de bedrijvigheid en door de
enorme verscheidenheid was ervoor
elk wat wils. Kinderen vermaakten zich
bij de poppenkast en op de trampoline,
liefhebbers van oude ambachten kónden zien hoe schaapherder Jan Adriaans

Aan de Wim Gertenbachschool voor
mavo zijn de volgende leerlingen geslaagd voor het mavo-4-diploma.
Karin v.d. Berg, Tanja de Bondt, Martin Bracke, Tanja Brouwer, Monique
Doves, Jim Draaijer, Henk Gaus, Marco Geusenbroek, Stefan de Grebber,
Mark Kanger, Sjaak Kemmer, Riek Keur,
Marcel Koper, Jolanda Kraaijenoord,
Henk Laurier, Nicole Longayroux, Brigitta Loos, Wendy Loos, Marjon v.d.
Mije, Jolanda Ramkema, John Romijn,
Gerrit Schaap, Carla Spaans, Maarten
Spiers, Jacqueline Stokman, Rocco
Termaat, Frits van Varik, Peter Warmerdam, Edwin Weigert, llona van
Willigen, Ellen Wobma, Engelbertus
Zonneveld.
Begin vorige week werden in hotel Keur
aan de Zeestraat de diploma's uitgereikt
aan de navolgende deelnemers(sters)
van de door de afdeling Zandvoort
van het Rode Kruis georganiseerde winterkursus '82-'83 EHBO.
Het waren de dames: H.P.M. Hoogervorst-Schuiten; V.J.M, van der Klugt;
Ch.M. Rubeling; M. Schoorl-Kraayenoord; H.P. Schuiten-Alkemade;Th. M.
van Toornburg-Staats; l.van Toornburg; K, Zaremba-de Boer, en de heren
A. Koper, J. Schuurman en F.A. Soepboer.
Onze gelukwensen.

braderie
bracht leven
in brouwerij
Bij benadering valt niet te zeggen hoe
groot het aantal belangstellenden was
dat de afgelopen zomerse zondagmiddag een bezoek bracht aan de braderie, die de Stichting Zandvoort Festival (lees Leo Bonkerk, Kees Hoeft,
Ad Keur en Henk Oonkjin samenwerking met de Handelsvereniging 'Hanze'
organiseerde en waar niet minder dan
250 kramen aan te pas kwamen.

G ES L A AG D VOO R EKSAMEN

Vrijwillige Hulpverlening

17373

nieuyys
foto jacob koning •

Pal boven de- zongeblakerde hoofden van de strandbezoekers, die dit eerste zonnige lenteweekend massaal
waren komen opdraven, vloog zondagmiddag het ruimteveer Enterprise op de brede rug van een Boeing 74 7
langs de kustlijn. De showkombinatie deed het voor haar doen kalmpjes aan met een vaartje van 380 kilometer per uur. Haast was er dan ook niet bij, want de 'space-shuttle' was op doorreis van de ene korte vakantie,
in Parijs, naar de volgende in Londen. Vanmorgen is het vliegend duo weer van de britse eilanden vertrokken
in de richtingvan de amerikaanse thuishaven.

kurïosa, terwijl de groeiende belangstelling voor de geneeskrachtige werking van edelstenen duidelijk viel af
te leiden uit de grote drukte bij de betreffende stands. Gewoontegetrouw
was de afdeling Welfare van het Rode
mevr. Kraan- Meeth
Kruis present en datzelfde kan gezegd
worden van de Zandvoortse Operette
uit Lieshout zijn meegebrachte schapen Vereniging, die van elke gelegenheid
met de hand van hun jasje ontdeed, voor- om haar kas te versterken gebruik
maakt en het nu gezocht had in tweedemuziekliefhebbers waren er de boerenkapel 'De windmolens' en de Showband hands spulletjes. Een trekpleister was
Damiate en voor modebewusten hield
bovendien het zelfgemaakte mini-piereGolden Eagles ieder uur een show,
ment met een mini-orgeldraaister aan
waarbij door een aantal mannequins en
het wiel, die in een echt mansbakje de
een dressman de in eigen atelier vervaar- gaven voor Z.O.V. in ontvangst nam.
digde leerkollektie getoond werd. OnGoede zaken deden de etablissementen
telbaar waren de kramen die met de
met hun terrasjes aan de Haltestraat,
meest uiteenlopende zaken als paling,
maar dat geldt trouwens voor alle brapizza's, ôlagroomsoezen, afghaanse en
derie-deelnemers die eleze zondag onmeksikaanse specialiteiten, Limburge
der de meest ideale weersomstandighevlaaien en stroopwafels een aanslag
den hun waar aan de man konden
deden op de vaak met veel moeite verbrengen. Weersomstandigheden die het
bovendien mogelijk maakten dat het
kregen slanke lijn. Voor een gezond
om drie uur op de rug van een boeing
tegenwicht zorgde Natuurvoeding
'Salomo' met makrobiotiese lekker747 overvlifigende Amerikaanse ruimtenijen. Wat de andere kramen betreft:
veer Enterprise in Zandvoort voor een
veruit in de meerderheid waren teksieder duidelijk zichtbaar was.
tiel en mode, gevolgd door 'antiek' en

uitslagen
zaalvoetbal
73 keer rolde afgelopen zaterdag de
bal tussen de doelpalen, het resultaat
van een volle dag zaalvoetbal in de
Pellikaanhal. De uitslagen van deze
marathonronde in het ZVM-toernooi:
zaterdag 4 juni:
Geerling auto
Nutsspaarbank
Rea
Banana
Duivenvoorden
Wapen v. Z'voort
Hong Kong
Textlite
Oostrom
Peter Korver
Luiten bv.
Marcel Schoorl

Druk. Reprox 1-2
Auto Versteege3-2
Dubrovnik
1-1
Bowling
12-2
TZB-Kerkh. 5-2
DVS
4-4
Geerling
5-2
Smit sportpr. 0-4
Casino
1-2
't Hemeltje
2-2
Colpitt
2-6
Aurora
6-0

Vanavond is er voor de liefhebbers een
speciale attraktie, het duel tussen het
All Star Team en AORC Amsterdam,

dat om 20.15 uur begint. Het All Star
Team zet gevestigde reputaties op het
spel: Martin Haar, v.d. Horst, Roelof
Tiktak, Peter Arntz, Simon Tahamata,
Louis van Gaal, keeper H. Koning en
uiteraard Pieter Keur. Gemakkelijk
zullen de vedetten het niet krijgen.
AORC is een tegenstander van formaat.
Er bestaat zelfs een goede kans dat zij
de zaal zullen betreden als zaalvoetbalkampioen van Nederland. Voorafgaande aan de demonstratiewedstrijd spelen
om 18.30 uur de D-junioren (10-12 jr.)
van ZVM en Skoll. adv. tegen elkaar.

eanduoortee Noerartf
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• De receptie i.v.m. het 25-jarig jubileum van Dr. Zwerver wordt gehouden
in het Gemeenschapshuis, op vrijdag 17
juni 1983 van 16.00- 18.00 uur. Iedereen die hem wil feliciteren is daar van
harte welkom ! Giften voor het kado
van de patiënten kunnen nog worden
gestort bij de Rabobank, Grote Krocht
30-36, Zandvoort, rek. nr. 38.63.29.567
t.n.v. A. Piers-v.d. Mije, onder vermelding van: Jubileum Dr. Zwerver, girorek, bank: 12676. Voor inlichtingen:
tel. 1 5586.
• Zaterdag 11 juni organiseert de Partij van de Arbeid afd. Zandvoort in het
Gemeenschapshuis een manifestatie
onder het motto 'het spel en de knikkers'. Het uitgebreide middag- en
avondprogramma staat in het teken
van de ekonomiese malaise en de gevolgen daarvan voor de Zandvoorters,
materieel, sociaal en geestelijk. Een nagenoeg onuitputtelijk onderwerp. Marcel van Dam, bekend pvda-kamerlid,
zal vanaf 20.00 uur de 'achterkant van
het gelijk' zoeken samen met een forum van zandvoorters afkomstig uit
de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke sektoren. De muzikale
omlijsting is in handen van Dico van
Putten. In de middaguren, van 13.30
tot 17.00 uur,geven een groot aantal organisaties informatie aan het publiek.
Voor de kinderen is er om 14.00 uur
poppenkast en vanaf 15.30 uur kinderdisko. De toegang is gratis.

geldzorgen vertragen renovatie kluphuis

familieberichten

Voorzien van de zalving der zieken is, na een moedig
gedragen lijden, overleden onze geliefde Zuster,
Schoonzuster, Tante en Oudtante
ELIZABETH JACOBA VAN WEES
op de leeftijd van 79 jaar.
Zij was een centrale, opgewekte en graag geziene figuur in onze familie. In het volle bewustzijn van de ernst van haar ziekte, heeft zij haar
afscheid van ons voorbereid. Moge zij nu, na haar zeer werkzaam
leven, de welverdiende rust vinden.
Wij zullen haar erg missen.
foto arent dudok van heel
De verbouwing van het voetbalkluphuis machine van pw rolde werd vervolgens
van Zandvoortmeeuwen aan de Vondel- door de zanflvoortse gemeenteraad belaan gaat veel meer kosten dan aanvanke- schikbaar gesteld. F 336.000,- had het
lijk was geraamd. Omdat de ZVM-ers
dorpsbestuur over voor de -helaas sinds
het wachten beu zijn en de renovatie nu kort gedegradeerde- trots van sporteindelijk wel eens gerealiseerd willen zien, minnend Zandvoort.
is in maart van dit jaar door de dienst
Nu het projekt aanzienlijk duurder uitvan publieke werken een globale raming valt, de aanneernsom bedraagt f 400.000.
opgesteld. Het bedrag dat uit de rekenvoelen b en w er niets voor het verschil

kort & k leis
• De kontrole op geparkeerd staande
personenauto's, die in het kader van
de aktie 'Auto dicht en buit uit 't
zicht' in de regio wordt gehouden, ontmoet allerwegen instemming, ook van
een zijde waar het beslist niet van verwacht werd. De hond die zich, waarschijnlijk ter bewaking, in een niet afgesloten auto op de boulevard bevond,
kwispelde tenminste waarderend met
zijn staart toen een kontrolerende politieman zijn hand door het geopende
raampje stak om een waarschuwingsfolder in de auto te deponeren. Behalve
deze werden er in de nacht van 3 op 4
juni nog 546 op de noord- en zuidboulevard, het De Favaugeplein en het
badhuisplein geparkeerde auto's gekontroleerd, waarvan er dertig niet afgesloten bleken te zijn. In acht daarvan bevonden zich waardevolle goederen en
bescheiden zoals autoradio's en radiokassetterekorders, kassettebandjes,
twee 27-MC 'bakkies', video-opnameapparatuur, een surfpak en autobescheiden. Voorts voorwerpen van zeer uiteenlopende aard: een luchtdrukpistool
en een voordeelpak luiers!

behoefte aan kinderopvang
't grootst in nw.-noord
De werkgroep Kinderdagverblijf Zandvoort is niet ontevreden over de uitkomst van de enquête die onlangs is
gehouden om de behoefte aan kinderopvang, in welke vorm dan ook, te
peilen.
De gerichte enquête, mogelijk geworden door een komputerlijst met adressen van gezinnen, die kinderen tot 12
jaar herbergen, heeft een respons gekreg- n van 12,5%. Van de 1080 persoonlijk afgegeven formulieren kwamen er 135 terug. In 43 (31,85%)
zandvoortse families is men geinteresseerd in een vorm van kinderopvang.
Het aantal kinderen dat er mee gemoeid is, bedraagt 67. Op 30 formulieren betuigde men steun aan het initiatief zonder zelf op dit moment gebruik te willen maken van een eventuele voorziening. Bijna 46% reageerde negatief.

Met name de allerkleinsten van O tot 4
jaar zou men graag overdag in goede
handen willen geven (29 kinderen),
maar ook aan buitenschoolse opvang
zou behoefte kunnen zijn: 37,31%
d.w.z. 25 kinderen van 6-12 jaar ko• Toen verleden jaar de door het Culmen daarvoor in aanmerking. In de
tureel Centrum op het Gasthuisplein
groep van 4 tot 6 jaar gaat het om 13
georganiseerde kunstmarkt om verkeerskinderen (19,4%).
techniese redenen moest uitwijken naar
de Grote Krocht bleek deze lokatie
Relatief de meeste positieve reakties
uiterst geschikt te zijn. In overleg met
kwamen uit Nieuw Noord. Daar woont
de aldaar gevestigde winkeliers besloot
een kwart van de zandvoortse bevolmen daarom tot een herhaling en wel
king, maar het leverde bijna de helft
op zaterdag 2 juli a.s. Dan zullen 's avond
van de respons: 21 gezinnen toonden
van ongeveer half zes tot elf uur een
er belangstelling. De rest was verdeeld
veertig tal kunstenaars hun werk laten
over Zandvoort en Bentveld.
zien en verkopen. Naast akwarellen en
schilderijen zijn er poppen,sieraden, teDe gedachte van de werkgroepleden
keningen en wandkleden te bewondedat het grote aantal éénoudergezinnen
ren en treft men er tegen kramen aan
van de badplaats in de beantwoording
met glas, leer en keramiek. Bovendien
tot uitdrukking zou komen werd niet
kan men enkele kunstenaars aan het
bewaarheid. 9 éénoudergezinnen reawerk zien.
geren positief tegenover 34 volledige
De stemming zal verhoogd Worden door gezinnen. Wel werd duidelijk dat het
het optreden van een zandvoortse band aantal vrouwen dat buitenshuis werkt
aan het begin van de markt, terwijl een
een rol speelt. De verdeling: 20 werterras waar men iets kan eten en drinkende vrouwen, 18 huisvrouwen van
ken niet alleen het evenement ekstra ge- wie er 8 aan het werk willen, 4 werzellig maakt maar bovendien uitkomst
kende én studerende vrouwen, 1 stubiedt voor vermoeide voeten. Deze jaar- derende vrouw en 12 werkende manlijks terugkerende kunstmarkt heeft
nen. Het totaal van 55 laat enige dubzich inmiddels een eigen plaats verouei leiui iyei i iieu.
verd en is in de reeks van zomerse evenementen niet meer weg te denken. En
Of de vraag naar kinderopvang nu ook
nu maar duimen voor mooi weer!
gehonoreerd zal worden is nog onzeker. Dat hangt onder meer af van het

Eanouaorrse Raeranr
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van f 64.000.- bij te passen. Dat kan tot
gevolg hebben dat er bespaard moet
worden op de geplande renovatiewerkzaamheden. In ieder geval betekent het
een vertraging bij de uitvoering van het
karwei en dat is wél het laatste waarop
Zandvoortmeeuwen zit te wachten.
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beschikbaar zijn van geëigende akkommodatie, genoemd is de Josina v.d.
Endenschool, maar vooral van de
bereidheid van subsidiegevers. In ieder
geval is eens te meer gebleken dat de
enquête van de planvoorbereidingskommissie enige jaren terug geen goed
beeld heeft verschaft. De behoefte aan
een kinderdagverblijf kwam daaruit
niet naar voren. Dat werd toen afgeleid uit de teruggave van 130 formulieren op een totaal van 6000.
De werkgroep Kinderdagverblijf zal, nu
de cijfers op tafel liggen, een dezer dagen kontakt opnemen met het NOK,
het noordhollands overleg kindercentra,
om de verdere marsroete uit te stippelen. Binnenkort kunnen degenen die
positief op de enquête hebben gereageerd, een uitnodiging verwachten voor
een kontaktavond. Daarop zullen o.a.
de financiële konsekwenties besproken worden.

omroepers
GEVRAAGD huishoudelijke
hulp voor enkele ochtenden
per week. Ook in het weekend. Tel. 12215.

A. Rltman •
1948 - 1983
35Jaartandtechnlker
1973 - 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Breda:
Muiderberg:
Hilversum:

E.M.W. van Wees-Vriends
J.E. de Vries-van Wees
A.M.A. van Veen-van Wees
G.A.J. van Veen
Muiden:
Th. H.C. van Wees
Muiden:
H.W.G. van Wees
W.E.M, van Wees-Metze
Maarheeze:
Mr. G.N.J. van Wees
G.A. van Wees-van Diest
neven en nichten
Zandvoort, 4 juni 1983.
Flatgebouw "Sonnevanck"
van Galenstraat 210
Correspondentie-adres:
A.M.A. van Veen-van Wees
Dr. Cuypersplein 20, 1222 IMD Hilversum
Onze Bets is overgebracht naar Uitvaartcentrum Kennemerland,
Herenweg 180 te Heemstede. Aldaar is op woensdag 8 juni tussen
19.30 en 20.30 uur gelegenheid voor 'n afscheidsbezoek aan haar.
De H.Mis van Requiem zal worden opgedragen op donderdag 9
juni om 10.30 uur in de kapel van de Mariastichting, ingang
Kamperlaan 4 te Haarlem.
Daarna zal de crematie plaatsvinden om 12.00 uur in de aula van het
crematorium Velsen te Driehuis, halte Westerveld.
Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

het spelen
de knikkers
of: hoe reageert Zandvoort
op de ekonomische recessie
onder dit motto organiseert
de Partij van de Arbeid afd.
Zandvoort een manifestatie.
Zaterdag 11 juni
middagprogramma 13.30' 17.00 uur
Informatiestand rondom dit thema,
muziek en een kinderprogramma o.a.
M.E.M.O., T-shirt bedrukken,
Stichting Kostverlorenpark,
W. v.d. Moolen operette [15.30-16.00 uur)
Bomschuitenclub, de groep
Kinine (14.30 - 15.00 uur), Huishoudelijke
konsumentenvoorlichting,
Kinderdisco 15.30- 17.00 uur...
avondprogramma 20.00 -24.00 uur

Marcel van Dam

BEL
vooraan
omroepertja
12136

van 'de achterkant van het gelijk'
komt zijn visie hierop geven en
zal bovendien een forum leiden van
een typisch Zandvoorts gezelschap:

waterstanden
juni

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

4
5
6
7
8
9
10

10.17
11.21
- .01.01
01.53
02.36
03.16

18.15
19.21
07.58
09.01
09.55
10.38
11.17

22.54
23.59
12.25
13.22
14.16
15.02
15,46

06.52
07.58
20.26
21.23
22.18
23.03
23.46

Springtij 13 en 27 juni
Doodtij 6 en 20 juni

LMenkhorst
2. Nel Verboom
3. Willem de Goede
4. Paul de Boer
5. Jan Lammers
6. Gert Toonen
7. Rita de Jong
8. Michel Demmers
9. Jack van Eyck
10. Ingrid Veerkamp

Korpschef Politie
Palace Hotel
Maatschappelijk werk
Jongerenwerk
Autocoureur
Fraktievoorzitter PvdA
Fraktievoorzitter WD
Horecaondernemer
Journalist
Vrouwenbeweging

Muziek: Dico van Putten
Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 17 /Zandvoort
Toegang GRATIS

83e jaargang no. 42

vrijdag 10 juni 1983

eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 6713 60.221
abonnementen f 25 - per iaar, 114.50 per half laar, f 37.50 per post

ambtenaar over de vloer
schrik voor zandvoorters

UNIEK IN ZANDVOORT
vandaag geopend

De heffing van de onroerend goed belasting verwekt al opschudding in Zandvoort vóórdat de huiseigenaars en huurders zich daadwerkelijk zorgen kunnen
maken over de hoogte van de aanslag.

Gezellig
en
Sfeervol

INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

De meeste ingezetenen van de badplaats
hebben een dezer dagen een brief in de
bus gehad van het gemeentebestuur. De
inhoud: in de periode van mei tot oktober van dit jaar laten de lokale belastinggaarders het totale huizenbestand opnieuw takseren. In 1984 zal
aan de hand van de resultaten een heffing worden opgelegd op basis van de
ekonomiese waarde.
Geen opzienbarend nieuws tot zover.
Gesticht door de storm van protesten
in 1982 -meer dan 1000- over onzorgvuldige schattingen, hebben b en
w besloten zich niet nogmaals de vingers te branden. Zij willen daarom ditmaal echt het naadje van de kous weten. Het is noodzakelijk, zo meldt het
dorpsbestuur, dat elk pand niet alleen
uitwendig, maar ook inwendig nauwkeurig wordt bekeken. In de komende weken zullen om die reden taksateurs aan huis komen, zwaaiend met
legitimatiebewijzen. Of de burgerij
maar zo vriendelijk wil zijn haar volledige medewerking te geven en de deuren te openen.
Vooral wat oudere zandvoorters is door
het bericht de schrik om het hart geslagen. Zij hebben het idee dat het tijdperk van de personele belasting is teruggekeerd. Ook toen kwamen immers
speurneuzen van de belastingsdienst
hoogst persoonlijk een kijkje nemen
in de woning. Met geoefend oog maten
zij de welstand van de bewoners. De
aanwezigheid van duur meubilair, een
stukje antiek, een kunstwerk aan de
wand of luukse apparatuur kon de tol
aardig doen opschroeven. Die belasting is echter al 14 jaar afgeschaft, niet
in de laatste plaats omdat de emotionele bezwaren tegen het binnendringen in de privésfeer steeds heftiger
werden.

waterstanden

IEDERE MAANDAG SMULDAG
d.w.z.
ONBEPERKT eten voor
slechts 21,50 p.p.

Boulevard Barnaart 16-Zandvoort 02507-14661
(strand Noord bij Circuit)

Dagelijks geopend om 17.00 uur
OOK AFHALEN is mogelijk!!!
Bij strandweer ook 's middags geopend.

van As (cda) wil verontrusting wegnemen
Gealarmeerd door berichten van geschrokken burgers, trok christendemokraat Richard van As in een kommissiebijeenkomst als eerste aan de gemeentebel. Hij pleitte voor het rondsturen van
nadere uitleg om de verontrusting weg
te nemen. Van personele belasting is
namelijk geen sprake. Het gaat niet om
een taksatie van inboedel, have en goed,
maar van de staat van onderhoud waarin het huis verkeert. Talloze bezwaarschriften van voorgaande jaren berustten juist, zoals chef financiën van den
Heuvel verklaardde, op het ontbreken

van een dergelijke nauwgezette waardebepaling.
Ook d'66-er Jan Termes stelde begin
deze week vragen over de affaire. Hij
deed er zelfs nog een schepje bovenop. Bij hem kwam de voorbode van de
tollenaar vóór-noch achterdeur in,
meldde hij grimmig. 'My home is my
castle' moet hij gedacht hebben. En
inderdaad is het goed te weten dat
niemand verplicht is de taksateurs vrij
toegang te geven.

uitslagen zaalvoetbal
In het door Zandvoortmeeuwen georganiseerde zaalvoetbaltoernooi is eergisteren de hoogste skore bereikt. In
poule 2A rekende Colpitt genadeloos
af met de jongens van Café Bluys: 17-2.
Een rekord dat in de komende twee
weken niet eenvoudig te breken zal
zijn.

04.00
04.48
05.33
06.19
07.12
08.02
08.59
10.07
11.20
01.02
02.02
02.52
03.35
04.13
04.51
05.25
06.03
06.40
07.17

12.01
12.48
13.32
14.17
15.12
16.03
16.59
18.07
19.19
07.55
09.01
10.02
10.53
11.37
12.15
12.53
13.25
14.03
14.40
15.17

16.28
17.13
18.02
18.54
19.47
/20.40
21.38
22.42
23.54
12.32
13.38
14.35
15.24
16.05
16.41
17.18
17.54
18.30
19.07
19.45

Springtij 13 en 27 juni
Doodtij 6 en 20 juni

00.28
01.12
02.01
02.54
03.47
04.41
05.39
06.44
07.55
20.32
21.38
22.33
23.22
00.04
00.41
01.18
01.55
02.30
03.07
03.45

Dinsdagavond gingen de profs van het
All Star Team met 4-6 ten onder tegen een sekuur en gemotiveerd spelend
AORC. Een aantrekkelijke wedstrijd
waaraan de bezoekers veel plezier beleefden. In het voorprogramma won
de ZVM-jeugd van Skoll-adv. met 5-2.
Morgen kunnen de liefhebbers weer
de hele dag terecht in de Pellikaanhal.
Tussen 9.30 en 19.00 uur worden
daar 12 duels uitgevochten. Interessant lijkt o.a. de wedstrijd in 2A tussen het team van Colpitt, dat goed op
dreef is en Reprox, dat nog geen puntenverlies leed, beide zijn rivalen voor
een toppositie.

woensdag 8 juni 1983:
Colpitt
Café Bluys 17-2
The Hairshop - Pim Janssen
2-2
Duivenvoorden- Nutsspaarbank2-1
Bowling
- Casino
5-0
Hong Kong
- Luijkx
3-1
De Klikspaan - Pim Jansen
5-2

Geen quickservice idee

maar nog de
OUDERWETSE SFEER
met prettige bediening.
KOM EN

MAAK KENNIS.

evenementen
agenda

12.00 uur. Ringstekerij: 16.00 uur.
Gasthuisplein.
maandag 27 juni a.s.:
week van het paard, kortebaandraverijen, zeestraat, aanvang 16.00 uur.

zondag 19 juni a.s.:
week van het paard, springkonkoers, rui- zondag 26 juni a.s.:
tersportcentrum Zandvoort, Keesomstr., zeilwedstrijden, watersportver. Zandaanvang 14.00 uur.
voort', Zuiderstrand.
dinsdag 21 juni a.s.:
week van het paard, monsterkeuring
avondfietstocht. Inschrijven en vertrek
v.a. 18.30 uur, strandpaviljoen 8 Trefpunt', ca. 30 km.

woensdag 22 juni a.s.:
open zomerdrive, zandvoortse bridgeklup, gemeenschapshuis.
31 mei - 6 juni 1983
strandloop 2 1/2, 4 en 8 km., start 19.30
gehuwd: David John Clare en Jchanuur, strandpav. 19. inl. J. v.d. Horst, tel.
na Weiss; Sedat Cakir en Khadija Krim.
075-177556.
geboren: Claudia, dochter van K.
week van het paard, ponyraces op het
Paap en M.L. Bakker; Charissa Mirjam
strand voor de rotonde, aanvang 19.00
dochter van H.C.C.M. Vlaming en J.C.
uur.
Nijman;Judith Sara dochtervan A.J.P.
vrijdag 24 juni tot zondag 4 september:
Raphoz en C.F.M, van Bossum.
ekspositie 'Geschiedenis van de Phonograaf', cultureel centrum. Gasthuisplein.
overleden: Petronella Maria Zuurenzaterdag 25 juni a.s.:
donk, oud 79 jaar; Aleida Korsman geb.
week van het paard, cross-country, maStrooker, oud 85 jaar; Kingsley Alvord
nege 'de bokkedoorns', zeeweg, aanv.
Eckert, oud 73 jaar.
14.00 uur.

groeten uit

De uitslagen luiden als volgt:
maandag 6 juni 1983:
Rabbel Boys - Oostrom
3-4
Rea
- Publieke w. 5-1
VatSeven
- Nihot
3-6
Tiffany
- Geerling
2-2
Autovision
- Lippies
9-1
Peter Korver - Smit sportpr. 3-1
dinsdag 7 juni 1983:
de klikspaan - Looman
1-10
H.B. Alarms. - F.C. Drommel 5-1

U houdt nog van
ECHTE SERVICE!

foto Jacob Koning

juni H.W. L.W. H.W. L.W.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Overheerlijk ECHT
Indonesisch etenBediening in originele
Indonesische kleding.
Indonesische muziek en
exotische sfeer.
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Een rubriek als 'Groeten uil Zandvoort'
leent zich bij uitstek
om eens wat aandacht te schenken
aan het vermaak gedurende vroegere zomers. Zo was de.
met een glazen dak
aan het eerste Kurhaus verbonden, Passage een aantrekkelijke gelegenheid om
bijvoorbeeld te winkelen en thee te drinken bij Cijsbertse.
Maar ook om te flaneren want de dames
wilden zich in hun
sierlijke japonnen en
grote hoeden maar al
te graag laten zien.

gasthuisplein nog lang geen
wandelpromenade

nieuws
kort & klein

foto Jacob Koning
• Morgen houdt de Hannie Schaftschool aan de Cornelis Slegersstraat
haar lentemarkt. Vanaf 10.30 uur is
jong en oud welkom op de markt, bij
grabbelton en rad van avontuur of op
het buurtkafé-terras. De kramen bevatten boeken, speelgoed, grammofoonplaten, snuisterijen, kinderkleding, sportartikelen, bloemen en planten, antiek en bric-a-brac enz. Ook
Terre des Hommes en Greenpeace
geven acte de presence. Voor de kinderen is er poppekast, film en worden
allerlei spelletjes georganiseerd. De
opzet van de rommelmarkt is de
Hannie Schaftschool wat meer financiële armslag te geven in de niagere
bezuinigingstijden. Wie voor het goede doel nog spulletjes beschikbaar
wil stellen, kan bellen naar 12862 of
13708.

• Ter gelegenheid van het Holland
Festival 1983 wordt van 9 juni tot en
met 3 juli in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg een tentoonstelling over Japan gehouden. Getoond
worden voorwerpen en materialen
uit het land van de rijzende zon. Ter
ondersteuning zijn diaseries en videobanden over het land voorhanden. Er
is tevens een filmprogramma samenrapport van de politie - het plan werd gesteld, te bezichtigen tijdens de
Niets leek de rekonstruktie van het Gast- Maar wethouder Flieringa, ditmaal geprezen door cda, d'66 en pvda, hield
uit verkeersoogpunt ontraden - en een openingsuren van de bibliotheek.
huisplein nog in de weg te staan na het
voet bij stuk. 'We beginnen die oeverlonegatief advies van pw. Maar dat bleek
Vrijdag 10 juni, 19.30 uur: Mount Fuji;
doorlopen van alle officiële bezwaarze
diskussie
niet
opnieuw.
De
raad
heeft
toch
te zijn meegenomen bij het raadsom 20.00 uur de speelfilm Tokyo Stoschriftprocedures. Maar het inrichten
gekozen, de burgers hebben hun recht
ry; vrijdag 17 juni, 15.00 uur: Garden
besluit. 'Het enige nieuwe feit, aldus
van een (gedeeltelijk) voetgangersdokunnen zoeken, b en w voeren het uit.
of Japan; om 15.30 uur: Ikebana;
Flieringa,is de financiële situatie. Kun
mein aldaar staat opnieuw op losse
Als kollega Attema dat niet wil, moet
woensdag 22 juni, 19.15 uur: Sports
nen we het nog wel betalen? '
schroeven, omdat de in getal machtige
hij met een initiatiefvoorstel komen.
for everyday living; om 19.45 uur: The
vvd-fraktie, gesteund door de eenmansAnders dient hij zich naar mijn mening
Al met al is er geen waarzegger voor no- sea liveliness for today and tomorrow.
partij van gemeentebelangen, ernstige
bij de meerderheid van het kollege neer dig om dit te voorspellen: het gemotoDe toegang is gratis.
bedenkingen geuit heeft.
te leggen.'
riseerde blik zal zijn plekje op het plein
voorlopig wel behouden. De wandelIn maart 1982 viel na jarenlang moeiEven
nog
was
er
sprake
van
dat
nieuwe
straat en de terrasjes zijn nog lang niet
zaam geploeter met het ene na het andein zicht.
feiten de destijds gemaakte keuze disre plan, uiteindelijk een beslissing in de
kutabel
zouden
maken.
Het
betrof
een
raad. Dat was tevens het startsein voor
een aantal omwonenden om de formele
protestmolen in werking te zetten. Een
tweetal volhouders ging zelfs de lange
weg tot aan de Hoge Raad om hun gelijk te halen. Zij kregen echter nul op
het rekest. Daarom stond nu, omdat b
en w gehouden zijn de uitvoeringvan
een demokraties genomen besluit ter
hand te nemen, het verlenen van een krediet van f.210.000,- voor het plein op
ting van de avond is in de vertrouwde
de agenda van de kommissie financiën,
handen van Dico van Putten.
die afgelopen maandag vergaderde.

marcel van dam komt morgenavond
in gemeenschapshuis

Dat ging niet van een leien dakje. Van
de liberalen is sinds lang bekend dat zij
weinig op hebben met de voorgenomen
rekonstruktie. Wethouder-pw Attema
had onlangs al in het openbaar zijn gal
gespuwd over het plan en zo de kollegialiteit in het kollege voor de zoveelste
maal getorpedeerd. Vvd-er Methorst
- (nog) niet sprekend namens de hele
fraktie - pakte het maandag iets anders
aan. Hij wilde geen definitief standpunt
innemen en eerst al!e stukken, die tot
zijn grote verontwaardiging niet waren
bijgevoegd, nog eens grondig bestuderen.
'Ik ben vóór dorpsverfraaiing' riep hij,
'maar of het dit bedrag moet worden
weet ik nog niet.' Later drukte hij zich
fermer uit: 'ik zit hier niet om zonder
slag of stoot akkoord te gaan met een
oud besluit. Het is gans wel mogelijk dat
het anders uitpakt.'
Jaap Koning (gem.bel.) had geen behoefte aan voorzichtige woorden: 'het bloed
welt bij me op als ik dit zie', gromde hij,
'f.210.000,- uitgeven om straks in de narigheid te zitten. Dat wordt driedubbel
parkeren in de zijstraten, we lossen er
niets mee op.'

Niet alleen pittige diskussie horen bij
deze themadag. Ook in de middaguren
vanaf 13.30 uur is een bezoek aan het
Gemeenschapshuis de moeite waard.
Een groot aantal organisaties hebben
een plaats gevonden op de informatiemarkt. Variatie en verstrooiing is niet
vergeten: operette- en rockmuziek,
een buttonmachine, bedrukken van
T-shirts, een stand van de bomschuitenklup en vanaf 15.30 uur kinderdisko.

Onder het motto 'het spel en de knikkers' of 'hoe reageert Zandvoort op de
ekonomiese recessie' organiseert de
pvda morgen een themadag in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
Mensen beschikken over steeds meer
vrije tijd, maar hebben minder te besteden. Wat betekent dat? Hoe biedt
men financiële problemen het hoofd,
op welke wijze geeft men zinvolle vulling aan de vrije tijd, bijv. bij werkeloosheid of arbeidstijdverkorting? Hoe
blijft de motivatie erin en de geestelijke
malaise buiten de deur?
Dat zijn slechts een paar van de vragen
die veel mensen -en niet alleen de
socialisten- bezighouden in deze tijd.
Wat voor antwoord, of het begin ervan,
kan een kleine gemeenschap daarop
geven zonder steeds naar Den Haag te
wiizen?

In het avondprogramma, aanvang 20.00
uur, komt pvda-kamerlid Marcel van
Dam zijn visie geven op het thema. Dat
is gepland tussen 20.30 en 20.50 uur.
Tot 21.15 uur is het publiek in de gelegenheid om hem vragen te stellen.
Na een korte pauze zal Van Dam een
forum van Zandvoorters aan het denken en praten zien te krijgen op de
wijze die we gewend zijn uifzijn
tv-programma 'de achterkant van het
gelijk'.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 12 juni a.s.:
10.00 uur: Ds. P.J. Mackaay, gemeensch.
herv./ger. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 12 juni a.s.:
10.00 uur: Ds. P.J. Mackaay uit Leiden
gemeensch. dienst ger./herv.
PROTESTANTENBOND
zondag 12 juni a.s.;
10.30 uur : Dr. J.C. Beekhuis d.g. H'lem
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 11 juni a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering mmv. liturgiegroep
zondag 12 juni 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 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

eanduoortee Noerartf
adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon

023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

LIONSPRIJS VOOR KON.NED.REDDINGBOND

Volgende week zaterdag zal door de
Lions Club Zandvoort de Prix d'Humanité worden uitgereikt aan de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden
van Drenkelingen (KNBRD) in restaurant 'Riche' aan de noordboulevard.
De Prix d'Humanité, een beeldhouwvverk van de in Bentveld woonachtige
beeldhouwster van kleinplastieken Bep
Sturm-Van den Berg, wordt ieder jaar
In het forum hebben zitting: Menkhorst.
overhandigd aan een instelling of perkorpschef van politie; Nel Verboorn,
soon die zich op verdienstelijke wijze
Palace Hotel; Willem de Goede, maatinzet voor de medemens. Aan de bijschappelijk werker; Paul de Boer, joneenkomst, die om 20.15 uur begint,
gerenwerk;Jan Lammers, koereuren
wordt instrumentale en vokale medeslipschoolhouder; GertToonen, fraktiewerking verleend door de Dutch Swing
voorzitter van de pvda, Rita de Jong,
College Band en Scot Fitzgerald. Tefraktievoorzitster van de vvd; Michel
vens vindt een loterij plaats met als
Demmers, horekaondernemer, Jack
hoofdprijs een trip voor twee personen
van Eijk, journalist en Ingrid Veerkamp,
naar de VS.
vrouwenbeweging. De muzikale omlijs-

Toegangskaarten è f 35,- p.p. zijn verkrijgbaar bij vvv-zandvoort, Schoolplein
1, tel. 1 7947 en P. Joustra, Wilhelminaweg 24, tel. 1 51 55.
De netto opbrengst van de bijeenkomst
in Riche komt ten goede aan de stichting
'Lions helpen kinderen'. Deze in 1975
door de Lions Club Zandvoort in het
leven geroepen stichting verleent geldelijke steun aan kinderen in nood op
zowel nationaal als internationaal nivo.

druppel viel in ieder geval
op gloeiende plaat
Het werkelozenplan voor jongeren van
de gemeente Zandvoort, dat eind april
onder de noemer 'werkervaringsprojekt'
van start ging is niet zonder resultaat
gebleven.

A. Ritman •
1948 1983
35 Jaar tentitechniker
1973 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort

De 15 plaatsen zijn uiteraard een druppel op de gloeiende plaat van de jeugdwerkeloosheid. Meer dan 300 zandvoorters onder de 23 jaar zitten zonder
werk. Het is dan ook wat voorbarig
om over de respons van nog geen
5°/o de loftrompet te steken,maar
het snelle resultaat is niettemin bemoedigend. De 'werkervaring' geldt
ook voor de lokale bestuurders zelf.
'Dit is een aanloopje' aldus een optimistiese Jongsma, 'wij kunnen op deze
wijze ervaring opdoen om in de toekomst grotere projekten op te starten.'

nieuws
kort.& klein
• Op zaterdag 11 en 18 juni verzorgt
de Zandvoortse Amateur Musical en
Operette Rei, afgekort ZAMOR, in
hotel Bouwes een diner-chantant. Het
gezelschap werd een jaar geleden opgericht en telt thans vijftig leden. Onder leiding van dirigent Josef Stanek
zullen zij zich op bovengenoemde data
met operette- en musicalmelodieën laten horen, terwijl ook de balletgroep
van ZAMOR medewerking zal verlenen.
De begeleiding berust bij de vijfentwintig men sterke Haarlems Klaverscribo
Accordeon Club die eveneens onder
leiding van Josef Stanek staat. Kaarten
voor het diner-chantant inklusief programmaboekje zijn bij de vvv verkrijgbaar a raison van f 37,50.

GEZOCHT:
heeft u misschien een
GROENE PAPEGAAI
gezien, bel dan 17994.

WONINGRUIL
Zandvoort
aangeb.: 5 kam.won.,
beg. grond, l hoog +
zolder, l min. van
strand + station.
Huur f 240,- p.m.
Gevraagd: kleinere
woning
Brieven onder nr. 421
buro van dit blad

Niet dat horden jeugdige baanzoekers
de burelen van de afd. personeelszaken
ter sekretarie bestormd hebben, maar
de 15 vakatures zijn ruim een maand
na de aankondiging bijna allemaal vervuld. Wethouder sociale zaken Jongsma toonde zich zeer tevreden, vooral
i omdat van soortgelijke projekten in
andere gemeenten niet altijd dergelijke
positieve berichten te melden zijn. 'Ik
denk dat onze presentatie heel goed is
geweest, zo verklaart de liberale bewindsman het sukses, 'iedereen is persoonlijk aangeschreven en heeft met
de folder ook het affiesje ontvangen.'

Volgens ambtenaar Diepstraten van
personeelszaken zijn er tot nu toe 14
aanmeldingen gekomen voor de werkplekken. Het betreft tijdelijke en vrijwillige arbeid met behoud van uitkering bij een aantal gemeentelijk diensten of bij (nuts)bedrijven waarvoor de
gemeente bemiddelt. Van de 14 zijn er
inmiddels 11 al ingeschakeld, / mannen
en 4 vrouwen, 2 bij de gemeentesekre-

omroepers

telefoon 1 43 65

BEL
vooreen
omroepertj*
12138

U VINDT
TOCH OOK
DAT 'N KIND
NIET
ONNODIG MAG
STERVEN?

EEN KIND MAG TOCH WEL DM '
UW HULP VRAGEN

Bijna onvoorstelbare gegevens haalden recentelijk
kortstondig de publiciteit. Bijvoorbeeld het bericht over
de 40.000 kinderen, die per dag onnodig sterven.
Dit getal is des te dramatischer omdat er goedkope en
effectieve middelen bestaan om de kindersterfte met
de helft te verminderen. "Er is toch hoop in deze
sombere tijden", aldus een officiële conclusie van
UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
Daarom voert UNICEF nu wereldwijd strijd tegen de
kindersterfte. In Nederland gebeurt dat met de actie
"KANS VOOR EEN KIND". Doe mee. Stel een daad.
Vul de "Verklarino van een medemens" in.

"KANS VOOR EEN KIND"
Verklaring van een medemens

Aan het nodeloos sterven van 40.000 kinderen per dag
moet een einde komen. Daarom steun ik de strijd van
UNICEF tegen de kindersterfte en ben ik gaarne bereid
deze verklaring als bewijs van mijn S T E U N
te ondertekenen en in te zenden.
Naam
Adres
Plaats

-Postcode
Inzenden:

Handtekening

UNICEF, POSTBUS 85857, 2508 CN DEN HAAG

*. d. Werft

emplooi voor jongeren in zwembad
tarie (archief en pers. zaken), 3 bij publieke werken (onderhoud duinterrein),
1 bij de politie (administratie) en liefst
5 bij zwembad de Duinpan (o.a. toezicht rekreatief zwemmen). Meer plaatsen zouden binnen het projekt beschikbaar zijn als de deelnemers gekozen hadden voor een deeltijdbaan van 20 uur.
Zonder uitzondering gaven ze echter de
voorkeur aan de maksimum werktijd
van 32 uur. Full-time meedraaien acht
men zo te zien aanlokkelijker dan half
werk.

mijn bikker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
m winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Wilt u de strijd van UNICEF tegen de nodeloze kindersterfte niet alleen moreel maar ook financieel steunen,
zendt dan onderstaande strook mee in (Vw keuze aankruisen en het bedrag invullen):
D Ik zal van mijn giro-/bankrekening een bedrag van
f
overschrijven naar postrek. 7515 of bankrek 707070104, beide van UNICEF te 's Gravennage.
D Ik zal naar het postkantoor gaan en daar een
stortingsbewijs vragen om f
over te maken
op postrekening 7515 van UNICEF 1e 's Gravenhage.
D tk wil een kind regelmatig helpen. Stuur mi]
hiertoe een machtiging.
Publicatie afkomstig uit:
Unicef voor hulp
aan kinderen

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

Word lid van Amnesty International

Doet er tenminste
nog iemand z*n mond c

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien pok
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

EEN IEDER,

het spel en
de knikkers

die zich mede bedreigd voelt, in have en goed, wordt
uitgenodigd a.s. zaterdag, datgene wat van hem of haar
gestolen mag worden, op de stoep van het
Gemeenschapshuis te deponeren.
Anders halen ze. het wel weg bij uw thuis.
uw buurman hebben ze al te pakken gehad.
Laat Marcel nu weten dat het hek van de Dam is.
Neem nu het risiko en verklein het risiko voor de toekomst

of: hoe reageert Zand voort
op de ekonomische recessie
onder dit motto organiseert
de Partij van de Arbeid afd.
Zand voort een manifestatie.

KOMT ZATERDAG naar het Gemeenschapshuis, laat
uw betrokkenheid met dit probleem blijken.
UW aantal toont aan hoe zwaar het probleem onze
gemeenschap op de maag ligt.
Dit namens een aantal verontruste
dorpsgenoten.

Initallatfte bureau

amsterdam / nieuwendijk 37 / 020 - 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / 02507 - 1 35 80

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

BEGRAFENISSEN
TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON

uw erkend installatie)
verwarming, airconditioning en loodgieterawerk,
zowel nieuw ar* onderhoud...

(VoorhMii Jac. Kopw. DorpspUin 11. Zanrfvoort)
Verbindingsweg 38
BloantMidaal
Telefoon 023-260633

kamerlingh ormesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

Informaties betreffende Begrafenissen of Onnutte*
geheel vrijblijvend
Ge«n lidmaatschap

Bouwbedriif

Drukwerk voor iedereen l

VOOR AL UW

DRUKKERIJ

Van Petegem b.v.

vraag offerte
wij komen

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

Jansen
Bouw. bv.
Haarlem.
.315428.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,D» Dria Stf mn.
Lange Bogaardstraat 6 • Haarlem
(bij de Botermarkt)

i eet, t c r l o t t o Ui.i

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 12209 of 147 55

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

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12080

Aardbevingen

Dor.orwervmg

Wegenhulppostcn

Marcel van Dam
van 'de achterkant van het gelijk'
komt zijn visie hierop geven en
zal bovendien een forum leiden van
een typisch Zandvoorts gezelschap:
1. Menkhorst
2. Nel Verboom
3. Willem de Goede
4. Paul de Boer
5. Jan Lammers
6. Gert Toonen
7. Rita de Jong
8. Michel Demmers
9. Jack van Eyck
10. Ingrid Veerkamp

Korpschef Politie
Palace Hotel
Maatschappelijk werk
Jongerenwerk
Autocoureur
Fraktievoorzitter Pvdt
Fraktievoorzitter WD
Horecaondernemer
Journalist
Vrouwenbeweging

Muziek: Dico van Putten
Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 17 / Zandvoort
Toegang GRATIS

STUDIEBIJDRAGEN
Burgemeester en wethouders der gemeente
Zandvoort delen mede, dat van heden af ter
gemeentesecretarie, afd. onderwijs c.a.
(Raadhuisplein 4), formulieren verkrijgbaar
zijn voor het aanvragen van een gemeentelijke studiebijdrage. Deze bijdrage, welke
van geringe omvang is, kan naast of in plaats
van een eventueel door het rijk of de provincie toegekende studiebijdrage worden verleend ten behoeve van kinderen, die een der
na te noemen scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken:
- lager, middelbaar of hoger beroepsonder-

tel. 023 - 31 14 60

Bloedtransfusie

Informatiestand rondom dit thema,
muziek en een kinderprogramma o.a.
M.E.M.O., T-shirt bedrukken,
Stichting Kostverlorenpark,
W. v.d. Moolen operette (15.30-16.00 uur)
Bomschuitenclub, de groep
Kinine (14.30 -15.00 uur), Huishoudelijke
konsumentenvoorlichting,
Kinderdisco 15.30-17.00 uur...

ui N V O B

al niMr dan 50 Jaar tot uw dienst

Oorlogen

middagprogramma 13.30- 17.00 uur

avondprogramma 20.OO - 24.00 uur

play-in
CREMATIES

Zaterdag 11 juni

Vluchtelingen

.... de Amnesty-kaars brandt niet voor ons,
maar voor de mensen die we niet uit de
gevangenis hebben kunnen redden-die op
weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten,
gemarteld, ontvoerd; voor de mensen die
,verdwenen \ Daar brandt die kaars voor.

Rampen binnenland

IS OP. HELP!
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

GIRO 454000
AMNESTY INTERNATIONAL

WIJS

- m.a.v.o., h.a.v.o. of v.w.o.
- universiteit of hogeschool.
In aanmerking voor een bijdrage als vorenbedoeld komen inwoners der gemeente
Zandvoort, wier gezinsinkomen minder be- draagt dan bruto f. 34.000,- per jaar.
Van dit laatste zal slechts in uitzonderingsgevallen kunnen worden afgeweken.
Ten behoeve van kinderen, die geen onderwijs volgen aan een school als vorenbedoeld,
doch die voor een voortgezette dagopleiding
zijn aangewezen opeen particulier instituut,
bestaat in enkele gevallen - indien het gezinsinkomen daartoe aanleiding geeft - de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te
maken.
De ingevulde formulieren dient u voor 15
september a.s. in te leveren bij de afd. onderwijs c.a., Raadhuisplem 4.
Inlichtingen hieromtrent kunt u eventueel
telefonisch verkrijgen bij de chef van de
afdeling onderwijs c.a., tel. 02507 - 14841,
toestel 141.
Zandvoort, 2 juni 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris. De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
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forumavond van pvda bleek publiekstrekker
De pvda-manifestatie 'Het spel en de
knikkers' afgelopen zaterdag in het
Gemeenschapshuis was ongetwijfeld
een kleurrijk en vooral 's avonds levendig gebeuren, maar kwam inhoudelijk nauwelijks uit de verf.
Zo vielen er wel meer kontrasten te
signaleren op deze open dag op 11 juni
in het gebouw aan de Louis Davidsstraat.

nieuws
kort & klein

• Niet een zuigeling, maar de bijpassende kleding werd vorige week maandag te vondeling gelegd in de Pakveldstraat. Een bewoner vond tegen het
eind van de middag het stapeltje kleingoed naast zijn huis. Het bleek afkomstig uit een plaatselijke winkel waaruit de kleertjes, splinternieuw en f 125.waard, nog niet waren vermist. De
vermoedelijke dief of dievegge heeft,
zo nemen wij aan, op het laatste nippertje besloten de plannen tot gezinsuitbreiding en bijbehorende verzorging
nog even uit te stellen.

Het breed opgezette en gevarieerde
middagprogramma voor jong en oud
in de grote en kleine zalen trok vrijwel geen belangstelling. Dit ondanks
de voortreffelijke rock- en bluesmuziek wan Kinine en de amusante presentatie van volks- en kabaretliedjes
uit vervlogen dagen door Wim van
der Moolen. Tijdens de diskussieavond
kon het Gemeenschapshuis daarentegen het toestromende publiek nauwelijks bergen. Behalve de grote zaal
puilde ook de barruimte en zelfs de hal
uit. Maar dankzij de overal opgestelde tv-schermen hoefde ook de laatkomer niets te missen van het spektakel.
De pvda was er in geslaagd niet alleen
de eigen aanhang te mobiliseren, maar
een uiteenlopend gezelschap van Zandvoorters voor de bijeenkomst te strikken. Dat schiep een geanimeerde sfeer
en een perfekte entoerage voor wat
een heuse politieke happening had
kunnen worden maar het toch niet
werd. Doodzonde. Het onderwerp
van de forumavond, de problemen in
Zandvoort in een tijd van ekonomiese
neergang, bleef steken in een luchtig
steekspel tussen het forum en de zaal.
De trekpleister van de avond. Marcel
van Dam, was niet erg geïnspireerd toen
hij, ongetwijfeld voor de zoveelste maal,
zijn speech hield over de rampzalige gevolgen van het huidige regeringsbeleid.
Ook als gespreksleider toonde hij niet
die gevatheid als bij zijn tv-optredens.
Minder markant dit keer, maar beminnelijk was hij wel.
Dit forum van Zandvoorters, dat nu
eens niet werd overheerst door politici,
was een goede vondst van de socialisten.
Maar de leden van het bonte podiumgezelschap kwamen niet echt aan bod,
omdat onderlinge diskussie uitgesloten
bleek door de gekozen formule. De
zaal mocht het forum met vragen bestoken, wat in de praktijk betekende
dat de mikrofoon in het gangpad gemonopoliseerd werd door een selekt
groepje sprekers, dat liever zelf aan
het woord was dan de mening van
anderen te beluisteren.

ONDERWIJS

tv

verslaggever van pvda-manifestatie: de vorm is goed, nu de inhoud nog .. .
Zo ontstonden bekende taferelen waarvoor de talrijke aanwezigen niet waren
komen opdraven. Iwan-jongeren vielen
bijvoorbeeld het gemeentelijk jeugdbeleid aan, waarop vvd-er Jongsma volop
de gelegenheid kreeg en greep om zijn
zegje te doen, gevolgd door een aantal
van ongeduld trappelende pvda-ers.
Pogingen om de diskussie te verbreden
liepen op niets uit.
Mocht de manifestatie, naar de inhoud
bezien, terkortschieten, het feit dat

zoveel burgers bereid bleken de zaterdagavond op deze wijze te besteden
was op zich al een sukses voor de organisatoren. Het moet mogelijk zijn
met de opgedane ervaringen een stapje
verder te komen. Met de nodige aanpassingen voor herhaling vatbaar, was niet
ten onrechte de algemene konklusie
afgelopen zaterdag, Er gebeurt in de
badplaats immers te weinig dat ook
maar de belofte van serieuze diskussie
tussen burgers inhoudt.

hotel-imperium van bouwes
gaat van hand tot hand
in dit verband nog van duidelijkheid
kunt blijven spreken. Voor het personeel is het gescharrel met de onderdelen van het kompleks in ieder geval
In februari van dit jaar nam de bloemen- een bron van onrusten zorg. Niemand,
van liftboy tot bedrijfsleider, weet nog
daalse hotelhouder M. Meerburg de
bankroete resten van het hotel rij k over. wat hem of haar in de komende weken
en maanden boven het hoofd hangt.
Dat leek een periode van rust in te
luiden, maar vorige week kreeg het beDat het alleen om financieel-techniese
drijf onverwacht weer verse eigenaars.
Het Bouwes hotel anneks kasino kwam
hoogstandjes zou gaan lijkt erg onwaarvoor een bedrag van 6,5 miljoen in han- schijnlijk. Caransa, voorheen eigenaar
den van de amsterdamse onroerend
van hetStrandhotel aan de boulevard,
goed magnaat Caransa, de hotelpoot
zag vorig jaar na de overhaaste aftocht
van Bouwes Pal ace ging a raison van
van de Canadees Hordo, geen enkel
f 650.000.- naar de vroegere bednjfsbrood in overname van de Bouwes-erleider Khachnaoui, het restaurant in de
fenis, die hij nauwelijks levensvatbaar
lokale wolkenkrabber houdt Meerburg
achtte. Mogelijkerwijs, maar de wegen
voorlopig zelf. De hotelier blijft zijn
van de onroerend-goed-heren blijven
vak overigens gewoon uitoefenen in
vooralsnog ondoorgrondelijk, is het de
het pand van Caransa aan het Badhuisschakel met het kasino die de aankoop
plein. Zijn laatste eigendom, het hooggelegen Palace restaurant, verpachtte
hij inmiddels aan een van zijn medeDÜTCH SWING
werkers, de heer Spaans.

Opnieuw is een hoofdstuk toegevoegd
aan de geschiedenis van wat ooit het
Bouwes-imperium genoemd werd.

De oproep van een paar 'verontruste
burgers' om Marcel van Dam bij het
binnentreden te konfronteren met het
probleem van de kleine kriminaliteit
in Zandvoort, viel volledig in het water. De initiatiefnemers beschouwden
dit gebrek aan respons als een -teleurstellend- antwoord. Die konklusie
lijkt al te snel getrokken. De bezorgdheid leeft ongetwijfeld in brede kringen, maar de aktievorm was slecht gekozen.

TEGEN
APARTHEID
GIRO 580900
ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam fel. 020-237335

• De afgelopen week, van zondag tot
en met zondag, konden de wetshandhavers aan de Hogeweg liefst 85 diefstallen registreren. Hoog skoort het onrechtmatig verwerven van rijdend materieel, maar ook diverse andere artikelen vallen soms onverwacht in de kriminele smaak zoals een paar schoenen,
waslijnkleren of postduiven. De prijsloze konsumentenbehoefte is onpeilbaar.

waterstanden
juni H.W.
14
15
voor hem aantrekkelijk maaki. Binnen
16
afzienbare tijd hoopt de gemeente
17
Amsterdam op de vestiging van een le18
gaal speelhuis in de hoofdstad en het
19
moet dan ook niet uitgesloten worden
geacht dat de invloedrijke gewiekste am- 20
21
sterdammer zijn kans schoon ziet een
22
kasino in een van zijn amsterdamse
panden onder te brengen. De toekomst 23
24
zal leren of dit 'koffiedik' kijken be25
waarheid wordt.
26

COLLEGE BAND
en SCOTT FITZGERALD

Het is niet duidelijk of de nalatenschap
van Bouwes nu definitief verdeeld is
of dat er nog meerdere transakties
zullen volgen en het eens zo trotse
hotelkonserh verder zal worden opgesplitst en verkruimeld. Het blijft tenslotte gissen en raden naar de beweegredenen van eksploitanten en beleggers die elkaar de laatste tijd in een
razend tempo opvolgen, want zoveel
is nu wel duidelijk geworden. Als je

• Donderdag hebben overmatige barbecue-liefhebbers een vrieskist in een
schuur aan de Cath.van Renessestraat
opengebroken. Zij gingen er vandoor
met 30 karbonades, 12 biefstukken,
10 pond rundergehakt, 1 doos saté en
2 kilo garnalen. In kringen van vegetariërs hoeven de daders niet gezocht
te worden.

in R1CHE - noord boulevard
op 18 juni a.s. - 20.15 uur
Er resteren nog 80 kaarten a f 35.- verkrijgbaar bij
vvv-zandvoort.
Op deze avond wordt de Prix d'Humanité uitgereikt
aan de KNBRD.
De netto opbrengst van deze avond gaat naar de
"Stichting Lions helpen Kinderen".

06.19
07.12
08.02
08.59
10.07
11.20
- .01.02
02.02
02.52
03.35
04.13
04.51

L.W.

H.W.

18.54
14.17
19.47
15.12
16.03 /20.40
16.59
21.38
18.07
22.42
19.19
23.54
07.55
12.32
13.38
09.01
14.35
10.02
15.24
10.53
11.37
16.05
16.41
12.15
17.18
12.53

L.W.
02.54
03.47
04.41
05.39
06.44
07.55
20.32
21.38
22.33
23.22
00.04
00.41
01.18

GEVONDEN VOORWERPEN
In mei nam de gemeentepolitie weer
een aantal onbeheerd aangetroffen goederen in voorlopige bewaring. De eigenaars kunnen zich melden bij het buro
aan de Hogeweg 37, tel. 13043 . Het
betreft: 4 armbanden, 1 zilveren kettinkje, 1 plastic tas met kleding, 1
droogrek met wasgoed, 1 boodschappenwagentje met tas, inh. schoeisel,
portemonnees met inhoud, 1 paspoort
voor het circuit, en 5 brillen.
Kijkdagen voor gevonden fietsen:
Uitsluitend elke tweede en vierde woensdag van de maand tussen 14.00 en 15.00
uur in de politieopslagplaats aan de Burg.
v. Alphenstraat.

eanduoartee

familieberichten

voorlezen in bieb verdiend
meer belangstelling

Enige en algemene kennisgeving
Na een leven van dienen, is geheel onverwacht, veel te vroeg van ons
weggenomen mijn lieve vrouw, mijn dochter, onze zuster en schoondochter
ELISABETH CATHARINA RIKKERT
geboren 26 februari 1934
Namens allen die haar liefhadden
L.de Vries
Zandvoort 12 juni 1983
van Lennepweg 20 - 3
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het Diaconessenziekenhuis, Handellaan 2 te Heemstede, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen woensdag en donderdag van 14.00 tot 15.00 uur. De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 17 juni 1983 om 10.00 uur
op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid.
Geen bezoek aan huis.

WELSTANDSCOMMISSIE

Toen vorige week woensdag in de bibliotheek niemand kwam opdagen
voor het leesprogramma 'Allemaal
Engerds' had jeugdbibliothekaresse
Marian Schellekens daar best begrip
voor. 'Toen het regende hadden we
hier steeds zo'n twintig kinderen. Het
is logies dat de moeders nu met ze
naar het strand gaan'.
Maar ze had buiten de waard gerekend,
althans buiten de tweejarige Niko en
haar driejarig broertje Zoë, dat bij het

de wandaden van de drie rovers en de
avonturen van Max en de maximonsters. Deze verhalen van resp. Tomi
Ungerer en Maurice Sendak maken
deel uit van het landelijk leesprogramma dat dit jaar het thema 'Allemaal
Engerds' koos. Rond dit thema is in
de jeugdbibliotheek een tentoonstelling ingericht van boeken over spoken,
griezels, monsters, heksen en draken
en wanneer kinderen van de uit meer
dan honderd griezelboeken van de
keuzelijst er vijf lezen mogen ze op

Op woensdag 15 juni 1983 om 15.30 uur
zal de commissie vergaderen in het gebouw
van de Qienst van Publieke Werken,
Raadhuisplein 4, alhier.
Tot op heden zijn de volgende plannen
ingediend, welke in deze vergadering zullen
worden beoordeeld:

woensdagmiddag 6 juli a.s. als engerd
verkleed naar de bibliotheek komen,
waar de engste engerd een prijs krijgt.
Om hen alvast op een idee te brengen
draait op 15 juni, morgenmiddag dus ,
in de bibliotheek de film 'Shishok de
huisgeest'. De film begint om 3 uur en
is bestemd voor de leeftijd van negen
tot en met twaalf. En zij die nog meer
over dat enge gedoe willen weten
kunnen terecht op de jeugdafdeling,
eventueel telefonies op no. 14131.

1. gewijzigd plan uitbreiding Cort van der
Lindenstraat 8;
2. uitbreiding horecabedrijf Kerkplein 6;
3. gewijzigd plan voor een nieuwe ingang
"Dolfirama" aan de zeezijde.
.Indien nog andere plannen worden ingediend
zullen deze daags vóór de vergadering op het
publicatiebord aan het raadhuis bekend
worden gemaakt.
Zandvoort, 6 juni 1983.
De voorzitter,
J. Attema.

mevr. Kraan- Meeth
zien van de lege zaal vroeg of het al
was afgelopen. Kinderen stel je natuurlijk niet teleur en daarom besloot Marian, al was het dan maar voor twee
peuters, de verhaaltjes toch te vertellen. Uiteindelijk bleek haar publiek uit
vijf jeugdige toehoorders te bestaan,
want behalve Darwin kwamen ook de
broertjes Martijn en Ronald op de valreep poolshoogte nemen. Behaaglijk
geïnstalleerd op de enorme ribcord
bank volgde het vijftal met spanning

evenementen
agenda
zondag 19 juni a.s.:
week van het paard, springkonkoers, ruitersportcentrum Zandvoort, Keesomstr.,
aanvang 14.00 uur.
dinsdag 21 juni a.s.:
avondfietstocht. Inschrijven en vertrek
v.a. 18.30 uur, strandpaviljoen 8 'Trefpunt', ca. 30 km.

bankdirekteur
liet
medewerkers
in hulde delen
Bij de ABN ziet men Drs. M.F. Vuisting node gaan. Dit bleek vorige week
donderdag tijdens een afscheidsreceptie in 'Queenie' waar de scheidende
direkteur van het kantoor Zandvoort,
die met ingang van vorige maand benoemd was tot direkteur van het
kantoor Leerdam, werd toegesproken
door de heer R.C. Mante, direkteur
van het distrikt West van de Algemene
Bank Nederland N.V.

Deze schetste in het kort de pijlsnelle
karrière van de heer Vuisting, die na
zijn distrikts-opleiding benoemd werd
tot prokuratiehouder in Heemstede om
daarna direkteur te worden van 'het
mooiste kantoor in ons distrikt'. De
heer Mante was van mening dat bankieren in Zandvoort niet eenvoudig is
en dat de bijzondere eigenschappen van
woensdag 22 juni a.s.:
de scheidende direkteur, nuchter, kriopen zomerdrive, zandvoortse bridgeties, eerlijk en rechtvaardig alsmede zijn
klup, gemeenschapshuis.
strandloop 2 1/2, 4 en 8 km., start 19.30 buitenlandse ervaring bij de Bank of
uur, strandpav. 19. inl. J. v.d. Horst, tel. New South Wales in Australië van invioed zijn geweest op de goede gang
075-177556.
van zaken in Zandvoort. Spreker was
week van het paard, ponyraces op het
ervan overtuigd dat het kantoor Leerstrand voor de rotonde, aanvang 19.00
dam onder zijn leiding een periode van
uur.
vrijdag 24 juni tot zondag 4 september: groei en bloei tegemoet zal gaan. De
heer Mante liet het niet bij woorden
ekspositie 'Geschiedenis van de Phonograaf', cultureel centrum, Gasthuisplein. alleen en overhandigde namens de direktie en de staf van het distrikt West het
zaterdag 25 juni a.s.:
fraaie boekwerk 'Een groet uit Noordweek van het paard, cross-country, maHolland'.
nege 'de bokkedoorns', zeeweg, aanv.
Ook de prokuratiehouder van het zand14.00 uur.
voortse kantoor, de heer A.W. Kroder,
schetste de scheidende direkteur als
12.00 uur. Ringstekerij: 16.00 uur.
een prettig evenwichtig mens, bij wie
Gasthuisplein.
de sfeer gedurende de zes jaar van zijn
maandag 27 juni a.s.:
direkteurschap altijd in hoog aanzien
week van het paard, kortebaandraverijheeft gestaan. Het afscheidskado van
en, zeestraat, aanvang 16.00 uur.
het personeel, een eerder overhandigde
tuinstoel, werd tijdens deze bijeenkomst
zondag 26 juni a.s.:
gekompleteerd meteen fraaie pijpenzeilwedstrijden, watersportver. Zandaansteker.
voort', Zuiderstrand.
week van het paard, monsterkeuring

'Dat het goed ging in Zandvoort is een
prestatie van ons allemaal' aldus de
heer Vuisting in zijn dankwoord, waarin duidelijk tot uiting kwam dat zijn
vertrek uit Zandvoort hem niet onberoerd liet. Hij was zich er evenwel
van bewust dat zijn benoeming tot direkteur van het kantoor Leerdam een
uitdaging was voor verdere ontplooiing.

eanduoorrse hoera*

Spreker was erkentelijk voor de inzet
van zijn medewerkers en het in hem
gestelde vertrouwen, een vertrouwen
dat hij ook zijn opvolger, de heer A.J.
Deisting, van harte toewenste. Tijdens
de receptie die daarna werd opengesteld voor de kliënten konden deze tevens met de nieuwe direkteur, die met
zijn echtgenote aanwezig was, kennismaken.
O

omroepers

O

WONINGRÜIL
Zandvoort
aangeb.: 5 kam.won.,
beg. grond, l hoog +
zolder, l min. van
strand + station.
Huur f 240,- p.m.
Gevraagd: kleinere
woning
Brieven onder nr. 421
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zandvoort
nog lang
zonder
visitekaartje

UNIEK IN ZANDVOORT
Gezellig
en
Sfeervol
INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Bediening in originele
Indonesische kleding.

Indonesische muziek en
exotische sfeer.

Zal het nog lang duren voor het Stationsplein het visitekaartje van Zandvoort genoemd kan worden ? Die vraag mag rustig met een volmondig ja beantwoord
worden.

IEDERE MAANDAG SMULDAG
d.w.z.
ONBEPERKT eten voor
slechts 21,50 p.p.

Toch leek het er kort gelden op alsof er
schot in de zaak zat. Het dorpsbestuur
trad namelijk onverwacht kordaat op en
zegde de huurder van Zeestraat 27, het
uiterste puntje van het a.s. bestemmingsplan Stationsplein, de wacht aan. De
daar gevestigde speelautomatenhal
i
moest na het seizoen zonder mankeren
de deuren sluiten om sanering van het
gebied niet in de weg te staan. Bij gebrek aan medewerking zou ontruiming
volgen.
Alom verbijstering over zoveel haast,
zelfs tijd om behoorlijk vooroverleg met
de huurder te plegen kon er niet af. De
ongekend barse toon ging ook menig
raadslid te ver. De burgemeester, in dit
geval verantwoordelijk portefeuillehouder, werd teruggefloten en moest in een
kommissiebijeenkomst tekst en uitleg
verschaffen. De suggestie van de lokale
notabelen om met de eksploitant van de
gokapparaten op zijn minst een gebruiksovereenkomst te treffen tot het moment
bebouwing kan nog vele jaren duren
van feitelijke sloop, werd beminnelijk
door Machielsen overgenomen. Het
leek wel of hij het zelf bedacht had.
len raadplegen. Een fiat van het provinDe magistraat heeft zich vastgebeten in
ciaal bestuur is verder nodig, ook daar
zijn droom van een modern Stationskomen heel wat raadplegende instanplein alsof zijn leven er vanaf hangt.
ties aan te pas. Wat de bouwschetsen beAlsof hij de hoeder van de wederoptreft: die zijn allang weer aan herziening
bouw, burgemeester van Alphen, alsnog toe. Behalve de geplande 98 twee-en
wil evenaren. De plotselinge eruptie van driekamerwoningen (waarschijnlijk in
spoedeisende dadendrang wekte temeer
de premiesfeer) waren oorspronkelijk
grote verbazing omdat op nog geen
winkelpanden in het plan opgenomen,
steenworp afstand van de bedreigde amu- al was het maar om de totale kosten
sementshal medebestuurder Jongsma
voor het woninggedeelte te drukken.
doodgemoedereerd bezig was zijn autoHet DPO-rapport, een onderzoek naar
mobielbedrijf uit te breiden met een ek- de winkelstruktuur in Zandvoort e.o.,
stra vleugel. De dorpsvernieuwing aldaar, heeft echter onomstotelijk uitgewezen
waar Machielsen zulke gloedvolle bedat uitbreiding van het aantal neringschouwingen aan pleegt te wijden, kan,
doenden absurd is. Mogelijk kan het inzo takseert Jongsma vermoedelijk tebouwen van kantoorruimtes soelaas bierecht, nog wel 5 jaar of langer op zich
den, als dat tenminste niet ten koste
laten wachten. Niet onwaarschijnlijk is
gaat van de leefbaarheid.
dat de burgervader die gedachte alleen
al als een stoot onder de gordel beDe kosten van het projekt zijn nauweschouwt, laat staan de verbouwing zelf.
lijks te becijferen. Alleen al de aankoop
door de gemeente van de grond tussen
Hoever zijn fantasie van een fraai gevelZeestraat en het vroegere la Mer, in hanfront aan het plein nog van realisatie ver- den van de erven Koper, Stokman en
wijderd is, kan zonder veel moeite geJongsma, worden geraamd op 2,5 of 3
schetst worden. Een bestemmingsplan
miljoen. Nog afgezien van de ongetwijvoor het terrein moet nog worden afgefeld langdurige onderhandelingen met
rond, vervolgens goedgekeurd door de
deze eigenaars, is het wachten op een
raad, die in dit verband ook wel graag
rijksbijdrage uit het stadssaneringsfonds.
een kant en klaar struktuurplan zal wilZonder een forse schenking uit dat potje kan de operatie gevoeglijk worden
afgelast. De betrokken ministers, die tegenwoordig allemaal een zuinig mondje
trekken, hebben zeker minder ongeduld
dan het dorpshoofd. Mochten er ook
nog, voor er één steen gelegd is, tijdens
de bestuurlijke voorbereidingen bezwaarschriften binnenkomen, dan kan het
plan wel naar de jaren '90 verwezen worden.

Vrijwillige Hulpverlening

Overheerlijk ECHT
Indonesisch eten...

Boulevard Barnaart 16- Zandvoort

02507-14661

(strand Noord bij Circuit)

Dagelijks geopend om 17.00 uur

U houdt nog van
ECHTE SERVICE!
Geen quickservice idee
maar nog de
OUDERWETSE SFEER
met prettige bediening.

OOK AFHALEN is mogelijk!!!
Bij strandweer ook 's middags geopend.

waterstanden
H.W.

foto Jacob Koning

L.W.

H.W.

L.W.

18.07
19.19
07.55
09.01
10.02
10.53
11.37
12.15
12.53

22.42
23.54
12.32
13.38
14.35
15.24
16.05
16.41
17.18

06.44
07.55
20.32
21.38
22.33
23.22
00.04
00.41
01.18

vleugje holland festival
in openbare bibliotheek
Doordat bibliothekaris Frank Haggenburg vorige maand zijn vrienden Theo
en Inez van der Hoeven tegen het lijf
liep is de tentoonstelling over Japan, die
ter gelegenheid van het Holland Festival
1983 tot en met 3 juli a.s. in de openbare bibliotheek wordt gehouden, ekstra
aantrekkelijk.

*

nen bezoekers kennismaken met bijvoorbeeld benodigdheden voor de theeceremonie, zoals theekommetjes en een
theedoosje van ivoorkleurig keramiek.
In de vitrine, waar al dat moois staat
opgesteld, bevinden zich ook de koekjes, die zó pietepeuterig zijn en zulke
zoete kleurtjes hebben dat ze meer op
snoepjes lijken. Voor de maaltijd-ceremonie komen weer andere zaken aan
de orde: een gelakte kom voor de soep,
platte schaaltjes, fraai gekleurde stokjes
als bestek, een gedessineerd karafje voor
Een kwestie van lange adem dus. Maar
de sake' (rijstwijn) en een bijbehorend
hoop doet leven en wie niet zaait zal
bekertje. Het doekje van badstof, waarniet oogsten. De akute aanval van magis- mee de gast voor hij aan de maaltijd betrale aktiviteit in het geval Zeestraat 27 gint zijn gezicht en handen reinigt,
lijkt echter meer op harken met de ogen heeft hetzelfde motief als het servies.
dicht.
De gelakte obento box, waarin de over-

nieuws
kort.&klein
• Als eerste vrouw in Zandvoort slaagde mevrouw P.M. Schilpzand-Drayer,
werkzaam op de afd. volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening, aan de IMoordHollands Bestuursakademie voor het
diploma 'bestuursambtenaar'.
• Maandagavond 20 juni geeft de werkgroep Kinderdagverblijf gelegenheid
aan belangstellenden en genodigden
om te praten over vorm en opzet van
mogelijke kinderopvang in Zandvoort.
Het noordhollandse overleg kindereentra zal de aanwezigen desgevraagd met
raad en daad terzijde staan. De informatieavond die om 20.00 uur begint
wordt gehouden in buurthuis 't Stekkie
aan de Fahrenheitstraat 7.
• De Raad van State heeft de Cenav
uitstel verleend voor het aanvragen van
een race-vergunning. Het circuitprogramma kan dit seizoen normaal doorgang
vinden. Het is de bedoeling dat in de
tussentijd geluidsmetingen worden verricht, zodat gedeputeerde staten van
noord-holland het verzoek om een
vergunning, nodig op grond van de wet
geluidshinder, kunnen beoordelen. Een
vorige aanvraag werd 'niet-ontvankelijk'
verklaard omdat geluidsgegevens ontbraken.

Het echtpaar Van der Hoeven, beiden
van beroep keramist, woonde achttien
maanden in Japan, het Mekka van de
keramiek, en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze een unieke verzameling kunst- en gebruiksvoorwerpen bezitten. Een deel daarvan is thans op de
tentoonstelling te zien en daardoor kunmewr. Kraan-M«eth

KOM EN MAAK KENNIS.

blijver zijn rijstmaaltijd mee naar zijn
werk neemt, doet heel wat prettiger
aan dan het plastic boterhamtrommeltje bij ons. Van de jukatta's, de kimono's die in Japan gedragen worden, zijn
er op de tentoonstelling twee te bewonderen, een eenvoudige van katoen en
een prachtig eksemplaar van zuiver zijde, beide voorzien van een geborduurde obi (gordel).
Behalve Theo en Inez van der Hoeven
leverden ook de Japanse Ambassade,
Japan Airlines en het Japans Cultureel
Centrum een belangrijk aandeel aan de
ekspositie, die bovendien een beeld
geeft van wat de bibliotheek aan lektuur over Japan in huis heeft, waarbij
Frank Haggenburg met waardering de
aanvulling van de kollega's uit Bloemen-

daal en Aalsmeer memoreerde. Van de
ook in ons land beoefende Japanse
kunstvormen als Ikebana (bloemschikkunst). Bonsai (het kweken van miniatuurboompjes) en Origami (papiervouwkunst) is de laatste met een paar
bijzonder geslaagde voorbeelden aanwezig. Mevrouw Okubo, een in Nederland
werkzame Japanse, verrijkte de tentoonstelling met bekroonde tekeningen van
zowel Japanse als nederlandse kinderen.
Tot slot vestigen wij de aandacht op de
video-vertoningen en doorlopende diavoorstellingen over Japan gedurende
de uitleenuren van de bibliotheek, en op
de Engels gesproken films 'Sports for
everyday living' en 'the sea lifeliness
for today and tomorrow', die woensdag 22 juni om resp. kwart over zeven
en kwart voor acht beginnen.

wat wordt nieuwe bestemming
van clarakliniek?
De Clarakliniek, verpleegtehuis voor demente bejaarden in Zandvoort, komt op
afzienbare termijn leeg te staan. Het huis,
beheerd door de haarlemse gg en gd, kon
niet meer voldoen aan de strenge normen
die het rijk aan verzorging en verpleging
stelt.

Er is een goede kans dat bij vrijkomen
van het pand, in het lover verscholen
tussen spoorbaan en kostverlorenstraat,
de gemeente Zandvoort pogingen zal
doen gebouw en grond te verwerven.
De afdeling volkshuisvesting in de badplaats en de sekretarie te Haarlem bevestigen dat daar al geruime tijd kontakt
over is. Van onderhandelingen is overigens nog geen sprake, de bestuurders
doen niet meer dan elkaar op de hoogte
houden van de ontwikkelingen, maar de
bereidheid is in beginsel aanwezig.

7 juni - 13 juni 1983.
ondertrouwd: Klaas Strijder en
Patricia Palmyre Hollenberg; Marinus
Johannes Maria Hendriks en Maria Gerarda Adriana Wilhelmina Schellekens;
Ronald Leo van Leeuwen en Johanna
Esther van den Berg; Hubertus Cornelius Nocilaas Anthonius Leek en Helena Arnoldina Maria Castien.
gehuwd: Scott Ames Wilkins en Anna Maria Helena van Gaal; Mike de Wolff
en Manon Hellingman.
overleden: Elisabeth Jacoba van
Wees, oud 79 jaar; Johanna Maria Josephina Bosdriesz, oud 84 jaar; Anna
Henrica de Vos geb. Kohier, oud 81
jaar; Hendrika Koper, geb. Beekhuis,
oud 90 jaar.

De bejaarden zullen worden overgeplaatst
naar het verpleeghuis Overspaarne in
Schalkwijk, zodra aldaar een nieuwe aanbouw tot stand is gekomen. Het verplegend personeel, dat nu nog in ambtelijke
dienst is bij de gemeente Haarlem, verhuist mee en komt in dienst bij een stichting waartoe behalve de kliniek Overspaarne ook de haarlemse Janskliniek behoort.
Het keukenpersoneel kan aan het werk
in het verzorgingstehuis Molenburg, dat
na de zomer in de provinciehoofdstad
geopend wordt.
Op welke termijn dit alles zijn beslag
krijgt is niet duidelijk. De direktie van
Overspaarne rekent er min of meer op
dat dit jaar nog de verhuizing kan plaatsvinden. Maar bij navraag blijken haarlemse ambtenaren dat sterk te betwijfelen.
Afgezien van de onzekerheid of het ministerie van WVC spoedig zal toestemmen in de noodzakelijke aanbouw van
*Overspaarne, moet er ook nog een artkel 19 procedure afgewerkt worden, de
weg van burgerinspraak, zij het verkort.

burgerlijke stand

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 19 juni a.s.:
10.00 uur: Ds. E. Saraber uit Annen.
'

helft van bouwespersoneel
pardoes de laan uit
De overname van het Bouwes-hotel
plus toebehoren door de amsterdamse
onroerend-goed-vorst Caransa heeft de
personeelsleden van het bedrijf niet mogen baten.
Van het bij de transaktie vrijgekomen
kapitaal zullen zij de vruchten nietplukken. Zij behoren niet tot de vaste inboedel, zo kregen zij gisteren te horen, en
kunnen zonder pardon op straat gezet
worden.

Direkteur Meerburg heeft 32 van zijn
werknemers afgelopen donderdag gezamenlijk ontslag aangezegd. De formele
aanvraag daarvoor is ingediend bij het
arbeidsburo. 10 van de gedupeerden moOok over een bestemming als het pand
gen als seizoenarbeid(st)er terugkeren,
eenmaal in zandvoortse handen is, kan
een vorm van arbeidstijdverkorting die
niets met zekerheid gezegd worden. Van nog niet in het regeringsprogram voordaar een suggestie van onze kant: als
komt, maar wel steeds vaker gehanteerd
men de slopersdrift de baas blijft, is er
wordt als in noodlijdende bedrijven met
een nieuwe kans voor het dorpsbestuur
harde hand sanering plaatsvindt.
te bewijzen dat zij ernst maakt met het
jeugdbeleid. De situering van het gebouw, De weg van het natuurlijk verloop is
door de onverbiddelijke hotelier als
halverwege tussen dorpscentrum en
te langzaam van de hand gewezen. De
nieuw-noord maakt het geschikt als
plek voor een open jeugdcentrum. Even- helft van zijn personeel, dat het bankroete hotel met vereende kracht door de
tueel in samenhang met jongerenhuisvesting. We zijn benieuwd wie de kat de roerige tijden heeft geloodst, moet eraan
geloven. Tenzij de vakbond, de horekabel aanbindt.

bond fnv, nog kans ziet een spaak in het
wiel te steken. Erg waarschijnlijk is dat
niet, de kaarten lijken geschud.
De overgang van vaste naar kontraktarbeid is een duurzaam fenomeen in de
kontreien van toeristjes Zandvoort. Wat
Bouwes betreft geldt dat niet alleen de
werknemers. Ook de werkgevers hebben
zich de laatste jaren tot één of enkele
seizoenen van werkzaamheid beperkt.

De afgelopen dagen zijn opnieuw monsterskores behaald. Finale-kandidaat
Looman verpletterde Vat Seven met
17-1. Gode tweede werd Hairshop dat
Bowling Zandvoort met 14 - O het nakijken gaf. De uitslagen op een rij:

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 19 juni a.s.:
10.00 uur: Drs. R.C.T. Ootjers, Zaandam
PROTESTANTENBOND
Zondag 19 juni a.s.:
10.30 uur: Ds. H.J.J. van Waveren, rem.
Haarlem
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 18 juni a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 19 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

medische diens
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
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

belangrijke adressen

uitslagen zaalvoetbal
Het 13e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi gaat de laatste sportieve
week in. A.s. zaterdag en zondag worden
van 9.30 uur tot laat in de middag 21
wedstrijden gespeeld. Beslissende duels
vaak, na het weekeinde zal duidelijk zijn
welke teams de halve finale bereikt hebben.

wordt donateur

dinsdag 14 juni 1983:
Colpitt
Geerling
1-2
Bowling
Klikspaan
2-5
Banana
Pim Janssen 2-3
H.B. Alarmsyst.
Autovision
3-1
Aleichem Boys
D.V.S.
0-2
Geerling/Shell
- Marcel Schoorl1-2
woensdag 15 juni 1983:
duivenvoorden
Versteege
Lippies Boys
T.Z.B. Kerkh.
The Hairshop
Vat Seven
Peter Korver Sp.
Moulin Rouge
Hong Kong
Nihot
Klikspaan
Smit sportpr.

2-3
1-2
6-2
1-0
7-0
6-4.

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

de droeve lotgevallen van bouwes hotelimperium
hè, dollenian, kijk
uitje
doppen

wie volgt om
de rest op
te vegen ?

verdraaid, hij
poetst de
^TN plaat

week van het paard
begint overmorgen

WONINGRCIIL

Zandvoort
aangeb.: 5 kam.won.,
beg. grond, l hoog +
zolder, l min. van
strand + station.
Huur f 240,- p.m.
Gevraagd: kleinere
woning
Brieven onder nr. 421
buro van dit blad
A. Rltman
1948 1983
35 Jaar tandtochniker

1973

'
•
,
j
j
j

Ook dit jaar is de stichting Hippodrome
Zandvoort er weer in geslaag een 'Week
van het Paard' te organiseren. De talrijke
liefhebbers van de edele viervoeter zijn
welkom in de badplaats tussen 19 en
27 juni.
Zondag 19 juni a.s. begint het hippiese
evenement, dat in totaal 7 trekpleisters
telt, met een springkonkoers voor pony's en paarden bij ruitersportcentrum
Zandvoort aan de Keesomstraat. De
aanvang is om 13.00 uur. Daarna volgt
een keuring van het bestgaand rijpaard
volgens de regels van de nederlandse
ruitersportfederatie. Voor informatie
en inschrijvingen: tel. 15894.
De pony-races op het strand voorde
rotonde vinden plaats op woensdag
22 juni om 19.00 uur. Inschrijven kan
men vanaf 17.30 uur bij strandpaviljoen Club Maritime. Volgende week
zaterdag 25 juni volgt een crosscountry bij manege de Bokkedoorns aan de
Zeeweg. De begintijd is 14.00 uur, voor
opgave wende men zich tot de manege
tel. 023-270902.

nieuws
kort & klein
• A.s. zaterdag 18 juni organiseert
jeugdcentrum Iwanowitch een 'swingavond' in gebouw de Krocht. Van newwave tot reggae, de huisjockey maakt
er werk van. De entree voor leden bedraagt f 2,-, niet-leden betalen één
gulden meer. De muziek barst om 21.00
uur uit de luidsprekers.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemmnschapshuii, Louis Davidsstnut
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100.
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Deskundige keurmeesters monsteren
zondagmiddag 26 juni vanaf 12.00 uur
paarden en pony's op het Gasthuisplein.
Veel plezier valt te beleven bij de ringrijderij voor pony's op dezelfde plaats
later in de middag: om 16.00 uur.
Voor beide evenementen is inschrijving
mogelijk vanaf 10.00 uur bij het sekretariaat aldaar.
Klapstuk van de paardenweek is de
spektakulaire Kortebaandraverij in de
Zeestraat. 24 Geselekteerde dravers,
waaronder de enige zandvoortse ruin
Unlimited Star, zullen het beste beentje voor zetten om de Grote ABN-prijs
van f 3.750,- in de wacht te slepen.
Aanvang 16.00 uur. Voor goklustigen
is de total isator aanwezig.

-
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tien jaar
gavestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65
GEZOCHT
VRIJE WOON RUIMTE
voor 3 personen in Zandvoort tot plm. f 1000.-- per
maand, tel. 02522 - 10293.

terre des hommes
ook welzijnskommissie
komt met plan voor stekkie

GEVRAAGD woonruimte:
etage of zomerhuis voor
permanent. Heer alleen.
Tel. 17431 na 17.00 uur.

v. i Werff

mijn bakker
sindi 1746
Gifthuiepiein 3
•n winkaicentrura
Nieuw Noord
Tel. 12129

LIONS HELPEN KINDEREN

Zoals wij al eerder berichtten wordt
morgenavond door de Lions Club Zandvoort de Prix d'Humanité uitgereikt aan
de Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen. Aan de
voorwaarde om voor deze hoge onderscheiding in aanmerking te komen, het
zich op verdienstelijke wijze inzetten
voor de medemens, voldoet de KNBRD
zeer zeker, zelfs letterlijk, en de haar
verleende eer is dan ook alleszins verdiend. Een andere instelling die zich
inzet voor de medemens is de Stichting
'Lions helpen kinderen', een in 1975
door de Lionsclub Zandvoort opgericht- Na de dure nieuwbouwplannen van pvda
te stichting die steun verleent aan kinde- cda en d'66, het goedkope maar semipermanente projekt van het huidige kolren in nood, zowel in de regio als in de
lege en de daarop geënte alternatieven
ontwikkelingslanden. Zij verkrijgt haar
van het bestuur van de stichting Aktiviinkomsten uit o.a. de netto-opbrengsteitencentrum, staat er weer een nieuw
ten van gala-avonden rond de Prix
plan op stapel voor de bouw van een
d'Humanité-uitreikingen en daarom is
wijkcentrum in noord.
het te hopen dat het gebeuren morgenavond in 'Riche' ook financieel een
Ditmaal uit de koker van de kommissie
groot sukses wordt. Om enig idee te
specifiek welzijn. Na de presentatie van
geven wat de projekten zijn waar aan
'Lions helpen kinderen' in de afgelopen het laatste prefab-f.400,000,-plan aan het
Stekkiebestuur, voelde de kommissie
acht jaar van haar bestaan steun heeft"
zich danig gepasseerd. Ze reageerde korverleend noemen we:
zelig op het gebrek aan vooroverleg en
peinsde er niet over alleen nog maar iets
filmprojektor voor een kindertehuis in
Amstelveen,
te mogen zeggen over de eksploitatiebijdrage voor een dansgroep van gehanopzet. Voor spek en bonen meedoen,
dikapte kinderen te Amsterdam,
daar paste men voor.
Klimrek voor een LOM-school te AmsDe kommissie vroeg, nee eiste de vrijterdam,
heid om te kunnen adviseren in een ruibuurtcentrum van het Leger des Heils
mer kader. Het mocht. Niet gebonden
te Rotterdam,
aan het maksimum van 4 ton bouwkosapparatuur voor een ziekehuis in een
ten of f.75.000,- gebruikslasten, is een
SOS-kinderdorp in Honduras,
werkgroep uit de kommissie nu bezig
vakantie voor 10 kinderen, lijdend aan
een eigen opzet op papier te brengen.
Cystic Fibrosis, uit onze regio
Details daaruit zijn nog niet openbaar,
adoptie van 10SOS-kinderen, 8 Poster
Parents-kinderen en 2 Vietnamese boot- maar vast staat dat de werkgroep niet
erg gelukkig is met het idee om nieuwvlucht-kinderen.
bouw te plegen op de huidige plek van
diverse giften zoals elektriese rolstoejet bouwvallige Stekkie.
len e.d.
Er staan uiteraard nog veel meer projek'Er zijn wel 20 goede redenen te noeten op het programma van de stichting
men, zo zeggen woordvoerders, om een
en, zoals we reeds schreven, kan het
wijkgebouw aan de van Pagéehal vast te
welslagen van de gala-avond in 'Riche'
maken. Het ligt centraler, het zicht erop
daar een belangrijke steen aan bijdrais beter, er is wisselwerking met de sportgen.

hal mogelijk, ga zo maar door. Geen plek
is zo geschikt als juist daar.' Men denkt
aan een duurzaam stenen buurthuis, dat
kwa architektuur aansluit bij de hal, maar
toch aanzienlijk goedkoper uitvalt dan
het voorstel van 9 ton dat onlangs weer
door de- pvda van stal gehaald werd. Al
teveel over de f.400.000,- heenschieten
is uiteraard ook niet mogelijk, dat zou
zeker niet in goede aarde vallen bij de
dorpsbestuurders. Waar wel over te praten valt zijn de eksploitatiekosten. Voorwaarde is alleen dat men binnen de ruimte blijft die het budget voor specifiek
welzijn biedt.
De ideeën die bij de werkgroep leven
worden doorgepraat met het Stekkiebestuur. Dat wenst zich overigens niet
aan het nieuwe initiatief te binden. Het
bestuur heeft zich in feite opgesteld achter het minimumprojekt, de prefab-bouw,
om in geen geval achter het net te vissen.
Mogelijk lukt het de welzijnskommissie
een bouwplan te schetsen, dat financieel
overtuigend is voor vvd en inspraak nu
en tevens tegemoet komt aan de wens
van de overige partijen: een permanent
wijkhuis bij de sporthal. Het zou een goede zaak zijn als de jarenlange strijd over
het buurtcentrum, die vaak meer partijpolitieke dan zakelijke trekjes vertoonde, met algemene instemming beslecht
kon worden. De bewoners van nieuwnoord zijn er al te lang de dupe van.

:\a\35

REISBUREAU KERKM AN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 125 60
Bij SALOMO - natuurvoecUng
Grote Krocht 27 te Zandvoort,
begint per 4 juli a.s. i . M , i
een nieuwe kursus Icookles in
natuuivoeding.
Deze kursus is bedoeld voor degenen
die nog weinig of geen kennis nebben
van het bereiden van
vleesloze/vleesvervangende)
gerechten met natuurvoedingsprodukten.
De kursus omvat 6 lessen (t/m 8 aug.)
en kost f 60.-.
Inschrijving mogelijk t/m 35 juni a s.

Yoessef is een plezieng open en onbevangen joch Geheimen heeft hij voor niemand Behalve als ie zich moet uitkleden
waar anderen bi] zi]n Dat gaat omzichtig' Dat
vraagt een omhaaj' Hoe die tegenstrijdigheid is te verklaren7 Heel eenvoudig
Yoessef is Moslim Én de Koran verbiedt het aan Moslims om.
hun geslachtsdelen aan vreemden te tonen Geen kinderachtig
beid dus maar godsdienstig voorschrift Toch goed om even te
weten als je met Yoessef gaat zwemmen
Net zoals het goed is om even te weten dat er m Nederland
kinderen wonen van een heleboel verschillende nationaliteiten
en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen
echt met allemaal hetzelfde zijn t Zou trouwens een saaie boel
worden

leuk dot we in Nederland
niet allemaal hetzelfde zijn.
i 1,1

!•• t.-c imr

SIRE

Het
Astma Fonds

U VINDT
TOCH OOK
DAT 'N KIND
NIET
ONNODIG MAG
STERVEN?

EEN KIND MAC TQCH WEL OM '

UW HULP VRAGEN

"KANS VOOR EEN KIND"
Verklaring van een medemens

Aan het nodeloos sterven van 40.000 kinderen per dag
moet een einde komen. Daarom steun ik de strijd van
UNICEF tegen de kindersterfte en ben ik gaarne bereid
deze verklaring als bewijs van mijn S T E U N
te ondertekenen en m te zenden.
Naam
Adres
Plaats

Handtekening
Inzenden:
UNICEF, POSTBUS 85857, 2508 CN DEN HAAG
Wilt u de stryd van UNtCEF tegen de nodeloze kindersterfte niet alleen moreel maar ook financieel steunen,
zendt dan onderstaande strook mee tn (Ow keuze aanfcruisen en het bedrag invullen):

Handelsdrukwerk

PULLOVERS vanaf

29.90

POLOSHIRTS vanaf

26.00

JEANS vanaf

59.90

OVERHEMDEN vanaf
Verder natuurlijk dassen, sokken, riemen, chokere enz. enz.
En.... alles vriendelijk geprijsd!
Komt u rustig eens kijken bij:

29.90

KSRK6TR.20

• TEL: 13136

•mtallatte bureau

Bijna onvoorstelbare gegevens haalden recentelijk
kortstondig de publiciteit. Bijvoorbeeld het bericht over
de 40.000 kinderen, die per dag onnodig sterven.
Dit getal is des te dramatischer omdat er goedkope en
effectieve middelen bestaan om de kindersterfte met
de helft te verminderen. "Er is toch hoop m deze
sombere tijden", aldus een officiële conclusie van
UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
Daarom voert UNICEF nu wereldwijd strijd tegen de
kindersterfte. In Nederland gebeurt dat met de actie
"KANS VOOR EEN KIND". Doe mee. Stel een daad.
Vul de "Verklarino van een medemens" in.

-Postcode

Waar een VADERDAG KADO niet duur is!

D Ik zal van mijn girWbankrekening een bedrag van
f
overschrijven naar postrek.7515 of bank-rek 70707O104, beide van UNICEF te 's Gravennage.
D Ik zal naar het postkantoor gaan en daar een
stortingsbewijs vragen om f,
over te maken
op postrekening 7515 van UNICEF te rs Gravenhage.
D Ik wil een kind regelmatig helper». Stuur mij
hiertoe een machtiging.
Publicatie afkomstig uit

OPOEMEIlIiM
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend instaHatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en toodqieterewetk,
zowel nieuw al* onderhoud...

kamerlingh onnesatraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

Bouwbedrijf
VPORALUW

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

vraag offerte
wij komen
al nww dan 50 jaar tot uw dienst

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

JansenBouw.bv.

Haarlem...mucMuMuttei.i..n n> ...„315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 (Kof-I 47 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Unicef voor hulp
aan kinderen

D R U K K E R IJ
b.v.

Kerkpad 6 - Tel. 12793

Zandvoort

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

Amnesty International
werkgroep Zandvoort
POSTGIRO: 4202255

Haltestraat 65, tol. 12060
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springerig begin van week
van het paard
Kracht en elegance vloeiden zondagmiddag ineen bij het springkonkoers,
de opening van de Week van het
Paard.
Beide begrippen horen zozeer bij de
dezer dagen uitverkoren viervoeter,
dat het zevendaagse evenement zich
•geen betere start had kunnen wensen om het publiek warm te maken
voor de komende hippiese gebeurtenissen.

De paardenweek krijgt morgenavond
een vervolg langs de kustlijn. Om
19.00 uur vinden op het strand voor
de Rotonde de pony-races plaats.
Inschrijven kan men vanaf 17.30 uur
bij strandpaviljoen Club Maritime.

Vrijwillige Hulpverlening

juni

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

22
23
24
25
26
27
28
29
30

02.02
02.52
03.35
04.13
04.51
05.25
06.03
06.40
07.17

10.02
10.53
11.37
12.15
12.53
13.25
14.03
14.40
15.17

14.35
15.24
16.05
16.41
17.18
17.54
18.30
19.07
19.45

22.33
23.22
00.04
00.41
01.18
01.55
02.30
03.07
03.45

Springtij 13 en 27 juni
Doodtij 6 en 20 juni

nieuws

Nu waren het niet alleen deze veel
geprezen eigenschappen van het
paard die het konkoers, gehouden
op het terrein van Ruitersportcentrum Zandvoort aan de Keesomstraat,
tot een sukses maakten. Dat was zeker in even grote mate te danken aan
het stralende weer én aan de inspanningen die organisatoren en vrijwilligers zich hadden getroost.
Direkteur Dros van het ruitersportcentrum had een vloeiend parkoers
met 11 hindernissen uitgezet, waaraan de plm. 60 kombinaties van
mens en paard handen en 'benen'
vol hadden. Makkelijk was het hen
niet gemaakt. Het deskundig oog van
jurylid C. de Krijger takseerde niet
alleen het aantal fouten en weigeringen, maar tevens de stijl waarin de
rondgang werd afgelegd. Van de
manègepaarden maakte met name
Marleen, gereden door Seppe van
Vliet, grote indruk. De rijzige witte
merrie reed vlekkeloos en ontlokte
een klaterend applaus aan de omstanders.
Bij de prijsuitreiking werden de volgende equippes in het zonnetje gezet:
Rubriek 1: Rona van Beieren - King;
2. Gerda Hansen - Desire; 3. Judith
Behage - Lucky Boy; 4. Inez Wijker E.T.; 5. Ester van Rooy - Desire; 6.
Wendy Nijkamp -Sandra; 7. Gitte
Regeer - Claudia.
Rubriek 2.: 1. Jacqueline Kuitwaard
- Diane; ?. Rona van Beieren - King
Zo; Maaike Voit - Turbin P. / Claudia
van Dam - Tiny / Judith Behage - Lucky Boy.
Rubriek 3: 1. Seppe van Vliet - Marleen; 2. Marion de Krijger - Gambett;
3. Maaike Voit - Bacchus; 4. LUC
Tameris - Miranda; 5. Jacqueline
Kuitwaard - Diana.
Rubriek 4: 1. Maaike Voit- Bacchus;
2, Marion de Krijger - Cambett

waterstanden

kort & klein
o De onlangs goedgekeurde belastingaftrek voor buitenschilderwerk heeft
onvermoede gevolgen. Een 82-jarige
zandvoortse had maanden terug in
de nachtelijke uren het geluid van een
zaag gehoord bij haar woning aan de
Marisstraat. Een onderzoek leverde
toen niets op. Tot de schilder kwam.
Die wilde zich aan zijn verdienstelijke
arbeid wijden, maar kreeg de deur over
zich heen. De scharnieren bleken doorgezaagd.

agenda
woensdag 22 juni a.s.:
open zomerdrive, zandvoortse bridgeklup, gemeenschapshuis.
strandloop 2 1/2, 4 en 8 km., start 19.30
uur, strandpav. 19. ml. J. v.d. Horst, tel.
075-177556.
week van het paard, pony races op het
strand voor de rotonde, aanvang 19.00
uur.
vrijdag 24 juni tot zondag 4 september:
ekspositie 'Geschiedenis van de Phonograaf', cultureel centrum, Gasthuisplem.
zaterdag 25 juni a.s.:
week van het paard, cross-country, manege 'de bokkedoorns', zeeweg, aanv.
14.00 uur.
12.00 uur. Rmgstekerij: 16.00 uur,
Gasthuisplem.
maandag 27 juni a.s.:
week van het paard, kortebaandraverijen, zeestraat, aanvang 16.00 uur.
zondag 26 juni a.s.:
zeilwedstrijden, watersportver. Zandvoort', Zuiderstrand.
week van het paard, monsterkeuring

sport-spel

• Afgelopen vrijdag heeft een parkeeraktie van het politiekorps de nodige
deining gegeven. Er werd maar liefst
225 keer proces verbaal uitgeschreven
door de 7 ingezette dienders wegens
foutief parkeren.

zamor een nieuwe loot
aan zandvoorts muziekleven
hadden hun repertoire helemaal aangepast aan de ongedwongen sfeer in de
Greenery, waar tussentijds koffie en
drankjes geserveerd werden, waar geanimeerd werd gekeuveld door tevreden diner-gasten en flarden van dansmuziek uit een nabijgelegen zaak doordrongen. Bijzonder knap was wat de
bezoekers kregen voorgeschoteld: pretentieloos amusement, zo gebracht
en zo aangekleed dat het een lust voor
oor en oog was. En daarvoor had zoHoe vreemd het ook moge klinken, het
wel de H.K.A.C, als ZAMOR alles in
eerste nummer van het programma was
huis. Om te beginnen de solisten: Marmeteen het muzikale hoogtepunt: de
tha Koper met een voortreffelijk "Ah,
door de sopraan Truus van Duijn gesweet mystery of life" en haar manzongen "Waltz of my heart' die zij,
lijke kollega's Wim van Werde en Harry Stelloo die beiden heel verdienstemevr. Kraan-Meeth
lijk debuteerden,de uitstekend begeleidende pianiste Trudy Hesp en
Amand
Hekkeis als leider en choreoheel professioneel de trap afdalend,
graaf van de balletgroep. In zowel "Les
uiterst knap vertolkte. Het bleef helaas
Patineurs" als "Cabaret" kwam zijn
bij dat ene lied, overigens wel begrijpeveelzijdigheid naar voren, terwijl hij in
lijk want als presentatrice en koordirieerstgenoemd ballet tevens soleerde.
gente rustte er een omvangrijke taak
Een kompliment trouwens voor de
op haar schouders. Degene die deze
ballerina's die de handikap van een te
avond eveneens een belangrijk aandeel
kleine oppervlakte aardig wisten op te
had in het welslagen van het muzikale
gebeuren was Josef Stanek, dirigent van vangen. Het koor zong fris en vrolijk
en het plezier waarmee de verschillende Haarlemse Klavarskribo Akkordeon
de nummers werden gebracht werkte
Club, die zowel koor, solisten en de
aanstekelijk. Welke muziek past op
kabaretgroep van ZAMOR ondersteuneen avond als deze beter dan akkordeonde. Mochten wij met het bovenstaande
klank.en? De medewerking van de
de indruk gewekt hebben een recensie
H.K.A.C. was dan ook gelukkig gekovan een konsert te geven dan moeten
zen, terwijl het een belevenis was het
we de lezers teleurstellen. Dit is namethema van het ballet "Spartacus" van
lijk niet mogelijk en waarschijnlijk ook
niet de bedoeling, want de uitvoerenden Katchatoerian (tune van de Onedin

ZAMOR, de Zandvoortse Amateur Musical Operette Rei, die in verband met
de zalennood verleden jaar voor een optreden moest uitwijken naar Haarlem,
kon ditmaal in Zandvoort blijven. Het
aanbod van de Bouwes-direktie om gebrui k te maken van de Greenery-zaal
werd dankbaar geaksepteerd en zaterdagavond bleek opnieuw dat deze ambiance wel heel plezierig is.

• Het naaktlopen heeft, zoals velen
voorspelden, nu dan toch de bebouwde kom bereikt. Het was echter
geen verdwaald rekreant die vorige
week zondagnacht in adamskostuum
aan belde in de Burg. van Alphenstraat. De man, een 30-jarige inwoner van Bloemendaal, was een zeer
onvrijwillige nudist. Na het ledigen
eerder op de avond van een fors aantal glaasjes, bleek de inhoud van
zijn beurs niet evenredig aan zijn
inmiddels geleste dorst. Bordenwassen
is er niet meer bij tegenwoordig. Geheel
volgens t.v.film-traditie kreeg de overmatige bloemendaler een ritje in een
jeep aangeboden. Tijdens de reis door
het nachtelijk duister moest hij zijn
autosleutels afgeven en zijn kleren één
voor één afleggen. Ontkleed werd hij
vervolgens uit de jeep gezet. Gewaarschuwd door uit hun bed gebelde burgers, ontfermde oom agent zich over
de stellig ontnuchterde wanbetaler.
Nachtverblijf kon voor hem niet gevonden worden, bij het krieken van de
dag verliet de man het buro. Hoe, vermeldt de politie-informatiedienst niet.

Line) op akkordeon te horen vertolken.
Tot slot een pluim op de hoed van
ZAMOR voorde outfit van haar leden,
de knappe regievondsten van Ko Groeneveld en het intieme dekor waarvoor
Arie Ottho en Wim Sluys tekenden.
Met een weelde aan bloemen en waarderende woorden van voorzitter R on
Schouten kwam een eind aan een avond
die anders was dan andere, maar wel
heel erg leuk!

De verwoede strijd in het weekeind tussen de zaalvoetballers m het Zandvoortmeeuwen massatoernooi heeft al een
aantal zekere halve finalisten opgeleverd. Voor andere teams is de rivaliteit
nu op een kookpunt gekomen. In 1A
is Hong Kong geplaats. Marcel Schoorl
en Tiffany Club moeten het nog bewijzen. In 1 B heeft de Khkspaan zich veilig gesteld, van Drommel en Petei Korver Sport zal er nog een afvallen. Ook
in 2a één halve finalist op het moment
van dit schiijven namelijk Rea. Hier
zullen Colpitt en Geerlmg Auto Service
om de 2e plaats dueleren. HB-alarm en
Duivenvoorden maken de dienst uit m
2B. Tenslotte m 2C gaat DVS naar de
halve finale. Wapen van Zandvoort en
Aleichem Boys zijn kandidaten.
Vanavond zijn twee wedstrijden van
groot belang voor de eindstrijd in 1A
en B. Om 20.50 uur komen Tiffany en
Hong Kong tegen elkaar uit, om 22.15
uur Pim Jansen en Peter Korver.

familieberichten

DR. ZWERVER IN DAN '.WOORD JUBILEUMRECEPTIE:

een huisarts moet gelukkig zijn

„ Veilig in Jezus Armen"
Heden is na een langdurige ziekte van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
grootvader en overgrootvader
WILLEM KOPER
op de leeftijd van 77 jaar.
G. Koper-Stens
Hennie en Kees
Corrie en Wim
Wim en Tiny
Ineke en Harfy
Nettie en Harry
Klein en Achterkleinkinderen
Zandvoort, 19 juni 1982
Lijsterstraat 2/2
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het uitvaartcentrum "Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort van 16.30
uur tot 17.00 uur en van 19.30 uur tot 20.00
uur.
De crematie zal plaats hebben donderdag 23 juni
om 14.30 uur in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van huis omstreeks 13.45 uur.

DANKBETUIGING
de dokter met één van zijn vele Geschenken
Toen dokter Zwerver zich hier een
kwart eeuw geleden als huisarts vestigde maakte hij een goede start. Petra
Luttik en Annemiek Piers, die hij als
welgeschapen baby's op de wereld
hielp, hebben zich ontwikkeld tot een
paar charmante jonge vrouwen, die
hem vrijdagmiddag tijdens een druk bezochte receptie ter gelegenheid van zijn
zilveren jubileum een fraai bloemstuk
en een grote foto van zijn huis omstreeks de eeuwwisseling aanboden.
Oud-wethouder Van der Mije vroeg zich
af waarom juist hij was aangezocht om
de jubilaris toe te spreken. Als patiënt
bezocht hij hem sporadies en spreker
zou met minder wroeging het woord
voeren wanneer hier dezelfde regel zou
gelden als in China: je betaalt de dokter
wanneer je hem niet nodig hebt. In
tegenstelling tot de twee plaatselijke
artsen die zich met de politiek gingen
bezighouden koos Joop Zwerver een
andere vorm van vrijetijdsbesteding,
namelijk het medies adviseurschap van
de Zandvoortse Reddingsbrigade, die
een grote rol in zijn leven zou gaan
spelen en waarbij zijn interesse vooral
uitging naar techniese bijzonderheden.
De warme belangstelling van de jubilerende arts voor ouderen resulteerde in
een medies adviseurschap van de bejaardentehuizen en een toetreding tot de
opname-kommissie, waarbij hij uiterst
zorgvuldig te werk gaat in het streven
om hen aan de beurt te laten komen die
moeilijk zelfstandig kunnen blijven. Tot
slot memoreerde de heer Van der Mije
als bewonderaar van monumenten de
wijze waarop de arts zijn pand aan de
Kostverlorenstraat tot welstand heeft
gebracht. De oud-wethouder liet het
niet bij woorden alleen en overhandigde daarna het stoffelijk blijk van
genegenheid van de patiënten, een
cheque van f 2500.-.

Vervolgens.verschenen de bestuursleden van de Zandvoortse Reddingsbrigade ten tonele om met een fraai bloemstuk en een hartelijke toespraak van
voorzitter August van der Mije dank te
betuigen aan hun medebestuurslid en
medies adviseur, die nu al bijna 25
jaar één van de hunnen is.
Daarna was het woord aan dokter
Zwerver zelf, die in sympathieke bewoordingen dankte voor de ondervonden hartelijkheid. De receptie was op
hem overgekomen als een mengeling
van een groot spreekuur en een verjaardag. 'Met U allen heb ik wel eens te mamsvr. Kraan-Meeth
ken gehad in tijden van pijn, ziekte en
verdriet. Iedereen is nu beter. Ik vraag
me af: zou dat door mij gekomen zijn? '
Nadrukkelijk stelde hij dit werk niet alleen te hebben kunnen doen en bracht
daarom in de eerste plaats dank aan
zijn ouders (beiden op de receptie aanwezig), die hem gestimuleerd hebben
om aan zijn toekomst te werken. "Het
kostte me niet veel moeite om arts te

Onze hartelijke dank voor alle blijken van
belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum.

arent dudok van heel
worden, de eerste zeven jaar wél om
huisarts te zijn' aldus de jubilerende
heelmeester, die van mening is dat je
geen huisarts kunt zijn als je niet
gelukkig bent, in welk verband hij
de steun van zijn eveneens aanwezige
vrouw en drie kinderen memoreerde.
Onder hen die tijdens de twee uur
durende receptie het gezin Zwerver
de hand kwamen drukken zagen we
kollega-artsen, het burgemeestersechtpaar en relaties uit de paramediese
hoek als verloskundige Christine
Oudshoorn, fyshiotherapeuten en
wijkverpleegkundigen. De grote opkomst, de talrijke bloemstukken en
kadoos bewezen duidelijk dat dokter
Zwerver het de afgelopen vijfentwintig jaar bepaald niet slecht gedaan heeft.

J.F. Zwerver en
Familie

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

midzomerstrandnachtloop
heeft nu al reputatie
De reputatie van de Zandvoortse midzomernachtloop was vorig jaar in één klap
gevestigd. Duizenden hardlopers, joggers
en wandelaars waren van heinde en verre komen opdagen om de frisse nachtelijke zeelucht in te ademen tijdens hun
tocht langs de branding.

Het startschot wordt gegeven op de Rotonde om 23,00 uur. De beloning voor
de deelnemers ligt natuurlijk in het sportieve plezier, maar de organisatoren zijn
een medalje niet vergeten. Uitblazen kan
men na afloop in de die nacht geopende
strandpaviljoens Trefpunt, Club Maritime en Seagull. Voor de eerste lavenis
De ongekende massaliteit bracht de orwordt een gratis konsumptiebon ver• Zondagmiddag kwamen de Zandganisatoren niet aan het wankelen. Zij
strekt.
voortse Reddingbrigade en de KNZHZandvoorters kunnen inschrijven a raiRM beide in aktie om een vissersbootje, deden het uitstekend. Het lag in de
lijn der verwachtingen dat het spektakel, son van f.7,- bij genoemde paviljoens of
dat 400 meter vóór post 'Piet Oud' in
onder auspiciën van het haarlems dagop de dag zelf tot 21.00 uur bij de start.
moeilijkheden verkeerde, te hulp te
blad en georganiseerd door de zandvoort- Dick Castien en Klaas Koper geven graag
schieten. Het 5 meter lange scheepje
se afdeling van rijwieltoerklup Olympia, alle gewenste inlichtingen: tel. 17547 of
had een net tussen de schroef gekredit jaar herhaald zou worden. Deze
16924.
gen. Twee ZRB brandingboten verhinweek
vrijdag.
24
juni,
is
het
zover.
Een
derden met sleeptouwen dat de visser
aantrekkelijk evenement niet alleen voor
door de krachtige wind op het strand
de lopers, maar ook voor de toeschougeworpen zou worden. De reddingsbriwers die vanaf de boulevard een aardig
gadiers alarmeerden hun kollega's van
TREINREIZIGERS OPGELET
uitzicht hebben op de lichtvoetige stoet
de 'Koninklijke'. In een mum van tijd
In verband met het vervangen van een
van bewegende lichtjes op het strand berukte de Dr. Ir. S. L. Louwes uit onvan de baanbruggen van de spoorbrug
neden.
der leiding van schipper van der Ploeg.
over de Lek bij Culemborg is op het
Binnen het kwartier lag de boot in zee,
baanvak Houten-Culemborg v.v. van
Het parkoers gaat vanaf de Rotonde 4
nog geen tien minuten later kon de
zaterdagavond 25 juni 18.20 uur tot
kilometer
in
de
richting
van
Bloemensleepreis naar Umuiden beginnen. Het
zondagmorgen 26 juni 7.30 uur geen
daal en vice versa. Om deel te kunnen
vissersscheepje had anker noch radio
treinverkeer mogelijk. Het gaat hier om
nemen aan de 8km-tocht hoeft men geen
aan boord en werd door één man bede werkzaamheden die eerder deze
gespierde en afgetrainde prestatieloper
varen, de ijmuidense eigenaar. De aktie
maand i.v.m. de hoge waterstand geen
te
zijn, ook amechtige en dikbuikige buliet een aardig staaltje van samenwerdoorgang konden vinden.
rodienaren zijn van harte welkom. Er is
king tussen de in Zandvoort gestatioIn verband hiermee zullen de Intercity
geen tijdslimiet, ieder mag in eigen tempo
neerde redders zien.
treinen Zandvoort- Heerlen / Maastricht
de eindstreep opzoeken, kuierend desv.v. zullen worden omgeleid via Arnnoods.
hem en Nijmegen (reistijdverleging 1
uur); In de komende maanden zal het
genoemde baanvak nog twee keer gestremd zijn i.v.m. het aanbrengen van
de laatste twee nieuwe aanbruggen.

• ii

A. Rltman •
1948 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

BEL
voor ean
omroeperti*
12135

wordt donateur
van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.
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zomer '83 is begonnen zoals het hoort
14 juni - 20 juni 1983

!n tegenstelling tot de koude en kletsnatte lente, is de zomer op woensdag
22 juni j.l. wel begonnen zoals het
hoort: met zon, goed strandweer en
veel badgasten.

ondertrouwd: Michiel Heinrich Rügebregten Nicolette Petronella Hermeling; Branko Cerovac en Joanne Elizabeth Drew; Hendrikus Jacobus Lefferts
en Adriana Marijke Schuiten.

Een prima start van het hoogseizoen
met andere woorden. De drukte is op
dit moment vooral afkomstig van de
dagjesmensen die zich van hun witste
kant laten zien en dat snel willen verhelpen. De stroom van buitenlandse
gasten moet nog op dreef komen. Wel
kwamen in het weekeinde veel oosterburen voor een kort verblijf naar de
badplaats. Dat had te maken met de
ideale kombinatie van zon en veel vrije
tijd, vorige week vrijdag hoefden de
duitsers zich niet beroepsmatig uit te
sloven in verband met de 'dag van de
duitse eenheid'. Rond half juli gaan de
Rijnlanders en Westfalen op vakantie
en dat zal zoals gewoonlijk hier de no"dige drukte geven.
Het aantal boekingen voor hotels, pensions en kamerlogies loopt aardig op.
Het ziet er volgens vvv-direkteur Hilbers helemaal niet slecht uit. 'Ik heb
bovendien de indruk, zo meldt hij, dat
de aktie 'lekker weg in eigen land' zijn
vruchten begint af te werpen'. De kampeerterreinen zijn nu al mudvol. Aan
de vraag naar een plekje voor tent of karavan kan nog maar zelden voldaan worden. Reden voor veel toeristen om de
boulevard tijdelijk als woonplaats te
kiezen. Niet voor niets is het dorpsbestuur van plan een noodkampeerterrein
te vestigen op de voormalige puinstort
bij het circuit.
A.s. dinsdag kunnen de volksvertegenwoordigers daartoe besluiten. Men heeft
er f 40.000,- per jaar voor over, een bedrag dat liefst terug verdiend moet worden via de stagelden voor karavans en tenten.
Aan strand en zee is duidelijk merkbaar
dat het vermaak in de loop der jaren
van stijl is veranderd. De watersporters
hebben bezit genomen van de golven,
zeilers en surfers hebben veel zwemlustigen verdreven. Of misschien is de ani-

waterstanden
juni

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

25
26
27
28
29
30

04.13
04.51
05.25
06.03
06.40
07.17

12.15
12.53
13.25
14.03
14.40
15.17

16.41
17.18
17.54
18.30
19.07
19.45

00.41
01.18
01.55
02.30
03.07
03.45

geboren: Huig Hendrik, zoon van H.
A.G. Molenaar en A.C. Bos; Ingeborg
dochtervan R. Bierman en L. Eland.
overleden: Jan Carel Boll, oud 92
jaar; Anthonius Gerardus Pellerin, oud
69 jaar; Leonardus Barnhoorn, oud 72
jaar; Carolina van Loon geb. Kruiswijk,
oud 85 jaar; Elisabeth Catharina Rikkert, oud 49 jaar.

beeldje
voor
redders
mo voor het watergespartel zonder hulp- Ook Hilbers ziet er geen brood meer in:
stukken simpelweg afgenomen. Net zo'Ik heb er wel gestaan met een bos van
als de belangstelling voor aardige evene20 kinderscheppen en een megafoon:
menten als fortenbouwwedstrijden en
wie doet er mee? maar ze kijken je aan
zandfiguurtoernooien. Van 'sport en
of ze het in Keulen horen donderen.'
spel' heeft sport het dik gewonnen, het
Verwonderlijk is dat niet. Ook daar in
spel met eenvoudige middelen schijnt
genoemde gemeente, net als in de neouderwets.
derlandse steden en dorpen is het 'klei-

krocht - beheer blijft zoals het is
ondanks bezwaren jongeren
De huidige beheerder van gebouw 'de
Krocht', de heer J. Smit, zal als de
raad akkoord gaat zijn werk de komende jaren voortzetten.
In november 1981 werd hij op proef
genomen door het gemeentebestuur dat
met zijn handen in het haar zat omdat
het pand, 3 jaar geleden aangekocht van
het kerkbestuur, lange tijd geen vaste
eksploitant kon vinden. Ook gezamenlijk beheer door verenigingen, die gebruik
maken van de akkommodatie, is destijds ter sprake geweest, maar dat idee
werd al na een eerste inleidende gespreksronde abrupt verlaten.

B en w zullen a.s. dinsdag bij de samenkomst van het dorpsparlement voorstellen een definitief kontrakt te sluiten
met Smit. De hoofdlijnen van de overeenkomst: -huur en verhuur geschieden voor de tijd van 5 jaar met een opzegtermijn van minimaal 1 jaar;- de
huurprijs is voorlopig nihil; -de gemeente dekt het eksploitatietekort tot
een maksimum van f 10.000.- per jaar;
- de zaal moet beschikbaar zijn voor
plaatselijke verenigingen op data die
b en w aangeven; - de zaalhuur wordt
• De zandvoortse postzegelklup houdt door het badplaatsbestuur vastgesteld
a.s. zondag tussen 12.00 en 17.00 >jur
na overleg met de beheerder.
haar ruil- en koopbeurs. Belangstellenden, verzamelaar of niet, kunnen tegen
Als antwoord op de brief van de stichminimale entreeprijzen in hetGemeenting jeugdcentrum Iwanowitch, waarschapshuis een blik werpen op de zein suggesties gedaan werden voor een
gels, maar ook op munten en prentandere beheersopzet, heeft het kollege
brief kaarten.
een zuur kommentaar geschreven. Ge- •
Springtij
Doodtij

27 juni
20 juni

nieuws
kort & klein

ne' spel al bijna van straat verdwenen.
De keuze tussen een zak knikkers en
een crossfiets is evenmin moeilijk als
die tussen een zandkasteel aan de
vloedlijn en een transisterradio. Maar
heimwee helpt niet, dat is op zich al
uit de tijd, naar het zich laat aanzien.

brek aan kennis van zaken wordt de jongeren verweten en een ongefundeerd
oordeel over het beheer. Het verbaast
de bestuurders dat Iwanowitch al na
éénmalig gebruik van de Krocht zulke
stellige ideeën heeft. De jeugd moet er
volgens deze gedachtegang niet alleen
geweest zijn om een mening te berde te
brengen, maar zelfs heel vaak. Tweemaal, tienmaal of een gros bezoeken,
wie zal het zeggen.

Lof voor het betonen van mensenliefde
hebben de redders van de Koninklijke
Bond tot het redden van drenkelingen
wel vaker gehad.
Wiet de Prix d'Humanité kreeg de Bond
vorige week zaterdag echter een wat stoffelijker blijk van waardering nl. een
bronzen beeldje van de hand van mevrouw Sturm-v.d. berg. De kunstzinnige
onderscheiding werd door Lions-voorzitter Hoegen uitgereikt aan de sekretaris van de 'Koninklijke', J. Bisenberger. 'Als stimulans om het levensreddende werk tot in lengte van dagen voort
te zetten', vermeldde de praeses van de
Lions Club Zandvoort.

Het heeft de gezagsdragers gestoord dat
in de brief van de stichting de indruk
werd gewekt als zou de heer Smit zich
kunnen verrijken ten nadele van gebruikers en gemeente. Niet de portee van het
schrijven ons inziens, dat een klacht inhield tegen de hoge huur van f 300.per avond. Gedachten daarover worden
door b en w niet geventileerd.

eindspurt zaal voetbal
Zon en weder dienende barst hedenavond de Pellikaanhal uit haar voegen
door het publiek dat samenstroomt
om de ontknoping bij te wonen van •
het 13e zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi.

rekord in handen door met 19-0 korte
metten te maken met Bowling Zandvoort. Zij veroverden de veteranenkup.

Het programma voor vanavond luidt alsvolgt. Eerst zullen de duels om de 3e
Bij het ter perse gaan van dit artikel
en 4e plaats in beide divisies uitgevochzijn de finalisten nog niet bekend,
ten worden. Om 21.00 uur volgt een
met uitzondering van 1e divisionist de
gastopreden door Scott Fitzgerald,
Klikspaan, dat in een daverend treffen,
waarna de uitreiking van diverse prijwaarin Neeskens en Tahamata een hoofd- zen plaatsvindt. Tot slot de finale. Een
rol vervullen, Marcel SchoorI te pakken
treffen dat niet veel voetbalminnende
nam met 7-1. In de 2e divisie lijkt DuiZandvoorters zullen willen missen.
venvoorden hoge ogen te gooien.
Een paar uitslagen uit de kruispoules:
D VS - Rea 5-2; H B - Rea 2-0; Wapen
van Zandvoort - Colpitt 2-6; Duivenvoorden - Colpitt 6-2. De veteranen
van Looman kregen het toernooiskore-

eanduoürtse Noerartf

De medemenselijkheidsprijs was bij
vorige gelegenheden al overhandigd aan
een divers gezelschap illusteren: Max
Tailleur, Mies Bouwman, Prins Bernhard en majoor Bosschaert. Dit jaar
vond de uitreiking plaats in 'Riche' aan
de boulevard. De stichting 'Lions helpen kinderen' maakte van de gelegenheid gebruik om haar fondsen voor het
goede doel aan te vullen. De gala-avond,
opgeluisterd door de Dutch Swing
College Band en performer Scott Fitzgerald, werd door 200 gasten bezocht,
die samen zo'n f 10.000,- voor het
Lions-streven uit de portefeuille toverden.

over het strand

De pony's stonden eergisteravond te
trappelen van ongeduld om hun sprintje
langs de kustlijn te trekken. Ze moesten een uur langer wachten dan gepland,
want het duurde even voor het drukbezochte strand vóór paviljoen Club Maritime vrijgemaakt was en de baan uitgezet.
De geluidswagen van Versteege met
speaker Abbenes probeerde het langdurig oponthoud te verzachten en enkele honderden toeschouwers keken
ondertussen berustend uit over het
kalme noordersopje, dat zo aandoenlijk lag te glimmen onder de lage zon.
Om 8 uur vertrokken de paarden tenslotte paarsgewijs uit de geimproviseerde paddock naar de startstreep. Onder
het goedkeurend oog van burgemeester Machielsen, die in zijn Pioneer-vrijetijdskleding rondliep als John Wayne
himself. De voor het merendeel jeugdige
ruiters en amazones maakten er soms
een ware rodeo van, met bokkige pony's die niet allemaal even goed opgewassen bleken tegen de nabijheid van
zoveel belangstellende ogen.
Te lachen viel er zo genoeg. Maar genieten kon ook, want menig duel werd
door flitsende paarden uitgevochten, die
de 300 meter onder de benen lieten

o 17 juni j.l. was er voor de laatste
maal een 'indianenfeest' voor de kleintjes in de Jos v.d. Endenschool in oudnoord, gewoontegetrouw georganiseerd
door hoofdleidster mevrouw A. Kemp.
Op 12 juli gaan de kleuters, maar ook
de 1e en 2e klassers die een jaar lang
aldaar vertoefden wegens-de verbouwing van de Plesmanschool, in een feestelijke optocht naar hun nieuwe onderkomen aan de A.J. v.d. Moolenstraat.
De officiële opening vindt overigens
pas plaats in het komend schooljaar.
• Zandvoorter Jacques van der Meer
heeft op 23 juni 1983 in Nijmegen het
doktoraal eksamen politikologie (bijvakken: russies en theologie) met
goed gevolg afgelegd.
Gefeliciteerd.

eanduoortee hoerend

doorglijden alsof ze door de wind werden gedragen. Goede reklame op zijn
minst en een voorproefje voor de
kortebaandraverijen die a.s. maandag
vanaf 16.00 uur gehouden worden op
de Zeestraat.

foto Jacob Koning

een crosscountry bij de manege 'de
Bokkedoorns' aan de Zeeweg en overmorgen zijn de paardenliefhebbers weikom bij de monsterkeuring op het Gasthuisplein (aanvang 12.00 uur) en bij de
ringrijders die er 4 uur later op dezelfde
plek een gat in proberen te zien.

Morgen begint om 2.00 uur 's middags

Jakarta nu al
een begrip
in zandvoort
"Het zal wel de mond tot mond reklame zijn" veronderstelt André, eigenaar
van "Jakarta", wanneer we hem vragen
hoe het mogelijk is dat zijn Indonesisch
restaurant aan de Boulevard Barnaart
amper een week na de opening al een
begrip is in Zandvoort. Hoewel het
.sukses ook hem heeft verrast is hij zakelijk genoeg om vast te stellen dat
ook andere faktoren hebben meegespeeld. Zo was er in onze gemeente tot
dusver geen gelegenheid om echt Indonesies te eten en biedt de boulevard
tijdens de openingstijden van het restaurant, van 5 uur 's middags tot eventueel 3 uur 's nachts, volop gelegenheid
om te parkeren. Verder spelen natuurlijk de kwaliteit van het gebodene en
de ambiance een belangrijke rol. De in
riet gevatte menukaart vermeldt rijsttafels vanaf f 19.50 en zeer uitgebreide
voor f 32,50, maar ook eenvoudiger gerechten. Voorts kan de gast kiezen uit
niet minder dan zes soorten saté's , die
pas geroosterd worden na het doorgeven van de bestelling. Voor hen die, om
welke reden dan ook, afzien van het gebruik van vlees serveert "Jakarta" honderd procent vegetariese rijsttafels, en
dan is er natuurlijk de attraktie "iedere
maandag smuldag", hetgeen betekent
onbeperkt eten voor slechts f 21,50.
De bediening geschiedt in originele Indonesiese kleding waarbij André geassisteerd wordt door een aantal familieleden en zijn echtgenote de charmante

kinderdagverblijf kwestie van lange adem
Met een twintigtal belangstellenden
heeft de werkgroep Kinderdagverblijf
Zandvoort afgelopen maandag in 't
Stekkie van gedachten gewisseld over
de realisatie van haar doelstelling.

om te beginnen bij de O tot 4 jarigen en
een aparte babygroep. Anderen opperden de suggestie om in samenwerking
met de peuterspeelzalen een uitgebreidere opvang te realiseren en er gingen
ook stemmen op om juist voorzieningen te treffen voor de schoolgaande
jeugd.

Het grootste deel van de avond hielden
de kosten van het projekt de aanwezigen in de ban. De koele cijfers, verstrekt
door uitgenodigde deskundigen, werkHet kostbare projekt zou wellicht wat
ten ontnuchterend. Geen slechte zaak,
meer levensvatbaarheid krijgen als men
kon rekenen op vrijwilligers of werkewant willen de plannen voor meer permanente kinderopvang ooit het stadium loze medeburgers. Via de regelingen
van de zoete droom verlaten, dan is
het beter met beide benen op droge
grond te raken.
Voor een kinderdagverblijf van gemiddelde grootte, dat aan de eisen van de
tijd voldoet, zal jaarlijks, zo werd duidelijk, zeker f 300.000.- bijgepast moeten worden. Salariskosten voor het
personeel vormen het belangrijkste bestanddeel. Er bestaat weliswaar een rijksbijdrageregeling die ruim 90°/o voor
zijn rekening neemt -de gemeente zou
dan nog f 25.000.- moeten betalenmaar in 1978 is er een stop gekomen op
de lijst voor subsidieaanvragers. Die
gaan nu de wachtkamer in. Tot Sint Juttemis, naar iedereen vreest, want het
geldboompje in Den Haag is niet alleen
leeggeschud, maar zelfs tot in de wortels verschrompeld.
Gemeente noch partikulieren zijn in
staat zelfstandig de kosten te dragen.
De ouderbijdrage volgens de landelijke
normen is inkomensgebonden. Oplopend van f 12,- per maand voor de
minst draagkrachtigen, zoals bijstandsmoeders, tot f 550,- p.m. bij een inkomen boven de f 3500,- netto. Die bedragen gelden voor een 5-daagse kinderopvang en alleen voor het eerste kind.
Meerdere kinderen uit een gezin betalen de minimumprijs van f 12,-.
Behalve de weinig bemoedigende financiële kant van de zaak, werd maandag
ook gepraat over het leefgroepkarakter
van een kinderdagverblijf, de gebruikelijke dagindeling, de aktiviteiten e.d.
Praktiusr; informatie die weinig diskussi<; oprit;p. D(; werkgroep had het idee

hier
•
uw
brief
De terugkeur van Don Quichotte
Is de held uit het verhaal van Cervantes,
neer gestreken in Zandvoort? Met deze
vraag hield ik mij bezig toen ik het interview las met de Heer Meerburg in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 16 juni als
ook het artikel in het Haarlems Dagblad
van 15 juni j.l.
De gelijkenis met Don Quichotte is
daarom zo duidelijk omdat dhr. Meerburg aan alle kanten duidelijk laat blijken dat hij een strijder is tegen onrecht,
en dat hij hierin steeds belemmerd
wordt door allerlei mensen die hem
wijzen op door hem eerder gedane afspraken, mededelingen, sociale verplichtingen en algemeen fatsoen.
Toen de afgelopen week danook de 32
personeelsleden op uitnodiging van de
Horecabond FNV, bijeen kwamen om te
horen met welk plan deze bond zou proberen het aangevraagd collectief ontslag
te bestrijden, was er een voorzichtige optimistische stemming. Immers dhr. Wieffering had als vakbondsbestuurder laten

voor werkverruimende maatregelen, eksperimentele arbeidsplaatsen of gemeentelijke banenplannen kunnen de kosten
dan aanzienlijk gedrukt worden.
Juul van de Steur, gespreksleidster namens de werkgroep, konkludeerde terecht dat er nog heel wat te piekeren
overbleef. De initiatiefnemers gaan de
komende tijd aan de slag om alle suggesties onder de loep te nemen. Het
duurt nog wel even, zogezegd.

Maricel, die niet alleen een perfektie
gastvrouw is maar bovendien in haar
prachtige sarong en wit kanten kaba'ja
een heel mooi plaatje maakt. Palmen,
wajangpoppen, batik tafelkleedjes en
schemerlampjes van karbouwenleer
zorgen, evenals de bamboe betimmerini
voor een eksotiese sfeer, die over enige
tijd nog geaksentueerd zal worden door
levende muziek en een drietal danseressen die Indonesiese en Hawaiaanse
dansen zullen uitvoeren. Maar nu kunnen de gasten reeds verzekerd zijn van
een uiterst hoffelijke ontvangst bij het
binnenkomen, het gracieus aanbieden
van een sigaar of sigaret na afloop van
het diner, een kersenbonbon bij de
koffie en niet te vergeten een wóndermooi uitzicht op zee.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 26 juni a.s.:
10.00 uur: Ds. W. van der Wolk, Heem
stede.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 26 juni a.s.:
10.00 uur : Prof. dr. J. Veenhof, Amste
dam.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 26 juni a.s.:
10.30 uur: hr. Jos Kooreman, Amsterdam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 25 juni a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering mmv. Liturgiegroep.
zondag 26 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia kerkkoor.

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.
GESLACHTSZ! EKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

weten dat hij van plan was om flink verweer te bieden tegen de aangezegde ontslagen.
Hoe anders pakte het uit. Het enige verweer dat het personeel kreeg te horen
van dhr. Wieffering was dat zij er rekening mee moesten houden dat ontslag
voor de meeste niet was te ontlopen.
Bij collectief ontslag ligt een en ander
nu eenmaal wat moeilijk.
Op de vraag van een van de aanwezigen
waarom Bouwes Palace éérst verkocht
werd, en later het 'overtollige' personeel voor het gemak werd overgeheveld
naar Bouwes Hotel, moest hij het antwoord schuldig blijven, daar was hij niet
van op de hoogte.(? )
De bijeenkomst kreeg een andere wending toen dhr. Meerburg zelf verscheen.
Hij probeerde een ieder duidelijk te maken dat het samenstellen van de lijst
waarop die personeelsleden staan die
ontslagen moeten worden, met grote
zorgvuldigheid was gedaan.
Toen dan ook werd gevraagd met gebruik van welke criterea deze lijst was
samengesteld, werd een wat korzelig
antwoord geformuleerd in de zin van:
dat moeten jullie nu net niet vragen,
dhr. Pessers kan dat beter uitleggen.
Ook de vraag of er rekening mee was
gehouden dat er nog al wat 'twee verdieners' achterbleven en dat er veel
kostwinners werden ontslagen, was
voor dhr. Meerburg te lastig, natuurlijk
had hij daar ook een gedacht zo iets
kan je best aan dhr. Pessers overlaten!
Even dreigde het echter mis te gaan,

toen een der aanwezigen opmerkte dat
dhr. Meerburg zich te buiten ging aan
grote schijnheiligheid.
Deze opmerking werd onderbouwd met
de mededeling dat veel vakkundig personeel werd ontslagen en dat daarvoor
in de plaats ambulante 'zwartwerkers"
terugkwamen.
Dhr. Meerburg kwam heel even wat
rood over, dreigde een acute aanval
van hicper-ventilatie te krijgen, maar
pareerde de opmerking met een ge/.icht van : ik ben toch ook geen sociale werkplaats'.'
Uit de hele bijeenkomst werd maar
ée'n ding duidelijk. Dhr. Meerburg denk'
in cijfers, hij is immers een speculant!
Ik hoop dat het gesjoemel met mensen
ook politieke aandacht binnen de gemeenten gaat krijgen. Zij kunnen nu
dat deel van hun verkiezingsprogramma waarmaken als zij het hebben over
'zorgbreedte'.
Naam en adres van de inzender
zijn bij de redaktie bekend.

agenda
gemeenteraad
voor de bijeenkomst op dinsdag 28
juni in het gemeentehuis. De vergadering, de laatste voor dat het dorpsparlement met zomervakantie gaat, begint
zoals gebruikelijk om 20.00 uur.
1. Notulen van de vergadering van 31
mei 1983.
2. Ingekomen stukken:
-brief dd. 27 mei 1983 nr. 3360 van
fam. Prins waarin zij suggesties doet
om verbetering onveilige verkeerssituatie in de Patrijzenstraat;
-brief dd. 14 juni 1983 nr. 3600 van
de vereniging van Strandpachters
Zandvoort waarin zij suggesties doet
om geluidsoverlast d.m.v. levende
muziek met gebruikmaking van geluidsapparatuur te voorkomen en
geen algemeen verbod in te voeren.
-brief van het bestuur van de Vereniging van eigenaren flatgebouw Livorno Zandvoort waarin het verzoek
wordt gedaan om voortaan geen
Truckfestivals meer te laten plaatsvinden op het circuit.
-Brief van Werkgroep Kinderdagverblijf, inzake de uitslag van een gehouden enquête over de noodzaak van
een kinderopvang.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden.
5. Transakties onroerend goed.
6. Bestemmingsplannen e.d.
7. Voorjaarsnota 1983.
8. Preadvies schrijven Stichting Iwanowitch inzake beheer 'De Krocht'.
9. Verhuur gebouw 'De Krocht'.
10. Inbraakbeveiliging van het raadhuis.
11. Verpachting strand aan de 'Watersportverenigi'ig Zandvoort'.
12. Beëindiging huur Zeestraat 27.
13. Afsluiting onderdoorgangen Lorentzstraat.
14. Inrichting noodcamping op het terrein van de v.m. puinstort.
15. Warmwatervoorziening kleedakkommodatie voetbalvereniging 'Zandvoort'75'.
16. Muziekvergunningen strandpaviljoens.
17. Verdaging beslissing raad inzake beroepsschrift van de heer H.P. M. Lemmens m.b.t. oprichten dakkapel.
18 Herinrichting Gasthuisplein.
19. Rondvraag.

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
tel. 02507-141 31
WIJZIGING VAN OPENINGSUREN
1 JULI TOT 1 SEPTEMBER
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

13.00 uur
21.00 uur*
13.00 uur
13.00 uur*
21.00 uur
13.00 uur
21.00 uur*
9.00- 13.00 uur

WIJZIGING VAN TARIEVEN
Per 1 juli worden de abonnementsgelden voor volwassenen ouder dan
25 jaar verhoogd naar f 18,00;
volwassenen met een Pas 65+
betalen f 5,00 voor een bibliotheekkaart.
Het lenen van grammofoonplaten
wordt f 0,75 per album.

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

uw erkend installatiebureau voor csntnria
verwarming, airconditioning en loodgteterowarb,,
zowel nieuw ato onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -18484*

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

vraag offerte
wij kortMn

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al rmer dan 50 Jaar tot uw dienst

HaaF Ie m.. ..meest.e:rlóttc.l<i.i.iv. 16 ..... 31 54"28.

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuis&straat 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.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

SCHILDERSBEDRIJF C J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 00 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

omroepers
Te huur aangeboden
GARAGE
bij de Schelp. Inl. tel. 15212.

BEGRAFENISONDERNEMING

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

GEVRAAGD
ZELFSTANDIGE
KAMERHULP
voor de ochtenduren.
Hotel Faber - Kostverlorenstraat 15, voor tel. afspraak
1 28 25.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

AANGEBODEN
Te huur voor permanent

Drukwerk voor iedereen!

APPARTEMENT
f 800,- p.m.
inkl. gas, water licht, tel.
17385.

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

VOOR AL uw

Jansen Bóü w: t>V: t

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Haltestraat 65. tal. 12060

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

9.0019.009.009.0019.009.0019.00-

* Fonotheek geopend; op dinsdag
en woensdag geopend van 11.00 tot
13.00 uur.

belangrijke adressen

J. BLUYS

OUOENEIIi

A. FMman
1948
1983
35 Jaar tandtechniker
1973
1983
tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150.- tot f 360,
De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met ingang van 27 juni 1983
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretane
bij afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening (op werkdagen van 8.30 - 12.30
uur) voor een ieder ter inzage ligt een plan
voor de bouw van 40 wooneenheden op het
perceel Dr. Smitstraat 7 en een gedeelte van
de Banckertstraat en Burg. van Alphenstraat.
Tijdens de termijn van de ter visie legging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen alt plan indienen.
Zandvoort, 16 juni 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

NOORDHOLLANDS PHI LH ARMOIMISCH
ORKEST

Donderdag, 30 juni 1983, aanvang 20.15 uur
in de HERVORMDE KERK te
ZANDVOORT
Dirigent: Jan Cober
Solist:
Henry Couder de Beauregard, hobo
Het programma vet meldt werken van Mozart
en Schubert.
Voorverkoop van kaarten a f. 10,-- p.p.
(voor houders van een CJP of een Pas 65
f. 5,-- p.p.) bij het VVV-kantoor, Schoolplein l, Zandvoort, tel. 02507 - 17947.
Verder van 19.30 uur af aan de keik.

tal. 023-31 1460

v. «.Werft
mijn bakktr
•inds 1746
Gttthuicpldn 3
•n winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

voor a uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 1 2560

'Kortgeleden heeft de gemeenteraad van Zandvoort besloten dat vrouwen
en meisjes zich verre moeten houden van het openbare leven, zich zo weinig mogelijk moeten ontwikkelen en - behalve voor het doen van boodschappen en het van school halen van de kinderen- behoren thuis te zijn,
waardoor zij tegelijkertijd minder kans lopen te worden aangerand.
Dit besluit geldt in het bijzonder voor buitenlandse vrouwen, weduwen en
gescheiden vrouwen en vrouwen die een uitkering genieten.
Het toezicht op de uitvoering ervan is in handen gelegd van een speciale
commissie'.
Een onmogelijk bericht.
Het tegengestelde is het geval. Kortgeleden, op 27 april 1983, heeft de
Zandvoortse gemeenteraad een Emancipatiecommissie geïnstalleerd,
die tot taak heeft invloed uit te oefenen op het beleid van.de gemeente ten
aanzien van allerlei achterstandsgroepen, waaronder vrouwen.
Voor wie zo juist toch even geschrokken is zal dat een pak van 't hart zijn.
En waarschijnlijk ook voor allen, die denken tegen emancipatie te zijn,
maar het bovenstaande toch te gortig vonden.

Vrouwen in Zandvoort

Emancipatie, wat is dat? Uw woordenboek geeft het antwoord. Emancipatie staat voor vrijmaking, gelijkstelling. En de gemeente omschrijft het begrip als 'een proces, waarin mensen zich bevrijden van
beperkingen, die zowel gelegen zijn in de wijze waarop onze samenleving is georganiseerd, als in de eigen persoonlijkheid'.
Dat laatste- het zich bevrijden van beperkingen in de eigen persoonlijkheid - is een taak voor ieder persoonlijk.
Aan het eerste - het zich bevrijden van de beperkingen, die de
organisatie van de samenleving aan veel mensen oplegt - kan de
gemeente meewerken.
En dat is ze dan ook van plan te doen; zoveel en zo goed mogelijk.
Vandaar de al genoemde installatie van de Emancipatiecommissie.

.Het is toch altijd zo geweest?
De erkende voorvechters van emancipatie-en vooral van de emancipatie van de
vrouw - stuitten keer op keer op allerlei
situaties en opvattingen, die door veel
andere mensen lange tijd als normaal
zijn ervaren: en in veel gevallen nóg zo
worden ervaren.
- Achterstand in ontwikkeling bijvoorbeeld. Marie hoeft niet verder te leren,
want later gaat ze toch trouwen.
- Geringe waardering voor het werk
van vrouwen. Marie's huishoudelijk werk
is natuurlijk geen werk en haar werk
buitenshuis draagt vaak een tijdelijk en
ondergeschikt karakter.
- Een wankele rechtspositie. In crisissituatres vliegt Marie er als eerste uit.
- Een uitkeringsstelsel dat verschil
maakt tussen mannen en vrouwen. Is
Marie kostwinner? Nee? Dan moet ze
een half jaar na haar ontslag ook niet om
een uitkering komen vragen, ookal heeft
ze jarenlang precies dezelfde premies
betaald als ieder ander.
- De nog altijd heersende rolverdeling.
Natuurlijk draagt Marie de volledige
zorg voor de kinderen. Anders had ze
maar met moeten trouwen.
En als Marietje wordt aangerand is
dat haar eigen schuld.

Modern beleid
Zoals dat altijd gaat had aanvankelijk
slechts een beperkt aantal mensen in
de gaten dat er aan deze situaties en
opvattingen iets niet klopte.
En ze begonnen aan de bel te trekken:
hinderlijk vaak, maar vooral hard en
volhardend. Net zo lang tot de maatschappij ging vermoeden dat zij misschien toch wel eens gelijk konden
hebben.
Vandaag de dag is bijna iedereen het er
over eens dat alle mensen, mannen en
vrouwen, jongens en meisjes, blanken
en gekleurden, godsdienstigen en andersdenkenden, gelijke rechten hebben
en op dezelfde manier moeten worden
behandeld.
Maar in de praktijk blijken er nog allerlei
gewoonten te bestaan en ook allerlei
wettelijke bepalingen, die zo'n gelijke
behandeling m de weg staan.
De gemeenteraad heeft al die zaken
vorig jaar op een rij gezet en m de
zogenoemde Nota Emancipatiebeleid
aangegeven wat hij in de komende tijd
daaraan kan doen.
De nu geïnstalleerde Emancipatiecommissie heeft tot taak er aan bij te dragen
dat de gemeenteraad dat beleid ook zal
uitvoeren en burgemeester en wethouders te adviseren over de manier waarop.

De commissie zelf
Wie belangstelling heeft voor het
doen en laten van het gemeentebestuur weet dat burgemeester en wéthouders zich op allerlei terreinen
laten adviseren door speciale, daarvoor bestemde commissies.
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De nieuwe commissie telt negen leden:
wethouder E. H. C. Jongsma, raadslid
mevrouw L. M. J. Wind-van der Storm en
zeven burgerleden.
Hoe kwamen zij in de commissie terecht?
Door te reageren op een oproep van de
gemeente, dus zeg maar door gewoon
te solliciteren.
Dat is belangrijk. Want dat betekent
dat in principe iedere inwoner van
Zandvoort in de commissie had kunnen zitten. En dat er dus allerminst
sprake is van een exclusieve club van
emancipatie-hobbyisten.
Het betekent ook dat de nu benoemde
leden een verschillende achtergrond
hebben. Er zitten 'linkse' en 'rechtse'
vrouwen in, en vrouwen met totaal verschillende activiteiten en levensovertuigingen. En bovendien is een van de
zeven burgerleden een man.
Geen wonder dat daardoor ook de opvattingen van de leden verschillend zijn.
Maar dat vinden zij zelf juist heel gezond.
En dat is het ook.

Nieuws in de wijken
Een paar maanden geleden liet het gemeentcbestuur u weten dat het publicatieborden zou plaatsen in Nieuw Noord (winkelcentrumj en Bentveld (verkeerslichten).
Dat is inmiddels gebeurd.
Elke vrijdag wordt de informatie up to
date gemaakt, zodat ook de Zandvoorters
buiten het centrum zich op de hoogte
kunnen stellen van allerlei zaken, die voor
hen van belang zijn.

Kostbaarheden onbelangrijk
In verband met de aanslagen onroerendgoedbelastingen 1984 is het Bureau
Houdringe b.v. bezig de huizen in de
gemeente te taxeren op hun waarde per
l januari 1983.
De bewoners van de straten, die daarvoor
aan de beurt zijn, krijgen zo nodig* van te
voren bericht, omdat de woningen niet
alleen van buiten, maar mogelijk ook van
binnen zullen worden bekeken. Een tip:
vraag de taxateur die bij u aanbelt naar zijn
legitimatiebewijs. Dan weet u wie u
binnenlaat.
De taxateurs bekijken binnen de indeling
van uw huis, de onderhoudstoestand, de
aard van de voorzieningen zoals c. v. en
sanitair en eventueel de kapconstructie
(spanten, betimmeringen e.d.).
Zij interesseren zich echter niet voor uw
inboedel. U hoeft dus niet hun aandacht af
te leiden van uw kleuren-1. v. ofte proberen
andere kostbare zaken aan hun oog te onttrekken, eenvoudig omdat die roerende
zaken niet van belang zijn voor het bepalen
van de waarde van uw onroerend goed.
* Het is heel wel mogelijk dat er niemand
bij u aanbelt. Als u woont in een straat
met veel huizen van hetzelfde type heeft de
taxateur aan het bekijken van enkele
huizen genoeg.

Het gaat om deeltijdarbeid en duobanen
van het onderwijzend personeel, om de
opvang van kinderen in pauzes en plotselinge vrije uren e.d., kortom: het gaat
om praktische zaken, waarover de commissie het gemeentebestuur op nuchtere
wijze van advies wil dienen.

29 juni a. s.
De Emancipatiecommissie zal zes tot
acht maal per jaar vergaderen. Die
vergaderingen zijn openbaar en zullen als regel worden gehouden in het
raadhuis.

De zeven burgerleden van de commissie
mevrouw H. M. Biekman-van Haasbergen ,
mevrouw T. J. van 't Hof-Quasters
de heer B. E. Kater
mevrouw W. van Oord-de Haan
mevrouw Chr. Oudshoorn
mevrouw I. Veerkamp
mevrouw P. M. Vreugdenhil-Minderhoud
voorzitter en contactadres

Dr. Kuyperstraat 2
Vinkenstraat 36
Schuitengat 37
Van Lennepweg 12 II
Linnaeusstraat 3/2
Dr. Mezgerstraat 62
Mr. Troelstrastraat 10,
telefoon 12380

Organiseer een vergunning!
Een braderie, een optocht, een inzameling:
voor het organiseren daarvan is een
degelijk plan nodig. Meestal wordt zo'n
plan dan ook lang van te voren gemaakt,
zodat na verloop van tijd precies op papier
Staat wie wat wanneer en waar moet
doen.
Maar één ding wordt vaak tot het laatste
moment vergeten: de vereiste vergunning
van de gemeente.
Ook voor zo'n vergunning moet u de tijd
nemen, in elk geval meer of veel meer dan
drie weken.
Misschien lijkt u een periode van drie
weken of minder lang genoeg, maar de
gemeentesecretarie heeft er om allerlei
redenen niet genoeg aan, ook al omdat er
meer van dit soort aanvragen binnenkomen dan u wellicht denkt.
Bent u op dit moment bezig iets te organiseren in zomer of herfst? Komt u dan nu
even om de vergunning. Een kleine moeite,
die u en de gemeente veel narigheid kan
besparen.

lepziekte

Programma
Het emancipatiebeleid van de gemeente gaat zich in de komende tijd vooral
richten op het onderwijsaan de jeugd en
de vorming van volwassenen; op vrouwen- en deeltijdarbeid; op het deelnemen van vrouwen aan het openbare
leven; op het wonen en leven in Zandvoort, waarbij ook de voorzieningen en
de verkeersveiligheid een rol spelen; op
de gezondheidszorg; het namenstelsel;
de sport; de voorlichting; etc.
Wie wil weten wat daarbij allemaal komt
kijken moet de Nota Emancipatiebeleid
maar eens komen inzien. Interessante
lectuur.
Natuurlijk kunnen deze zaken niet alle
tegelijk aan de orde komen. Daarom
heeft de Emancipatiecommissie een
keuze gemaakt.
Ze begint met de emancipatie in het
onderwijs. 2e zal daartoe contact opnemen met de voorlopige medezeggenschapsraden van alle Zandvoortse scholen om samen met hen te bekijken wat
de scholen kunnen doen om de gelijkberechtiging van de leerlingen te bevorderen en hoe en in hoeverre de gemeente
daaraan kan meewerken.
Denkt u niet dat het hierbij alleen maar
gaat om verouderd lesmateriaal, waarin
jongens en meisjes en vaders en moeders een rol spelen die hun vroegerwerd
toebedacht en die vandaag de dag niet
moer 'kan'.
H'et gaat om veel meer. Zoals de talenII.-M <;n voorkeuren van jongens en meisjf. '/n hof; die te stimuleren.

EN VERDER

Let u daar eens op en gaat u eens luisteren. Wellicht hebt u suggesties waarmee
u de commissie van dienst kunt zijn.
Zulke suggesties zijn natuurlijk altijd
welkom.
De eerstvolgende vergadering van de
commissie wordt gehouden op woensdag 29 juni aanstaande en begint om
2O.3O uur.

Stap vooruit
Met het vaststellen van een emancipatiebeleid en het installeren van de
Emancipatiecommissie heeft het gemeentebestuur een grote stap vooruit gezet.
Het stelt daarmee officieel vast dat de
rol van de vrouw niet langer kan worden
beperkt tot die van 'dame in de kamer en
meid m de keuken', maat voortaan gelijkwaardig is aan die van ae man, op alle
terreinen.

GEMEENTE

De iepziekte is een naar verschijnsel en
een regelrecht gevaar voor elke gezonde
iep.
Hij wordt verspreid door de iepespintkever, die broedt in de bast van de boom
en vandaaruit zijn verwoestende werk
doet.
De kever voelt zich in de bast zo op z'n
plaats, dat hij daar blijft zitten, ook als de
aangetaste iep wordt gekapt, getransporteerd, in moten gehakt en verhandeld,
's Zomers en 's winters. Wie zich dus
iepehout verschaft - bijvoorbeeld voor de
open haard - verschaft zich tegelijkertijd
de iepespintkever en - onvermijdelijk - de
iepziekte voor de iepen in zijn tuin en in
zijn omgeving.
Daarom moet iepehout altijd worden geschild voordat het mag worden verhandeld.
Let u daarop.
Koop geen ongeschild iepehout, verkoop
het niet en sla het nergens op. al is het nog
maar zo weinig.
Als het hout is ontbast en de bast is
verbrand is het gevaar geweken en zijn de
nog gezonde bomen veilig. En daar gaat
het om.
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WERKGROEP HUISVESTING :

b en w lappen
afspraken
aan hun laars

• Van 19 t/m 25 juni trekt Gehandikaptenstrijd, een organisatie die opkomt
voor de belangen van gehandikapte mensen, met een 'krisiskaravaan' door Nederland. A.s.donderdag zal de karavaan, een
gezelschap van 40 mensen, haar tenten
opslaan bij Nieuw Unicum. Samen met
het aktiekomitee Eigen Bijdrage AWBZ
zal de groep op de Brink een programma
verzorgen, dat om 20.00 uur begint. Kabaret en diskussies vormen de hoofdmoot. De krisiskaravaan trekt ten strijde tegen de bezuinigingsdrift van het
kabinet Lubbers, die zwaar op het hoofd
van de gehandikapten neerkomt.

Het zandvoorts gemeentebestuur heeft
gisteren voor een termijn van 14 dagen
een nieuwbouwplan voor Groot Kijkduin ter inzage gelegd bij de afdeling
volkshuisvesting. Het plan behelst de
bouw van 40-Hat-eenheden op het
perceel Dr. Smitstraat 7 en een gedeelte van de Banckertstraat en Burg. van
Alphenstraat.
De Werkgroep Huisvesting is woedend
over deze stap omdat zo de hand gelicht wordt met een aantal gemaakte afspraken. Pas in augustus zou de gemeenteraad beslissen over de toekomst van
Kijkduin. Aanvankelijk waren er twee
alternatieven, nieuwbouw of renovatie
van het voormalige kindertehuis. In de
Stuurgroep voor 1 en 2 persoonshuishoudens, een adviesorgaan, werd daar
een derde mogelijkheid aan toegevoegd:
betrekkelijk eenvoudige aanpassingen
zouden met enige zelfwerkzaamheid
van de bewoners het gebouw weer bewoonbaar moeten maken, terwijl een
klein stukje nieuwbouw achter Kijkduin kon verrijzen. Unaniem ging de
Stuurgroep akkoord met het voorstel,
afkomstig van de Werkgroep, om een
dergelijk plan op haalbaarheid te laten onderzoeken. B en w bekrachtigden dat door, zij het laat, een amsterdams architektenburo in te schakelen.
Een overval, zo karakteriseren woordvoerders van de werkgroep, het starten
van de planologiese procedure voor
nieuwbouw. Een totale renovatie, het
zgn. 2e spoor, wordt er niet door geblokkeerd maar wel het Stuurgroepvoorstel waar eenzelfde procedure voor
nodig is. Dat is uitgesloten zolang het
huidige bouwplan op de burelen ligt.
Gemeenteraadsleden noch Stuurgroep,
laat staan Kijkduinbewoners zijn over
de stap van het kollege ingelicht Volgens de furieuse werkgroepleden zal,
als de procedure niet wordt teruggedraaid, in augustus van voldongen feiten sprake zijn, een aanvaardbaar alternatief om zeep geholpen en de woningzoekenden een duur oor aangenaaid.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidntraat
Ie en 3e woensdag van da maand vin
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.

eanduoortse NoeranJ1

• Morgenavond vergadert de emancipatiekommissie in het raadhuis, ingang
haltestraat. Op de agenda staat onder
meer een werkplan voor emancipatie in
het onderwijs. Aanvang van de bijeenkomst: 20.00 uur.

woordvoerder werkgroep : dit is een overval van het gemeentebestuur

• Vorige week zondagnacht werd een
winkel in surf attributen aan de Haltestraat bezocht door een zandvoortse jongedame van 15 jaar, die wel sportief gekleed wilde gaan, maar de fairplay-cup
niet zal winnen. Zij ging er via de niet
goed afgesloten achterdeur vandoor met
een aantal kledingstukken, maar werd
alras opgespoord. Zij wordt nog aan de
tand gevoeld over andere duistere zaakjes.

monsterkeuring en ringrijderij
aantrekkelijk kijkspel voor publiek
Afgelopen zondag vonden de naar onze
mening aardigste evenementen plaats
van de onder de auspiciën van de Stichting Hippodrome Zandvoort gehouden
Week van het Paard, namelijk de monsterkeuring en de ringrijderij.
Lang voor het aanvangsuur stonden de
glanzend geborstelde deelnemers met
schone soms zelfs gelakte hoeven en
ingevlochten manen en staarten te
wachten op de deskundige beoordeling van de keurmeesters Dick Treur
en Co Lemmers. Deze baseren die op
een algehele indruk, gezondheid.verzorging, stand van de benen en de stap
en draf van de dieren, aldus ladyspeaker Emmy van der Linden, die in haar
taak werd bijgestaan door Alfred (Racing School cf Champions) Abbenes,
die zich kennelijk ook bij de 1 p.k.'s

niet langer als rijdier kon dienen. Een
snelle aankoop redde Rawdur, die nu
als maskotte van genoemde manege
van een onbezorgde oude dag geniet,
van het slachthuis. Was er een groot
aantal pony's en paarden dat deelnam
aan de monsterkeuring, groot was ook
het aantal prijzen, zowel in geld als in
natura, geschonken door de ABN, het
Wapen van Zandvoort, de heer Van
Egmond, Taxicentrale Jansen b.v.,
het Karrewiel, Manfred Leer, Frites
d'Anvers, Mobil Benzine en Kaptein
Schoenen, zonder wie het organiseren
van de Week van het Paard niet rnoge-

mevr. Kraan-Meeth
thuisvoelt. Een defilé van kinderen
lijk zou zijn. Ook voor de ringrijderij
met pony's levert altijd een vertedewas er van deelnemerszijde veel berend schouwspel, zeker wanneer de
langstelling en dit jaar waren er opvallaatste veel weg hebben van een flinke
lend veel gelukkigen die er in slaagden
hond, zoals Othello en Queennie. Maar
ook Bella stal het hart van de toeschou- tot drie maal toe de ring over hun sa• bel te laten glijden. Rob van den Berg
wers toen ze na de bekendmaking van
haar eerste prijs onmiddellijk aan haar
had de algehele leiding, het jureren gebegeleidster Linda v.d. Grijn ontsnapschiedde door het echtpaar Lemmers
te om in haar eentje dolgelukkig over
waarvan de manlijke helft zich reeds
het parkoers te gaan galopperen. En
als keurmeester bij de monsterkeuring
verdienstelijk had gemaakt en Alfred
dan was er het ererondje van de 35-jarige Rawdur, de IJslandse pony die
Abbenes verzorgde voortreffelijk het
Philippe Dros, de eigenaar van Manege
kommentaar. Aan het slot van de midRuitersportcentrum Zandvoort, als
dag werden er zowel door hem als door
jongen gekregen had maar die, toen
Hippodrome-bestuurder Jan van Dam
hij er te groot voor werd, verkocht
waarderende woorden gesproken tot
moest worden. Twee jaar geleden hoor- de medewerkenden die niet alleen in
de Philippe Dros bij toeval dat de pony

A Op donderdag 30 juni a.s. geeft het
Zandvoorts Kinderkoor onder leiding
van zijn dirigent Henk Trommel een
konsert in gebouw 'De Krocht'. De begeleiding is in handen van Willem Poot
terwijl onze plaatsgenoot Ad Goossens
met zang en gitaar zijn medewerking
aan dit muzikale gebeuren zal verlenen.
Het programma ziet er aantrekkelijk
uit en ook ditmaal zullen een paar
kinderen in verband met hun vijfjarig
lidmaatschap in het zonnetje worden
gezet. Voor het konsert, dat 's avonds
om 8 uur begint, zijn aan de zaal ad
f.5,- kaarten verkrijgbaar.
• Vrijdagavond 1 juli zal om 8 uur de
ekspositie "Door het oor van de naald"
in het Cultureel Centrum worden geopend. Leonard de Vries, schrijver van
het boek "Dank U meneer Edison" en
Harry Belle, konservator van het fonografies museum in Amsterdam, zullen
een korte inleiding en demonstratie
verzorgen. De tentoonstelling omvat
fonografen en accessoires uit de kollektie van Jelle Attema en Eric Joosten.
a A.s. zaterdag en zondag 2 en 3 juli organiseert zwembad de Duinpan op haar
buitenterrein een kinderkermis en een
discotheek. De aktiviteit vindt plaats tijdens de openingsuren van het zwembad
d.w.z. tussen 10.00 en 17.30 uur.
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het zonnetje maar ook in de bloemen
werden gezet. Antoinette en Jan Schuurman, die aanwezig waren als kolonneleden van het Rode Kruis maar als zodanig gelukkig niet in aktie hoefden te
komen, kregen als onderscheiding een
fraaie rozet van de Stichting Hippodrome Zandvoort opgespeld. Al met
al een heel geslaagde hippiese dag in de
Week van het Paard, waarop de organisatoren met voldoening kunnen tenjgzien. Dat doen ongetwijfeld ook de
talrijke prijswinnaars waarvan U de
namen elders in de koerant tegenkomt.

2000 mensen bleven op
voor midzomemachtloop
De midzomemachtloop op het strand
krijgt voigend jaar ongetwijfeld een
vervolg.
De belangstelling van de liefhebbers
van het voetenwerk loopt, zo bleek
afgelopen vrijdag, in de pas met het
entoesiasme van de organisatoren.
Het evenement kan dus nauwelijks
mislukken tenzij het pijpestelen
regent.
Daar was vrijdagavond laat geen sprake
van,2000 deelnemers waren deze zomerse avond komen opdraven om de
8 kilometertocht tot een goed einde
te brengen. In atletiekstijl of bedaard
kuierend, joggend of in snelwandelpas, dat kwarn er niet op aan. Om 11
uur werd het startschot gegeven, waarna een vloedgolf van sportief geschoeide onderdanen de kuststrook overspoelde.

Alsof de maan niet zijn best deed, had
de organisatie ook nog voor licht in
het duister gezorgd. Fluoriserende
banden waren uitgereikt aan de gezonde nachtbrakers, die daarmee hoofd,
armen en benen sierden. De lange
lichtgevende rups was voor de talrijke toeschouwers op de boulevard
een fraai gezicht.
Na een half uur was de rapste van de
voetgangers al weer over de streep.
Even heen en weer geweest naar het
bloemendaalse strand, meldde haarlemmer Marius Jaspers. Zandvoortse
Ingrid Gordijn verscheen als eerste
dame bijna 10 minuten later bij de
Rotonde.

hong kong wint
zaalvoetbaltoernooi
Een beter slot van het 13e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi dan de
van spanning zinderende finale tussen
de teams van de Klikspaan en Hong
Kong had men zich niet kunnen wensen.

In de Pellikaanhal, die bijna uit zijn
spanten barstte van voetbalhongerige
toeschouwers, tikten de rivalen jongstleden vrijdagavond om en om het verraderlijke leer in de benauwde veste
van de konkurrerende keepers. Met
geen mogelijkheid viel te voorspellen
wie met de begeerde buit, de Nutsspaarbank-bokaal, naar huis zou gaan.
De terechte finalisten waren op alle
fronten aan elkaar gewaagd. Precies
1 minuut voor het eindflu itje viel de
beslissing toen Henk van Ingen de
vierde remisestand van het duel omboog in een overwinning voor Hong
Kong. Aan de 5-4 zege viel niet meer
te tornen.

omroepers
Aangeboden
WOONRUIMTE
voor 2 personen, f. 800.- p.
m., inkl. gas, water en licht.
Tel..1 73 85 na 21.00 uur.

lin Rouge in de 1e en Auto Versteege
in de 2e divisie. De bokalen werden
uitgereikt door sportwethouder Jongsma, de grote toernooi-prijs door de
heer Slinkert van de Nutsspaarbank.
ZVM-voorzitter Nijboer slaagde erin
bij zijn dankwoord iedereen te betrekken die meegeholpen had dit toernooi
voor de zoveelste maal tot een sukses
te maken.

A. Rltman
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UITSLAGEN MONSTERKEURING
EN RINGRIJDERIJ
Monsterkeuring:
kleine pony's : 1. Linda v.d. Grijn met
Bella; 2. Priscilla Bol met Pinok; 3. Dorien Jongsma met Goliath.
grote pony's: 1. Nathalievan Egmond
metThashir; 2. Brigitte Bol met Izman;
3. Nathalie Veenstra met Red Rabbit;
4. Daphne de Vries met Claudia; 5.
Tanja Taconis met Banjen; 6. Priscilla
Bol metSophiet; 7. Mendy Lubbe met
Lady; 8. Willeke v.d. Vegt met Hicha.
mbriek II grote pony's: 1. Ben van
Rossum met Disty; 2. Dana Reek
met Mitior; 3. Genevieve Geschiere
met Zorro; 4. Inez Wijken met Japie;
5. Daniëlle Laarman metTrisca Boy;
6. Linda van Dijke met Lucia; 7. Sandra
v.d. Grijn met Sylvia.
kleine paarden: 1. Yolanda Nysen met
Araks; 2. Maureen Braak met Sponon
3. Pieter Wolfs met Siobhann; 4. Claire
Spronk met Rong; 5. Kees Loos met
Chico; 6. Sacha ten Velden met Starben; 7. Daniëlle Horeman met Quipp;
8. Anita Koene met Kyron.
grote paarden: 1. Sacha Roode met
Tarba; 2. Kees Loos met Uccarios; 3.
Imke Broertjes met Masten; 4. Miranda
Kordes met Grey Jonny Boy; 5. Til
Tieken met Pepijn; 6. Nel Heeres met
Nilson; 7. Saskia Lagerwerf met Luuk;
8. Liesbeth Ko^;ng met Taco.
Het beste paard van alle rubrieken was
Tarba van Sacha Roode.
Ringrijderij:
kleine pony's: Alexandra Haver met
Pucky; 2. Linda van Dijke met Sylvia;
3. Sandra v.d. Grijn met Lucia.
grote pony's :
Bianca Koeleman met Polly; 2. Tanja
van Dam met Pachaida; 3. Karin v.d.
Bos met Pucky; 4. Willeke v.d. Veyt
met Hischa.
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ttonjaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

a.s. DONDERDAG 30 JUNI
's morgens 10.00 uur
HEDEN KIJKDAG

25e OPEN TENNISTOERNOOI ZANDVOORT

BEL
vooruit
omrotpMtj*
12135

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Telefoon 1 21 64

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:
a. het oprichten van twee toiletgebouwtjes
op "Het Naaldenveld" te Bentveld,
-.b. het oprichten van een garage op perceel
Haarlemmerstraat 8.

Het laaiend entoesiaste publiek had
al eerder kunnen genieten van de finale in de 2e divisie tussen Duivenvoorden en DVS. Overwinningen op resp.
Colpitt (6-2) en het Wapen van Zandvoort (3-0) en een zege op Rea (2-0)
en een gelijkspel tegen HB (2-2) brachten de poulewinnaars samen. Duivenvoorden verstoorde de illusies van de
DVS-ers met een afgetekende 4-2
winst. In de strijd om de 3e en 4e
plaats bleef HB in deze afdeling Colpitt met 3-1 de baas. In de 1e divisie
waren het resp. Marcel Schoorl en
Fotolitho Drommel (5-3) die deze
plaatsen verdeelden.
De Fair Play-bekers voor de sportiefste
teams in een overigens in zijn geheel
menslievend toernooi waren voor
Looman bij de veteranen, voor Mou-

BELANGRIJKE
INBOEDELVEILING

Betreffende bouwplannen liggen met ingang
van l juli 1983 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening voor een ieder ter
inzage.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaren tegen deze
bouwplannen indienen. Het raadhuis is geopend van 08.30 - 12.30 uur.
Zandvoort, 28 juni 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Over vier dagen -zaterdag 2 juli a. s. - wordt op de banen aan de Glee het startsein voor het jaarlijks open toernooi van de Tennisclub Zandvoort gegeven. Evenals voorgaande jaren mag de strijd voor het kampioenschap van het kustdorp
zich weer verheugen in een grote deelname van topspelers van zowel binnen als
buiten het distrikt. Zo kwamen er de afgelopen weken aanmeldingen binnen
uit Amsterdam, de bollenstreek, Amersfoort, Alphen, Tilburg en verscheidene
andere plaatsen waar de tennissport beschikt over klassespelers. De deelname
van tennissers van vér buiten het distrikt bevestigt overigens opnieuw de landelijke betekenis van dit toernooi, dat dit jaar voor de 25e maal door de vereniging wordt georganiseerd. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen ookde
veteranen, onder leiding van eks-toernooileider Jan Eizema, de kans krijgen
hun krachten te meten. Er zullen vanaf zaterdag t.e.m. 9 juli in totaal 350 partijen worden afgewerkt met als hoogtepunt de finalewedstrijd op laatstgenoemde datum. De prijzen voor de kampioenen zijn beschikbaar gesteld door bedrijven uit Zandvoort, Aerdenhout, Haarlem, Noordwijk, Heemskerk en Heemstede. Op de gemeente Zandvoort is tevergeefs een beroep gedaan het toernooi
te steunen, Jammer, vinden de organisatoren, maar het heeft hun enthousiasme om van het tennisfestijn een sukses te maken niet bekoeld.

raadslid gielen ergert zich
aan handelwijze kollege
Een omstreden passage in het konseptkontrakt tussen gemeente en Krochtbeheerder, dat vanavond in de raad
behandeld wordt, heeft inspraak nu-lid
Gielen in het geweer gebracht.

B en w willen in de overeenkomst een
artikel,, dat de gemeente het recht geeft
het huurkontrakt te ontbinden als de
huurder wordt opgenomen in een
psychiatries ziekenhuis. De kommissie
van publieke werken had onlangs grote
bedenkingen tegen een dergelijke klausule, die zij onnodig diskriminerend
vond. Het kollege heeft een toen voorgestelde wijziging echter naarde prullebak verwezen. De dorpsbestuurders
baseren zich daarbij op een kontraktmodellenboek dat, zo schrijven zij in
hc;t raadsvoorstel, door een reeks van
hoogleraren, rechters en advokaten is
samengesteld. Deskundigenpraat van
fjewicht,zo menen zij.
Het is mr. A. Gielen in het verkeerde
keelgat ijeichoteri. In een brief aan b

en w en de raad schrijft hij bits dat het
hem is opgevallen dat goede suggesties
uit kommissies wel vaker achteraf
worden weggewoven. De inspraak-nu
man laat weten principieel tegenstander te zijn van genoemde kontraktpassage. De psychiese problemen van
onze tijd zijn legio, verklaart Gielen,
velen zullen wel eens direkt of indirekt
te maken hebben gehad met een verblijf in een psychiatries ziekenhuis.
Voor lichamelijke ziekten ga je naar
een ziekenhuis, voor een kortsluiting
in de geest naar een psychiatries onderkomen. Wezenlijk verschil is er niet.
In navolging van de kommissie stelt hij
voor in plaats van de bewuste klausule,
die naar zijn mening het taboe rond de
psychiatrie in leven houdt en zelfs
koestert, te vervangen. Als de huurder
de eksploitatie aan een ander overdraagt of overlaat, mag de gemeente de
overeenkomst opzeggen, is de strekking
van Gielens amendement. Daarop kan
de gemeente zich beroepen bij langduri-

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581
ge ziekte, lichamelijk of geestelijk, van
de beheerder. Maar niet als de huurder
te veel gevergd heeft van krachten en
zenuwen en in overspannen toestand
een weekje uitrust in Vogelenzang, zo
begrijpen wij.

Het steekt het juridies geschoolde raadslid pijnlijk dat b en w klakkeloos model
len uit een boekje overschrijven. Dat
kan, zoals in dit geval .aanleiding geven
tot onbedoelde maar voor betrokken
eksploitant vervelende omschrijvingen
in de tekst van het kontrakt. Het kollege
kan dit voorkomen door een minder
slaafse navolging van het kontraktmodel, vindt dorpsparlementarier Gieien.
Vandaar zijn aansporing aan het adres
van b en w hun leven in dit opzicht te
wijzigen.

omroeper!
Mevr. Booker - B rederodestraat 172 (tegenover Pavil
joen Zuid) vraagt HULP
voor 4 weken van 9 - 11 u.
Liefst 's maandags en vrijdags. Tel. 13542.
Gevraagd Vakantieruimte
bij zee voor 6 jonge men-

sen 2e helft juli. Gaarne
reaktie tel, 020 - 733473.
Aangeboden: WOONRUIIV
voor maks. 2 personen,
f. 700.- p.m. inkl. gas, water en licht. Tel. 1 73 85 m
21.00 uur.

83e jaargang no. 48

vrijdag 1 juli 1983

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitrjave: zandvoortse koerant b.v.
tosse 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

kollege kreeg alle partijen
over zich heen

foto Jacob Koning

Zelden in Zandvoorts historie is een kollege zo ongenadig in zijn hemd gezet als
dinsdagavond tijdens de raadsbijeenkomsf.

burgerlijke stand
21 juni - 27 juni 1983
ondertrouwd: Franciscus Johannes
Antonius Maria Inden en Irma Strackx;
Alexander Albert Ritman en Johanna
Adriana Emerentiana Maria Vet.
geboren: Paulien dochtervan Cornelis Leegwater en Gerda van Loo.

Geen enkel raadslid, ongeacht de politieke kleur, bleef achterwege bij de stortvloed van kritiek op het beleid. De voorjaarsnota, vorig jaar met veel tamtam
aangekondigd als eerste konkrete uitwerking van de vvd-inspraak nu-politiek,
bleek nauwelijks meer dan een moeizame reeks cijfers. De talloze vragen van
de dorpsparlementariërs hadden in mei
al voor uitstel van behandeling gezorgd.
De beantwoording ervan door b en w in.
de junivergadering was zo minimaal dat
de raadsleden op hun achterste benen
stonden.

overleden: Engelina van den Berg,
geb. Versluis, oud 90 jaar; Bernardus
Maria Rudolphus Dinkelaar, oud 72
jaar; Willem Koper oud 77 jaar; Klaas
Koper, oud 81 jaar; Cornelia Elisabeth
van Beest, oud 89 jaar.

waterstanden
juli

H.W.
07.57
08.42
09.33
10.34
11.37
00.03
01.05
02.06
03.02
03.50
04.36
05.27

L.W.
15.57
16.43
17.35
18.36
19.38
08.04
09.05
10.05
11.01
11.48
12.36
13.28

H.W.
20.25
21.10
22.06
23.03

• De wetswinkel zal in verband met
de tijdelijke sluiting van het Gemeenschapshuis in de hele maand juli
geen kliénten kunnen helpen.
Geen gratis advies derhalve op de
1 e en 3e woensdag van die maand.

evenementen
agenda

L.W.
04.25
05.12
06.08
07.04
08.04
20.40
21.38
22.34
23.25
00.16
01.07
01.56

dinsdag 5 juli :
avondfietstocht, inschrijven en vertrek
2
Zo groot was de frustratie dat zelfs de
v.a. 18.30 uur, strandpav. 8 "Trefpunt"
3
machtige vvd-fraktie, zonder welks
ca. 30 km.
4
steun het kollege niet kan overleven,
konsert door kamerorkest van de Uni5
besloot zwaar geschut aan te laten rukversiteitvan Oxford in Hotel Bouwes,
6
ken. Na eerdere opmerkingen als: 'een
12.40
kaarten ad f 17.50 inkl. koffie en drank7
beschamende vertoning' en ' de memo13.38
je bij vvv, aanvang 20.00 uur.
8
rie van antwoord is een kindje met ern14.35
zaterdag 9 juli:
9
stige bloedarmoede', gaf liberale Rita
15.27
rondgang en show door muziekver. 'Soli'
10
de Jong de waarschuwing :'ook het ge16.19
Driehuis..
11
duld van een kollegeondersteunende par17.08
zondag 10 juli:
12
tij kan eens ophouden'.
17.57
standwerkerskonkoers, Grote Krocht,
v.a. 13.00 uur.
Een schot voor de boeg. Nog lang niet
vrijdag 15 juli :
midscheeps natuurlijk. Maar tekenend
konsert In de ned. Hervormde kerk
voor de verkoelde verhoudingen. Een
door Tacoma Youth Symphony Orchesbegrijpelijk sein van wanhoop ook van
tra, Washington State, aanvang 20.00
de vvd die de vaste grond van de verkieWETSWINKEL
uur, toegang f 2,50.
zingstriomf langzaam in een moeras
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
zondag 17 juli:
wethouder Flieringa moest het bijzonder ontgelden...
ziet veranderen. Het kollege loopt im1e en 3e woensdag van de maand van
zeilwedstrijden door watersportverenimers als een blind paard aan de teugels
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
ging 'Zandvoort', zuiderstrand.
van financiënwethouder Flieringa. Veel
Flieringa verdedigde zich met de moed
verstaan, bemiddelde tijdens een lange
donderdag 21 juli:
leuke dingen voor rechtse mensen zijn
der wanhoop tegen de ongezouten krischorsing metsukses. Flieringa had niet CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening midzomerfeest, hotel Bouwes.
er niet te beleven. Integendeel, de intiek van links en rechts. 'U doet net als- de indruk willen wekken dat de vermeen- Geeft advies, hulp en informatie, van
zaterdag 23 juli :
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
of het kollege geen mallemoer uitvoert', de aantijging uit de pvda-koker kwam.
jpraak nu-bewindsman kwam dinsdag
ballonoptocht, centrum dorp, aanvang
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
sprak hij met stemverheffing. Zijn benog rnet een nare surprise. Het is heel
19.30 uur.
Het incident op zich had geen politieke tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandgoed mogelijk dat de onroerend goed
toog kon die indruk niet wegnemen.
zaterdag 23 tot 31 juli:
betekenis. Maar het liet wel zien dat de voort. Telefoon 17373
belasting de komende jaren met 16°/o
Het zijn moeilijke tijden', beweerde de
Lunapark, kop van Lennepweg.
bestuurders in grote benauwenis verkeeromhoog moet.
dokter van het stel, wiens memorie van
zondag 24 juli:
MAATSCHAPPELIJK
WERK
den. Het spanningsveld tussen de volksantwoord door partijgenoot Gielen als
braderie, circuit, v.a. 13.00 uur.
Noorderstraat 1, telefoon 13459
vertegenwoordigers vóór- en achter de
Cda-er Ingwersen schetste de verrichtin- een 'postnatale depressie' getypeerd
woensdag
27 juli:
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
kollegetafel is sinds enige tijd met vele
gen van het kollege na bijna een jaar be- werd. 'Het spijt me dat u geen konkrewielerronde van Zandvoort, Centrum
maandags
tevens
van
19.00
20.00
uur.
sturen. 'U heeft een ton geleend aan het te voorstellen kunt krijgen, geen aanwij- procenten gestegen. Na de heksenketel
dorp. Inlichtingen: Versteege - tel. 14499.
circuit, maar dat kan niet doorgaan. Het zingen voor het beleid. Dat komt omdat van jongstleden dinsdag kunnen b en w
CRISISCENTRUM
vuurwerk, aanvang 22.30 uur.
idee van de noodcamping is door andede gemeenten steeds achter nieuwe haag- in de vakantie misschien even op adem
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
donderdag 28 juli:
ren bedacht. U moet maar zeggen wat
se richtlijnen moet aanhollen.' Een huile- komen.
023-256198.
openlucht vismaaltijd, Gasthuisplein,
u verder nog hebt gedaan, ik weet het
balkerig verhaal (Aukema) dat geen van
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
aanvang 19.30 uur (uitwijk bij slecht
niet. Maak er op zijn minst een liberaal
de raadsleden tot applaus kon bewegen.
heeft bij akute problemen.
lees verder op pag. 2
weer: donderdag 4 augustus).
festijn van. Maar zelfs dat niet. Het is allemaal slampamperig. En de oppositie
i :^,i-v' ;i?.f;': V HPjjj-j ü,;;,y.
wordt elke vorm van meedenken ontno- De geprikkelde stemming leidde al gauw
^ri'-ï'S.i^-^^'i';--/^^;^1
men'.
tot een ontploffing. In het nauw gedreven begon de inspraak nu-wethouder,
':>*JP--'^.:'-:'-^'\-r'^-^;^
Dat was ook de grief van pvda-er Aukedie bijna alle kastanjes voor zijn kollema. 'Het gaat niet om ons gelijk, maar
ga's uit het vuur moest halen, geheel onom argumenten en tegenargumenten in
nodig zijn ambtenaren te verdedigen.
openbaarheid terug te vinden.' De socia- Het was zijns inziens een schandaal dat
listen voelden er niets voor uitgebreid
de dienst financiën zwart gemaakt werd.
op de nota in te gaan. Dan konden ze
De nuchtere opmerking dat een aantal
wel aan de gang blijven, de vragen werzaken in de nota financieel niet goed
den toch niet beantwoord.
uit de verf kwamen, was geuit door vvder Methorst, maar Flieringa richtte zijn
vuurpijl op pdva-er Aukema. Een woede
uitbarsting tussen beide kemphanen zetDe uitdrukking 'milte de zaal op stelten. Fraktievoorzitter
icu-rriendelijk' bestond
Toonen eiste ekskuses, maar kreeg die
nog niet in het begin
niet. Daarop verlieten de socialisten het
van deze eeuw maar
dorpsforum. Cda-er van As, die zijn senizou zeker van toepasorentaak al vaker dit jaar goed blijkt te
sing zijn geweest op

1

adviesdiensten

orocten uit zandvoort

eanduoortee Noeranr-

;

de 140 meter lange
dubbele rutschbaan
in de duinen achter
het Grand Hotel, 's zomers een bron van vermaak voor zowel badgasten als inwoners.

eerste zandvoortse kleuterschool
ook de laatste die verdwijnt
voorgeschreven integratie van kleuter-

en basisonderwijs, de vergrijzing van
oud-noord en het tengevolge daarvan
teruglopend aantal kleuters de Josina
van den Endenschool met ingang van

PROTESTANTENBOND
zondag 3 juli a.s.:
10.30 uur c dienst verzorgd door eigen
leden.

het nieuwe schooljaar haar intrek gaat

nemen in de Dr. Albert Plesmanschool,
verdwijnt daarmee niet alleen de laatste

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 2 juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 3 juli a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met jeugdkoor St. Agatha.

zelfstandige openbare kleuterschool in
Zandvoort maar ook de eerste.

De Josina van den Endenschool mag
dan onder deze naam 'slechts' 29 jaar
bestaan, zij is een regelrechte afstammelinge van de Zandvoortsche Bewaarschool die in 1845 gesticht werd na een
initiatief van Ds. Suringer. Het verhaal
is bekend. Zandvoortse kinderen, aan
hun lot overgelaten omdat vader op
zee en moeder met vis naar de stad is,
vallen badgasten lastig met hun gebedel. Eén van die badgasten, de predikant W.H. Suringer, stelt zich in verbin-

ding met autoriteiten als burgemeester
J. van der. Mije, Ds. C. Swaluë en dokter C. Smits, die bereid zijn een bestuur
te vormen. Ds. Suringer gaat dan zelf
bij badgasten bedelen om financiële
steun. Klinkende namen als Van Lennep. Van Eeghen en Barnaartvan Bergen steunen niet alleen met klinkende
munt maar treden tevens toe tot het
bestuur, hun echtgenoten worden beschermvrouwen en wanneer dan nog
vorstelijke giften worden ontvangen
van de Prins van Oranje en Prins Frederik der Nederlanden, en het gonfs gestegen is tot f 3.309,86 kan een bewaarschool gebouwd worden op een
stuk grond aan de Duinweg dat door
beschermheer Barnaart om niet wordt
afgestaan. Het is aardig om in een artikel, dat ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school in het Zondagblad van de Oprechte Haarlemsche
Courant van 30 october 1905 verscheen,
te lezen hoe de Zandvoortsche Bewaarschool reilt en zeilt onder de verschillende besturen, waarbij de dagelijkse
leiding, zowel in het bestuur als in de
school in handen blijft van elkaar opvolgende predikanten. Als 'schoolhouderesse' wordt de weduwe L. Kloos geb.
Kracht aangesteld en haar aangeduwde
dochter zal haar, samen met Antje en
Geertje Koper, als helpster terzijde
staan. Er komen soms moeilijke jaren
waarin de kinderwereld geteisterd
wordt door besmettelijke ziekten. Zo
eist de cholera in 1848 veertien slachtoffers onderde leerlingen terwijl in
1854 vijf kinderen aan kinkhoest en
'rooden loop' sten/en. Wanneer de weduwe Kloos in 1883 eervol ontslag
krijgt wordt in haar plaats de latere
naamgeefster Josina Alida van den
Enden benoemd, die vijfenveertig jaar
lang de Zandvoortsche Bewaarschool
aan de Duinweg zal leiden.

HERVORMDE KERK
zondag 3 juli a.s.:
10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 juli a.s.:
10.00 uur : Ds. L. Dorst, Santpoort

Waneer in verband met de wettelijk

mevr. Kraan-Meeth

kerkdiensten

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
Heeft deze school een belangrijke rol
gespeeld in het leven van talrijke Zandvoorters, hetzelfde kan gezegd worden
van de in 1954 geopende Josina van
den Endenschool aan de Nic. Beetslaan,
die op 1 januari 1965 met 111 kleuters
het hoogste aantal leerlingen had. Mevrouw Kemp, vanaf de opening hoofdleidster, denkt met bijzonder veel plezier terug aan de beginperiode, waarin
ze samen met Hermie Camphuyzen
en Ineke Diemer de zorg over al die kinderen had. 'We hebben er wel eens een
vierde klas bij gemaakt want klassen
van zo'n 36 kleuters zijn eigenlijk te

wordt donateur

van
GREENPEACE

groot om te doen watje zou willen
doen', aldus Ada Kemp, die trouwens
met alle kollega's, onder wie Saskia
(Hummeloord) Beyer en Hyke Tebbenhof, prettig heeft samengewerkt. Op dit
ogenblik, nu er nog maar zesentwintig
kleuters zijn, runt ze de Josina van
den Endenschool alleen, maar dat betekent niet dat er lokalen leeg staan.
Marian Keur zit er met haar peuterklas
'Josientje' en in verband met de verbouwing van de Dr. Albert Plesmanschool nam mevrouw Grimberg in het
begin van het schooljaar er haar intrek
met de eerste en tweede klas. Een

soort mini-integratie dus waarbij een
leuk kontakt ontstond, een goede basis voor de toekomstige samenwerking
in de Dr. Albert Plesmanschool. 'De
kleuters krijgen daar een groot speelwerklokaal met een ruim 'natte;
hoek waarin o.a. een zand- en watertafel. Verder zijn er eigen toiletjes, aangepast aan kleuters' aldus Ada Kemp,
die er tenslotte geen geheim van maakt
dat ze de samenwerking met Coby Grimberg, Gerda Weidema en het hoofd Roei
Kroeze wel ziet zitten.

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

Vrijwillige Hulpverlening

17373

slotsf uk van hippiese week

foto Jacob Koning

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

varvolg van pag. 1

krediet voor gasthuisplein
Het is een driftig soort paarden dat meedoet aan de kortebaandraverijen, volbloedsprinters die onrustig briesend en
hoef schrapend staan te wachten op het
startsignaal.

Wat de rest van de bijeenkomst betreft
de Jaap Koning (gem.bel.) tegenover zich.
trok met name de rekonstruktie van het De laatste sprak van een historiese blunGasthuisplein de aandacht. Protesteren- der, maar kreeg lik op stuk van burgemeester Machielsen. 'Het plein moet tede omwonenden, de zandvoortse horerug naar de zandvoorters en de gasten, zei
kabond en vele anderen hadden pal na
het dorpshoofd, 'we kunnen nu goedma- 24 van dergelijke nerveuze dravers kwade verkiezingen al hun hoop gesteld op
men maandagmiddag bijeen om de
de vvd om de herinrichting tegen te hou- ken wat we aan verpaupering hebben
week van het Paard in stijl af te sluiten.
toegelaten. De historie van het plein
den. Zij kwamen van een koude kermis
thuis. De liberale wethouders, ook tegen- wordt juist hersteld'. Een verrassend gro- In vliegende vaart legden ze de 300 mestander Attema, achtten zich gebonden te meerderheid -4 tegenstemmen , 12 ter Zeestraat af, die met twee brede
aan het begin '82 genomen raadsbesluit. vóór - stemde voor de verlening van het sporen zand bedekt was. Het is de vakbekwame kalmte van de pikeurs in hun
En vvd-er van Caspel hield mede namens benodigde krediet a f 210.000.-.
sulkies die de heetgebakerde viervoeJoustra een pleidooi waarin het plein als
ters in het rechte spoor moet houden.
ontmoetingsplek i.p.v. als autostapelplaats centraal stond. Hij vond zijn kolHet evenement, georganiseerd door de
lega van Asperen, woordvoerder van de
Stichting Hippodrome Zandvoort, is
andere fraktiehelft, en een geëmotioneer-

elk jaar weer goed voor enkele duizenden toeschouwers, die ook ditmaal niet
te klagen hadden over zon en temperatuur. De jasjes konden nonchalant over
de schouder, de handen vrij om met
balpen en gokformulier een prijs in de
wacht te slepen. De totalisator maakte
een omzet van f 30.000.-.
Weinigen zullen hun ziel, beurs en zaligheid verwed hebben op de uiteindelijke winnares. Het was debutant Uncrowned die al zijn soortgenoten te
vlug af was. Gemend door de ervaren
Konijnenburg liep de merrie zich regelrecht in de grote ABN-prijs van f 3.750.-,
Zelf baankenner pikeur Ruud Pools
kon tegen dat sprintgeweld niets in-

brengen. Wel legde deze met!
Hanegem verdiend beslag op c
de plaats, op de hoef gevolgd i
Ullustre Queen. Umido Alba n
nieuw Ruud Pools, Une du Petal (Aad
Pools) en Sir Hollandia (Siem Martman)
deelden ruiterlijk de vierde plaats.

iwanowitch geeft het op
en staakt jeugdwerk
Dinsdag is jeugdcentrum Iwanowitch
gestopt met haar aktiviteiten. Zes weken na de openingsavond deelden de
jongeren op de raadsvergadering een
pamflet uit waarin het afscheid werd
aangekondigd.

Tot slot bedankt Iwan al degenen die
de stichting vanaf het begin hebben gesteund en een stukje vrije tijd hebben
gegeven om 'iets voor elkaar te krijgen
waar de politici geen trek in hebben:
een jeugdcentrum'.

Onmiddellijke aanleiding is de weigering van de raad om in te gaan op de
door de stichting jeugdcentrum aangedragen alternatieven voor het Krochtbeheer. Maar eigenlijk is dat, zo vermeldt de open brief, slechts de druppel die de boordevolle emmer heeft
doen overlopen.

Wethouder'Jongsma van welzijnszaken heeft voor een bewindsman ongewoon snel en emotioneel op het overDe wethouder van welzijnszaken meent
lijdensbericht van Iwanowitch gereadat in goed gezamenlijk overleg met
geerd. Woensdagmorgen lag er al
alle betrokkenen én een deskundige
een persbericht in de bus van de
aanpak iets tot stand had kunnen koportefeuillehouder. Geen blijk van
men. Helaas koos de stichting de weg
medeleven maar wel een op scherp
van de ongenuanceerde en onterechte
gezet oordeel over de oorzaak van
kritiek op iedereen, behalve op zichzelf,
het einde van de stichting voor open
" stelt Jongsma vast. Dat de gemeentejeugd- en jongerenwerk.
raad noch anderen voor Iwanowitch in
de bres zijn gesprongen beschouwt hij
als een bewijs van instemming met het
door hem en de overige leden van b en
w gevoerde beleid inzake de stichting.

De iwanowitchjeugd zet de feiten op
een rijtje. Tijdens de voorbesprekingen
om het centrum van de grond te krijgen is door wethouder Jongsma en
ambtenaar Pannekeet beweerd, zo
schrijven ze, dat het kontrakt tussen
gemeente en de beheerder van het gebouw al getekend was en er dus niets
meer gedaan kon worden aan de hoge
zaalhuur. Begin mei bleek dat daar
niets van klopte. Een brief aan b en w
waarin een goedkoper en intensiever gebruik van de akkommodatie geschetst
werd, bevatte een passage over de baropbrengst. Voor de zaalhouder aanlei-,
ding om de jongeren de toegang te ontzeggen. Twee geplande avonden werden
zo vergald.
De houding van de beheerder wordt
door onwil gekenmerkt, zo menen
de jongeren. Behalve de twee pogingen
om de deur voor hen te sluiten, heeft
hij onjuiste verklaringen afgelegd over
in de Krocht achtergelaten rommel en
belachelijke e'sen gesteld over verzekeringen en dergelijke. Wethouder Jongsma loog, zo gaat het schrijven verder,
over het kontrakt. De bewindsman van
jeugdzaken uitte het dreigement dat
als Iwanowitch zijn mond niet hield
de subsidie gevaar liep.
Dit alles is voor de initiatiefnemers reden om er de brui aan te geven. Als
subsidiëring betekent dat zij zich gedeisd moeten houden en hun kritiek
moeten inslikken, willen zij geen gebruik maken van het 'zwijggeld'. Bitter
gestemd feliciteren zij Jongsma met
zijn geslaagde poging een beginnend
jongerencentrum de grond in te boren. Ze geven hem het advies in het
vervolg geen woord meer te zeggen
over zgn. jeugdige vandalen.

nieuws
kort & klein

jongsma noemt Iwanowitsch laf...
Zo noemt Jongsma het laf van Iwanowitch om de schuld van de mislukking
op anderen te schuiven, inplaats van de
hand in eigen boezem te steken. Hij
.acht de staf van Iwanowitch in de eerste plaats verantwoordelijk voor de afloop van het eksperiment. Die kan
naar zijn stellige overtuiging 'dit werk
niet aan'. De vvd-wethouder vindt de
kritiek van de stichting op de bereidheid en medewerking van het gemeentebestuur onzinnig. Dat heeft er alles
aan gedaan om Iwanowitch in hetzadel te helpen, o.a. door het beschikbaar stellen van een behoorlijke subsidie.

aanvallen van de zijde van de stichting.
Ook hier heeft Iwanowitch naar zijn
idee verzuimd ongelijk te bekennen,
nadat onomstotelijk was komen vast
te staan dat de stichting het bij het verkeerde eind had. 'Maar ja', laat Jongsma zich geïrriteerd ontvallen, 'Iwanowitch mag alles en anderen niets'.

Ondanks de saamhorigheid over het gevoerde beleid waarover Jongsma rept
krijg je de indruk dat hij op persoonlijke titel en in een emotionele opwelling het persbericht heeft gedikteerd.
Het draagt weliswaar het brief hoof d
van de gemeente Zandvoort maar is
alleen van zijn handtekening voorzien.
Dat is nogal ongebruikelijk wanneer
er sprake is van een gezamenlijk optreden van het kollege

omroepers
b. bouwman
tandarts
afwezig
van 2 tot 10 juli
waarneming:
a. doorgeest

Jongsma neemt het in zijn schrijven op
voor de beheerder van 'De Krocht' die
naar zijn mening heeft bloot gestaan
aan onjuiste en uit de duim gezogen

• The Oxford Orchestra, samengesteld
uit studenten van de in die plaats gevestigde universiteit, geeft op dinsdag
5 juli ais. een uitvoering van werken
van o.a. Bach, Copland, Stravinsky en
Wagner in de konsertzaal van hotel
Bouwes. Het gezelschap musicerende
studenten maakt momenteel een 8-daags
toernee op het vasteland en dankzij een
konnektie met een Londens theaterburo vindt het in Nederland geplande konsert in Zandvoort plaats. De entree bedraagt f 17,50 p.p. en de toegangsbewijzen zijn v.a. heden verkrijgbaar bij het
vvv-kantoor en hotel Bouwes. De uitvoering begint om 20.00 uur.

•
morgen een lustrum in Zandvoort. Voor de vijfde maal presenteert
de folklorevereniging 'De Wurf' een
show van historiese kostuums waaraan
dit keer wordt deelgenomen door delegaties uit Drente, Noordwijk, Scheveningen, Volendam, Hindelopen, Marken. Spakenburg, West-Friesland, Walcheren en Gelderland. De kostuumparade zal worden afgewisseld met een
optreden door de dansgroep West-F riesland, de Klepperman van elven uit Laren en de dansgroep van de organiseren• Vanaf dinsdag 5 t.e.m. 30 juli a.s. is
de vereniging. Wanneer het water bij
bakken uit de hemel valt of windkracht in de openbare bibliotheek aan de Prin8 toeslaat verhuizen de deelnemers naar sesseweg een door het Wereldnatuurfonds Nederland beschikbaar gestelde
gebouw De Krocht.
kollektie fotoos te bezichtigen van
deelnemers(sters) aan de internationale
• Het bestuur van de afdeling Zandfotowedstrijd van het natuurtijdschrift
voort van de vvd is met ingang van
'Grasduinen'. In het kader van de ekspojuni j.l. als volgt gerangschikt: H.G.
sitie worden op video vastlegde beelden
Sikkens (voorz.) - J.C. Meijer (ondervertoond van projekten van natuurbevoorz.) - F. Henrion Verpoorten (secr.)
scherming in binnen- en buitenland. De
D.G. de Leeuw {penn.m.), de dames
bibliotheek verschaft nadere inlichtinB.E. de Jong en C.H. Bense en de hcgen over data en aanvangstijden van het
ren W.W.S. Tates en A. van Marie.
draaien van de videobanden.
Het sekretariaat is bereikbaar op Postbus 130 - 2040 AC Zandvoort, en onder tel. 02507-1 36 58.

KLEUTERLEIDSTER
zoekt per 25 augustus
a.s. in Zandvoort of
directe omgeving

2 K. APP./zit-sIpk. met
kookgel., douche, toilet
e.d./kosthuis.
Reacties 072-11 5939.
Gevraagd Vakantieruimte
bij zee voor 6 jonge mensen 2e helft juli. Gaarne'
reaktie tel. 020 - 733473.

Te koop gevraagd
handkar of bakfiets,
Tel. 02550-15440

A. Ritman
1948 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
1983
Hen Jaar

morgen en overmorgen
IN Zwembad De Duinpan.

Vondellaan 57 telefoon 12170

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken bekend dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 15 juni 1983 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding
van de aanvraag van Dirkson B.V. te Hoofddorp voor een dergelijke vergunning voor het
oprichten en in werking hebben van een
supermarkt met bijruimten en shops, gelegen
aan de Burgemeester Engelbertsstraat no. 21
te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente
Zandvoort, sectie C no. 5538;
De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen van 30 juni 1983 tot 30 juli 1983
ter inzage ter gemeentesecretarie, af d. algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort,
op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur, alwaar
desgewenst een mondelinge'toelichting kan
worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te
Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 - 14.00
uur.Ingevolge artikel 44, tweede lid van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
tot..30 juli 1983 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 dan wel 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, afd. geschillen van bestuur,
Binnenhof l, 2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 29 juni 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
de burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.

govesttgd In Zandvoort

telefoon 1 43 65

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

Orokwerk voor iedereen!
* tweawielerbocfcijf
Maltastraat 18 - Zandvoort
Tetef oon 02507 - 1 44 90

D R U K K E R IJ

Van Petegem ».*
Kcrkpad 6 - Tel. 12703 - Zandvoort

mijn bakker
einde 1746
Garôhuisptein 3
ea viakokentruia
Nttiw Noord
Tel. 12129

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,Da Dri* Starren,
Lange Boeaardstraat 6 - Haarlam
(bij de Botarmarkt)
tel.023-31 1460

Oorlogen

Bloedtransfusie

Donorwerving

Vluchtelingen

Welfare

Aardbevingen

Wegenhulpposten

Rampen binnenland

t HELP!
GBRO 6868.4- RODE KRUIS DEN HAAG.

CüüEMEiTHM BJK
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend instaHatiebureau voor central*
verwarming, airconditioning en loodgietarawerk,
zbwet nieuw al» onderhoud...

kamariingh otmesstraat 38/zandvoort/
tetefoon 02507 -184 84*

VOORAL UW
vrasg offerte
wiHcofiMn

* utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
» restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
"
*

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al moor dan 50 jaar tot uw diarat

ÜwüiilivVvb v.

^S.aa^:l:elnÉumHcsierïtjtt^ii:u(hi:ib'...-..315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstrsat 33
totefoon 122 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

reklamestudio de zwager/zand voort
drukkerij oudt / zandvoort

83e jaargang no. 49

dinsdag 5 juli 1983

eanduoortse

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

edisons spraakmakende scheppingen
in zandvoorts kunstcentrum
Onder grote belangstelling vond vrijdagavond in het Cultureel Centrum de opening plaats van de ekspositie 'Door het
oor van de naald', samengesteld uit de
kollektie fonografen en grammofoons
van onze plaatsgenoot Jelle Attema en
Eric Joosten uit Santpoort.
Harry Belle, direkteur van het Fonografisch Museum te Amsterdam, dat medewerking heeft verleend aan de totstandkoming van de tentoonstelling, sprak
een woord van welkom tot de talrijke
genodigden, waarin hij de beide v.erzamelaars en Emmy van Vrijberghe de Coningh komplimenteerde met de inrichting van de ekspositie, die hij als uniek
voor Nederland bestempelde.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
schreef Jelle Attema het boekje 'De geschiedenis van de sprekende machine',
waarvan Emmy van Vrijberghe de Coningh aan de auteur, aan Eric Joosten,
Harry van Belle, de schrijver Leonard
de Vries en aan Jan Damen, werkleider
van Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland in Alkmaar waar het gedrukt werd, een eerste eksemplaar uitreikte. Daf! Leonard de Vries gevraagd
was een inleiding te houden was niet
zo verwonderlijk. Als schrijver van
'Dank U meneer Edison' heeft hij
zich grondig verdiept in de persoon
van de grote uitvinder aan wie de
mensheid de fonograaf te danken heeft.
Spreker wees er op dat Edison met drie
maanden lagere school niet kon bogen
op een langdurige opleiding. Zijn in de
zomer van 1877 uitgevonden fonograaf
was in een vonk van inspiratie uit de
lucht komen vallen en was zo simpel
dat ze ook in 1700 uitgevonden had
kunnen worden. Hoe Edison te werk
was gegaan werd even later door Harry
Belle gedemonstreerd met een replika
van de eerste bladtinfonograaf. Daarna
betuigde Jelle Attema in een geestige
toespraak zijn dank aan de medewerkenden, in het bijzonder aan Emmy
van Vrijberghe de Coningh, die hij niet
alleen een wasrol aanbood maar (voor
insiders een doordenkertje) ook notenpaté.
Met 'uniek voor Nederland' had Harry
Belle niet teveel gezegd en het is dan
ook niet verwonderlijk dat het Cultureel Centrum 'Door het oor van de
naald' belangrijk genoeg achtte om
haar te rangschikken onder de grote
overzichtstentoonstellingen die langer
dan de gebruikelijke periode van een
maand geopend blijven. Op de ekspositie treft men fonografen aan, diktafoons, grammofoons, accessoires en
reklamemateriaal uit de begintijd van
'the speaking machine'. We zagen
prachtigen houten fonografen waarop
in sierlijke letters 'Edison Home Phonograph' en voorzien van enorme hoorns
van metaal of karton, diktafoons uit
het begin van de twintigste eeuw en

juli

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

6
7
8
9

00.03
01.05
02.06
03.02
03.50
04.35
05.27

08.04
09.05
10.05
11.01
11.48
12.36
13.28

12.40
13.38
14.35
15.27
16.19
17.08
17.57

20.40
21.38
22.34
23.25
00.16
01.07
01.56

10
11
12

grammofoons waaronder een eksem- '
plaar met een hoorn uit 1910, eentje
uit 1915 met ingebouwde hoorn en
regel baar door twee deurtjes aan de
voorkant, het grote salonmeubel in
Queen Anne stijl dat omstreeks 1925
zijn intreden deed en dan natuurlijk
verschillende koffergrammofoons
waaronder die met het
mevr. Kraan-Meeth
bekende hondje. Verder kinderplatenspelers, vaak met afbeeldingen van
spelende kinderen op de zijkanten, en
zelfs een paar antieke poppen met ingebouwde platenspeler. En dan vergaten we nog de vitrine met accessoires
als wasrollen, naaldenslijpers, platenborstels en nostalgiese doosjes met
grammofoonnaalden. Het boekje dat
in het Cultureel Centrum voor f 9.50
te koop is gaat niet alleen uitgebreid
op. het tentoongestelde materiaal in
maar biedt bovendien een schat aan
informatie. De ekspositie is, met uitzondering van maandag en dinsdag, tot en
met zondag 2 oktober a.s. dagelijks geopend van half twee tot vier uur. Van
harte aanbevolen!

evenementen
agenda

• Vrijdagnacht brandde aan het Nassauplein een leegstaande kamer op de
begane grond van een voormalig hotel
volledig uit. De politie waarschuwde
na de eerste melding de bewoners van
het pand, die tijdelijk in het buro aan
de Hogeweg werden ondergebracht.
Twee ervan vonden een slaapplaats
in een pension. De brandweer had zeker een uur werk om elk spoor van
vuur te verwijderen. De oorzaak van
de brand is nog onbekend.
WERKGROEP HUISVESTING IN OPEN BRIEF:

nieuwbouw groot kijkduin
is al bekokstoofd
In een open brief aan de gemeenteraad
heeft de werkgroep Huisvesting Zandvoort vorige week geprobeerd de aandacht van de raad te vragen voor de
gang van zaken rond Groot Kijkduin.
Zoals de koerant al eerder meldde is de
werkgroep ontzet over de per advertentie aangekondigde ter-visie-legging
van een nieuwbouwplan aan de Dr.
Smitstraat e.o. Eén dag voor het begin van het zomerreces, zo zegt het
schrijven wantrouwend, dat wil zeggen, als het kollege kwaad wil kan
Kijkduin over drie weken gesloopt zijn
zonder in de wielen gereden te worden
door de raad. Geen haan die er naar
kraait.
Volgens de ambtenaren van de dienst
volkshuisvesting zou de procedure niet
inhouden dat andere alternatieven voor
het gebouw niet in aanmerking komen.
Maar ook daar kan men er geen touw
meer aan vastknopen, schampert de
werkgroep. Bij nadere informatie blijkt
wel degelijk dat het bouwplan andere
mogelijkheden de weg verspert. De provincie kan immers maar voor één plan
tegelijk een vergunning afgeven.

Het zgn. 3-sporenplan is daarmee van
tafel geveegd. Van het renovatieplan,
goedgekeurd in mei '82 zijn trouwens
de tekeningen nog steeds niet bestekdinsdag 5 juli :
klaar. En het spreekt boekdelen, zo
avondfietstocht, inschrijven en vertrek
v.a. 18.30 uur, strandpav. 8 "Trefpunt" gaat de brief verder, dat plan nummer
3, een gekombineerd nieuwbouw/verca. 30 km.
bouwplan volgens de afspraak tussen
konsert door kamerorkest van de Unigemeente en architekt pas op 11 juli
versiteitvan Oxford in Hotel Bouwes,
kaarten ad f 17.50 ink!. koffie en drank- klaar is, precies de dag dat de beroepstermijn van het nieuwbouwprojekt verje bij vvv, aanvang 20.00 uur.
strijkt.
zaterdag 9 juli:
rondgang en show door muziekver. 'Soli'
Het maakt allemaal deel uit van het
Driehuis..
overrompelingsbeleid dat het kollege
zondag 10 juli:
voert, een politiek van voldongen
standwerkerskonkoers, Grote Krocht,
feiten, die niets van doen heeft met
v.a. 13.00 uur.
demokratiese besluitvorming en een
vrijdag 15 juli :
konsert In de ned. Hervormde kerk
belediging is voor de rechtsstaat. Er
door Tacoma Youth Symphony Orches- valt helemaal niets meer te kiezen voor
de gemeenteraad, het is al bekokstoofd,
tra, Washington State, aanvang 20.00
uur, toegang f 2,50.
aldus de briefschrijvers.

Nu het kollege regelmatig raad en stuurgroep voor gek zet door op eigen houtje
wat aan te rommelen en afspraken te
negeren, hebben wij er steeds minder
behoefte aan als vlag te dienen op een
dergelijk asociaal woningwanbeleid, zo
eindigt de werkgroep haar verbitterd
schrijven.
De verwarring is, zo bleek in de raadsbijeenkomst na vragen van pvda-er Toonen, ten top gestegen. Er cirkuleren inmiddels al 4 plannen. Volgens burgemeester Machielsen is de architekt met
het gekombineerde verbouw/nieuwbouwprojekt, waar de werkgroep op
doelt, zijn boekje te buiten gegaan. Die
had alleen de haalbaarheid van het 3e
spoor, een vertimmerplan -aanpassing
met eenvoudige middelen- mogen onderzoeken. De raadsleden begint het
langzamerhand te duizelen, maar niet
de eerste burger. 'We moeten al die
plannen de baas zien te blijven', sprak
de magistraat gedecideerd.
Dat moet ons insziens niet al te moeilijk zijn. Het staat immers als een heipaal boven water dat het dorpsbestuur
afstevent op nieuwbouw. Wat dat betreft zijn er heel wat valse verwachtingen gewekt. Alternatieven komen alleen nog in zicht als het nieuwbouwplan in een laat stadium mocht stranden. Geen 4 sporen dus, maar 1 spoor
met wat rangeerlijntjes. Als zachte
heelmeester legde Machielsen vorige
week nog een pleister op de wonde.
Hij deelde mee dat mogelijk een stuk
van de Kijkduingevel zou blijven staan.
Facades, daar zijn ze hier goed in.

• De door het stranddetachement
van de gemeentepolitie voor dit seizoen
aangekondigde verscherpte kontrole op
strandbezoekers die zich niet aan de regels houden, heeft in de eerste zes weken dat het detachement langs de kuststrook patrouilleert 53 bekeuringen opgeleverd. 44 bezitters van loslopende
c honden en 13 volwassebeb zonder een
draad aan het lijf buiten het naaktstrand, kregen voor hun overtreding
een boete. Ook bestuurders van auto's,
die zonder vergunning over het zand
hobbelden, werden aangepakt. 6 gingen
er zonder mankeren op de bon. Een
strandpachter kreeg een proces verbaal
voor 52 liter alkohol die volgens de
voorschriften niet in zijn paviljoen
mocht worden geschonken.
Hetvuurwater werd in beslag genomen.
''Een speuticht naar lieden -in het politiebulletin aangeduid als zgn. schennisplegers- langs de drukbereden fietsroete naar de zustergemeente Noordwijk
bleek tevergeefs. De politie was door
passanten over hun verblijf getipt,
maar er viel geen schenner te bekennen. Een hele geruststelling.

informatlebys overmorgen in zandvoort

famiiieberichten
Heden nam God tot Zich mijn lieve zuster, onze
tante en oud-tante
ELISABETH MARIA CORNELIA
VAN DER M l JE
in de ouderdom van 83 jaar.
Uit aller naam:
M.T.J. van der Mije
2042 XM Zandvoort, 3 juli 1983
Herman Heijermansweg 1 -31
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van de Vereniging 'Onderling Hulpbetoon' aan
de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen woensdag 6 juli van 15.30
tot 16.30 uur.

Op donderdag 7 juli a.s. kan het publiek kennismaken met de Zandvoortse politie, eventueel de kennismaking hernieuwen. Van 's morgens 10 tot 's middags 5 uur zal op de Rotonde de politie-informatiebus staan.
Deze is ingericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt bemand door korpsleden van de
Zandvoortse Gemeentepolitie. Foto's en verklarende tekstpanelen geven een duidelijk beeld van hetpolitiewerk en zullen ongetwijfeld bijdragen tot verbetering van de relatie politie-publiek. Evenals voorgaande
jaren zal ook het plaatstelijk brandweerkorps met de z.g. hoogwerker en andere brandweerauto's aan deze
voorlichtingsdag zijn medewerking verlenen.

kinderkoor voelt zich thuis
in nieuwe omgeving
• De Kerkeraad van de hervormde gemeente heeft een beroep uitgebracht
op Ds. J.A. van Leeuwen, hervorm predikant te Steggerda (Fr.). Ds. van
Leeuwen is gehuwd en heeft drie kinderen. Morgen, 6 juli brengen mevrouw
en Ds. van Leeuwen een kennismakingsbezoek aan de hervormde gemeente
in Zandvoort, dat zal worden afgerond
met een bijeenkomst in het Jeugdhuis
waar de gemeenteleden 's avonds tussen zeven uur en half negen in de gelegenheid worden gesteld om met het
predikantenechtpaar kennis temaken.
• De volgende prijzen in de Zandvoortmeeuwen-loterij zijn nog af te halen op
het adres Hasebroekstraat 6, tel. 13391.
nr. 0332 - varenplant; nr. 052? - waardebon f 25.-; 0574 - diner 2 pers.; 0579
vvv-bon f 10.-; nr. 0674 ; gourmetset
2 pers.; nr. 0698 -. waardebon f 50.-;
nr. 0740 - Aerobic-T-shirt; nr. 0820 Gourmetset 4 pers.; nr. 0925 - bouwpakket auto; nr. 0985 - fiets; nr. 1390
• wandlampje ; nr. 1434 - waardebon
f25.-;nr. 1494 - badlaken; nr. 1594
M. Quant-set; nr. 1903 - diner 2 pers.;
nr. 2084 gourmetset 2 pers.; nr. 2218 toilettasje; nr. 2274 ; diner 1 pers.;
nr. 2278 - badjas.
« Afafa, de Academy for Asian Fighting Arts, organiseert tijdens de zomermaanden een loop-konditietraining voor
zowel beginners als gevorderden, mannen en vrouwen. Er zijn geen kosten of
verplichtingen aan verbonden. Enigste
voorwaarde is een minimum leeftijd
van 17 jaar i.v.m. de intensiteit van de
training. Het kan raadzaam zijn voor
mensen met een gebrekkige konditie
eerst de huisarts te raadplegen. De
trainingen vinden plaats op vrijdagavond en beginnen om 19.45 uur bij
de tunnel-oost. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen Naar 16157 of 13115.

en de muziek schrijft. Hij heeft een
warme stem die we de afgelopen Ontmoetingsdag reeds mochten beluisteren
en van de vrijdagavond door hem gezongen liedjes vonden we vooral 'Sta
nu op, neem je bed op en wandel' en
"Wat denk jij van de dag van morgen'?
juweeltjes. Met het refrein 'Laria-LariaLogica' van één van zijn nummers dat
de kinderen mochten meezingen had
hij het jonge volkje meteen op zijn
Om te beginnen is de akkoestiek in 'De
Krocht' beter dan in de kerk en werden hand. Al met al een geslaagde konsert
de bezoekers bij het opgaan van het doek waarvoor Henk Trommel, Willem Poot
en Ad Goossens aan het slot van de
verrast door een keurig opgesteld koor.
avond terecht in de bloemetjes werHet kon in de kerk natuurlijk niet anden gezet.
ders maar het opkomen en weggaan
van de kinderen gaf altijd iets rommeligs. Nu staat of valt het welslagen van
een konsert natuurlijk niet met deze
De zomeruitvoering van het Zandvoorts
Kinderkoor vond dit jaar niet, zoals gewoonlijk, in de gereformeerde kerk
plaats maar in gebouw 'De Krocht'.
'U ziet dat maar als een eksperiment'
zei de voorzitster mevrouw Kuneman
in haar openingswoord, en wij kunnen
daar aan toevoegen dat dit eksperiment
naar onze mening volledig geslaagd is.

mevr. Kraan-Meeth
faktoren. Daar is meer voor nodig en
dat was er wel degelijk: een alleraardigst
zingend koor waaronder maar liefst
acht jongens, een deskundige dirigent
en een dito begeleider en natuurlijk een
leuk repertoire. Dit bestond uit een
paar vlotte vaak meerstemmig gezongen liederen en grappige nummers als
'de reiger en de paling' en de dromedaris'. Dit kostelijke nummer over 'die lobnes met z'n hele grote bult' was geschreven door Jan van de Brink, die ook het
deze avond heel toepasselijke 'Ezeltje
van Zandvoort' had bewerkt. Verder
stonden er liedjes van Paul van Westering en Tera de Marez Oyens op het
programma, beiden komponisten van
kinderliedjes pur sang, en een viertal
engelstalige liederen die de kinderen
van tien jaar en ouder ten gehore
brachten en waarvan vooral 'l gotplenty o'nuttin' uit 'Porgy and Bess' met
een schitterende pianobegeleiding van
Willem Poot een enorm sukses oogstte.
Ook dit keer gaf dirigent Henk Trommel een paar koorleden de kans zich
solisties te laten horen, terwijl een drietal dat vijf jaar lid was door burgemeester Machielsen een medaille kreeg omgehangen en van het bestuur een boeketje bloemen in ontvangst mocht nemen. Het waren Carla en Pauline Hoogervorst en Monique van Koningsbruggen die deze eer te beurt viel, terwijl
de burgemeester van de gelegenheid gebruik maakte om zowel dirigent Henk
Trommel, begeleider Willem Poot als
het bestuur te bedanken voor hun inzet.
Bijzonder leuk was het dat dit jaar medewerking werd verleend door onze plaatgenoot Ad Goossens, die niet alleen
zichzelf op de gitaar begeleidt maar
voor zijn luisterliedjes ook zelf de tekst

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 7 juli
a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort, waarna gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer aldaar.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / O2507 - 16581

nw unicum
op f ietstoer
Nauwelijks heeft de 'krisiskaravaan',die
rondtrekt om de gehandikapten te
mobiliseren tegen de bezuinigingen.
Nieuw Unicum verlaten, of een nieuwe
karavaan staat er in het middelpunt
van de belangstelling.
Dat is de stoet van pedaleurs die op dit
moment het franse landschap onder de
wielen laat doorglijden. De werkgroep
evenementen van Nieuw Uncium heeft
rond de Tour de France een programma samengesteld dat vanmiddag laat
begint en op woensdag 13 juli en dinsdag 26 juli wordt afgewerkt.
Om half vijf vandaag zijn alle ogen gericht op de uitslagen van de franse spektakelrit, een opwarmertje voor de rest
van het program, dat om 17.00 uur
verder gaat met de vertoning van een
korte film over de helden van het
smalle bandje. Tegelijkertijd gaat er een
wedstrijd van start 'sprinten per hometrainer'. Vanavond zullen fietscrosspecialisten op een hindernisbaan stuntwerk ten beste geven. Met lege maag
of droge keel hoeft dit alles niet gadegeslagen te worden. Het Brinkrestaurant put zich uit in franse kulinaire geneugten en edel vocht van de druivestek.
Volgende week woensdag vertonen
bewoners en medewerkers hun kunsten
op de hobby markt. Een uitgebreide
rommelmarkt moet de sfeer kompleet
maken, 's Avonds is er een forum waarin diverse eks-wereldkampioenen uit de
wielersport hun métier uit de doeken
zullen doen. Om 21.00 uur begint de

Het besluit van b en w om door apparatuur versterkte levende muziek op
het strand te verbieden is vorige week
door de raad gemengd ontvangen.
Termes (d'66) en Koning (gem. bel.)
bleken zich in het kamp van Gielen
(Inspr. nu) te vinden, die zeer stellig
was in zijn overtuiging dat 'de mensen naar het strand komen voor het
ruizen van de zee, niet voor doffe
elektroniese klanken'. Volgens pvdaer Aukema en wd-ster de Jong is dat
een 'archaiese' opvatting, ouderwets
dus. Zij menen dat er genoeg mogelijkheden zijn om regelend op te treden. Paal en perk prima, maar geen
verbod. Strandpachter en pvda-er
Toonen heeft officieel bezwaar aangetekend tegen de beslissing van b en
w. Volgens Koning heeft Toonen
'alleen het rinkelen van de kassa niet
op de versterker aangesloten'.

film 'Met het gezicht op oneindig', een
kijkje achter de schermen van de rappe
tweewielerfanaten.
Het slot van de Tour de France Nieuw
Unicum '83 op dinsdag 26 juli staat in
het teken van de rolstoel races. De
meest behendigen kunnen op de Brink
strijden om de titel 'koereur van het
jaar'. Tevens is er een laatste gelegenheid om de snelste rondetijd te maken
op de hometrainers. Prominente cyclisten, die om 17.00 uur begeleid door
15 wielrennertjes van HSV de Kampioen hun intocht houden, zullen de
prijsuitreiking verzorgen.

Het eksperiment met de afsluiting
van de onderdoorgangen in de
Lorentzstraat wordt op korte termijn
omgezet in een definitieve blokkade
voor auto's. Fietsers en bromfietsers
kunnen langs de versperring blijven
rijden. Wel zal een suggestie van
socialiste Ineke Wind onderzocht
worden om het de snelheidsmaniakken onder de tweewielers eveneens
moeilijker te maken.
Het kontrakt tussen gemeente en
Krocht-beheerder zal de passage
over ontbinding in het geval van psychiatriese opname (zie koerant van
28 juni) moeten ontberen. De brief
van Gielen over deze zaak ontmoette
allerwege instemming, de reaktie
daarop van de ambtenarij vond men
betweterig van toon. Gielen kon nog
meedelen dat de hooggeleerde
schrijvers van het kontraktmodellenboek, waaruit de klausule was overgenomen, het werk op zijn verzoek zullen aanpassen. Nederland zal nog
merken dat in de badplaats waakzame politici rondlopen.

omroepers

A. Rltman.
1948 1983
35Jaartandtechnlk«r
1973 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
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gasthuishofje niet meer in trek
bij bejaarden
foto Jacob Koning

waterstanden
juli

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

9
10
11
12

03.02
03.50
04.36
05.27

11.01
11.48
12.36
13.28

15.27
16.19
17.08
17.57

23.25
00.16
01.07
01.56

13
14
15
16
VI
18
19
20
21
22
23
24
25

06.11
06.57
07.47
08.41
09.39
10.46
11.56
00.25
01.31
02.28
03.15
03.55
04.31

14.12
14.57
15.47
16.40
17.37
18.45
19.56
08.25
09.33
10.30
11.16
11.55
12.30

18.44
19.34
20.20
21.12
22.09
23.16

02.44
03.34
04.20
05.12
06.08
07.16
08,25
21.08
22.13
23.03
23.45
00.20
00.54

13.08
14.12
15.03
15.44
16.19
16.54

e Morgen, zaterdag 9 juli. vindt in
het bejaardenoord A.G Bodaan een
verkoping met veiling plaats van meubels. huisraad, boeken, snuisterijen,
kleding, handwerk, etc. etc Het gebeuren wordt afgewisseld met rad
van avontuur, ballen gooien en een
waarzegster. De jeugd van Drumband 'Damiate' zal enkele staaltjes
van slagvaardigheid ten gehore brengen. Huize Bodaan is gelegen aan
Bramenlaan 2, Bentveld, en beschikt
over ruime parkeergelegenheid. Van
10.00 uur 's morgens tot 14.00 uur
's middags is iedereen van harte
welkom.

» Op maandag 1 augustus a.s. zal de
stuurgroep één- en tweepersoonshuishoudens -vertegenwoordigers van de
gemeente en belangengroepen op
het gebied van volkshuisvesting- vergaderen over Groot Kijkduin. Ter
28 juni
4 juli 1983
sprake komen de plannen voor de
toekomstige bewoning van het kapiondertrouwd: Alessie, Jacobus Paulus
tale pand, t.w. het oorspronkelijke
en van der Klugt, Veronica.
verbouwplan tot 17 wooneenheden,
nieuwbouwplannen met 40 woongehuwd: de Kruiter, Abraham Johannes eenheden en verbouw op basis van
Jacobus en de Kaste, Ernestina Geertrui- de huidige indeling van het gebouw
da Maria; Cerovac, Branko en Drew, Jo- aan de Dr. Smitstraat.
anne Elizabeth.

burgerlijke stand

geboren; Ricardozoon van: Drommel,
Arie Gijsbert en van Donselaar, Astrid
Yvonne.
Wonen in het Gasthuishofje, het eerste
naoorlogse woningbouwproject van de
EMM, is allang niet meer een blij vooruitzicht voor zandvoortse bejaarden.
De 27 kleine woninkjes met woonslaapkamer en keuken voorzagen een
ruime periode in een behoefte, maar
die tijd lijkt voorgoed voorbij. Het hofje mag nog zo karakteristiek zijn met
zijn aardige klokkepoort en rustige
binnentuin, het valt woningbouwvereniging EMM en de gemeente steeds
zwaarder om er liefhebbers voor te
vinden.
Het komt meermalen voor dat kandidaten die op verzoek van de afd. volkshuisvesting een kijkje komen nemen,
er hun neus voor ophalen. Drie, vier van
dergelijke negatieve reakties achter elkaar maakt het er voor de toewijzingsambtenaren niet eenvoudiger op. Ten
einde raad krijgen dan minder urgente,
soms 'lastige' woningzoekenden een
minihuisje aan het hof. En dat wordt
weer minder op prijs gesteld door de
vaste bewoners die de wat slaperige
sfeer liever niet verstoord zien door
'rumoerige klanten'.

mumleeftijd van 65 jaar heeft de woningbouwvereniging al enige tijd als
voorwaarde geschrapt en teruggeschroefd
naar 55. Onlangs heeft men daar nog
eens 10 jaar vanaf gedaan. Veel baat
zal dat echter niet brengen zolang
hofjeskandidaten na een blik op het
inwendige.van het als kado gepresenteerde huisje, zonder omzien de poort
weer uithollen.
Volgens EMM-voorzitter Jan Termes
is het niettemin zaak
de eenzijdige
signatuur van het hofje -het merendeel
van de bewoners bestaat uit alleenstaande (jiannen- te doorbreken, variatie
aan te brengen en de sfeer te verlevendigen. Daarvoor is op zijn minst nodig
dat de huisjes, die over enige tijd een

mensvriendelïjk'pleintje als autovrije
buur voor de ingang krijgen, goed opgeknapt worden. De bouwkundige
staat van het eerste wederopbouwprojekt is nog steeds heel akseptabel te
noemen. Een echte renovatie -samenvoegen van woningen, uitbreken en
vergroten van ramen- is te ingrijpend,
meent Termes. Wel zal het hele kompleks gemoderniseerd moeten worden,
van douches voorzien e.d.
Maar als dat geen sukses oplevert en
oudere woningzoekenden het hofje de
rug blijven toekeren, zullen toch andere en ongetwijfeld kostbaarder maatregeln nodig zijn. Het Gasthuishofje
moet blijven. Als woongebied, niet alleen als aardig toeristjes dorpsgezicht.

uit de kunst op de krocht

Emmy van Vrijberghe de Coningh was
aanwezig met o.a. heel mooie tekeningen en ook de Openbare Bibliotheek
gaf acte de présence. Nu we toch bezig
zijn met plaatsgenoten: hethoutsnijwerk van Rob Dalman blijft mooi, ook
Zit de gemeente in zijn maag met de
zijn wassende kat die we bij iedere
kleine, donkere, van modern woongekunstmarkt weer even gaan bekijken.
not verstoken hofjespanden, ook eigeVeertig kunstenaars toonden hun kreaWe zijn er nu achter waarom hij nog
nares EMM weet er niet goed raad mee. ties en de grote verscheidenheid maakniet verkocht is:mevrouw Dalman wil
65-plussers en andere oudere alleente de markt ekstra aantrekkelijk. Er
hem eigenlijk niet meer kwijt. Wat ze
staanden weten heel goed dat er in
.waren kramen met o.a. schilderijen,
wél kwijt wil zijn de zandvoortse fiZandvoort een betere keus gemaakt
akwarellen, sieraden, poppen en keraguurtjes, zoals een visloper, een viskan worden, ook al moet daar wat lanmiek en van dat laatste kon ons het
ser met de kro en een omroeper met
ger op gewacht worden. Zelfstandige
werk van Mare Rien uit Alkmaar het
de klink. Gewoon van gips maar goed
woningen bij het Huis in de Duinen en • meest bekoren: een, letterlijk, bebouwgetroffen en met de hand in de juiste
Kostverloren, aan de Lijsterstraat, de
kleuren beschilderd. Voor f 20.- een
de kom, prachtige vazen maar ook kraKerkmanflat, Brederodestraat er. binalleraardigst kadootje. Er was antiek,
nenkort aan de Dr. de Visserstraat. Die
ook oude perzen, zelfs betaalbaar, en
nwvr. Kraan-Maeth
zien er heel wat aantrekkelijker uit
Anneke Minter uit Amsterdam verraskwa interieur. De lage huurprijs van het
te met heel aparte etsen. Verder zagen
len, hangers en een fornuisje kompleet
we mooi zilverwerk van Guusje HameGasthuishofje,rond f 200.-,legt dan
met pijp en pannetjes. Verder her nieuw- lynck, waaronder miniatuurtje en bijnauwelijks gewicht in de schaal.
den we de kennismaking met het werk
zonder fraaie hangers. Drop heeft navan Gineke Walvisch wier wandkleden
tuurlijk helemaal niets met kunst te
Was het hofje oorspronkelijk bedoeld
we tien jaar geleden al bewonderden.
maken maar de standhouder verkocht
vóór de echt krasse burgers, de miniZoals te verwachten was werd de door
het Cultureel Centrum op de Grote
Krocht georganiseerde kunstmarkt
een sukses. Een dergelijk buitengebeuren is afhankelijk van het weer en daar
dit zaterdagavond 'uit de kunst' was
kon er immers niets misgaan.

overleden: Auberlen geb. Rosbak, Maria Elisa, oud 71 jaar; van Schoonhoven,
Bernardus Antonius, oud 80 jaar; van
Holten geb. Hesp, Helena Cornelia, oud
80 jaar; Knotter geb.Kerkman, Johanna
Maria, oud 84 jaar; van Ekeren geb. van
Daalen, Gijsberta Petronella, oud 83
jaar; Schweinsbergen geb. Paap, Engeltje, oud 74 jaar; Spier geb. Kuiper, Grietje, oud 86 jaar.

evenementen
agenda
zaterdag 9 juli:
rondgang en show door muziekver. 'Soli'
Driehuis..
zondag 10 juli:
stand.werkerskonkoers, Grote Krocht,
v.a. 13.00 uur.
vrijdag 15 juli :
konsert in de ned. Hervormde kerk
doorTacoma Youth Symphony Orchestra, Washington State, aanvang 20.00
uur, toegang f 2,50.
zondag 17 juli:
zeilwedstrijden door watersportvereniging 'Zandvoort', zuiderstrand.
donderdag 21 juli:
midzomerfeest, hotel Bouwes.
zaterdag 23 juli :
ballonoptocht, centrum dorp, aanvang
19.30 uur.
zaterdag 23 tot 31 juli:
Lunapark, kop van Lennepweg.

goed en dat betekende aan beide kanten van de toonbank tevreden mensen.
Tevreden mensen ook op het gezellige
terrasje bij de barbecue waar het kwartet van Dico van Putten een voortreffelijk jazzprogramma ten beste gaf.
Kunstmarkt 1983: zonder meer een
topper!

De werkgroep huisvesting Zandvoort,
welke zitting heeft in de stuurgroep,
heeft onlangs fel geprotesteerd tegen de door de gemeente gevolgde
gedragslijn rond de besluitvorming
inzake de plannen voor Groot Kijkduin. Het starten van de procedure
van het plan voor de bouw van 40
wooneenheden op het terrein van
het voormalige kinderhuis,is volgens
de werkgroep huisvesting volkomen
in strijd met eerder tussen b en w
en de stuurgroep gemaakte afspraken
over de aan de gemeenteraad voor te
leggen mogelijkheden voor Kijkduin.
Ook vanuit de raad werd bezwaar
gemaakt tegen de koers van het kollege inzake Groot Kijkduin.

eanduoorhse hoeren)8

politie moet vaker gezicht laten zien
om burger veilig gevoel te geven
het in feite om een groep jongens, zo'n
50 a 60, die langs de straat zwerven, inbreken, drank of drugs gebruiken, tot
geweld overgaan. Vooral dit voorjaar
was het heel erg. Het repressief optreden daartegen met aanhoudingen e.d.
was niet zo suksesvol, maar sinds we er
veel aandacht aan geven is het sterk afgenomen.'
'De moeilijkheid is dat de oorzaken
van de Jeugdkriminaliteit niet een,
twee drie zijn aan te geven als je midden in zo'n periode zit. Het is onderdeel van een grotere jeugdproblematiek
die in ieder geval niet politioneel of
justitieel op te lossen is. Soms gaat het
om werkeloze jongeren, lang niet altijd.
Uitzichtloosheid kan een reden zijn.
Het zijn jonge mensen die hun draai
niet kunnen vinden. Je hebt dat natuurlijk in elke tijdsperiode, provoos, nozems of hippies, noem maar op. Wel is
het nu zo, dat er weinig ideeën achter
lijken te zitten. Dat maakt het erg onduidelijk. Ze zoeken naar iets wat ze
niet kunnen vinden, dat geeft een spanning.'
'Eenieder die zich bedreigd voelt in
have en goed../ zo begon enkele weken
terug een advertentietekst, opgesteld
door een paar 'verontruste burgers'.
Zij riepen de zandvoorters op tijdens de
pvda-manifestatie op 11 juni massaal
blijk te geven van hun gevoel van onveiligheid. Gevoelens die te wijten zouden
zijn aan de toename van de 'kleine' kriminaliteit in de badplaats.
Koele cijfers lijken die gedachtegang te
ondersteunen, al is het raadzaam de statistieken met een wantrouwend oeg te
bezien. Slimme rekenaars kunnen er vrijwel alles mee bewijzen. Een korte vergelijking tussen de laatst bekende gegevens
uit '81 en '82. Het aantal inbraken steeg
van 202 tot 278, winkeldiefstallen kwamen nauwelijks vaker voor, van 59 naar
62, vernielingen namen toe van 249 tot
275, het aantal gevallen van mishandeling groeide met bijna 50 °/o van 54
naar 79. Gigantiese stijgingen deden
zich voor bij autodiefstallen en diefstallen uit auto's, resp. 73 °/o en 168 °/o,
maar dat is grotendeels een boulevardgebeuren, waar de dorpelingen zelf weinig
weet van hebben. Een ander cijfer wat
de aandacht vraagt: van degenen die in
1982 van een misdrijf verdacht werden
bestond nog niet de helft uit Zandvoorters (484:210). Méér dan de helft daarvan echter, 109, waren jongeren onder
de 18 jaar. Jeugdkriminaliteit dus, zij het
in velerlei gradaties.

Stijgende onrust onder de bevolking?
We weten het niet. De aktie van de
'anonieme' burgers op de pvda-dag
sloeg in ieder geval niet aan, maar dat
zegt nog niets over het aangeroerde
vraagstuk. Wel schiep de advertentie
veel verwarring, sommigen meenden
zelfs dat het een publieksstunt van de
socialisten betrof. Niet juist, al distiantieerde de pvda zich er evenmin van.
Op de forumavond kwam het onderwerp even aan de orde. Menkhorst,
korpschef van politie, moet zich in de
luttele sekonden die hem toegemeten
werden, beperken tot enkele globale
opmerkingen. De koerant laat hem hier
uitgebreider aan het woord.
'Ik was nogal geschokt door de publikaties over dat onveiligheidsgevoel. Die
mensen schijnen niet te beseffen dat ze
met vuur spelen. Voelen zich als individu onveilig en gaan dat dan kollektief
maken: kom, laat eens zien hoe angstig
iedereen zich wel voelt. We hebben
direkt uitgezocht waar dat verhaal vandaan kwam. Wie zoekt de publiciteit

om zijn eigen onlust op straat te gooien? Wat roep je er mee op? Het kan,
bedoeld of niet, een stap zijn in de
richting van knokploegen. Het recht
in eigen hand nemen, dat is een levensgroot gevaar voor onze samenleving.'
'Ja, ik weet ook dat er heel wat mensen
zijn die zeggen: ik kijk 's avonds wel
even uit waar ik loop. Het geweld op
straat is, zeker in het centrum, een
bron van zorg. Het vandalisme neemt
toe en ook het aantal inbraken is gestegen. Maar het is ónze taak het
veiligheidsgevoel van burgers te behouden of te versterken. Om die reden
hebben we onder andere de voetsurveillance in de dorpskern fors uitgebreid.
Mensen moeten vrij over straat kunnen lopen, overdag en 's nachts. De
politie moet vaker zijn gezicht laten
zien, dat werkt preventief.'

'Als overheid moet je aktief zijn om dat
te begeleiden. De frustraties bij sommige groepen kan niet door de politie
aangepakt worden. Nee, nee, typies
zandvoorts is het zeker niet. Voorzover wij kunnen nagaan staat het soort
kriminaliteit waar we over praten, inbraken, geweld, vandalisme, niet in
verband met het toeristiese karakter
van de badplaats. Wat me wel is opgevallen, is dat hier aan de begeleiding van
het jongerenprobleem ontzettend weinig wordt gedaan. Simpel is dat natuurlijk ook niet. Veel projekten in andere
gemeenten zijn mislukt. Maar soms
slaagt men erin wel iets te doen. Het
vandalisme-projekt in Rotterdam bijvoorbeeld heeft duidelijk effekt. Maar
dat is geen politieplan, het is breed
opgezet, heeft raakvlakken met allerlei facetten van de maatschappij.'

'Het zou wat al te eenvoudig zijn te
denken: als we hier een goed jeugdhonk
hebben dan is het opgelost. Dan ben je
voor een half miljoen klaar, daar zouden we met genoegen onze eigen begroting voor inzetten. Als dit als een
probleem ervaren wordt, moet men het
integraal aanpakken, in een breed pakket. Op onderdelen gebeurt er hier wel
iets, maar dat is nog geen gekoördineerd
jeugdbeleid.'
'Het is niet onze taak om daarmee aan
de slag te gaan. Wij reageren wel op signalen uit de samenleving en geven dat
vanuit onze optiek door aan het openbaar bestuur. Nee, ik doe zeker niet
lakoniek over deze problemen, de bezorgdheid van mensen of hét gevoel
van machteloosheid dat sommigen bekruipt. Ik probeer het wel zo nuchter
mogelijk te bekijken. Met emoties van
mijn kant schiet niemand wat op, ik
heb wat afstand nodig.'

nieuws
kort & klein
• Ooggetuigen van de aanrijding tussen een motorrijder en een jeugdige
fietser op zondag 29 mei j.l. om circa
10.50 uur op de noordboulevard nabij Riche, waarbij de bestuuders ernstig werden gewond, worden verzocht zich in verbinding'te stellen
met de gemeentepolitie. Het adres is
Hogeweg 37, telefoon 13043.

GESLAAGD
Aan de Wim Gertenbachschool voor
mavo slaagden in het 2de tijdvak
voor het mavo-4 eksamen de leerl ingen: Willem Fransen, Ria Paap, Joke
van Diemen, Linda Paap, Lizzy de
Wolff, John Nijssen, Kees van Duyn,
Ruud van Essen.
Plaatsgenoot Hans Drommel behaaide het diploma werktuigbouwkundig
ingenieur na zijn studie aan de TH
te Amsterdam. Drommel, werkzaam
bij de spoorwegen, verrichtte zijn
studie tijdens zijn vrije uren.
Onze gelukwensen.

dorpstoer is rond

'Het blijft overigens een dilemma, mensen willen niet op elke hoek van de
straat een politieagent zien. Als je alles
wilt voorkomen, moetje er een politiestaat van maken. Dat kan natuurlijk niet.
Wat dit soort misdrijven betreft, gaat

3e wereldkunst in st. agatha
Vanaf 9 juli t.e.m. 7 augustus zal in
de R.K.-kerk aan de Grote Krocht
een missie-tentoonstelling worden
gehouden van afrikaanse moderne
kunst, die men ter plekke kan aankopen. De opbrengst is bestemd
voor de mediese missiezusters die
in Brazilië werkzaam zijn onder de
allerarmsten. De ekspositie is dagelijks geopend en de toegang is vrij.
De kollektie bevat beelden van de
Makondestam uit oost-afrika, authentiek houtsnijwerk voortkomend uit
de volkskultuur. Het materiaal is gewoonlijk ebbehout, moeilijk te bewerken, maar een dankbare grondstof voor ervaren handen. Al voor
de eeuwwiseling waren voorbeelden
van de Makondekunst te bezichtigen
in europese musea. De naturalistiese
stijl van destijds is nu verlaten voor
een meer ekspressionistiese visie.
De volkskunst is in dit deel van de
wereld nog zeer vitaal in zijn uitingen van het dagelijks bestaan. Behalve van eerbied voor de levens-

eanduoortse Noeran>

kracht getuigen de beelden van emoties, humor en van noeste arbeid.
De afrikaanse houtsnijkunst is niet
het enige dat op de tentoonstelling
een plaatsje heeft gevonden. Te zien
-en te koop- zijn tevens dekenkisten, juwelendoosjes, beelden, armbanden, kettingen, vazen en bamboevoorwerpen uit China en een
schat aan nijverheid uit Bal i, India,
Kenia, Thailand, Indonesië, Filippijnen en Zaïre.
Uw belangstelling en steun voor het
3e wereldwerk wordt bijzonder op
prijs gesteld.

belangrijke adressen
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

De ronde van Zandvoort nadert. Het
wielerevenement dat midden in het
cyclistenseizoen, pal na de Tour de
France, gepland is, gaat van start op
woensdag 27 juli.
Tijd voor de organisatoren, zandvoorter Peter Versteege en haarlemmer Jan
van Riesen van HSV de Kampioen om
de puntjes op de 'i' te zetten, organisatie en financiën rond te maken. De onkosten worden voor een groot deel gedekt door de talloze sponsors uit middenstand, horeka en bankwezen , al ligt
er nog steeds een verzoek aan vergeetachtigen om hun steentje bij te dragen.
Het plan om elk jaar tijdens het racefietscirkus met een nieuwe attraktie te
komen, kan ook dit maal weer uitgevoerd worden. In 1982 stonden fietscrossspecialisten klaar om de toeschouwerd te vermaken. Nu geven derny-rijders het nodige spektakel. De renners
moeten de uit hun krachten gegroeide
brommers van de gangmakers zien bij
te houden, snelheden van 70 km per
uur zijn daarbij geen uitzondering. Bekende gangmakers zijn voor dit flitsende schouwspel gekontrakteerd zoals
Stakenburg, Ruiter, Niele, Huizinga,
Raats en van Tilburg. In 2 manches
vertrekt een 16-tal koereurs, waaronder cracks als John de Bie, zandvoorterWim Koene, Ab Harren, Ron Vroom,
Peter Pieters en Henk Havik, plaatselijke
regionale en nationale kampioenen of
eks-kampioenen.

Voor de kategorie liefhebbers/veteranen die het stratencircuit van de badplaats verkozen, hebben zich liefst 112
renners aangemeld. Vanzelfsprekend
doet de voltallige ploeg Versteege een
duit in het zakje, aanwezig zijn ook
zeker de winnaars van 1981 en 1982
Ge Fennis en Ben van de Heuvel.
In het hoofdnummer van de dag zullen
meer dan honderd amateurs elkaar over
80 km. de erepalm betwisten. Ook hier
een sterk veld met meerdere favorieten.
De ogen zijn met name gericht op Henk
Havik, die vorig jaar triomfeerde, Peter van de Knoop die in zijn kielzog
finishte en plaatsgenoten Wim Koene
en Volkert Paap. Maar bij zo'n bijzonder groot aantal strijdlustigen is het
heel goed mogelijk dat een betrekkelijk onbekende snelheidsduivel publiek
en kollega's verrast.
Na de perskonferentie die de organisatoren uitgeschreven hebben voor a.s.
maandag 11 juli zullen wij de details,
preciese roete, starttijden enz. onder
uw aandacht brengen.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

familieberichten

kostuumshow op gasthuisplein
weerzien van oude bekenden

Tot onze grote droefheid ging toch nog onverwacht van ons heen
mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa

Op 2 juli jl. vond voor de vijfde maal in
Zandvoort een folklore-manifestatie
plaats. Tijdens dit evenement dat 'De
Wurf' ieder jaar organiseert verschijnen
op het Gasthuisplein folklore-groepen
uit alle delen van het land, die de authentieke klederdracht van hun plaats
of streek in ere willen houden en dan
met een schouw, soms aangevuld met
volksdansen, het publiek een paar genoegelijke uurtjes bezorgen.

CORNELIS PELLERIN
in de leeftijd van 57 jaar.
F Pellerin-Konmg
Henk en Herma

Leo
Willem
2042 W Zandvoort, 5 juli 1983
Hulsmanstraat 8
De overledene is opgebaard m het Uitvaartcentrum. Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen van 16.00 -1630
uur en van 19.00 -19.30 uur

Met uitzondering van Noordwijk, Volendam en Walcheren waren het zaterdag
middag allemaal bekenden die na een
welkomstwoord van de heer P.M. van
Keulen, voorzitter van 'De Wurf', en
een inleiding van Bob Gansner, op het
podium voor het Gasthuishofje hun opwachting kwamen maken, maar het was
toch wel aardig om weer eens te horen

De begrafenis za! plaatshebben op zaterdag 9 juli a.s. om 11.00 uur
op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer
op de begraafplaats.

Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond tijdens de ziekte en
uw aanwezigheid bij het laatste afscheid van onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en schoonzuster

mevr. Kraan-Meeth

\
vertellen dat het Hindeloopense vrouwenjak gemaakt wordt van echt Indiese sits, dat in Bunschoten-Spakenburg
de streekdracht nog in ruime mate
door zowel vrouwen als mannen gedragen wordt en dat Marken de meest
kleurrijke klederdracht van het hele
Land heeft. Verder dat het schort van
de Drentse vrouw aan de achterkant
sluit met een zilveren gesp en dat haar
man 's morgens zodra hij uit bed komt
de pet opzet om hem overdag alleen af
te nemen voor de 'brune boon'n'.
Moest Bob Gansner vroeger wel eens
optreden als speaker voor andere groepen, dit keer kon hij zich beperken tot
zijn eigen 'Wurf' want zijn manlijke en
vrouwelijke kollega's waren goed van
de tongrifim gesneden, zoals b.v. de
Klepperman van El leven uit Laren, die
zijn uit zestien leden bestaande groep
op straat liet dansen. Terecht, want tegen twee en dertig stampende klompen
zou zelfs het stevigste podium niet bestand zijn geweest. Ook de Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes liet zich niet
onbetuigd en oogste vooral sukses met
de vlot gedanste IJspolka.
Doordat Volendam zo'n honderd jaar
geleden door kunstenaars werd ontdekt
verkeert het buitenland ook nu nog in
de veronderstelling dat deze dracht ons
nationale kostuum is. Wat het buitenland niet weet is dat de zilveren knopen
op de mannenbroëk dienden om in een
vreemd land na een ramp met de vissersboot de begrafenis van het slachtoffer te
betalen. Het verschil tussen Noordwijk
aan Zee en Noordwijk Binnen komt
niet alleen in de aard der bevolking
maar ook in de klederdracht tot uiting.
Bijzonderheden over het kostuum van
Walcheren moeten de lezers van ons tegoed houden tot volgend jaar. Tegen
half vier werd de regen dermate hinder-

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 10juli a.s.:
10.00 uur : Ds. H. van Niel, Rijnsburg,
Gemeensch. herv./ger. dienst

lijk dat het verhaal van de presentator
van de groep niet uit de verf kwam.
'De volgende keer komen jullie als eersten aan de beurt' beloofde Bob Gansner
in zijn dankwoord. Het was begrijpelijk
dat het optreden van de dansgroep van
'De Wurf' niet doorging. Niet alleen
zouden de kostbare kappen te lijden
hebben gehad van de regen maar bovendien was dansen op het spekgladde po-

hier
staat
uw
brief
HIER STAAT UW BRIEF
Reeds vanaf het begin volg ik met veel
belangstelling het wel en wee van de
Iwanowitch jeugd en de berichten van
vorige week kwamen dan ook als een
klap in m'n gezicht. Het is hartstikke
zonde dat een stel te gekke vogels die
met iets leuks bezig waren er mee stoppen. Het is zonde maar niet verwonderlijk,de Iwanowitch jongeren spreken in
hun brief van een druppel die de boordevolle emmer deed overlopen.
Wat wil je ook, wie de ontwikkelingen
een beetje kritisch heeft gevolgd kan
niet anders dan de conclusie trekken
dat 't Zandvoortse gemeentebestuur
helemaal geen jeugdcentrum wil. Elk
na drammen en dreunen losgekregen
beetje hulp werd altijd wel weer op een
of andere geraffineerde manier door de
gemeente onbruikbaar gemaakt.
En dan durft wethouder Jongsma te
spreken over lafheid, 't enige wat hij
zelf blijkbaar kan is een geniepige trap
na geven aan 't adres van de Iwanowitch jeugd. Vervolgens stelt hij dat de
toffe initiatiefnemers van Iwanowitch 't
werk niet aankunnen, me dunkt met
zo'n geweldige medewerking als 't ge-

adviesdiensten

GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: Ds. H. van Niel, Rijnsburg
Gemeensch. ger./herv. dienst CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
in de hervormde kerk
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
ROOMS KATHOLIEKE KERK
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandzaterdag 9 juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering mmv. litur- voort. Telefoon 17373
giegroep
MAATSCHAPPELIJK WERK
zondag 10 juli a.s.:
Noorderstraat 1, telefoon 13459
08.45 uur : stille eucharistieviering
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
Ceacilia koor.
CRISISCENTRUM
PROTESTANTENBOND
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
zondag 10 juli a.s.:
023-256198.
geen dienst
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

dium veel te riskant. Bij het handjevol
getrouwen, dat ondanks de miezerige
regen tot aan het einde van de manifestatie op het Gasthuisplein bleef, bevond zich niet de gelukkige eigenaar
van lot no. 617 waarop de zandvoortse
pop is gevallen. Bij de penningmeesteresse van 'De Wurf', van Ostadestraat 6,
kan hij of zij de prijs alsnog in ontvangst
nemen.

meentebestuur verleend heeft.
Jongsma zelf hierover: 'o.a. door 't beschikbaar stellen van een behoorlijke
subsidie'. Dan vraag ik me af waar hij 't
over heeft. Heel edelmoedig toch om
een 'behoorlijke' subsidie te geven die
voor de helft weer terugstroomt in de
gemeentekas. Waar haalt Jongsma
bovendien de moed vandaan om de afkorting o.a. te gebruiken, ik zou wel
eens willen weten wat hij dan precies
onder 'andere' verstaat.
Of het 'onomstotelijk vast was komen
te staan dat de stichting het bij het verkeerde eind had' inzake de problemen
met beheerder.!. Smit, valt uiteraard
nog te betwisten. Het is waarschijnlijk
't slimste om 't naschrift van de redaktie van de Zandvoortse Koerant m.b.t.
het artikel over Iwanowitch in dezelfde
krant vrijdag j.l. in acht te nemen en
wijselijk 't standpunt te volgen.

NEELTJE VAN OORSCHOT-RÉNARD
betuigen wij U onze hartelijke dank.
U allen was een steun voor ons in die moeilijke tijd.
Namens de familie:
Mevrouw H.M. van Oorschot
Zandvoort, juli 1983.

MALLORCA
specials in de mnd. aug./sept.
prima hotel met volpension en gratis
wijn.
Palma Nova.
15 dagen voor maar f 998.- p.p.
OF NAAR
gezellig OOSTENRIJK
een special met vertrek op 26 juli
naar Kirchdort' in Tirol, 9 dagen met
een luxe bus, incl. excursies, v.p.
verblijf in een uitstekend hotel
van f 750.- NU VOOR f 514,- p.p.
NU BOEKEN STRAKS GENIETEN
Reisburo TELETOURS
Zeestraat 30 - tel. 19544
(lid garantie fonds)

Hans Fischer
Fahrenheitstraat 47
Zandvoort

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

MISSIE-TENTOONSTELLING
\Xanaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missie Zusters, werk-zaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel. 023-31 3233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

GEVRAAGD
8 JONGENS in de leeftijd van 9 tot 13 jaar
als acteurs in niet commerciële speelfilm.

De film is een tentamenwerkstuk
voor de cursus AVION.
Opnames in de week 1 t/m 6 augustus.
Inlichtingen P. en F. Postmus-Koolstra
Tel. 02507-18939.

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

©@ndracht maakt macht

bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van Burgemeester en Wéthouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
op vrijdagmiddag 15 juli a.s. om 14.00 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

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

omroepers

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

Jongem. zoekt woonruimte.
Per 1 sept. a.s. kamer, sl.kame
douche, toilet.
Tel.: 15203

J. BLUYS
Haltestraat 65. til. 12060

JULI 1983

Handelsdrukwerk

Voor leden komen beschikbaar:

Tevens komt beschikbaar:

1. de woning
GASTHUISHOFJE 22
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
zolder, centrale verwarming.
Huur f 209,75 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 45 jaar of ouder;
- echtpaar waarvan een van de huwelijkspartners de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt.

9. het winkelpand
BURG. BEECKMANSTRAAT 2a
Huurprijs f 268,65 per maand.
In deze ruimte is de mogelijkheid voor gas-,
water-, elektriciteits- en telefoonaansluiting
aanwezig.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT171
Huur f 605,70 per maand
3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT191
Huur f 605,70 per maand
(opgezegd per 1.8.1983 met mogelijke uitloop naar 1.9.83).
4. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 363
Huur f 637,30 per maand.
5. de flatwoning
LORENTZSTRAAT140
Huur f 638,80 per maand
6. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 97
Huur f 638,80 per maand
de woningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, blokverwarming,
berging, lift.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
7. de garage
KEESOMSTRAAT letter 'P'
Huur f 52,00 per maand
8. de garage
VOLTASTRAAT letter 'E'
Huur f 61,50 per maand.
De inschrijving op deze garages is vrij voor
alle leden. De toewijzing van de garages geschiedt in volgorde van het rangnummer.
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 voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 12 juli a.s. voor 's avonds 7 uur scnriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere objecten, kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder onderdeel een voorkeur aan te
geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres:
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een

Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en rangnummer dienen vergezeld te gaan van een uittreksel uit het handelsregistervan de Kamer van Koophandel
voor Haarlem en Omstreken, dat werd afgegeven in de maand juli 1983.
Over toekenning van een bereidverklaring
zal het bestuur'beslissen aan de hand van de
aard van het bedrijf en het rangnummer.van
de belangstellenden.
Inschrijving dient vóór woensdag 17 augustus a.s. te geschieden aan het kantoor van
de vereniging: reacties die later binnenkomen worden ter zijde gelegd. De uitslag van
de toewijzing zal voor eind augustus 1983
aan de belangstellenden schriftelijk worden
meegedeeld.
RUILRUBIEK
JULI 1983
1. Aangeboden: flatwoning
VAN LENNEPWEG
Huur f 247,05 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning
2. Aangeboden: 2 kamer flatwoning
LORENTZSTRAAT
met blokverwarming.
Huur f 482,45 per maand.
Gevraagd: grotere woning (gaarne met tuin)
3. Aangeboden: 2-kamer flatwoning (2e et.)
MR. TROELSTRASTRAAT 62
(Sonnewende)Huurf 358,60 p.m.
Ligging: op het zuiden.
Gevraagd: flat- of eengezinswoning.
Niet in noord.
4. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur f 604,90 per maand.
Gevraagd: kleinere woning in dorp.
5. Aangeboden: 2-kamer flatwoning (ben.)
ZEESTRAAT 22 (Zeeburg)
Huur f 480,75 per maand
Gevraagd: andere (kleine) woning. Niet in
Noord, niet aan de Van Lennepweg.'

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 lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

BEGRAFENISSEN

OER/C JLnyi ui makelaar/o.g.
Telefoon 02507 -1 2614

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

tal. 023 • 31 14 60

A. Ritman.
1948 - 1983
35 Jaar tandtechniker
1973 - 1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Wij zoeken voor de vakantie-periode

». d. Werft

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gtraviseerd met garantie, van f 150,- tot f 360,De Dria Sterren,
Lange Bogaardttnwt 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

mijn hakkar
stads 1746
GasthuispMn 3
en winkelcentrum
Nituw Noord

VAKANTIE-BEZORGERS
aanmelden:
Zandvoortse Koerant bv
Achterweg l - Zandvoort
Tel. 12135

Tel. 12129

Bouwbedrijf
VOORAL uw
vraag offerte
wil komen

utiliteisbouw
nieuyvbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

t ui

NV O B

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

JansenBouw.bv.
315428.

Haarlem...mefsti.-riutteui.in it>

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

6. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur f 431,65 per maand.
Gevraagd: kleinere woning in centrum.

CREMATIES

GARAGEPLAATSEN TE HUUR
Hogeweg f 100,- per maand
Inlichtingen

TE KOOP
eventueel koopruil in
Zandvoort
2 kam. app. met open keuken, douche, toilet, grote
huiskamer met uitzicht op
zee, uitg: met schuifpui en
dubb. glas. Prijs f 99.500.k.k. Tel. 02507-18621.

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

Installatie bureau

OPOEME11EIM BJK
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend InstaHatiebi
verwarming, airconditioning en toodqieterawerk,
zowel nieuw al» onderhoud...

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

R H. KROON
(Voorheen Jee. Koper. Dorpeplein 11, Zandvoort )
VerfaindinanMa 38
Bloamendaal
Telefoon 023- 280633
Informatief betreffende BearafenitMn of Crematie*
.geheel vrijblijvend
Geen lidmaattchap

Eanauoarrse
l
hoeranh
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drie uur je mond houden
is voor standwerker afknapper
Dat het weer voor een buiten-evenement ook té mooi kan zijn bleek zondagmiddag tijdens het Standwerkerskonkoers op de Grote Krocht.

juli

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

06.11
06.57
07.47
08.41
09.39
10.46
11.56
00.25
01.31
02.28
03.15
03.55
04.31

14.12
14.57
15.47
16.40
17.37
18.45
19.56
08.25
09.33
10.30
11.16
11.55
12.30

18.44
19.34
20.20
21.12
22.09
23.16
- .13.08
14.12
15.03
15.44
16.19
16.54

02.44
03.34
04.20
05.12
06.08
07.16
08,25
21.08
22.13
23.03
23.45
00.20
00.54

:;fert:& 'k'tèitt

• Hoewel ae slakkegang waarmee de files zich naar en van het strand begeven
er nauwelijks aanleiding toe lijkt te geven, was het aantal verkeersongelukken
de afgelopen week toch aanzienlijk. Op •
wat kleine verwondingen na viel het met
het letsel van bestuurders of inzittenden
wel mee, maar de vaak forse materiële
schade aan 2- of 4-wielers is natuurlijk
geen plezierig begin van de vakantie. De
ergste botsing deed zich vrijdagavond
voor op de Kostverlorenstraat. Een zestal automobilisten kreeg daar ongewenst
kontakt. De haarlemmer die de oorzaak
was van de rampspoed, reed aanvankeCENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
lijk door, maar meldde zich later aan de
Geeft advies, hulp en informatie, van
balie van het politieburo.
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
•De boze echtgenote van een 63-jarige
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandamsterdammer zette haar man vorige
voort. Telefoon 17373
week maandag in zijn hemd door het
mee naar huis te nemen. De hoofdsteMAATSCHAPPELIJK WERK
deling had zich met ega ter bruining op
Noorderstraat 1, telefoon 13459
het naaktstrand neergevleid, maar kreeg
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
na verloop van tijd een onlesbare dorst.
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
'Even 'n pilsje halen,' meldde hij zijn
CRISISCENTRUM
achterblijvende strandgenote. Toen het
glas maar niet leeg wilde raken werd de
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
vrouw ongeduldig. Zij vertrok gedeci023-256198.
deerd naar haar woning in de hoofdstad
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
mét het geld en de bovenkleding van
heeft bij akute problemen.
haar man. Een totale katastrofe bleef
hem genadig!ijk bespaard. De politie
liet hem per taxi thuis afleveren.

Voor dit door de Evenementenkommissie van de vvv in samenwerking met
het Nederlands Verbond van Ambulante Handelaren 'De Ambulante Koopman' georganiseerde konkoers waren
niet minder dan 26 standwerkers naar
Zandvoort gekomen, maar het publiek
prefereerde op deze zomerse dag ken- '
nel ijk de geneugten van een zonovergoten strand en een verkoelende zee.
Teleurstelling dus bij de kooplieden,

adviesdiensten

mevr. Kraan- Meeth
ook al omdat de voorwaarde gesteld
was dat zij 's morgens voor tienen met
hun negotie in Zandvoort moesten
zijn, terwijl pas om 1 uur 's middags
met de verkoop mocht worden begonnen. 'Drie uur lang je mond houden is
voor een standwerker een afknapper.
Dan hoeft het voor mij niet meer' vertelde ons één van de deelnemers. Bij de
vvv informerend naar het hoe en waarom van deze voorwaarde bleek die niet
door de Evenementenkommissie maar
notabene door het bestuur van 'De
Ambulante Koopman' te zijn gesteld.
'Ze mogen komen wanneer ze willen'
aldus direkteur Hilbers, 'alleen houden
we ons aan het voorschrift dat in Zandvoort op zondag niet voor 's middags
één uur verkocht mag worden.'
Het lag voor de hand dat de standwerkers niet veel lust hadden zich in te
spannen voor een handjevol publiek
maar gezien de moeilijke taak waarvoor de jury zich geplaatst zag bleken
sommigen zich toch niet onbetuigd
te hebben gelaten. De bananenkoopman was onvermoeibaar, datzelfde kan
gezegd worden van de palingboer en
ook de enorme voorraad bloemen
werd met verve aan de man gebracht.
In het koele vvv-kantoor kwamen de
juryleden, te weten de dames Holsteyn
en Schuurman en de heren Bonkerk
en Van Droffelaar onder leiding van
voorzitter Kok tot de konklusie dat
de heren standwerkers Van den Berg
(koperpoets), Meyeringh (fruitgarneerapparaat) en de Raad (fruit) in aanmerking kwamen voor resp. de eerste,
tweede en derde prijs. Deze bestonden
uit fraaie bekers, bloemen en sjerpen
in de Zandvoortse kleuren, bedrukt
met de woorden '10 juli, Standwerkerskonkoers 1983 Zandvoort'. Vvv-direkteur Hilbers die eerder per megafoon
bekend had gemaakt dat toestemming
was ontvangen de duur van het Standwerkerskonkoers met twee uur te verlengen en dat derhalve tot zeven uur
verkocht mocht worden, stelde daarna
de prijswinnaars van de uitslag op de
hoogte. Sylvia Holsteyn, lid van de
Evenementenkommissie én van de jury,
overhandigde de prijzen met een hartelijke omhelzing. Het leverde een paar
keer een aardig tafereeltje op en zij die
er niet bij waren kunnen zich daar alsnog van overtuigen. De Tros-televisie
maakte namelijk opnamen die vanavond om tien over tien op Nederland 1.
worden uitgezonden.

waterstanden

eanduoortee hoerartf

• A.s vrijdag treedt het amerikaans
Jeugd Symfonie-orkest op in de ned.
hervormde kerk, die zich, naar gebleken is, uitstekend leent voor dergelijke
muzikale evenementen. Het orkest, dat
90 jeugdigen van 14 tot 18 jaar telt,
heeft zijn thuisbasis in de staat Washington en maakt deze zomer een toernee
door europa. Voor het éénmalig optrerigens waarschijnlijke - keuze voor nieuw-het scheppen van betaalbare woningen
voor jongeren. De huurprijzen van nieuw- den in nederland is de badplaats uitverbouw zou al direkt op losse schroeven
bouwhuizen zijn voor de meesten van
koren. Het programma bevat in ieder
komen te staan als pas na augustus een
hen niet op te brengen. Met andere woor- geval een uitvoering van de symfonie
• aanvang gemaakt kan worden met de
den: de gemeenteraad staat in augustus
'Eroica' van Beethoven en het konsertnodige procedures.
niet zozeer voor een planologiese, als
stuk 'Winter' van Vivaldi. Kaarten a f.5.Bij teveel vertraging, zo zeggen ambtena- wel voor een sociale en politieke keuze. zijn verkrijgbaar bij de vvv of een half
Dat zou bij de gedachtewisseling rond
uur vóór de aanvang (20.00 uur) aan
ren van de afdeling volkshuisvesting,
de
toekomst van Kijkduin wel eens wat de kerk.
loopt men immers het risiko te laat te
meer de nadruk mogen krijgen.
zijn voor de aanvraag van het vereiste
kontingent, het aantal huizen dat de gemeente jaarlijks toegewezen krijgt. Dat
wordt in januari of februari verstrekt op
basis van goedgekeurde afgeronde plannen. De bezwaarschriftprocedure is niet
nodig voor het verbouwplan en het zgn.
'vertimmer'plan, het 2e en 3e spoor,
hier al eerder omschreven als rangeerlijntjes.

raakt diskussie over groot-kijkduinop een verkeerd spoor?
Als eind augustus de raad voor het eerst
na de zomerse rust bijeenkomt in het
dorpshuis, zal moeten blijken of GrootKijkduin in de huidige gedaante nog levenskansen heeft danwei grondig met
sloophamer en bulldozer bewerkt gaat
worden.
Het is geen geheim dat kollege, raad en
ambtenaren een voorkeur hebben voor
de bouwvan 40 woningen op die plek,
maar als de omstandigheden daartoe
dwingen kan alsnog uitgeweken worden
naar een paar alternatieven. Op 1 augustus beraadt de Stuurgroep, adviesorgaan
voor 1- en 2 persoonshuishoudens zich
over de beste oplossing.
Het begin van de nieuwbouwprocedure,
2 weken terug, heeft veel pleitbezorgers
van verbouw of tijdelijke aanpassing in
rep en roer gebracht. Gisteren, de sluitingsdag voor het inleveren van bezwaarschriften, bleken meer dan 30 burgers
hun, meestal gelijkluidende, protesten
tegen nieuwbouw op papier te hebben
gezet. Daarmee wordt de goedkeuring
van het plan op zijn minst vertraagd.
Hoewel de soms merkwaardige kapriolen van het huidige kollege menigeen begrijpelijkerwijs wantrouwend stemmen,
lijkt de start van de nieuwbouwprocedure in dit geval geen boosaardige opzet
van machtswellustige dorpsbazen. In
feite heeft de raad zelf opdracht gegeven
de verschillende plannen zo uit te werken dat de alternatieven volgende maand
helder tegenover elkaar staan. Een -ove-

Kurieus is wel dat de architekt die de
haalbaarheid van tijdelijke aanpassing
van Groot Kijkduin zou onderzoeken,
op eigen houtje tevens een deel nieuwbouw heeft gepland. Daarmee maakt
hij de kansen van het vertimmerplan er
niet beter op, omdat het latere ontwikkelingen in de weg kan staan.
Het ziet er al met al naar uit dat niet de
nieuwbouwprocedure een sta-in-de-weg
vormt voor een goede en gedegen afweging van de diverse bouw- en verbouwmogelijkheden, maar het gehakketak over c
de te volgen ambtelijke werkwijze en
i
techniese zaken. En dat verdienen de
door de Stuurgroep en de werkgroep
huisvesting aangedragen alternatieven
niet. Het gaat hen in de eerste plaats om

klimopbouw schiet uit de grond

foto Jacob Koning

WIJZIGING UITLEENTUD
MAGAZIJN KRUISVERENIGING
ZANDVOORT
In verband met de vakantie van onze conciërge
zijn de openingstijden van het uitleenmagazijn
voor de periode van 17 juli t.e.m. 5 augustus
gewijzigd. In plaats van de gebruikelijke tijden
van 17.00 tot 18.00 uur zal het magazijn dan
dagelijks geopend zijn van 15.00 tot 16.00 uur.

MISSIE-TENTOONSTELLING
Vanaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missie Zusters, werkzaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

Wij zoeken voor de vakantie-periode
VAKANTIE-BEZORGERS

De bouw van 26 één-en tweekamerwoningen aan de dr. de Visserstraat vordert razendsnel. Met de hollebouwmuur-methode, die de zandvoortse ondernemer Luiten voor het eerst toepaste in de Swaluëstraat/
Rozenobelstraat, is inmiddels de nodige ervaring opgedaan en dat is aan het tempo te merken. Begin juni
ging de eerste spade de grond in, op dit moment is de eerste bouwlaag al kompleet. Nog voor de bouwvakkers op vakantie gaan, op 22 juli, hopen ze de tweede bouwlaag muurvast verankerd te hebben. Eind augustus zal waarschijnlijk het hoogste punt bereikt worden, dan gaat de vlag in top. Na het plaatsen van de
pre-fab-gevelelementen komt de afwerking aan de beurt. Half november is het -ooit door de omwonenden
fel bestreden - projekt kant en klaar. Op het binnenterrein zijn voorde nieuwe bewoners 23 parkeerplaatsen gepland. De huurprijs van de woningen ligt rond de f400.-

PVDA - RAADSFRAKTIE IN BRIEF AAN B EN W :
Het programma van het door Nieuw
Unicum georganiseerde f ietsevenement,
waarvan de titel 'Tour de France Nw.
Unicum'83' verwijst naar een aktueel
wielergebeuren, luidt voor morgen,
woensdag 13 juli, als volgt:
16.00 uur - hobby en rommelmarkt van
de bewoners en medewerkers van het
leef- en werkcentrum aan de Zandvoortselaan. Het gaat hierbij om produkten
van artistieke vaardigheid zoals schilderijen, tekeningen, keramiek, wandkleden, etc. etc. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met de kreatieviteit van de Unicummers.
20.00 uur - forumavond met Barry
Hughes, Ge Peeters, Peter v.d. Knoop,
Gerrit Voorting, Bob Stapel, Jan van
Riesen, Peter v.d. Steeg en Jaap Methorst. Het onderwerp laat zich raden:
de wielersport. Bezoekers kunnen hun
vragen over dit thema op de forumleden afvuren.
21.00 uur - voorstelling van de film
'Met het gezicht op oneindig'. Iedereen
is van harte welkom het middag- en
avondprogramma bij te wonen.
Het slot van de Tour de France Nieuw
Unicum'83 op dinsdag 26 juli staat in
het teken van de rolstoelraces. De
meest behendigen kunnen op de Brink
strijden om de titel 'koereur van het
jaar'. Tevens is er een laatste gelegenheid om de snelste ronde-tijd te maken op de hometrainers. Prominente
cyclisten, die om 17.00 uur begeleid
door 15 wielrennertjes van HSV de
Kampioen hun intocht houden, zullen
de prijsuitreiking verzorgen.

zondag 17 juli:
zeilwedstrijden door watersportvereniging 'Zandvoort', zuiderstrand.
donderdag 21 juli:
midzomerfeest, hotel Bouwes.
zaterdag 23 juli :
ballonoptocht, centrum dorp, aanvang
19.30 uur.

sociale dienst zandvoort gaat
opnieuw zijn boekje te buiten
De zandvoortse socialisten zijn opnieuw
in de slag gegaan om bijstandtrekkers en
werkelozen van een juiste behandeling
te verzekeren.

'Als u niet bereid bent om voor te schrijven dat men dient te handelen volgens
de wet en de uitspraken van de raad, zo
delen ze b en w mee, dan zien wij ons
genoodzaakt om de minister van sociale
In een brief aan burgemeester en wétzaken in te schakelen. Die moet de gehouders wijzen zij er op dat de bijstands- meente Zandvoort dan maar een aanwijkornmissie die namens het badplaatsbezing geven m.b.t. een juiste uitvoering
stuur beslist over uitkeringen, strafkorvan de wet.
tingen e.d. nog steeds gepasseerd wordt
door de ambtelijke dienst. BijstandskliEen dergelijke aanwijzing wordt algeenten krijgen beschikkingen in de bus
meen beschouwd als een ernstige schrobdie alleen besproken zijn in een RWWbering. Wanneer de vragen door het koladvieskommissie. De bijstandskommislege beantwoord zullen worden is nog
sie is daar niet aan te pas gekomen. Dat
een vraagteken. In eerdere gevallen
ondanks een besluit van de gemeentebleek dat nogal wat voeten in de aarde
raad eind maart waarin de beslissingsbete hebben.
voegdheid, zo zegt de pvda-fraktie, duidelijk bij laatste kommissie gelegd is.

nieuws

De pvda geeft het voorbeeld van een
kliè'nt die op advies van de RWW-kommissie 50°/o gekort werd op zijn uitkering, geheel buiten medeweten van de
bijstandskommissie. Weken later pas kregen de leden daarvan, raadsleden en burgers, de gelegenheid het'besluit' te her• Vorige week donderdag kwamen zo'n
zien en de korting te verminderen.
twaalfhonderd belangstellenden een kijkje nemen in de politie-informatiebus op
De fraktie vraagt b en w of deze het er
de Rotonde. Ook de brandweer was aanmee eens zijn dat hier onjuist gehandeld
wezig zodat het publiek tevens kennis
is. Dat beschikkingen eerst de deur uit
kon nemen va. de werkwijze van de
mogen als een beslissingsbevoegd orgaan
plaatselijke vuurbestrijders. Onder de
-kollege of bijstandskommissie - zijn
vele bezoekers bevonden zich behalve
fiat heeft gegeven. De socialisten willen landgenoten ook Fransen, Amerikanen,
dat het dorpsbestuur de verantwoordeEngelsen en Duitsers.
lijk wethouder, de liberaal Jongsma, en
de betrokken ambtenaar op het matje
roept.

kort & klein

Fraktievoorzitter Toonen en zijn partijgenoten Aukema en Wind proberen al
jarenlang het in hun ogen eigengereide
optreden van de sociale dienst te veranderen. De instelling van een bijstandskommissie die de aktivi'^iten van de dienst
kontroleert leek aanvankelijk een sukses van formaat. De socialisten kregen
echter steeds meer de indruk dat de ambtenaren de bevoegdheden van de kommissie proberen te omzeilen. Ze zijn het
langzamerhand meer dan beu en dreigen ditmaal met zwaar geschut.

omroepers
A. Rltman
1948
1983
35 Jaar tandtachniker
1973
1983
tien laar
gavestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

aanmelden:
Zandvoortse Koerant bv
Achterweg l - Zandvoort
Tel. 12135

PROVINCIAAL FONDS
DORPSHUIZEN EN
WIJKCENTRA
De provincie Noord-Hol land geeft onder bepaalde
voorwaarden subsidie voor het tot stand komen van
dorpshuizen en wijkcentra. In het Fonds Dorpshuizen
en Wijkcentra zijn ook voor het jaar 1984 weer
middelen voor deze centrale accommodaties
beschikbaar.
Aanvragen moeten vóór l september 1983 worden
ingediend bij het Provinciaal Bestuur van NoordHolland.Postbus 123,2000 MD Haarlem.

Beoordeling van de aanvragen
Het budget is beperkt. Van de aanvragen die aan de
voorwaarden voldoen wordt een prioriteitenlijst
opgesteld.
Een belangrijke subsidievoorwaarde is dat de
accommodatie toegankelijk moet zijn voor
gehandicapten.
Als richtlijn voor subsidie geldt 10% van de kosten
met een maxi mum van ƒ 130.000,-.
Subsidie kan worden gegeven voor stichting,
verbouwing of uitbreiding en inrichting van zgn.
centrale accommodaties.
H ieronder worden o.m. 'verstaan accommodaties
- waarin verschillendeaktiviteiten kunnen
plaatsvinden
- waarvan in principe iedere groepering gebruik kan
maken
- waarbij de nadruk ligt op het aanbod van ruimte.
Informatie
Meer informatie is te krijgen bij W. Gründemann,
tel. 023-163538 (ProvincialeGriffie bureau
maatschappelijk welzijn).

j provinciaal bestuur
van noord-hdlandy^

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581
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eerste zandvoortse f röbelschoo
wordt knutselruïmte voor vo

5 juli - 11 juli 1983.
ondertrouwd: René Cornelis Wilhelmus Castien en Anna Catharina Maria Oosthof; René van Densen en Belinda Marijke Koudijs.

De kleuters van de Josina van den Endenschool zijn dinsdag, samen met 1e
en 2e klassertjes, die er tijdelijk onderdak en onderwijs vonden, in een feestelijke optocht naar de Plesmanschool
getrokken.

gehuwd: Michiel Heinrich Rügebregt
en Nicolette Petronella Hermeling.
geboren: Rafael Keith, zoon van R.P.
Putter en E.J. Chin; Jan zoon van Jan
Koning en Cornelia Klomp.

Daar aan de A.J. v.d. Moolenstraat
komt de komende jaren meer leven in
de brouwerij, nu ook de allerkleinsten
de gerenoveerde basisschool gaan bevolken. Bij de kleuterschool aan de Mie.
Beetslaan wordt het daarentegen stil.
Het zal een vreemde gewaarwording
zijn voor de omwonenden, die hun
klokje gelijk konden zetten op de
schoolspitstijden met bijbehorend
kindergeluid.
Een spookhuis wordt de kleuterschool
echter niet. In een van de 4 lokalen
blijft Marja Keur haar peuterklas Josientje trouw en op korte termijn krijgen de overige ruimtes nieuwe bewoners. Officiële brieven met het stempel van het gemeentebestuur zijn de
deur nog niet uit, maar het staat vast
dat de Bomschuitenbouwklup er eindelijk een permanent onderkomen vindt.
Een dezer dagen gaat de sleutel naar
deze liefhebbers van het oud-zandvoorts
miniatuur. Daarmee is wel enige gerechtigheid gedaan, want de vingervaardige
bouwlieden zijn de afgelopen jaren van
hot naar het gestuurd. In volgorde: het
Cultureel Centrum, de Klimopschool en
het Kreativiteitscentrum, de oude Mariaschool aan de Koninginneweg, in de
ruimte waar ook de koerant enige tijd
haar ideeën- en letterproduktie op peil
hield.
De overblijvende lokalen van de Jos.v.
d. Endenschool zijn vrijwel zeker bestemd voor het Welfarewerk, dat eveneens een lijdensweg heeft afgelegd, en
voor de zandvoortse vrouwenverenïgingen, waaronder de stichting EVA,
die sinds jaar en dag gesmeekt heeft om
een eigen ruimte voor emancipatieaktiviteiten.
De afgelopen tijd is bij herhaling de indruk gewekt dat tientallen groeperingen stonden te trappelen om hun voet
lussen de oude schooldeuren te krijgen. Maar daarvan is geen sprake. Wel
hadden enkele toneel- en operetteverenigingen graag de vrijkomende ruimte
benut voor het vervaardigen van dekors
en voor opslag. Een ook de werkgroep
kinderdagverblijf leek het een ideale
plek om hun plannen gestalte te geven.
Nieuwe ruimte zal voorlopig niette
vinden zijn binnen de zandvoortse
grenzen, tenzij de Clarakliniek na vertrek van bejaarden en personeel in gemeentehanden komt.

v.

overleden:. Tobia van Westerhoven
geb. van den Bosch, oud 76 jaar; Berthe
Willy Victoria Moen geb. Wouterlood,
oud 64 jaar; Hendrikus Johannes Bluijs,
oud 61 jaar; Elisabeth Maria Cornelia
van der Mije, oud 83 jaar; Hendrikus
Petrus Maria Heemskerk, oud 25 jaar;
Cornelis Pellerin, oud 57 jaar; Maximiliaan Leopold de Winter, oud 46 jaar.

modelbouw- en andere klups vinden straks onderdak in de Josina van den Endenschool

o De opbrengst van de jaarlijkse inzamelingskampagne van het Nederlandse
Rode Kruis afd. Zandvoort bedroeg
f9.671,35.
De organisatie dankt alle kollektanten
en gevers/sters in Bentveld en Zandvoort, die, ieder op eigen wijze, het
Rode Kruis hebben gesteund.

met kaalslag van kijkdoin
gooit gemeente eigen glazen
'Alles is al eens gezegd',zei de cynicus.
'Maar er is nog nooit geluisterd', sprak
de optimist.

De werkgroep is van oordeel dat met de
sloop van Kijkduin een karakteristiek gebouw verloren zal gaan. Het pand dat
uit de vorige eeuw stamt, maakt deel uit
Onder dit motto heeft de werkgroep
van zandvoorts historie en is bepalend
huisvesting Zandvoort (WHZ) een disvoor het aanzicht van het Stationsplein.
kussienota over Groot Kijkduin geproDat dreigt toch al ten onder te gaan aan
duceerd. Een laatste (? ) manmoedige
'city-vorming' met luukse flats en grootpoging om de in haar ogen heilloze
winkelbedrijven. Afbraak van Kijkduin
sloop van het gebouw af te wenden, bur- zou bovendien een fikse kapitaalsverniegers en bestuurders aan het denken te
tiging betekenen. Het voormalig hotel,
zetten over de toekomst van de jongeren- pension en kindertehuis verkeert in goehuisvesting.
de staat, zonder veel moeite kunnen er
25 wooneenheden in aangebracht worNa een pittige inleiding waarin het huiden. Een goede kans om ekstra ruimte
dige kollege verweten wordt bewust zo- voor woningzoekenden te scheppen, zeveel mistte kreeëren rond Kijkduin dat
ker nu nieuwbouwkontingenten maar
de simpele burger het spoor wel kwijt
mondjesmaat binnenkomen. WHZ bemoet raken, zet de werkgroep haar betwijfeld sterk of de gemeente nog wel
zwaren tegen het nieuwbouwplan nog
op tijd is om voor nieuwbouw de noodeens op een rijtje. De WHZ blijft erbij
zakelijke aanvullende toewijzing van wodat een eventuele bouwvergunning een
ningen in de wacht te slepen. De kans
reeële keus tussen de verschillende alter- zit er dan dik in, meent de werkgroep,
natieven onmogelijk maakt. Verder is de dat Zandvoort na de sloop nog jaren met
gevolgde procedure onduidelijk. Een mi- een braakliggend terrein blijft zitten.
ni-advertentie één dag voor het zomerreces, zonder vermelding van de naam
Het tekort aan goedkope woningwethui'Kijkduin' of van het feit dat het een ar- zen gaat de werkgroep het meest aan het
tikel 19 procedure betrof - een afwik- hart. Het ligt in de lijn der verwachtinkeling van bezwaren in verkorte vorm.
Deze werkwijze zou ook in strijd zijn
met de provinciale richtlijnen. Die schrijven voor dat een 'verklaring van geen bezwaar' pas afgegeven kan worden als de
gemeenteraad het in principe eens is
over de vorm van het toekomstige bestemmingsplan voor dat gebied. De dorpspolitici kunnen daar echter pas in augustus over beslissen.

Wij zoeken voor
de vakantie-periode
VAKANTIE-BEZORGERS

juli

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

aanmelden:
Zandvoortse Koerant bv
Achterweg l - Zandvoort
Tel. 12135

16
17
18
19
20
21

08.41
09.39
10.46
11.56
00.25
01.31

16.40
17.37
18.45
19.56
08.25
09.33

21.12
22.09
23.16

05.12
06.08
07.16
08,25
21.08
22.13

13.08
14.12

gen dat de gemeente van hogerhand alleen nog toestemming zal krijgen om te
bouwen in de premiekoop- of premiehuursfeer. Met kaalslag aan de dr.Smitstraat gooit Zandvoort m.a.w. zijn eigen
glazen in, de kans op betaalbare woonruimte gaat zo voorbij.

• Drie zandvoortse kunstenaar houden
de komende tijd eksposities. De skulpturen, keramiek en tekeningen van Carlo van Kervel zijn van 23 juli t.e.m. 20
augustus te bezichtigen in galerie Anoesjka in Kockengen. Hans van Pelt en Anton Visser tonsn hun olieverven tussen
18 juli en 19 augustus in gebouw NoordTenslotte wijst de nota erop dat bij een
keuze voor nieuwbouw de geluidshinder- Holland op de Hoek van de Schipholweg
wet wel eens roet in het eten kan gooien. te Haarlem.
De plannen gaan dan mogelijk helemaal
0 Op maandag 1 augustus a.s. zal de
niet door. Tenzij er dure geluidswerende voorzieningen getroffen worden. Dat stuurgroep één- en tweepersoonshuishoudens -vertegenwoordigers van de
zou de huren onbetaalbaar maken voor
het merendeel van de jeugdige zandvoor- gemeente en belangengroepen op
het gebied van volkshuisvesting- verters die, zoals met cijfers onderbouwd
wordt, het minimumloon nauwelijks ha- gaderen over Groot Kijkduin. Ter
sprake komen de plannen voor de
len.
toekomstige bewoning van het kapitale pand, t.w. het oorspronkelijke
De brochure 'S aangevuld met enig hisverbouwplan tot 17 wooneenheden,
tories materiaal - o.a. enkele prenten
uit de rubriek 'Groeten uit Zandvoort'-, nieuwbouwplannen met 40 wooneenheden en verbouw op basis van
een overzicht van de Kijkduin-affaire
de huidige indeling van het gebouw
sinds november '81, uitgebreide dokuaan de Dr. Smitstraat.
mentatie aan de hand van brieven en
krantenartikelen, en besluit met een bijlage over de woonlastenproblematiek
e Hedenavond treedt het amerikaans
van jongeren.
Jeugd Symfonie-orkest op in de ned.
hervormde kerk, die zich, naar gebleken is, uitstekend leent voor dergelijke
muzikale evenementen. Het orkest, dat
90 jeugdigen van 14 tot 18 jaar telt,
heeft fcijn thuisbasis in de staat Washington en maakt deze zomer een toernee
door euiopa. Voor het éénmalig optreden in nederland is de badplaats uitverkoren. Het programma bevat in ieder
geval een uitvoering van de symfonie
'Eroica' van Beethoven en het konsertstuk 'Winter' van Vivaldi. Kaarten a f.5,zijn verkrijgbaar bij de vvv of een haif
uur vó'or de aanvang (20.00 uur) aan
de kerk.

esnduoartse hoeren!1

trandineïsje blijft op haar post
kinderen terecht zijn

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
zondag 17 juli a.s.:
Geeft advies, hulp en informatie, van
10.00 uur: Ds. G. W. Uzerman, Haarlem maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
GEREFORMEERDE KERK
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
zondag 17 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. l—l. Boeyenga.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
PROTESTANTENBOND
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
zondag 17 juli a.s.:
maandags
tevens van 19.00 - 20.00 uur.
geen dienst
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 juli a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 17 juli a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagidienst
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).
Zelden zal een jong meisje met een pas
afgeronde driejarige studie voor Kinderen Jeugdverzorging zo snel aan de bak
zijn gekomen als onze plaatsgenote,
de 21-jarige Joke de Rooij. Met het diploma, bij wijze van spreken nog nat
van de drukinkt, op zak nam ze haar
intrek in de vrolijke ambiance die op
de strandpolitiepost 'Rotonde' voor
verdwaalde kinderen is ingericht.

bracht tentnummer zou Joke best weer
ingevoerd willen zien.
Het was grappig om te horen hoe verschillend kinderen reageren nadat
ze op de politiepost zijn gebracht: de
een werpt zich vol entoesiasme op al
dat speelgoed, de ander kruipt bij Joke
op schoot en de derde gaat voor het
raam kijken of mama er al aan komt.
Het wachten op mamma kan tien minuten duren maar ook een paar uur.
Woensdagochtend om half elf, toen we
De moeder van Jacqueline kwam vorige
even een praatje met haar maakten, wa- week in ieder geval te vroeg naar de zin
ren ze er nog niet en 't viel helemaal niet van haar vijfjarige dochter, die nog lang
te zeggen of het die dag bij de kinderop- niet klaar was met het opplakken van
vang druk zou worden of niet. In ieder
stickers op de muren van de speel kamer.
geval niet zo druk als afgelopen zondag
toen een rekord aantal van vijfenveertig Valt het verdriet van verdwaalde kindewerd genoteerd.

mevr. Kraan- Meeth

Hoe oud zijn de kinderen die, hetzij
door de politie hetzij door medelijdende strandbezoekers, naar de Rotonde
worden gebracht? In leeftijd variëren
ze van drie tot twaalf maar de kleintjes
zijn natuurlijk in de meerderheid. Toch
weten ook de kleuters meestal feilloos
hun naam en adres op te geven hetgeen
de afwikkeling bespoedigt. Joke heeft
er begrip voor dat ouders niet onmiddellijk naar de politiepost gaan maar eerst
in de omgeving van de naburige strandpaviljoens naar hun verloren spruit zoeken. Toch zou het verstandiger zijn wanneer ze de vermissing direkt telefonies
(14445)doorgaven. Het verdwaalde
schaap wordt dan genoteerd en wanneer
iemand zich daarna met de vondeling
op de post meldt kunnen de ouders onmiddellijk worden gerustgesteld. Ook
de vroeger in de strandpaviljoens verkrijgbare kaartjes met de tekst 'mijn
mama zit bij tent
' of een met
lippenstift op het blote bastje aange-

ren best mee en zijn de ouders, wanneer
ze hun telg op de Rotonde aantreffen,
gauw hun angst vergeten, het opsporen
van zoekgeraakte kinderen is een zaak
van de uiterste akkuratesse, waarbij
Joke de Rooij dankbaar de medewerking van de politie en de strandpaviljoens (een lijstje met hun telefoonnummers hangt naast haar buro) memoreert.
De post sluit 's avonds niet voordat zij
aan de hand van haar administratie en
na het plegen van ettelijke telefoontjes
de zekerheid heeft dat alle als vermist
opgegeven kinderen terecht zijn. 'Strandmeisje ' zijn betekent niet alleen met
kinderen kunnen omgaan. Het betekent
ook niet opzien tegen een ekstra portie
werk!

veel talent bij afafa-jeugd
Het gaat goed met een van de jongste
loten aan zandvoorts sportleven, de
snelgroeiende vereniging afafa. Niet
alleen is de belangstelling voor de lessen groot, ook op wedstrijdgebied, het
kickboksen, safate, karate, wordt veel
sukses geboekt.
Begin juli liet de afafa-jeugd
zich van haar beste zijde zien. In
een wedstrijd tegen de karateka's van
Ken-am-ju uit Haarlem maakten de
zandvoortertjes grote indruk. Zij
veegden hun sportkollega's letterlijk
en figuurlijk van de mat. Ouders,
ooms en tante's, in grote getale meegereisd, stonden versteld van de
prestaties van de in smetteloos wit
gehulde jongens en meisjes uit de
badplaats. Bliksemsnelle beentechnieken gekombineerd met loepzuivere stoten deden menig tegenstander in tranen uitbarsten. Ondanks
de leeuwenmoed van de haarlemse
karatekaatjes moesten zij alle eer
aan afafa laten. Tegen dit stormachtige kustgeweld waren zij niet opgewassen.
Opvallend was het verschil in hardheid.
Daarin waren de zandvoorters veruit
superieur. Opmerkelijk was ook dat
geen van de asian-fightertjes blauwe
plekken opliep, terwijl hun rivalen in
veel gevallen de wedstrijd voortijdig
moesten staken. Volgens trainer Koopman komt dat omdat de begeleiding
vaak gebrekkig is. 'Onze jeugd weet dat
ze met een gevechtspcrt bezig is. En
zoals bij elke sport worden de risiko's
bepaald door de manier waarop je jfi
sport beoefent. Daarbij moetje niet
voorbij gaan aan de praktiese waarde
van de gevechtsport, de zelfverdediging.

Dat leren ze bij ons en die opbouw
voorkomt in grote mate dat de kinderen zichzelf bezeren. Ze leren bewegen,
het plezier van het bewegen, zelfvertrouwen en zich verdedigen. Ik ben
van mening dat er wel iets meer kan
gebeuren dan je kind zonder meer aan
de straat over te leveren.'
De vereniging beschikt momenteel over
een grote groep jeugdigen van 8 tot 12
jaar. Aan jonge talenten ontbreekt het,
zoals in Haarlem bleek, zeker niet.

adviesdiensten

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 l nformatiebu ro vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcantrum, nieuwe
en gebruikte Renault;
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem,' telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

evenementen
agenda
vrijdag 15 juli :
konsert in de ned. Hervormde kerk
door Tacoma Youth Symphony Orchestra, Washington State, aanvang 20.00
uur, toegang f 2,50.
zondag 17 juli:
zeilwedstrijden door watersportvereniging 'Zandvoort', zuiderstrand.
donderdag 21 juli:
midzomerfeest, hotel Bouwes.
zaterdag 23 juli :
ballonoptocht, centrum dorp, aanvang
19.30 uur.
zaterdag 23 tot 31 juli:
Lunapark, kop van Lennepweg.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal

/10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Vrijwillige Hulpverlening

17373

Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

groeten uit zandvoort

Tot de zomerse geneugten in de dertiger jaren
behoorde ook de glijbaan van Noorderbad,
de bekende badinrichting waarvan de slogan
'Ontvlucht de stenen
stad naar Zandvoort
Noorderbad' in die
tijd op tal van Nederlandse perrons prijkte.

zon welkome gast
bij tennisjubileum tcz
Het jubileumtoernooi van de Tennisclub
'andvoort kan als een in elk opzicht gelaagd evenement worden beschouwd.
I
Wedstrijdleider Gerard van der Toorn
oonde zich vooral ingenomen met de

nedewerking van de weergoden die geen
rioment verstek lieten gaan en het 25e
< pen toernooi mede daardoor een ekstra
jleestelijk tintje gaven.
I1 let toernooi werd beheerst door de
j/eer vroegtijdige uitschakeling van Irma
j[ oumans Hoofdklasse speelster en de
'l itere uitschakeling van de Zandvoort
edetten Hans Bruggeman, door de
1
rympathieke Leidenaar Hans Tönjann,
i n HanSchmidt door zijn klupgenoot
] Haiko Piekert.
i Door deze prestatie van Haiko presteerc'e hij het ook het tot dat moment vlekkei loze schema van het toernooi volledig te
! verstoren.
j Hierbij kwam dat hij in de halve finale
J na 2 uur tennis ook nog de sterke Ger] ben Zuydam verslag met 7-6; 4-6; 7-5.
i Deze halve finale gevolgd door de halve
j finale Haiko samen met Gerben tegen de
leidenaren Tönjann en Grimbergen met
7-6; 6-2 maakte dat Haiko op de finale
dag 2 halve finales en 3 finale partijen
moest spelen. Deze opgave was uiteraard
te groot en leidde ertoe dat hij in deze
3 partijen niet meer tot de bodem kon
gaan.
Naast Haiko viel de mooie prestatie van
Xandra Weller op, die de 3B finales wist
te winnen respektievelijk de enkel, de
dames dubbel met mevr. Ubema en de
Bij de veteranen werden de heren Abt/
van Buuren winnaars in de H.D. door
gemengde dubbel met Hans Schmidt.
met 6-3; 6-3 te winnen van H. Houpst
Deze laatste wist tezamen met Hans
Bruggeman tevens de heren dubbel te
en Joop Stoop (met helm).
winnen.
De dames dubbel werd gewonnen door
In de C-afdeling werd de geplaatste faIneke Aalberts - 24 jaar geleden 1e in
voriet Ton Huveniers in de 1/4 finale
het 2e Zandvoort toernooi tesamen
verslagen door Jan de Jong, die na winst met H. Ravenswaay met 6-1; 6-2 van
op de Tilburger v, Kuyck de finale won E. Klinkenberg en Greet Melchers.
met 7-5; 6-0 van de als tweede geplaatste Jan Brand.
In de Gemengd dubbel deed zich de
Junieke situatie voor dat vader Gerard
JKoenders tezamen met dochter Lisette
verloor van dochter Esther met Pieter
jFreriks.
De uitslagen van de finalewedstrijden
luiden:
HEB : Hans Tönjann - Haiko Piekert,

hier
staat

6-3; 6-1.

DEB : Xandra Weller; E. Henneman
6-2; 7-5.

HDB : Hans Schmidt/Hans Bruggeman
Haiko Fiekert/Gerben Zuydam

brref

7-6; 6-2.

GDB : Weller/Schmidt; Margot Kramer/
Piekert 6-2; 6-1.
DDB : Weller/Ybema ;T. de Vilder/
Kramer 6-4; 4-6; 6-3.
l- EC : Jan de Jong - Jan Brand; 7-5;
6-0. 3e werd H. v. Kuijk
jl-DC : Bouten/Hakvoort - Booms/Fie|
kert6-1;7-6.
C'EC : de jonge speelster Esmir Hoogendoorn 14 jaar wist hier te winnen
van Petera van Daalen 6-2; 7-5.
,GDC : E. Koenders/P. Freriks- L. Koenders/G. Koenders 6-4; 6-3.
DOG : de sportieve Emmy Grooff en
Carla Freriks winnen hier van de
jonge zeer kwiek spelende J.
Booms en C. Post met 4-6; 6-3;
6-4.

C>EN HAAG-, 29 OKlbBEK

GEEN NIEUWE.
KERNWAPENS

Hoera! ! Het is onze dorpsbestuurder
weer eens gelukt om een initiatief vanuit de bevolking vakkundig om zeep
te helpen. De Stichting Iwanowitch
waagde het om kritiek te hebben op de
manier waarop de gemeenschapsvoorziening De Krocht wordt geëxploiteerd.
Daarom en alleen daarom werd zij zo
tegengewerkt, dat zij besloot om de eer
aan zichzelf te houden en er mee te
stoppen. Dit deelde zij schriftelijk mee
tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, nadat de gemeenteraad zich
volledig achter het beleid van B en W
in deze hadden geschaard.
Binnen 24 uur schreef wethouder Jongsma een antwoord waarin hij verklaarde
dat 'stichting Iwanowitch voornamelijk
door eigen schuld mislukt is' want ze
had 'ongenuanceerde en onterechte
kritiek op iedereen, behalve op de stichting zelf en wel op zodanige manier, dat
iedereen zich van haar afkeerde en de
mislukking reeds vaststond.'
Nu zijn wij veel gewend in Zandvoort
maar ik vind deze trap na van Jongsma
zo'n sterk staaltje van de vleesgeworden arrogantie van de macht dat ik er
middels deze ingezonden brief op wil
reageren.
Kenmerkend is dat terwijl het stekkie al
zes jaar wacht op vervanging van hun
bouwvallige noodkeet, wethouder Jongsma wel tijd kan vrijmaken om binnen
24 uur te reageren op de stopzetting
van Iwanowitch. Hij heeft daarbij dan

U VINDT TOCH OOK DAT 'H KIND
NIET ONNODIG MAG STERVEN?
Bijna onvoorstelbare gegevens haalden recentelijk
kortstondig de publiciteit. Bijvoorbeeld het bericht
over de 40.000 kinderen, die per dag onnodig
sterven. Dit getal is des te dramatischer omdat er
goedkope en effectieve middelen bestaan om de
kindersterfte met de helft te verminderen.
"Er is toch hoop in deze sombere tijden", aldus
een officiële conclusie van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Daarom voert
UNICEF nu wereldwijd strijd tegen de kindersterfte. In Nederland gebeurt dat met de actie
"KANS VOOR EEN KIND". Doe mee. Stel een daad.
Vul de "Verklaring van een medemens" in.

EEN KIND MAG TOCH WEL DM
UW HULP VRAGEN

AKTIE "KANS VOOR EEN KIND"

Verklaring van een medemens

Aan het nodeloos sterven van 40.000 kinderen per dag moet een einde komen.
Daarom steun ik de strijd van UNICEF tegen de kindersterfte en ben ik gaarne bereid
deze verklaring als bewijs van mijn S T E U N te ondertekenen en in te zenden.
Naam
Adres
Handtekening •
Postcode
Plaats
Inzenden naar: UNICEF, POSTBUS 85857. 2508 CN DEN HAAG
Wit üôe strijd van UNICEF tegen de nodeloze kindersterfte niet alleen. moreel maar
poktfoaRcieel steunen, zendt dan onderstaande strook iriee in #/w keuze aankrutssn en het bedrag

ö Ikzaf van mjjagifö"/bankïekemr)g eer» bedrag var» f
naar postrek. 75?$ of bankrek. 7O7O7Q f04r beide van UNICEF te 's Gravenhage.
ÖJkzai mat het postkantoor gaan en daar een stortingsbewijs vrager» om
l„^,..............oyer te maken op postrekening 751 s van UNICEF te 'sGravenhage.
Q Ik wil eert kind regelmatig heïperu Stuur mïj hiertoe een machtiging.
Publicatie afkomstig uit:

Unicef voor hulp
aan kinderen

Het gemengddubbel eindigde in een
zege voor Cocky Huybens en Herman
Broek (ook al veteraan) van Anneke
Koenders en Jan v. Lit met 6-1, 6-1.
Jammer was dat Els de Jong door ziekte
de halve finale partijen in dames dubbe! en het gemengd dubbel B moest
opgeven. Een troostprijs was haar deel.

zoveel haast dat hij zelfs de rest van
het College van B en W buiten spel zet.
Tot nu toe gebeurde dat alleen bij de
gemeenteraad.
Geen woord rept Jongsma in deze open
brief over de kwaliteit van de geslaagde
aktiviteiten. Geen woord over wat er
nu moet gebeuren, nu er weer een voorziening voor de jeugd is weggevallen.
Geen letter wordt gewijd aan JeugdbeleidHet enige dat Jongsma kennelijk interesseerd is hoe hij zijn eigen vieze
straatje kan schrobben. Daar is hij
trouwens toch goed in. Toen oktober
vorig j aar de nogafabriek Iwanowitch
gekraakt werd onl het ontbreken van
een jongerenbeleid aan de kaak te stellen, erkende Jongsma het falend beleid
maar zei dat hij er pas één maand zat en
schoof de verantwoordelijkheid af op
de vorige gemeentebesturen. Dat hij
zelfs als raadslid al 9 jaar verantwoording droeg was hem kennelijk eventjes
ontgaan.
VERANTWOORDELIJKHEID.
Van iemand die zijn eigen verantwoordelijkheden zo slecht kent is het mocilijk te verwachten dat hij die wel van
anderen zou kennen. Wat hem dan
ook ontgaan zal zijn is dat de Iwanowitch medewerkers geen goed betaalde
welzijnswerkers zijn die de gemeente
had ingehuurd om de lieve jeugd van de
straat te houden. Iwanowitch werd gedraaid door mensen die vonden dat er
een jongerenbeleid moest komen en
daaraan zelf op vrijwillige basis een aanzet aan wilde geven.
PROSTITUTIE.
De Iwanjongeren zijn met een paar duizend gulden subsidie afgescheept om
het puin te ruimen van vele jaren gemeentclijk wanbeleid. Voor de gemeente was dit wel een heel goedkope manier om de aandacht af te leiden van
het al 6 jaar op instorten staande wijkgebouw Stekkie en het al tijden inge-

Enauoarrse
storte Zandvoortse welzijnsbeleid, Daarom kon de subsidie binnen 6 maanden
rond komen wat voor Zandvoortse begrippen vlot is. Toen de jongeren zich
door dit zoethoudertje niet lieten weerhouden om kritiek te hebben op de
commerciële zaalhuurtarieven en de
beperkingen hierdoor op hun aktiviteiten, was het uit met de lankmoedigheid. Vanaf dat moment werden de
medewerkers pesterig gevolgd door de
politie als zij 's avonds uit het café
kwamen om het plakken van affiches
onmogelijk te maken, wist de zaalexploitant 2 avonden te saboteren en dreigde
wethouder Jongsma de subsidie stop
te zetten.

Wat er gebeurt met groepen die niet
netjes aan de leiband lopen van ons
regentendom is met Iwanowitch weer
eens glashelder geworden.
Als alle welzijnsvoorzieningen op deze
manier zijn weggesaneerd, kan de gemeente de gelden op de begroting worden overgeheveld naar het nieuwe politiebureau. Door het ontbreken van een
leefbare samenleving zal daar in de komende jaren wel veel op worden uitgebreid in Zandvoort.
Zandvoort, 14 juli 1983.
Dik Bol
IJ. Bol
A. Bol-Smit
J.P. Heyeplantsoen 8
Zandvoort.

EXPLOITATIE.
Dat de exploitant familie is van wethouder Jongsma zal ongetwijfeld een rol
hebben meegespeeld in het stukmaken
van Iwanowitch. Maar ook de oppositie heeft boter op het hoofd. Het was
voormalig PvdA wethouder Aukema
UITSLAG LOTERIJ
(financiën en welzijn) die de huidige
WEEK VAN HET PAARD
exploitatieopzet in de Krocht heeft
bedacht.-Door de hele handel in beo De uitslag van de trekking van de
heer te geven in handen van een partidoor de Stichting Hippodrome Zandkulier zou de gemeente f 50.000.- bevoort georganiseerde gratis loterij
sparen. Pure privatisering dus en nog
-de lotnummers zijn de genummerwel bedacht door een sociaal demode eksemplaren van de huis-aan-huis
kraat.
krant van de stichting- luidt als
Het is duidelijk geworden ten koste van volgt: 1 e t.-rijs - 2876: 2e prijs - 3876,
wie er bespaard is. Terwijl er een
3e prijs - 3079. 4e pn,s - 1007,
schreeuwend tekort aan accommodatie's 5e prijs - 6093, 6e prijs - 5702;
7e prijs - 3764, 8e prijs - 2097;
is, wordt De Krocht weinig gebruikt
9e prijs - 4504, 10e prijs - 7469
omdat veel groepen domweg de zaalOp vertoon van de kranten met de
huur niet kunnen betalen. Omdat alleen korresponderende nummers kunnen
de exploitant drankjes verkoopt, lopen
de prijzen worden afgehaald bij het
de verenigingen een barwinst mis.
in de kranten gepubliceerde adres
In.veel andere gemeentes wordt juist
Wie meer over de loterij wil weten
kan terecht bij strandpaviljoen Club
die baromzet gebruikt door vereniginMantime
gen om materialen aan te schaffen en
nieuwe aktiviteiten op te zetten. In
Zandvoort worden de verenigingen
op deze manier volledig afhankelijk
gemaakt van de overheids subsidies.

eanduoorfse Noerartf

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
gelet op artikel 24. 2e lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van M.H. Meijer te Zandvoort
d.d. l april 1983 ingekomen 6 april 1983,
om vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten en in werking hebben van een
opslagplaats annex verkooppunt vooi vuurwerk, gelegen aan de hultestraat 61a, alhier,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C, nr. 1615, positief te beschikken.
De ontwei p-beschikkmg en andere op de
aanviaag betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 13 juli 1983 tot 27 juli
1983 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluëstraat
2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 tot
12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking.
Degene, die een berwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien pok
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in

Zandvoort, 13juli 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / O2507 - 1 6581

MISSIE-TENTOONSTELLING
Vanaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missie Zusters, werkzaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

amsterdam/nieuwendijk 37 /020-240434
zandvoort/kerkstraat 11 / 02507-1 3580

Imstaltaf te bureau

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 125 60
omroepers
IK ZOEK oud pandje - hok
of iets dergelijk te huur of
te koop, om als WERKRUIMTE te gebruiken (25
m2 of groter). Tel. 1 68 73.

v.lW0rff

mijn bakker
eind* 1746
Guthuiipitin 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Gevraagd een

Oe

Wij zijn een ZWARTE KAT
kwijt hij heet 'Knoekje'.
Hij woont Keesom straat
339, tel. 16859.

CREMATIES

BEGRAFENISONDERNEMING

(VoortMMi Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloomandaai
Talafoon 023- 260633

VOOR AL UW

Drukwerk voor iedereen!

wij komen

tel.023-31 1460

ÏTVC
J• UT
ÜJLU
JLÖ
Haltestraat 65, tal. 12060

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

i (i N V O B

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 60 jaar tot uw dienst

Jansen
Bouw, bv.
Haarlem...mec*-;teri>;u'UKm ni> ..:..315428.

Tel. 12793 - Zandvoort

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,Da Drie Starren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botarmarkt)

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

Bouwbedrijf

Informaties betreffenda Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Kwfcpcd 6

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

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

H. H. KROON

Van Petegem ».v.

telefoon 1 43 65

uw erkend instailatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning «n loodgietersjwerk,
zowel nieuw al» onderhoud...

TRANSPORTEN

D R U K K E R IJ
A. Rltman •
1948 1983
35 Jaar tandtechnlkor
1973
1983
tien jaar
gevestigd In Zandvoort

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

BEGRAFENISSEN

KAMERMEISJE
voor direkt.
Hotel Faber, Poststraat 9,
tel. 13588.

OPOEMEIÏEIM

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Amnesty International
werkgroep Zandvoort
POSTGIRO: 4202255

83e jaargang no. 53

dinsdag 19 juli 1983
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waterstanden

trainer alleen
verder
met dolfïrama

juli
20
21
22
23
24
25

Nieuwe ontwikkelingen rond het Dolfirama. Wim van der Meuten, medefinancier bij de aankoop van het dolfijnenbad uit de failliete Bouwesboedel, heeft
zich afgelopen vrijdag teruggetrokken
uit de onderneming.
Eind april nam de zandvoortse zakenman de bedrijfstouwtjes in handen.
Samen met trainer Slootmaker stelde
hij een plan op, dat -mits goed uitgevoerd- van het Dolfirama weer'een
trekpleister van formaat moest maken.
Niet alleen buitelende viseters maar
een uitgebreid showprogramma met
films en regelmatige gastoptreden van
artiesten, jazelfs boksmatches stonden
de bezoekers te wachten.

De
dolfijnen
gaan door met
hun waterballet
onder het Van Fenemaplein

de kerk) gaf het orkest daarna nog een
sublieme vertolking van het Zandvoortse volkslied. Wilhelm Smits, die indertijd de muziek voor 'Klein vogelijn op
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening groenen tak' schreef, heeft beslist nooit
kunnen vermoeden dat zijn geesteskind
Geeft advies, hulp en informatie, van
nog eens zou worden uitgevoerd door
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
16 eerste en 15 tweede violen, 6 alt12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373

violen, 14 cello's, 5 bassen, 5 fluiten,
4 hobo's, 3 klarinetten, 4 contrabassen,
5 Franse hoorns, 3 trompetten, 4 trombone's, 1 tuba, 1 tamboerijn en 3 pauken. Dit, geheel uit jongeren jn de leeftijd van 14 tot 18 bestaande, symphonie
orkest is afkomstig uit Washington en
maakt momenteel een reis van 23 dagen door Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Dirigent
is Harry Davidson en ondanks zijn
jeugd heeft de 28-jarige in Cleveland
geboren maestro een respektabel muzikaal verleden. Deze begaafde cellist/
pianist/violist leidt niet alleen een groot
aantal orkesten maar is zowel in als
buiten Amerika een veel gevraagde
gastdirigent. Ook de optredende solisten hebben hun sporen op het gebied
van de Klassieke muziek verdiend. Mary Manning begon haar vioolstudie
op negenjarige leeftijd. Ze maakt reeds
zeven jaar deel uit van het Tacoma
Youth Symphony Orehestra, waarvan
de laatste twee als konsertmeesteres.
Vrijdagavond viel zij te beluisteren in
'Sinfonia Concertante' in E-mo! voor
viool en altviool van W.A. Mozart, samen met Joseph Pagan. Ook hij begon
op jeugdige leeftijd met zijn studie,
speelt thans zes jaar in het orkest, is
viool leraar en een graag geziene gast bij

solo-optredens. De derde solist was de
pianist Richard Kessler. Na het beëindigen van zijn studie werd hij docent aan
de Boston University als assistent van
de internationaal bekende pianist Bela
Nagy en ontplooide zich tot een pianist
die niet alleen als leraar welkom is in
Engeland, Zwitserland en Frankrijk
maar ook als solist op internationale
konsertpodia. Het 'Konzertstück in fmineur', opus 79 van Carl Maria von
Weber gaf hem volop gelegenheid om
ook in Zandvoort van zijn virtuositeit
blijk te geven. Een schitterende staat
van dienst heeft eveneens dirigent Dale
Johnson die in verband met de toernee
door Europa de verschillende volksliederen uiterst knap arrangeerde en ze
bovendien zelf dirigeeerde.
Behalve de reeds genoemde werken
van W.A. Mozart en Carl Maria von
Weber vermeldde het programma de
Ouverture 'to la Gazza Ladra' van Rossini en de komplete 'Symphony No. 2 in
D-majeur' opus 73 van Johannes Brahms.
Onnodig te zeggen dat de grootse wijze
waarop de jeugdige orkestleden deze
klassieke meesterwerken ten gehore
brachten een overweldigende indruk
maakte en dat de bloemen en de langdurige staande ovatie alleszins verdiend
waren. Een prima beurt van de vvv, onder wier auspiciën dit muzikale hoogtepunt plaats vond.

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.

Wij zoeken voor
de vakantie-periode
VAKANTIE-BEZORGERS

Vrijwillige Hulpverlening

17373

H.W.

L.W.

00.25
01.31
02.28
03.15
03.55
04.31

08.25
09.33
10.30
11.16
11.55
12.30

13.08
14.12
15.03
15.44
16.19
16.54

21.08
22.13
23.03
23.45
00.20
00.54

« Zaterdagnacht vond omstreeks 1.40
uur op ca. 50 km. ten noorden van
Riche aan de Boulevard Barnaart een
verkeersongeval plaats waarbij een 20jarige duitse voetganger het leven verloor. De jeugdige oosterbuur werd
door een passerende auto geschept en
overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is na
het ongeval doorgereden. Een uitgebreide speurtocht naar zijn identiteit is
totnogtoe zonder resultaat gebleven.

jeugd uit vs musiceerde in dorpskerk

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

L.W.
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'Uit zakelijk oogpunt, zo zegt van der
Meulen, die zijn aandeel aan de trainer
heeft overgedaan, ben ik nooit geinteresseerd geweest in het Dolfirama. Ik
vond het wel nodig om.het op korte
termijn te behouden. Daarom heb ik
Slootmaker, die bij gebrek aan middelen achter het net dreigde te vissen, destijds geholpen. Op dit moment kan hij
wél op eigen benen staan. Het DolfiraVolkomen onverwachts en daardoor des
ma draait niet slecht, al is er van de
te ontroerender klonk vrijdagavond bij
evenementen nog niet veel terechtgede aanvang van het konsert in de herkomen'.
vormde kerk het door negentig man
sterke 'Tacoma Youth Symphony' ten
Een vriendendienst van ondernemers
gehore gebrachte Wilhelmus, gevolgd
onder elkaar dus. Waar werd oprechter
door het Amerikaanse volkslied, beide
trouw
enzovoort. Behalve het afstaande beluisterd door de talrjike aanstoten van zijn geldelijk aandeel is Van
wezigen.
der Meulen ook niet van zin nog langer
als bedrijfsleider op te treden. 'Als je
Als aardige geste tegenover de enige
dat goed wilt doen, kost dat meer tijd
plaats in Nederland waar het orkest opdan waarover ik beschik', aldus meldt
treedt (niet bij toeval maar omdat het
de zandvoorter nu.
bemiddelend theaterburo in Londen
steeds lovende reakties ontvangt op
Het Dolfirama is nu dan eindelijk hélezowel de organisatie door de vvv als de
maal echt van Slootmaker. Het is te
uitstekende akkoestiek van de hervormhopen dat de trainer niet alleen goed
is in het manoevreren met de gladde
zwemmers en het aanleren van kunstjes,
maar ook bedrijfsekonomies van wanten weet. Wij wensen hem sterkte. De
mevr. Kraan- Meeth
badplaats kan zich niet veel meer fiasko's veroorloven.

adviesdiensten

H.W.

aanmelden:
Zandvoortse Koerant bv
Achterweg l - Zandvoort

Tel. 12135

e Niet alleen de temperaturen schoten vorige week naar ongekend hoogten ook het aantal aangiften bij de
politie van diefstallen uit winkels en
woonhuizen en meldingen van verkeersovertredingen bereikten rekordcijfers. Begeerde artikelen waren fietsen, bromfietsen, sturfplanken en onderdelen van auto's. Geld en waardepapieren waren eveneens zeer in trek
bij het gilde der langvingerigen. In
enkele gevallen boekte de politie sukses
en wist de hand te leggen op de daders.
9 Ds. J. van Leeuwen uit de friese gemeente Steggerda heeft het beroep
van de kerkeraad van de hervormde
kerk om ds. Mataheru op te volgen,
aanvaard. De predikant, die enkele weken geleden in Zandvoort op bezoek
was om kennis te maken met de lidmaten van de kerk, is gehuwd en vader
van drie kinderen. De officiële bevestiging van ds. van Leeuwen tot nieuwe
hervormde voorganger vindt waarschijnlijk plaats in de kerkdienst van zondag
18 september a.s.
• Ter afronding van 'de zaak van het
dure filmrolletje' heeft de kantonrechter te Haarlem op vrijdag 1 juli vonnis
gewezen. Al eerder had de magistraat
bij dit hoorspel in 2 delen te kennen
gegeven dat de zandvoortse politie onjuist had gehandeld door bij een kraakaktie in februari '81 een filmrolletje in
beslag te nemen en onbruikbaar te
maken (zie koerant van 4 mrt. '83)
De gemeente is nu tevens veroordeeld
om een schadevergoeding van f 200.te betalen voor de verdwenen fotoos.
Minder dan aanvankelijk door de eigenaar geëist was en smartegeld is er ook
niet bij. Omdat de vordering slecht ten
dele is toegewezen, moeten zowel de
eiser als de gemeente Zandvoort hun
eigen proceskosten betalen. Het hardnekkig maar juridies zeldzaam zwakke
verweer van de gemeente.die op alle
fronten verloren heeft, heeft de zandvoorters vele duizenden guldens gekost. Dan praten we nog niet over het
prijskaartje voor de ambtelijke voorbereiding gedurende ruim 2 jaar procederen.

zwoegers krijgen minder
luiiakicen meer subsidie

familieberichten
DANKBETUIGING
Het overlijden van mijn lieve vrouw
ELISABETH VATHARINA KIKKERT

Verschillende zandvoortse verenigingen
morren over het nieuwe subsidiestelsel
in de sociaal kulturele sektor, dat voor
1984 zal gaan gelden.

kwam voor haar en voor mij geheel onverwacht.
Ook onverwacht was de overweldigende belangstelling door middel van bloemen, brieven
of persoonlijke aanwezigheid.
Dit heeft ons laten zien dat zij in haar leven
veel had opgebouwd.
Namens allen hartelijk dank.

Het zijn niet zozeer de uit te keren bedragen die ontevredenheid wekken, al
blijft het een onmogelijke taak iedereen
tevreden te stellen. De muziekkapel
bijvoorbeeld begrijpt werkelijk niet hoe
ze van f 6.000.- rond moet komen. Ondanks is des werelds loon, denken in
zo'n geval de leden van de planvoorbereidingskommissie, die , het mag wel
eens gezegd, hun uiterste best doen het
minimale subsidiepotje rechtvaardig te
verdelen.

L. de Vries ,
en familie Kikkert
Zandvoort, juli 1983

In tegenstelling tot vorige jaren, toen op
basis van de eksploitatietekorten gesubsidieerd werd, hebben ze voor '84 zelfs
een systeem van vaste normen bedacht,
dat voor elke vereniging inzichtelijk
maakt waar ze recht op heeft. Die normen zijn waar mogelijk vastgesteld aan
de hand van aanbevelingen van overkoegeen loon naar werken . . .
pelende organisaties voor toneel of muziek, de Culturele Raad Noordholland
enz. Daarin zijn de vaste kosten verDe welzijnkommissie hoorde de arguwerkt van zaalhuur, regisseur, koorleider menten onlangs aan en brak er zich
e.d.
het hoofd over. De meningen bleken
sterk uiteen te lopen. Waar de één
Meer dan de norm kan men nooit ontstreng vasthield aan het beginsel dat
vangen. Minder wel. Want de gemeente subsidies per definitie een aanvulling
is uiteraard niet bereid meer te betalen
zijn op de eigen inspanningen, en het
dan de feitelijke eksploitatietekorten,
raadslid Aukema het zelfs een plicht
hoopt in deze tijd van uiterste zuinignoemde de klupkas naar vermogen te
heid dat die tekorten ruim onder de
vullen, bleken anderen meer geneigd
norm blijven. En daar zit hem de kneep. de inzamelinitiatieven van verenigingen
Zandvoortse verenigingen die zich uitte honoreren.
sloven om via eigen akties en opbrengsten uit donaties geld in de kas te krijEr kwamen diverse suggesties op tafel.
gen, zoals het Toonkunst OratoriumDe ekstra eigen verdiensten zouden.
koor of duidelijker nog, de Zandvoortse Operettevereniging, die dit jaar stevig aan de weg en het raadhuisplein
timmerde, voelen zich daarvoor min
of meer bestraft.
De florijnen die met zweet en tranen
verzameld zijn, maken het eksploitatietekort kleiner en derhalve ook de subsidie. De verzekering dat zij in de komende jaren in principe recht blijven
houden op het bedrag van de vaste
norm, stelt hen maar half tevreden.
De luilakken onder de lokale verenigingen, zo redeneren zij, krijgen de
volle poet, de zwoegers zien hun baten niet meer terug.

nw. unicum
presenteert
beatle-dag

MISSIE-TENTOONSTELLING
Vanaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missij Zusters, werkzaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.
zo werd van ambtelijke zijde geopperd,
wellicht een reservefonds kunnen vormen waaruit geput kan worden bij onvoorziene situaties. Een stimuleringspremie was een ander idee: wie meer
dan 10% eigen inkomsten verwerft
door zelfwerkzaamheid zou daarvoor
beloond dienen te worden. Niet bestraft.
In het najaar gaat de kommissie aan de
slag om een standpunt te formuleren.
Wij zijn benieuwd hoe zij tussen de klippen van beginselvasthield en realiteitszin zal doorvaren.

Mensen met historiese belangstelling
zoeken hun heil op de ekspositie, waar
men zich kan vergapen aan zeer zeldzame Beatle-items. Mocht de verzadiging van oog en oor niet voldoende
blijken, dan bestaat de mogelijkheid
tastbare herinneringen aan het verleden te verwerven op de veiling. Daar
komen de meest kurieuze Beatle-relikwieen onder de hamer ten behoeve
van Nieuw Unicum.

De evenementenwerkgroep van 't woonen verzorgingscentrum voor lichamelijk Films van de britse popgroep staan de
gehandikapten Nieuw Unicum, zit alles- ganse dag op de video-apparatuur. Tebehalve stil.
gen de avond zal de akkoestiese groep
The Donuts' een live-optreden verzorDe Tour de France Nieuw Unicum'83,
gen. Spijtig natuurlijk dat de 4 uit Lieen gevarieerd wielerprogramma dat
verpool zelf niet aanwezig kunnen zijn.
dinsdag 26 juli besloten wordt, is nog
Al ware het mogelijk -de dood van Lenniet eens van de baan of plannen voor
non heeft dat tijdperk voorgoed afgesloten- de Brink is de ahoy-hal niet.
nieuwe evenementen stijgen de NieuwTot slot van het programma wordt een
Unicummers al naar het hoofd.
kwis aangekondigd, waar kenners van
• Het cdja, de jongerenafdeling van het
de roemrijke Beatlehistorie zich met
cda, die sinds enige jaren aktief is in
Opnieuw betreft het snelle jongens, zij
elkaar kunnen meten. De organisatoren
Haarlem, is van plan haar bezigheden
het van een andere kategorie. Op 24
rekenen op een reusachtige opkomst.
uit te breiden tot de hele regio, waarseptember organiseert de werkgroep
Kosten zijn er voor de bezoekers niet
onder Zandvoort. Voor informatie
namelijk een 'Beatlesdag' tergelegenaan verbonden.
over het onlangs opgestelde beleidsheid van het 20-jarig jubileum van de
plan kan men zich wenden totvoorzitFabulous Four. Een totaalprogramma,
ter Hans van Dijk, van Moerkerkstraat
samengesteld met medewerking van de
34-2, Haarlem of tot sekretaris Sjaak
nederlandse fanklup van Paul, John,
v.d. Broek, Donkere Spaarne 58 te
George en Ringo. Het beroemde vierHaarlem, tel. 023-314392.
tal Veroverde in de jaren '60 stormenZIEKENVERZORGSTER
derhand de wereld en hield ook in de
Nw. Unicum zoekt met
jaren '70 tallozen in zijn. ban. De evenespoed vóór 1 sept. WOONmenten wil bewijzen dat die BeatlemaRUIMTE. Tel. 020-436026.
nie nog steeds niet voorbij is. Het feest,
na 18.00 uur.
voor het eerst samen georganiseerd
door validen en niet-validen, duurt van
Te koop OPEN HAARD,
11.00 uur 's ochtends tot 20.30 uur.
merk 'Ringlever', metvonkenscherm. Geh. kompleet
Het publiek, dat naar verwachting zef 150.-. Af te h al en Zeeker niet alleen zal bestaan uit 30-ers en
straat 30.
40-ers met heimwee, kan zich vermeien
op de markt, waar standhouders hun
A. Rttman •
praatje en waren aan de man of vrouw
1948 1983
trachten te brengen. De diskotheek
SSjaartandtechniker
verzorgt ondertussen de muzikale om1973
1983
lijsting, uiteraard uitsluitend Beatletien jaar
muziek, zodat gerekend mag worden
gevestigd In Zandvoort
op een genoeglijk swingende en neutelefoon 1 43 65
riënde menigte tussen de kramen.
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kort & klein

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zand voort / 02507 - 16581
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Bloedtransfusie

Donorwerving

Vluchtelingen

Welfare

Aardbevingen

Wegenhulpposten

Rampen binnenland

OP K OP. HELP!
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

omroepers

HAAG-, 29OKTOBER.

GEEN NIEUWE.
KERNWAPENS

NOODHULP ETHIOPIË
De voedselhulp voor de hongerende bevolking van Eritrea,
Tigray en Wollo is in volle gang.
De transportkosten vallen echter zwaar tegen.
Het regent, gelukkig voor de boeren, maar moeilijk voor
transport. De modder vertraagt alles en de schade aan
vrachtauto's is groot.
Maar juist nu hebben de boeren zaaigoed nodig. Dat willen we
blijven brengen.
Help ons blijven helpen!

GIRO 9600
tnv. SOH, Utrecht
Stichting Oecumenische Hulp
Postbus 13077
3507 LB Utrecht.
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abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

rekreade '83 begint overmorgen
Overmorgen, zondag 24 juli, start Rekreade Zandvoort
met het zomer- ontspanningsprogramma voor de kinderen van ingezetenen en badgasten. Het vaste honk van
Rekreade in het dorpscentntm is dit keer de werkruimte van het gebouw De Zeeburg op de hoek van de Zeestraat/Stationsstraat, voor Zandvoort-noord is dat de
voormalige kleuterschoolJosina van de Enden aan de
Nic. Beetslaan. Voor het buitengebeuren in de dorpskom is het Jan Snijerplein en voor noord het winkelcentrum als lokatie gekozen. Op de plaatsen zullen de
komende vier weken poppenkastvoorstellingen worden gegeven, te beginnen op zondag a.s. om resp. 19.15
uur en 18.30 uur. Verder iedere dinsdag en donderdag
om dezelfde tijd. Vanaf maandag is er de hele week
feest in.gebouw De Zeeburg met'Jofrocanondy en het
jofele zeemonster' en in de Josina-school met 'Slobber de tovenaarsleerling'. De tijden zijn 's morgens van
10.00-12.00 uur en 's middags van 15.00-17.00 uur.
Voor de uitvoering van de projekten heeft Rekreade
dringend behoefte aan kokers, rollen behang, oude
kleren, petten en hoeden, oude lakens en vooral vloerkleden. Men kan deze zaken bezorgen tijdens de
openingstijden van De Zeeburg en Josina van de Endenschool. Rekreade rekent op u.

w Van 1 augustus af kunnen groepen
van tenminste 15 personen goedkoper
met de trein op stap. De korting bedraagt 40% op dagretoers en 30°/o op
meerdaagse reizen.
Deze nieuwe regeling, die tot eind
maart volgend jaar op proef gaat, geldt
van maandag tot en met vrijdag en uitsluitend buiten de spitsuren.
Naast de korting geldt er een maksimum prijs van f 15.- per persoon voor
een dagretoer en f 30.- voor een meerdaagse reis. Verder kan er op iedere
groep van 15 man 1 begeleider gratis
mee.
De kaart moet 10 dagen van tevoren
op een station worden aangevraagd.
NS mikt met deze nieuvc kaart op
sport- en supportersverenigingen, kongresgangers, personeelsverenigingen
enzovoort en natuurlijk scholieren in
klasseverband.
Voor kleinere groepen of wanneer men
op zaterdag of zondag op reis wil blijft
de meermanskaart verkrijgbaar.

zandvoortse sportverenigingen willen
keuring dichter bij huis
Het merendeel van de zandvoortse
sportverenigingen heeft er wel oren
naar om de keuring van hun leden in
Zandvoort te doen plaatsvinden en
niet langer uit te besteden aan het
Buro voor Mediese Sportkeuring in
Haarlem.

moeienis. Zaterdagklup Z'75 is al
heel tevreden over de diensten van de
noordelijke artsen, en ook de volleybalklup ziet af van de centrale keuring
in Haarlem.

Deze ontwikkeling, die ook elders in
het land plaatsvindt, wordt door de
nederlandse sportfederatie met lede
Dat bleek na een mondelingen peiling
ogen aangezien. Natuurlijk is ook het
door de Sportraad. De kwestie kwam
buro voor de sportkeuring er niet erg
daar op tafel toen Zandvoortmeeuwen
over te spreken. Sekretaris Jansen
op 31 maart het idee lanceerde de
benadrukt dat de centrale keuring een
keuring, die voornamelijk jeugdleden
waarborg is voor mediese kwaliteit en
betreft, onder te brengen bij de huistevens een halt toeroept aan kommerartsenmaatschap in Noord, die een
ciele keuringsaktiviteiten. De argumengoede afhandeling voor een reeks van
ten klinken ietwat onnozel- de keujaren garandeerde. De lichaamtest kan
ring is van de meest eenvoudige
hier goedkoper worden uitgevoerd
aard en de sportkonsument kan zelf
zonder de jeugd tot 18 jaar op reis te
wel
bepalen waar hij tegen een redehoeven sturen voor een uiterst eenvoudig onderzoek. '10 Kniebuigingen en lijke vergoeding fatsoenlijk getest
je staat weer buiten'/zoals wel eens spot- wordt. De betutteling en de poging om
het alleenrecht te krijgen is iets wat
tend wordt opgemerkt.
de verenigingen allerminst behaagd. Zij
vinden het gemak voor hun leden
De Sportraad schaarde zich op 2 mei
zwaarder tellen.
achter het plan, de KNVB, die 50%
van alle te keuren personen levert, gaf
Een probleem van groter dimensies ligt
haar fiat, maar wethouder Jongsma zag
op
de loer. De vraag is of het bestaan
er niets in. Nu heeft de gemeente in feivan het haarlemse buro niet in gevaar
te niets te vertellen over het beleid van
komt als de klups hun heil dichter bij
de verenigingen in deze. Zij heeft echhuis
zoeken. Het buro zit zeker sinds
ter een stok achter de deur, die prompt
de verhuizing naar het pand aan de
te voorschijn werd gehaald, de subsidie
generaal Spoorlaan op hoge vaste kosop jeugdkeuringen. Die subsidie van
ten, heeft de keuringskosten dan ook
f 4,50 per jongel ing, waarvan ZVM
verhoogd. Niemand weet wat de gevoloverigens als enige gebruik maakt,
gen zijn als de spoeling daar nog dunwordt verstrekt op basis van de gegener wordt.
vens van het buro in Haarlem. Als dat
cijfermateriaal wegvalt, zou de kontroTegenover de redelijke wens van de
le door de gemeente bemoeilijktworzandvoortse verenigingen staan dus
den.
andere belangen. De verdediging daarvan hoort in eerste instantie echter
ZBM kan'm.a.w. zo'n f 750,- per jaar
thuis bij de sportbonden, niet bij de
verspelen, geld dat niet uitgekeerd
overheid. De goedkeuring van de
wordt aan de leden die gewoon f 19.KNVB is in dat opzicht verrassend te
afdragen voor de keuring, maar dat in
de klupkas komt voor jeugdaktivïteiten. Het entoesiasme van de vereniging
is aanmerkelijk getaand, nu men het
ekstraatje dreigt mis te lopen.
Verenigingen die geen beroep doen op
het subsidiepotje, hoeven zich niets aan
te tpekken van de gemeentelijke be-

eanduoortee hoeren!1

noemen. Naar verluid zou de bond allang blij zijn dat een verantwoorde
keuring überhaupt nog plaats vindt,
want daar wordt steeds meer de hand
mee gelicht.
B en w zijn van plan binnenkort een
besluit te nemen over de ZVM-subsidiekwestie. Zij kunnen dat als dagelijks
bestuur doen zonder raadskommissies
of wie dan ook te raadplegen. Het zou
ons inziens echter van slecht bestuurlijk inzicht getuigen op een stille achternamiddag knopen door te hakken
die, gezien de massale steuji voor het
ZVM-idee, een openbare diskussie verdienen.
De vakantieperiode maakte het onmogelijk een aantal direkt betrokkenen
rechtstreeks om kommentaar te vragen. Binnen afzienbare tijd hoopt de
koerant terug te komen met nadere
igformatie.

burgerlijke stanti
12 juli- 18 juli 1983
gehuwd: Hendrikus Jacobus Lefferts
en Adriana Marijke Schuiten; Johannes
Gerardus Antonius Maria Theresia Loots
en Cornelia Johanna van Dam.
geboren: Johan, zoon van G.J.W.
Vermeer en H.M. van Wijk.
overleden: Arendje de Kater geb.
Broek, oud 83 jaar; Jacob Zwemmer,
oud 79 jaar; Hendrik Christiaan Visser,
oud 71 jaar; Pieter de Jong, oud 70
jaar; Nicolaas de Bie, oud 87 jaar;
Johanna Smit ev. van Schravendijk,
oud 66 jaar; Johanna Frederika Molenaar, geb. Meijer, oud 82 jaar.

Jazz Befaisid Tfee
staat voor de deur.**

groeten

Zowel de kalender als
het weer rechtvaardigt
een temgblik op vooroorlogse zomergeneugten. Vandaag 'Dansen
op het terras van Groot
Badhuis': een elitair vermaak.

familieberichten

ik vind 't nog steeds fijn
om hier te wonen

REKTIFIKATIE
Dankbetuiging
Het overlijden van mijn lieve vrouw

Ik heb er een poosje over moeten doen
maar ik wil toch graag nader ingaan op
het artikel in onze Zandv. Koerant van
vrijdag 8 juli j.l. over het Gasthuishofje.
Er wordt namelijk in dat artikel de indruk gewekt, dat hier alleen maar een
stel zielige (seniele?) stumpers woont
met geen ander uitzicht op het leven
dan een spoedige - als 't kan pijnloze dood.
Nou, ik woon hier nu ruim drie jaren
in het hofje en ik moet bekennen dat
ik mijn huisje niet zou willen ruilen
voor een flat van twee, drie en vierhoog.
Waar haalt de schrijven van dit min of
meer smalend stukje het vandaan dat
kandidaten voor een huisvesting hun
neus ophalen voor dit hofje en -als ze
het hebben gezien- weg lopen met de
mening: voor mij hoeft 't niet?
En dan die denigrerende- en m.i. diskriminerende opmerking over de vaste
inwoners, die met lede ogen moeten
aanzien dat er soms 'rumoerige klanten' bij komen. Ik heb het sterke vermoeden dat die in elke leefgemeenschap voorkomen. Dus dat wij onze
'slaperige (?-») sfeer liever niet verstoord zien door die zogeheten 'rumoerige klanten', valt echter wel mee.
Trouwens: wie zijn die 'rumoerige klanten'? Wie heeft er ooit in dit hofje rumoer gehoord! ? En
wie is hier
zo slaperig ?
Nou ja, dit zijn alleen maar een paar
het Gasthuishofje moet blijven
badinerende reakties op iets, wat me
toch een beetje hoog zit.
Dat de afdeling 'volkshuisvesting' van
wijzing van de huisjes. En daar haalde
de gemeentelijke sekretarie het 'steeds
de schrijver van het stuk over de prozwaarder vindt om er liefhebbers voor
blemen rond de woonbezetting van het
dit hofje te vinden,' vind ik nou gek.
gasthuishofje zijn informatie vandaan,
Waarom wordt zo'n heerlijke leefgeen niet, zoals de inzender blijkbaar vermeenschap zelfs door de plaatselijke
ondersteld, uit zijn grote duim.
overheid op zo'n manier'gediskrimi'neerd?
Het wordt steeds moeilijker gegadigIs dit eerlijk, -- is dit gerechtvaardigd? - den te vinden voor het Gasthuishofje.
Wat wordt hier mee bedoeld? Ben ik
Zelfstandige woningen bij het Huis in
een oude sul, een duffe sukkel om in
de Duinen, Het Huis in het Kostverlodit hofje te wonen?
ren, Lijsterstraat, Kerkmanflat en BreZo moesten een weten hoe heerlijk het derodestraat genieten veruit de voorhier is!
keur bij 65-plussers en andere oudere
En dan nóg
waar haalt men het
alleenstaanden, verklaarde een woordrecht vandaan om mij te ontzeggen
voerder van volkshuisvesting. Inzender
trekt daaruit de konklusie dat zelfs de
hoe fijn en met hoeveel plezier ik hier
plaatselijke overheid op zo 'n manier
leef.
het Gasthuishofje bij andere woningen
Nee hoor,— heb maar geen medelijten achter stelt.
den met ons, — vergeefse moeite!
Ik vind het heerlijk om hier te wonen.
Die indruk heeft de koerant niet. IntcEn met mij misschien wel meer andegendeel. De gemeente en de woningren. Er werd ook gesteld: 'donkere,
bouwvereniging willen het kompleks
muffe hofjes, van modern woongenot
opnieuw aantrekkelijk maken voor
verstoken verblijfjes, naar
ongezellig en rot om in te leven.... Hoe komt bewoning door de akkommodatie te
verbeteren en waar nodig aan te pasmen er bij?
sen bij de huidige wooneisen. InzenDat vind ik een specifiek voorbeeld
der schrijft in opgetogen bewoordingen
van doemdenken.
het nog steeds fijn te vinden om in het
Laat men ons in deze grappige leefgehofje te wonen. Dat zal ongetwijfeld
meenschap toch ons eigen denken en
het geval zijn, maar anderen willen meer
waarden-bepaling zelf hebben! Wij
hoeven ons toch niet alles te laten opwoonkomfort. Daar wil men wat aan
doen. Naar mag worden aangenomen in
dringen?
En dan tenslotte: laat men toch eens
nauw overleg met de bewoners van de
ophouden met dit hofje zo 'duf en onhuisjes en zonder dat hen iets wordt
gezellig' te vinden. Ik vindt 't nog
opgedrongen dat zij niet willen.
steeds fijn om hier te wonen. Hoi, Mag
ik?!
'Het Gasthuishofje moet blijven. Als
HakWeller
woongebied, niet alleen als aardig
Gasthuishofje 20
toeristies dorpsgezicht', luidden de

slotregels van het artikel in de koerant
van 8 juli j.l. Met die kreet zal inzender waarschijnlijk van harte kunnen
instemmen. Het is het tegendeel van
doemdenken.
De aanloop die de inzender voor zijn
weenvoord genomen heeft is door
hem kennelijk niet gebruikt voor een
zorgvuldige bestudering van de tekst.
' Anders valt het niet te verklaren dat
het stuk bij hem is overgekomen als
smalend en diskriminerend, zeg maar
grievend, voor de bewoners van het
hofje. Daar is geen sprake van. Waar
wel sprake van is -en daar ging het
artikel over- zijn de moeilijkheden die
zowel EMM als volkshuisvesting in toenemende mate ondervinden bij de toe-

ELISABETH CATHARINA KIKKERT
Kwam voor haar en voor mij geheel onverwacht.
Ook onverwacht was de overweldigende
belangstelling door middel van bloemen,
brieven of persoonlijke aanwezigheid.
Dit heeft ons laten zien dat zij in haar leven
veel had opgebouwd.
Namens allen hartelijk dank,
L. de Vries en fam. Kikkert
Zandvoort, juli 1983.

DANKBETUIGING

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Bij deze willen wij Dr. Anderson en
de zusters van de wijkverpleging
hartelijk danken voor de goede zorgeh bij de ziekte van de heer K.Koper.
G. Colin-Koper
en familie.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zaterdag 23 juli a.s.:
19.30 uur : dienst in de duitse taal
zondag 24 juli a.s.:
10.00 uur : ds. C. de Reu, Heerde
GEREFORMEERDE KERK
.zondag 24 juli a.s.:
10.00 uur : dhr. M. van Veelen, Beverwijk.

in september kan zandvoort
gaan volksdansen
Zalennood kan toch nog ergens goed
voor zijn. Jopie Puts en Hyke Tebbenhof, die een onderkomen zochten voor
de repetities van hun nieuwe volksdansgroep kwamen uiteindelijk terecht bij "t Stekkie', dat volksdansen
toen meteen op de lijst van zijn aktiviteiten plaatste.
Helemaal nieuw is de groep eigenlijk
niet want de basis werd gelegd tijdens
de afgelopen Kerst-In, waar met groot
sukses werd opgetreden. Een tiental
deelnemers was zo enthoesiast geworden voor volksdansen dat ze niets liever wilden dan de wekelijkse dansavond voortzetten. Het is trouwens

mevr. Kraan- Meeth
niet verwonderlijk dat hun plannen
bij mevrouw Puts in goede aarde vielen. Als meisje van veertien volgde deze
reeds een kursus volksdansen bij de
V.C.J.C. in Haarlem onder leidingvan
Henk van de Wateren. Juist in die tijd
kwamen de dansen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk in zwang. De leiding
van de groep werd later overgenomen
door Henk Honhoff en mevrouw Puts
herinnert zich dat één van de kursisten
een jongen uit Israël was die in een
kibboets had gewerkt en de eerste Israëliese dansen, waaronder de 'Majem'
hier introduceerde. In Amsterdam
volgde zij daarna een kursus in specifiek

Astma Fonds
kent geen
adempauze

• ••

Gin» 55 O 55 Leusden

engelse volksdansen en daar deed zich
het unieke geval voor dat de groep
meer manlijke dan vrouwelijke deelnemers telde. Toen kwamen de Israëliese, Griekse en Joegoslaviese dansen
aan de beurt, ingestudeerd door dansers
uit het land van herkomst. Tegelijkertijd richtte ze de kindergroep 'Robin-*'
son' op, waarbij zich ook pupillen van
de Amsterdamse Vakantiekolonie en
het Kinderhuis 'Groot Kijkduin' aan-sloten waardoor de groep al gauw
meer dan honderd kinderen telde.
Met de komst van Eddy en Marie Louise
de Bruijn (danseres bij het Internationale Folklorisitese Danstheater) naar
Zandvoort kreeg het volksdansen in
onze gemeente een nieuwe impuls
want Marie Louise zocht kontakt
met 'Robinson' en de daaruit onstane
samenwerking resulteerde in 'Chaverim' (vrienden), bestaande uiteen
kinder-, een tiener-en een volwassenengroep.
Ook Hyke Tebbenhof is een entoesiaste
beoefenaarster van het volksdansen en
het is misschien wel aardig om te vermelden dat zij als tienjarig meisje haar
' eerste danspassen maakte bij 'Robinson'. Met veel animo beginnen beide
initiatiefnemers aan de nieuwe volksdansgroep die met ingang van 5 september in "t Stekkie' van st;u t »j;iat.
De lessen worden gegeven op M;uindagavond van half acht tot luill negen,
de gevorderden gaan dooi tot negen
uur. Omdat de lessen pro deo gegeven
worden kunnen de kosten bescheiden
blijven .namelijk f 1,25 per avond. Bovendien is de eerste les gratis. Men
• mikt op de leeftijd van zestien en ouder. Mochten veertien- tot zestienjarigen interesse hebben dan zou voor
hen een aparte groep opgericht kunnen worden. Aanmelding zijn welkom
bij Jopie Puts, tel. 1 8371, HykeTebbenhof tel. 1 7734 en uiteraard bij
"t Stekkie.'.

PROTESTANTENBOND
zondag 24 juli a.s.:
geen dienst
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 23 juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 24 juli a.s.:
08.45 uur : stille ecuharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-31 3233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 (dag en nacht).

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023 242212 Automobiel bedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

waterstanden
juli

H.W.

L.W.

H.W.

22
23
24
25

02.28
03.15
03.55
04.31

10.30
11.16
11.55
12.30

15.03
15.44
16.19
16.54

L.W.
23.03
23.45
00.20
00.54

nieuwe trainer van zandvoortm
een man met veel ervaring
Komend voetbalseizoen zal een sergeant
majoor de troepen van Zandvoortmeeuwen aanvoeren. Willem, Groen, ae opvolger van trainer Frans Kramer die
naar het zaanse Zilvermeeuwen is vertrokken, is in het dagelijks leven hoofd
van de luchtmacht-verbindingsdienst te
Soesterberg.

' Wie van stereotypen houdt, moeten we
hier meteen teleurstellen. De 46-jarige
trainer, woonachtig in Den Helder,
geeft allermingst het beeld van de bitse, geen tegenspraak duldende ijzervreter. Het is een praatgrage man die makkelijk relativeert, met veel gevoel voor
humor. Maar bovenal: iemand met een
levenslange passie voor voetbal. Met
hart en ziel toegewijd aan het genaaide
leder en de genopte schoen. Vol enthoesiasme, dat de kustbewoners na hun deceptie van het vorig seizoen, meer dan
ooit kunnen gebruiken.

de ZVM-organisatie hem bevalt, maar
ook omdat de spelers, het 'materiaal'
dat hij in de juiste vorm moet kneden
en tot een eenheid moet smeden, een
goede indruk op hem hebben gemaakt.
'Een paar prima keepers, een hechte
defensie, dat fe een goede basis om te
starten, meldt hij verlekkerd. 'Ik heb
verder begrepen dat er nog versterking
op komt dagen, voetballers van Zeeburgia, Haarlem-c en Telstar-c, een
tweetal ZVM-junioren en niet te ver-

ge ten: Jos van der Meij is er bij. Ik
moet zeggen: een klasse apart.'
'Ik zal er nu eerst ruim de tijd voor nemen om iedereen goed te leren kennen.
Rustig met de jongens praten. Of het
klikt of niet, dat zien we dan. Het moet
natuurlijk van twee kanten komen,
maar ik heb geen reden om te twijfelen aan het begin van een goede verstandhouding. En reken maar dat we
daarna aan het werk gaan'.

Liever praat hij over de toekomst. De
nieuwe oefenmeester ziet het met vertrouwen tegemoet. Niet alleen omdat

Amnesty International op de braderie
op het circuit op 24 juli a.s.
De werk/adoptiegroep Zandvoort van
Amnesty International zal door middel
van een stand vertegenwoordigd zijn op
24 juli a.s. op de braderie op het circuit
van Zandvoort. Men kan er terecht voor
Amnesty informatie en voor het kopen van tweedehands boeken die weer
goedkoop van de hand zullen gaan. De
opbrengst hiervan is natuurlijk bestemd voor het werk van Amnesty International. De afgelopen tijd heeft
de werk/adoptiegroep in het kader van
de Aktie Politieke Moorden benaderd:
3 vrouwenorganisaties, alle plaatselijke
politieke partijen, alle lagere scholen
en één Mavo, en de 4 plaatselijke geloofdgemeenschappen. Het resultaat
was niet zo goed als we hoopten: sorr^
mogen reageerden negatief, velen heleTiaal niet.
.Het gaat om mensen die in hun rechten aangetast zijn, vaak op een afschuwelijke manier.
Hopenlijk loopt u de stand op 24 juli
a.s. niet zo maar voorbij, want nog
steeds geldt:

"Als niemand luistert naar niemand,
vallen er doden
inplaats van woorden ".

Bekendmaking ontwerp-besluit
vestiging en praktijkomvang
huisartsen
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, drs J. P. van der Reijden, maakt bekend, dat
heden in de Staatscourant het ontwerp openbaar is
gemaakt van een Besluit vestiging en prakti|komvang
huisartsen, berustende op de bepalingen van Hoofdstuk •
VIII van de Wet voorzieningen gezondheidszorg (Stsbi
563,19oktober 1982) in het bigonderde artikelen 52 en
55 van die wet

Het ontwerp-Besluit houdt in hoofdlijnen het
.volgende in:
die zich willen vestigen, zullen dit slechts
Huisartsen
kunnen doen met een vergunning van burgemeester

en wethouders van de gemeente waar de voorgenomen
vestiging zal plaatsvinden. De vergunning kan door
burgemeester en wethouders slechts worden
geweigerd wanneer voorde vestiging geen ruimte
aanwezig is. Het ontwerp-Besluit biedt voor de bepaling
van die ruimte een rekenmethodiek, waarbij er globaal
genomen van uit wordt gegaan dat tegenover iedere
volledig werkzame huisarts een patientenpopulatie van
2600 zielen behoort te staan
en wethouders kunnen voorts een
Burgemeester
vergunning weigeren wanneer de betrokken

Zelf verdiende de Heldenaar zijn voetbalsporen bij HRC tot een slechte meniscus een eind maakte aan zijn bestaan
als balgoochelaar. Afscheid nemen van
de sport kon hij niet. Hij haalde zijn
trainersdiploma's en meerdere klups
vertrouwden daarna in de loop van de
tijd op zijn bekwaamheden als coach.
Ook voor Willem Groen was dat een
rijke ervaring. Ploegen, in speelsterkte
variërend van 1e klasse KNVB tot 3e
klasse zaterdagvoetbal, liet hij hun
beste beentje voor zetten. Den Helder,
Vios, Soest (waar hij bondscoach
Zwartkruis opvolgde), Wieringermeer
en tenslotte Jong Holland.
Begin dit jaar, toen duidelijk werd dat
Kramer en de ZVM-ers niet erg met elkaar overweg konden, werd hij benaderd door het bestuur van de badplaatsklup. Groen had er wel oren naar, zeker toen hij de meeuwen in een paar
sprankelende partijen aan het werk
gezien had en de mogelijkheden van
het team met een schattend oog had
bezien. De latere terugval, te wijten
aan de interne strubbelingen en een
ongelooflijk aantal schorsingen en blessures, verontrustte hem, zo zegt hij nu,
in het geheel niet. En ook de degradatie, hoe spijtig ook op zich, is geen
punt van persoonlijke teleurstelling.
Het is 'all in the game'.

WET VOORZIENINGEN GEZONDh ^IDSZORG

vestiging niet in het belang is van een doelmatige
spreiding van de huisartsenzorg over het gebied
waarbinnen door de gemeente vestigingsbeleid wordt
gevoerd
de individuele praktijkomvang van iedere huisarts
A anworden
begrenzingen gesteld: deze mag niet minder
dan 800 en niet meer dan 3000 personen bedragen De
huisarts wiens praktijkomvang 3000 patiënten bereikt.
neemt maatregelen opdat dat maximum niet wordt
overschreden; het ontwerp-Besluit geeft de beroepsorganisatie de gelegenheid terzake regels te stellen
Wanneer de praktijkomvang zich een jaar lang onafgebroken beneden de mmimum-omvang bevindt, zal de
praktijk, eveneens overeenkomstig door de beroepsorganisatie te stellen regels, moeten worden opgeheven
Het ontwerp-Besluit voorziet hierbij ten aanzien van
bestaande praktijken in een overgangstermijn, die tot
1 januari 1990 duurt
aanzien van het maximum-aantal huisartsen, dat
Tenin een
gebied gevestigd mag zijn, en ten aanzien van
de minimum-en maximum-praktijkomvang biedt het
ontwerp-Besluit voor bijzondere omstandigheden
uitzonderingsbepalingen.

Willem Groen: ZVM-team heeft goed* basis

et de uitvoering van het Besluit zal de gemeente
Mworden
belast. Teneinde een draagvlak van tenminste 50.000 personen te bereiken, dienen de
gemeenten die dat aantal niet halen met een of
meerdere gemeenten samen te werken
de uitvoering worden burgemeester en wethouders
Bijbijgestaan
door een commissie, waarin in elk geval

Jazz Behind The Beach '83
Het eerste augustusweekend is het weer eindelijk zover. Op
5,6 en 7 augustus a.s. zal dit evenement voor de 7e maal in
successie plaatsvinden. In gedachten teruggaand naar voriger
jaren zal iedereen zich er ongetwijfeld op verheugd hebben.
Jazz Behind The Beach is in die zeven jaar uitgegroeid tot
een gebeuren met landelijke bekendheid en dat is iets waar wij
allemaal toch een beetje prat op gaan...
Ook ditjaar zalJazz Behind The Beach weer gekenmerkt
worden door een enorme variatie aanJazzmuziek. Laten we vast
wat door een Wertje gluren..
Zonder enige afbreuk te doen aan alle andereJazz, Boogie
Woogie en Dixielandvirtuozen mag de Danny Adler Band dit jaar
als muzikaal hoogtepunt genoemd worden. Deze muzikale
duizendpoot is zeer zeker in staat om menig muziekliefhebber in
een wareJazz-extase te vervoeren. Niet voor niets komt Adler uit
het "Land of Jazz "...
Uiteraard blijven we ook iets dichter bij huis. Wat dacht U
van de NorthSeaJazz Band...Jaap Dekker... RuudJansen... Rosa
King and The All Stars... Meerdere malen hebben zij in
Zandvoort staaltjes van hun kunnen gedemonstreerd.
Jazz Behind The Beach '83... JAZZ TEN VOETEN UIT...

U hoort veel over
-x \ <%
ANC! i de Derde
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zitting hebben vertegenwoordigers van de beroepsgroep, van aanverwante beroepen, van ziektekostenverzekeraars en van de gebruikers van gezondheidszorgvoorzienmgen, terwijl de inspekteur van de Volksgezondheid adviserende stem heeft
bij het indienen van het verzoek om een
Z owel
vestigingsvergunning als, periodiek, na vestiging is
de huisarts verplicht aan burgemeester en wethouders
gegevens te verstrekken, die m het Besluit en de daarbij
behorende bijlage zijn aangeduid
heden staat het een ieder vrij om. tot 3 maanden
V anaf
na de datum van deze publikatie. bezwaren tegen
deze ontwerp-regeling kenbaar te maken aan de
Ministervan Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Deze bezwaren zullen, evenals het ontwerp-Besluit zelf
worden voorgelegd aan de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid, die de Minister terzake van het Besluit
adviseert.
odra het Besluit definitief is vastgesteld zal dit worden
Z
overgelegd aan de beide Kamers van de StatenGeneraal, die binnen een maand een regeling van dit
onderwerp bij wet kunnen verlangen Aan die wens moet
gehoor worden gegeven als tenminste een vijfde van het
grondwettelijk aantal leden van een der Kamers zich
hiervoor uitspreekt

MISSIE-TENTOONSTELLING
V,anaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missie Zusters, werk-1
zaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

Haal warmte «n kleur in uw hui»
bloemen van bloemenrum J. Bluys

MONTEUR / SCHOONMAKER
GEZOCHT
voor onderhoud gebouw gedurende enkele
uren per dag, het gaat zowel om technische
als schoonmaak werkzaamheden.
Brieven onder nummer
540 buro van dit blad

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

Te koop
DE FAVAUGEPLEIN 41 flat 1
luxe flat met garage,
direkt aan zee gelegen.
Vraagprijs f 225.000.- k.k.
Inlichtingen

CEIVÊ

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12783 - Zandvoort

makelaar/ 0.9.
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,Da Dri« Starren,
Lange Poga animaal 6 • Haarlem
(bij de Botermarkt)

Telefoon 02507-12614
Te koop
BADHUISPLEIN
Centrum dorp, vlakbij zee gelegen.
18 kamer, pand is in gebruik als hotel
Vraagprijs f 345.000.- k.k.
Inlichtingen

tal. 023-31 1460

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

CEfl/E

makelaar/ 0.9.

TRAMSFORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Telefoon 02507-12614

oiiirüopers
J.G. ANDERSOM
arts
AFWEZIG tot 8 augustus.
Waarneming: Dr. Drenth
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

WIE HEEFT MIJN RODE
BMX-crossf iets weggenomen
bij de box. Johnny (5 jaar)
is erg verdrietig.
Van Lennepweg 14 in

Te koop
notenhouten antieke
kaptafel met kanteispiegel
Tel 1 4376

Infw

rttas betreffend» Biarafanlaaan of Cramatia»
flahaal vrijblijvend
Oaan ld

ChapïinBar
Prix d'Amie
FeminaBar
HoIIandiaBar
Twins
S even Bleven
Duysterghast
Corridor
De Engelenbak

nu: snu

?aa"VBl

Tatafean 023-260633

6 augustus:
SmirnofFQuintet
Joseph Lam Band Basin Street Fhre
^,Trgiwir»-i mi */'^WW

i\ l HL KLM M

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beackmanstraat 33
tetofoonl 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

6 én 7 augustus
Ia Freddy&PauI
5 TakeRve
7 Johnny
9 dub Maritime

lOSeaguU
llFilmer's
16 Golf slag
23 dub Nautique

119ÜIIM) THE KL ITH
•nitollatf Ie iMi

OPOINEllEIM
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

6 augustus:
AU stars
Rosa King
King Bees
Z'rts Mannenkoor

Dixieland All Stars
Tucsi
Margie Batt
Jaap Dekker
DannyAdler

Zondag 7 augustus Rosa King

uw ericend insta^tatMMifMu w
verwarming, aircondHtoning «n l
zowvl ntouw •!• otvtoriioud».

A. Ritman •

1948

5 augustus:
DcKIikspaan
Oase bar
Hotel Keur
De Kouscnpaal
Café Oomstee
Albatros
Wapen Zandvoort
La Bastillc

opar. Dorpaptoin 11.

<Ve

EanduGdrtse
i
haeranr

JA// 19ÜIIM) TI1E RUI

- 1983

35 Jaar tandtochniker

1973

- 1983

kameriingh oonesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

f. d. Werff

mijn bakker

8
•a vinkelMBtram
Niauv Noord
Tal. 12129

VOOR VOEDSEL
Elke dag opnieuw
niet weten
hoe je maag gevuld
zal worden.

Bouwbedrijf
VPOR AL UW
vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

hd. N . V . O . B
winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. b v.
Haarlem...rneesterlottelaan 16

315428.

Solidaridad steunt groepen
kleine boeren en krottenbewoners
in heel Latijns Amerika
die vechten voor voedsel.
Met hun vakbonden, koöperaties
en basisgroepen vechten zij voor
een rechtvaardige verdeling van
voedsel en grond. Die organisaties
verdienen onze steun.
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zandvoort morgen in de ban
van wielerronde '83

nieuwi
kort & kteiw

• In verband met de vakantieperiode is
het Vrouwencafé vanaf maandag 1 augustus gesloten. Maandag 5 september
zijn alle vrouwen weer van harte welkom
in 'tStekkie aan de Fahrenheitstraat.
• De manschappen van het zandvoortse
politiekorps hebben de afgelopen week
geen vakantie genoten. Niet alleen een
twintigtal aanrijdingen vroeg hun aandacht, maar ook een achttal inbraken
of pogingen daartoe en een hele rij diefstallen. Een paar maal vielen er in de
dorpskern rake klappen. De wetsdienaren konden in de massale drukte nauwelijks uit de voeten, de boosdoeners waren zo gevlogen.
• Een 25-jarige amsterdammer heeft
woensdag bekend het verkeersongeval
op de boulevard Barnaart te hebben
veroorzaakt, waarbij op 16 juli j.l. een
20-jarige duitser het leven verloor. De
oosterbuur werd op die bewuste zaterdag geschept door de auto van de
hoofdstedeling die er gezwind vandoor
ging. Dinsdag 19 juli werden via pers
en t.v. getuigen van het drama opgeroepen. Een overstelpend aantal tips, in
ontvangst genomen door een telefoonTussen de 2 derny-rondes in zullen om
Een loodzware opgave, zo beschrijft Pe- Om 17.20 uur gaat de eerste manche
ploeg van 7 man, werd nagetrokken
17.45 uur 114 veteranen en liefhebbers
met acht koppels van start. Daarin rijter van de Knoop, vorig jaar 3e in de
door een uitgebreid onderzoeksteam.
van het racekarretje hun koers rijden oden niet alleen Ab Harren, derny-baanRonde van Zandvoort, de derny-wedDe auto waar het om ging trof men
kampioen '82 en zandvoorter Wim Koe- ver 45 km. Plaatsgenoten die daarbij hun tenslotte aan in een autospuiterij te
strijden, die morgen, woensdag 27 juli
beste wieltje voor zetten zijn C. Lagendijk, Amsterdam-west. De aanhouding van
ne, maar ook Graham West, lid van de
gehouden worden.
australiese wk-ploeg. Daarmee heeft de
P.Paap en A.T.Rooy. Tenslotte de Ron- de bestuurder was toen alleen nog een
kwestie van tijd. Afgelopen vrijdag is
de van Zandvoortézelf, een amateurrit
Het stratencircuit in de badplaats is een omloop van Zandvoort voor het eerst
hij voorgeleid bij de officier van juvan 80 km. over het parkoers, dat evenlastig parkoers voor gangmakers en koe- een internationaal tintje gekregen.
als voorgaand jaar bestaat uit Haltestraat, stitie te Haarlem.
reurs, smal en met scherpe hoeken. De
Om 19.00 uur rijden de volgende acht
Louis Davidsstraat, Prinsesseweg, Konintopsnelheid van 80 km. per uur zal dan
• Driemaal rukt vorige week de brand2-mansteams van de streep. Een zo mo- ginneweg en Kostverlorenstraat. Om
ook zeker niet gehaald worden, maar
weer uit om de gevolgen van onvoor19.35 uur vertrekken de 117 wielerspegelijk nog sterker gezelschap met o.a.
dat neemt niet weg dat de renners, die
zichtig vuurgebruik te bestrijden. Aan
cialisten, waaronder koryfeeën als R.Bes- de Sophiaweg werd 100 m2 duinflora
zich bijna vastkleven aan het achterwiel Peter Pieters, Johan v.d. Weide, Peter
sems, H.Havik, R.Martins, R.Snijder en
in de as gelegd, bij het Beatrixplantsoen
van hun gemotoriseerde voorganger, on- van de Knoop en rondewinnaar '82
vele anderen, zoals 4 australiers uit de
Henk
Havik.
Elke
manche
duurt
15
miging
50 m2 in vlammen op toen jeuggelooflijk hard gaan en geen obstakel óp
al eerder genoemde wk-ploeg. Zandvoort- dige badgasten de fik staken in een
nuten, waarna de bel gaat voor de laathun weg kunnen velen, laat staan onnose mededingers naarde overwinnirigskus, berg vuilnis. Een tuinschutting bij een
ste 2 rondes. Het derny-rijden op de
zel overstekende toeschouwers of vierweg is lange tijd uit de belangstelling ge- gratis verstrekt door de ronde-missen Ce- woning aan de Q. van Uffordlaan vloog
voeters.
weest, het baanrijden had groter popula- lestine en Lenneke, zijn Wim Koene, Vol- in brand door de hitte van een openhaard-barbecue, die pal tegen het hekriteit, maar daar begint een kentering in kert Paap en Peter Schijff.
Begrijpelijk is ook dat het parkoers gewerk geplaatst was.
te
komen.
De
kosten
zijn
vrij
hoog,
onheel autovrij moet zijn, zelfs in de parNa afloop van deze 3e Tour de Zandder meer omdat de gangmakers gekonkeerhavens, want uitstekende zijspievoort kan men napraten en nagenieten
trakteerd moeten worden. In de badgels e.d. zijn natuurlijk levengevaarlijk.
De burgerij wordt door de organisatoren plaats heeft taxicentrale Jansen een aan- tijdens een groots vuurwerk op de Ro1
ronde.
zienlijk bedrag op tafel gelegd om het
dan ook vriendelijk maar dringend verspektakel mogelijk te maken.
zocht morgen tussen 16.30 en 22.30
uur een ander plekje voor de vierwieler
te zoeken. Liefst niet zo dat elders
kruisingen geblokkeerd raken, want
brandweer en ziekenauto hebben, mochten er onverhoopt ongelukken gebeuren, de ruimte nodig.
De kombinatie van vissersoogst en zandvoortse folklore vindt a.s. donderdag 28
juli weer een warm onthaal op het Gasthuisplein.

• De strandpolitie ontfermde zich
woensdagmiddag over een gewonde
gans. Het dier was beland in de duinen
achter het eerste strandpaviljoen en
liet zich de zegen van goede verzorging
niet een twee drie welgevallen. Met
behulp van een deken werd de gans,
die hevig om zich heen beet. overmeesterd. Het Kennemerdierentehurs
kreeg er een niet alledaagse gast bij.

zwart speelt
in dorpskerk
In de serie zomeravond-orgelkonseren
die onder auspiciën van de Vriendenkring 'Rondom het Orgel' in de Nederlands Hervormde Kerk te Zandvoort
plaatsvindt, zal de bekende organist
van de Bovenkerk te Kampen, Willem
Hendrik Zwart op maandag 1 augustus
de eerste uitvoering geven.
Evenals voorgaande jaren verwachten de
organisatoren weer vele orgelliefhebbers
bij het fraaie Knipscheer-orgel te kunnen begroeten.
Willem Hendrik Zwart opent deze
avond met een tweetal komposities van
zijn vader Jan Zwart: Hymne over
Psalm 75 'U Alleen, U loven wij' en
Meditatie 'Rust mijn ziel, uw God is
Koning' waarna hij het programma
vervolgt met de Fantasie et Fuga g
Moll van Joh. Seb. Bach. Van Georg
Friedrich Handel is het Concerto no. 2
Bes dur te beluisteren. Verder staan
komposities van Karg-Elert, Otto Dienel, Th. Dubois en Ch. M. Widor op
het programma.
De avond wordt besloten met een
werk van de konsertgever zelf, n.l. de
Koraal-finale over Psalm 25.
Konserten die zeker de moeite waard
zijn om bezocht te worden op de
maandagavonden 1,8, 15, 22 en 29
augustus, aanvangstijd 20.00 uur.
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donderdag vismaaltijd in hartje zandvoort

wordt donateur
van

adviesdiensten

De traditionele vismaaltijd in de open
lucht is voor de 13e maal opgezet door
de lokale vvv. De gastronomiese ingrediënten bestaan uit warm zeebanket, salade, stokbrood en frisse Italiaanse wijn.
De vele disgenoten komen echter niet
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening alleen om het gehemelte een plezier te
Geeft advies, hulp en informatie, van
doen. Zij laten zich jaarlijks verleiden
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
door de entoerage van het evenement,
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
de lange geschraagde tafels onder de betot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandjaarde kastanjeboom, de in oude klederdracht gestoken Wurfleden en de uitvoevoort. Telefoon 17373
ring van de dansjes. De streling van de
maag wordt verzorgd door William Keur
MAATSCHAPPELIJK WERK
voor wie het goed bereiden van verse
Noorderstraat 1, telefoon 13459
vis een met zorg uitgevoerd ambacht is.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
Wie zich wil verzekeren van een plaatsje aan de tafel dient niet al te lang te aarCRISISCENTRUM
zelen. Kaarten a f. 12,50 per persoon, •
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
voor 65-plussers a f.10,- en voor kinde023-256198.
ren a f.7,50 zijn te verkrijgen bij het vvvGeeft direkt hulp wanneer u die nodig
kantoor aan het Schoolplein en zolang
heeft bij akute problemen.
de voorraad strekt bij de kassa op het
Gasthuisplein.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

maak minimaal
/10 —
(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

rge van pagée-vierdag
50 jaar geleden in broeihstte

ECONOMISCH BELEID
IN NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de
provincie, hebben een voorontwerp Provinciaal
Economisch Beleidsplan opgesteld. In het
ontwerpplan zijn de hoofdlijnen uitgezet van het
door het provinciaal bestuur te voeren sociaaleconomisch beleid. Centraal hierbij staat dat het
de taak van de provincie is al het mogelijke te doen
om de economische bedrijvigheid in NoordHolland te stimuleren.
De nota is aan belanghebbenden toegezonden,
zoals bijvoorbeeld werkgevers- en
werknemersorganisaties, gemeenten en Kamers
van Koophandel. Voordat de nota in april 1984 aan
provinciale staten wordt aangeboden, willen
gedeputeerde staten U de kans geven hierover uw
meningte geven.
REACTIES
Het voorontwerp Provinciaal Economisch
Beleidsplan ligt vanaf eind juli ter inzage in alle
openbare bibliotheken, gemeentehuizen en bij de
Kamers van Koophandel. Iedereen kan schriftelijk
reageren. U kunt tot uiterlijk l oktober a.s.
schrijven naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 123
2000 M D Haarlem
U kunt ook mondeling reageren of vragen stellen.
Daartoe worden eenaantal hoorzittingen
•gehouden:
-13 september om 20.00 uur in Regiocentrum de
Noordkop te Schagen, Mau vest raat 7 7
-21 september om 20.00 uur in Theater 't Spant
te Bussum, Dr. A. Kuyperlaan 3
-27 september om 20.00 uur in het Provinciehuis
te Haarlem, Dreef 3.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen leden van de
statencommissie Economische Zaken aanwezig
zijn, evenals de gedeputeerden G. de Boer en J. K.
Alma. U bent op een van deze bijeenkomsten van
harte wel kom.
INFORMATIE
Het voorontwerp Provinciaal Economisch
Beleidsplan is te bestellen bij de provinciale griff ie
(tel. 023 -16 34 26 / 16 32 26) tegen kostprijs en
verzendkosten. Een samenvattingvan het
ontwerpplan kan worden aangevraagd bij het
bureau voorlichting, tel. 023 -163211.
Voor meer inlichtingen over de inhoud van het
ontwerpplan kunt U zich wenden tot
drs. L.P. van der Linde van de afdeling Financiën
en Economische Zaken, tel. 023 -16 33 40 /
163335.
INSPRAAKONDERSTEUNING
Als U wilt reageren op de nota kunt U hulpen
ondersteun ing krijgen van het
ondersteuningsinstituut Noord-Holland. Dit is een
van de overheid onafhankelijke en zelfstandige
instelling, die kosteloos kan worden ingeschakeld
voor bijvoorbeeld gespreksleiding, brieven
opstellen, typen, copiëren en verzenden. Ook
wordt assistentie verleend bij het opstellen van
argumenten of het doen van onderzoek.
Bel of schrijf naar: Ondersteuningsinstituut,
Kleine Houtweg32,2012 CD Haarlem,
tel. 023-319130. U kunt vragen naarde heer
J. de Boer.

foto Jacob Koning
Hij was er zichzelf niet van bewust maar
zeker is dat de knappe jongeman, die
in januari 1931 door de gemeente Zandvoort werd aangesteld als onderwijzer
Lichamelijke Opvoeding aan alle openbare scholen, tal van meisjesharten sneller deed kloppen. Alom teleurstelling
dus toen de keus van Jo van Pagêe viel
op zijn studiegenote George Vierdag.

Toen ze elkaar vijftig jaar geleden in
Amersfoort het ja-woord gaven op een
dag dat de thermometer 105° F. aanwees, Draijer van het Zuiderbad niet
met blote voeten op het gloeiend hete
zand kon lopen, en door de hitte de
heer Van Noort, die als kommandant
van de brandweer wel wat warmte gewend was, de enige Zandvoorter was
die bij de huwelijksplechtïgheid acte
de présence gaf, waren beiden in het
bezit van de middelbare akte gymnastiek en hadden ze met sukses de drie-

mavr. Kraan-Meeth

jarige opleiding heilgymnastiek en masdage afgerond. Zandvoort mag zich
nog steeds gelukkig prijzen dat dit
sympathieke echtpaar zich hier vestigde want de aktiviteiten die ze ontplooiden logen er niet om. Als fysiotherapeut, zoals het beroep nu heet, hebben ze een belangrijk aandeel gehad
in de plaatselijke gezondheidszorg. Bij
O.S.S. (waar Jo van Pagée in 1935 de
legendariese heer Dreyer opvolgde, al
spoedig terzijde gestaan door zijn
vrouw) slaagden zij er in de leden individueel ook aan de toestel wedstrijden
te laten deelnemen, terwijl zij verder
de athletiek ter hand namen naast de
reeds ingevoerde handbalspori. Vijftien jaar lang waren ze samen de hele
week inklusief zondag voor O.S.S. in
touw en dat dit hen het 'vorstelijke
honorarium ' van f 1.000.- per jaar opleverde deerde hen niet. Er heerste in
de vereniging een goede sfeer en dat
vonden zij het voornaamste. Bij zijn
eigen sportbeoefening ging Jo van
Pagée zeer diplomatiek te werk. Toen
Z.V.V. 'Zandvoort' een beroep deed
op de oud-U.V.V.-er vreesde deze
moeilijkheden met 'Zeemeeuwen' en
week daarom voor zijn geliefde voetbalsport uit naar de zaterdaemiddagklup 'Kennemerland'. Maar niet alleen
voetbal had zijn interesse. Bij de Zandvoortse Hockey Club speelde hij geruime tijd in het eerste elftal en hanteerde 32 jaar de voorzittershamer.
Verder bekleedde hij bestuursfunkties
bij o.a. Touring Zandvoort, Comité
'Stille Armen', Schoolverkeerskommissie en Oranje Comité. Begrijpelijk
dat bij zo'n druk bestaan zo nu en dan
wat gas teruggenomen moest worden
en dat gebeurde, hoe parodoksaal het
ook klinkt, tijdens wintersportreizen.
Skiën was in die tijd een elitaire sport

en daar de Van Pagée's alles wilden zijn
behalve elitair gingen ze in hun gewone
kleren naar de trein met de ski-uitrusting in de koffer.
In 1942 ontkwamen zij niet aan de
evakuatie maar als eersten waren ze
weer terug. Vier dagen na de bevrijding
stapten zij in De Bilt op de fiets om
bij aankomst in Zandvoort te vernemen
dat men voor een handjevol kinderen
nu niet direkt op een gym-onderwijzer
zat te wachten. Maar bij de gemeente
had men wel een ander baantje voor
hem, iets administratiefs. Nu weet iedereen die hem kent dat Jo van Pagée niet
langer dan vijf minuten op een stoel
kan zitten en al vijftig jaar alles wat
met belastingen, giroos e.d. te maken
heeft onmiddellijk doorschuift naar
zijn vrouw. Het was dus maar goed dat
de Zandvoortse gezinnen langzamer-

hand weer terugkeerden en hij zijn
oude beroep kon opvatten. Of liever
gezegd hun oude beroep, want George
was altijd bereid bij ziekte van kollega's
in te vallen en was op de duur net zo'n
vertrouwde figuur in de gymlokalen als
hijzelf. Daarbij kwam nog hun gezamenlijke praktijk en, eigenlijk het belangrijkste, het plezier in hun werk en hun
gemeenschappelijke interessen. De laatste jaren gaan die voor een gróót deel
uit naar het jonge gezin van zoon Hans,
longarts in Rotterdam, die met vrouw
en twee kinderen in Nieuwerkerk aan
de IJssel woont. Natuurlijk zijn ze
apetrots op hun kleinkinderen die, wanneer ze over een paar jaar op een wandeling door de Flemingstraat de grote
letters op de sporthal ontwaren, alle
reden hebben om eveneens trots te
zijn.

kermis terug in zandvoort

provinciaal bestuur
van noord-hdlandy^
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omroepers
A. Rttman.
1948
1983
35Jaartandtechniker

1973 1983
tien Jaar

gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar de kermis is dit j aar dan toch
verschenen aan de kop van de van Lennepweg tussen de Tromp- en deRuyterstraat. Na een vroeger, zeker voor omwonenden kommervol, bestaan op de
Prinsesseweg en diverse jaren van afwezigheid hebben tenten, kramen en karoessels een plaatsje gevonden op de enige maanden terug geëgaliseerde woestenij tegenover de boelevard. Of het volksvermaak op die plek genoeg publiek
weet te trekken is na een weekend nog niet te zeggen. Het mag dan hoogseizoen zijn, het drukbeklante dorpscentrum is een heel eind weg en trekpleisters
van kennisallure vallen er niet te ontdekken. De niet al te verwende rekreant
kan er zijn hart ophalen aan het al dan niet mechaniese ballengooien ofschieten, een duizelig gevoel krijgen in de verschillende zweef- en draaimolens of
zijn file-gevoel tenigvinden in de botsautootjes. Met elkaar ruziënde muzikale
programma's proberen van afstand de klandizie te lokken. Tot 31 juli. Dan maken de eksploitanten de rekening op.

MONTEUR / SCHOONMAKER
GEZOCHT

voor onderhoud gebouw gedurende enkele
uren per dag, het gaat zowel om technische
als schoonmaak werkzaamheden.
Brieven onder nummer
540 buro van dit blad

MISSIE-TENTOONSTELLING
Vanaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missie Zusters, werk-1
zaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

•
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in 1984 wordt huisvuil
1 x per week opgehaald
Het gemeentebestuur overweegt het
ophalen van huisvuil in 1984 te beperken tot éénmaal per week. De besparing van f 120.000.- die dat oplevert, zal echter als de raad akkoord
gaat volledig te niet gedaan worden
door de invoering van rolemmers.

Er ligt een voorstel van b en w om het
dekkingspercentage geleidelijk naar
70°/o te brengen. Voor de huis-, tuinen keuken-zandvoorter wel te verstaan,
bedrijfsvuil kan alleen tegen de volle
kostprijs opgeruimd worden. Behalve
in tariefsverhogingen zoekt men het
ook in besparingen. Grofvuil wordt
al enige tijd maandelijks i.p.v. 2-wekelijks afgevoerd, de beperking van het
ophalen van huisvuil is een nieuwe bezuinigingspost.

De rolemmer kost ca f 100.-. Het kollege wil de zandvoorters daar niet ekstra mee belasten en neemt het totale
bedrag van f 730.000.- liever zelf voor
zijn rekening, zo meldt het welwillend.
Alsof de gemeentenaren het dan niet
anderzins betalen. Bij vervanging van
versleten, kapotte of zoekgeraakte rolemmers dient de gebruiker er in ieder
geval voor op te draaien. Ten einde
het aanbod van vuil door bedrijven beter te regelen, een oogje te kunnen
houden op de hoeveelheid i.v.m. de afrekening en de inzameling te vergemakkelijken, zou daar de grote kontainer
verplicht worden.

burgerlijke stand
19 juli-25 juli 1983

geboren: Olfert Sebastiaan zoon
van R de Zwart en M G J Hoedeman. Safak zoon van M Regragui en
H Naoual. Elisabeth Diane dochter
vnn J A M van dern Drift en B E c!«
Jong
overleden: Bertha Getarda Ct-v li*
Maria van Laren geb Matla oud S?
inar Adrianus van Es oud 93 ja,ir
Jacoba Johanna Meisner oud 60 jaar

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Voor de tweede week staan er weer
spannende avonturen op het programma: 'De Zeeburg' (hoek Stationsstraat/Zeestraat) wordt deze week
omgetoverd in een IJspaleis en de
Josina v.d. Endenschool (Nic. Beetslaan) wordt een echt Toverbalhuis.

Hier zijn de programma's:
centrum m de 7eeburg
31 juli: 1 9 1 5 uur volksdansen en
poppenkast op het Jan Sniierplem
1 augustus: 1 0 - 1 2 uur Het nspaleis
3 - 5 uur wmterspelen
2 augustus: 10 - 12 uur wie woont er
op Bibberloma9
3-5 uur rijdend naar Bibberlonia
-neem iet fiets step of driewieler
mee- oude kinderwagen is ook prima- heb \e niets van dit alles'' Geeft
niet' Kom toch"
1 9 1 5 uur volksdansen en poppenkast op het Jan Smjerplein
Noord m de Josina v d Endenschool
31 juli: 1815 uur volksdansen en poppenkast bi| het winkelcentrum
1 augustus: 1 0 - 1 2 uur Useliikedozen maken (kiikdozen en kollages)
3-5 uur op walvisiacht
2 augustus: 10-12 uur wigwamdam
bouwen
3 - 5 uur rond de totempaal (warme
verrassing)
1 8 1 5 uur volksdansen en poppenkast in het winkelcentrum

De kosten van vuilverwerking rijzen de
pan uit. Al jarenlang legt de gemeente er
scheppen geld op toe. Niet veel meer
dan 50°/o wordt rechtstreeks door de
burgers betaald via de afvalstof f enheffing en reinigingsrechten. Wat nog niet
wil zeggen dat de andere helft niet uit
de burgerbeurs komt.

Voor de meeste ingezetenen zal de grotere stapel opgespaard afval geen vreselijk probleem zijn, wel echter voor de
medewerkers van de reinigingsdienst.
Die krijgen een immens zware werkdag
en, naar men vreest, rugklachten. Vandaar de suggestie om vuilnisbak en plastic zak te vervangen door de rolemmer,
een mini-kontainer die zonder moeite
omgekiept kan worden in de vuilniswagen.

rekreade
• De Openbare Bibliotheek Zandvoort organiseert in samenwerking
met de firma Klijn Surfing Zandvoort
en diverse andere surf-organisaties van
1 augustus tot 5 september een tentoonstelling over de surfsport.
Tijdens de tentoonstelling zullen diverse videobanden (o.a. Golfsurfen; Mauri Grand Prix Haiwai; Blowing Out);
een diaserie Haiwai-surfen en films vertoond worden. De films worden gedraaid op vrijdagavond 12 en 26 augustus in de bibliotheek. De toegang
is gratis en de aanvang 19.15 uur.
De firma Klijn zal op alle maandagavonden in augustus in de aktiviteitenzaal van de bibliotheek gratis informatie verstrekken over het ontstaan
van surfen; hoe leer je surfen en waarop moet gelet worden bij de aanschaf
van een surfplank.

eanduoortee hoerartf
'maar die emmer krijg je voor niks .

Het is nog de vraag of de dorpsraad
akkoord gaat met het voorstel. Vooren tegenstanders zullen elkaar ook in
de kommissies nog meermalen in de
haren vliegen. Wij houden u daarvan
met genoegen op de hoogte.

waterstanden
juli
30
31
aug.
1
2
3
4
5
6
7
8'
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

H. W.
07.30
08.03

L.W.
15.30
16.03

H. W.
19.53
20.33

L.W.
03.53
04.33

08.47
09.40
10.40
11.46
00.12
01.23
02.31
03.29
04.17
05.04
05.53
06.41
07.27
08.04
08.44
09.41
1 0.56
- .00.58
02.09
02.57

16.47
17.47
18.43
19.48
08.14
09.22
10.31
11.29
12.17
13.04
13.52
14.41
15.27
16.06
16.49
17.43
18.57
07.33
08.58
10.10
10.58

21.16
22.07
23.05
- .12.58
14.08
15.11
• 16.00
16.44
17.34
18.26
19.14
19.51
20.25
21.10
22.12
23.33
12.22
13.41
14.41
15.23

05.16
06.08
07.07
08.14
20.59
22.08
23.10
00.00
00.45
01.34
02.25
03.13
03.52
04.25
05.13
06.15
07.33
20.23
21.43
22.41
23.23

lang jazzweekeind in augustus
De jazz-revival die wij vorig jaar in deze
kolommen signaleerden blijkt geen
eendagsvlieg. De muziek met zijn bont
palet van stemmingswisselingen, improvisaties en ritmes is vitaler dan ooit de
jaren '80 ingegaan.
Het beste bewijs is het tweerichtingsverkeer in de tijd dat zonder haperingen schijnt te verlopen. Terug naar
de traditie, overstapjes naar de blues,
opleven van de big bands. Maar evenzeer impulsen van en naar de moderne
muziek, funk, pop, rock, reggae en
alle muzikale schakeringen van deze
periode. Levende muziek dus met alle
boeiende, hartverwarmende vertolkingen en vreselijke miskleunen die daarbij horen.
Jazz behind the Beach, in the Street,
on the Beach, behind the Bar en at the
Church '83. Nog één week. Op 5,6
en 7 augustus spoelen de jazzgolven
weer over de kust. Een festival dat van
heinde en verre mensen trekt. Mensen
met verschillende smaken die daar graag
over twisten maar toch allemaal een eigen favoriete plekje vinden. Niet zo
verwonderlijk want zo' n 25 heel verschillende formaties treden in dag- of
voetlicht.
Het begint allemaal met de 'streetparade' op vrijdag 5 augustus van de
Basin Street Five en de Joseph Lam
Band. Dezelfde avond nog staan in 17
zandvoortse horeka-etablissementen
de artiesten op de podia om hun entoesiasme en vakkennis in klank om te
zetten. Zaterdag 6 augustus verschijnen
de King Bees, Jaap Dekker, Danny Adler
en het Zandvoorts Mannenkoor om
16.00 uur op het Gasthuisplein. Zaterdag

én zondag krijgen de bands de kans om
op het strand zonder gêne de onovertroffen muziek van de zee te overstemmen.
Lady of the blues Rosa King is zondag
zeer aanwezig pp het Gasthuisplein bij
de oekumeniese dienst, aanvang 11.30
uur. Tegen het eind van die middag
besluit het fenomeen Danny Adler het
lange jazz-weekeend. Hem mag u zeker
« Vorige week zaterdag 23 juli j.l. is
niet missen, maar wat ons betreft geldt
dat ook voor Eric Did's Lick en Saravah. de heer H.W.van Fenema, oud-burgemeester van Zandvoort, op 82-jarige
leeftijd te Bilthoven overleden.
Wat onze eigen zandvoortse Dico van
Putten voor kunsten zal vertonen is nog Van Fenema bestuurde de badplaats
achttien jaar lang als eerste burger ,
een verrassing. Goede kans dat plaatsvan 1948 tot 1966. Zijn werk als magenote Carmen Owen hem de blues van
gistraat kenmerkte zich vooral door
het lijf zingt.
een niet-aflatende ijver om Zandvoort,
Wie vóór die tijd vast in de stemming
ernstig geschonden door de oorlogsjawil komen, kan een bezoekje aan de
ren, opnieuw aanzien, als toeristengebibliotheek brengen. Daar is vanaf a.s.
meente te verschaffen. Regelmatig
maandag een ekspositie die een imprespousseerde hij met dat doel grootsie geeft van het muzikale klimaat in
scheepse plannen. Na zijn afscheid in
New Orleans vóór en rond de eeuw'66 verloor hij zijn belangstelling voor
wisseling. De pioniers van de jazz zijn
de kustgemeente niet. Meermalen
er te bezichtigen op 12 foto-panelen,
bracht hij informeel of officieel bezoeterwijl tijdens de openingsuren van de
ken aan de gemeente, die een groot
bibliotheek een dia-klankbeeld vertoont
deel van zijn werkzaam leven heeft bezal worden, getiteld 'Mississippi-Riverpaald.
boatsf

Astma
adempaui
Gifo 55 055 Leusden

steeds meer publiek op de been
zaodvoorts wïelerfestijn
wordt

kerkdiensten

donateur

van
GREENPEACE

GEREFORMEERDE KERK
zondag 31 juli a.s.:
10.00 uur : Prf. Dr. D. Nauta, Amsterdam.

maak minimaal

PROTESTANTENBOND
zondag 31 juli a.s.:
geen dienst

ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.
foto Jacob Koning
De sterksten hebben de slag overleefd.
120 Renners begonnen eergisteren
hoopvol aan de 80 kilometer van de
Ronde van Zandvoort. Maar het pijlsnelle gezelschap liet geen onbekende
amateur definitief ontsnappen. Drie
gerenommeerde koereurs eisten de
ere-plaatsen voor zich op.
De amsterdammer Ron Bessems, oud
wk-kampioen bij de junioren, flitste
na urenlange felle strijd en menige
uitlooppoging als eerste over de
streep in de Haltestraat. Henk Jan
Buis uit Enkhuizen en nieuwendammer Rik Moorman, die kort tevoren
nog aan het gloeiende dernywiel gezeten had, verdeelden zilver en brons.
Geen Zandvoorter bij de top, maar dat
werd goedgemaakt door plaatsgenoot
Wim Koene die bij de opening van de
wielerdag achter gangmaker C. Ruiter
de eerste manche bij de dernys op
zijn naam schreef. Peter van de Knoop
uit Haarlem maakte zijn belofte waar
in de 2e manche.
Naarmate de race achter de motoren
vorderde groeide het aantal belangstellenden aan de zijlijn in snel tempo.
Toen de liefhebbers en veteranen aan
hun eerste rondje begonnen stond er
al een duizendkoppig publiek samengepakt, vooral rond Haltestraat, Raadhuisplein en Prinsesseweg. De lange
en kleurrijke trein koereurs werd er
zichtbaar door gestimuleerd. Geen
wandëlrit, hard werd er op de pedalen
gestampt, plat gingen ze de hoeken
om, de talrijke premiesprints werden
op het scherp van de tube uitgevochten. Zo hard ging het dat lang niet
iedereen het bij kon benen en een
enkeling zelfs de bocht uitvloog.
De organisatoren Peter Versteege en
Jan van Riessen konden na afloop
van het wielerfestijn vermoeid maar
tevreden terugblikken op een geslaagd

GEEN NIEUWE.
KERNWAPENS
IN EUROPA

evenement. Terzijde gestaan door leden van de ZRB, Sandevoerde, het
Rode Kruis en een aantal vrijwilligers
lukte het hun het parkoers in rekordtijd uit te zetten en na de finale weer
af te breken. Mogelijke overlast voor
niet-wielerfans bleef daarmee tot het
uiterste beperkt.

De Ronde van Zandvoort is niet meer
weg te denken uit het zomergebeuren.
Volgend jaar daveren de renners ongetwijfeld opnieuw op hun scheermesbandjes door het centrum van de badplaats. Gefluisterd wordt nu al dat
een heuse prof-ronde het stadium van
de droom voorbij is.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

ROOMS KATHOLIEKE kerk
zaterdag 30 juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 31 juli 1983:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde 023 - 31 32 33.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 {dag en nacht).

•

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

adviesdiensten

'n tak tegen de badkoets

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

Een suggestie uit de ledenvergadering
van het Genootschap 'Oud Zandvoort'
om de losse eksemplaren van de 'De
Klink' in een verzamelband onder te
brengen lijkt ons voor het bestuur
best het overwegen waard. Het viermaal per jaar verschijnend orgaan van
het genootschap is prima verzorgd,
wordt goed geschreven en bevat tal
van historiese gegevens.

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.

Deze komen veelal uit de pen van de
'Zandvoorters in den vreemde' die 'De
Klink' krijgen toegestuurd en bij wie
tijdens het lezen vaak nostalgiese gevoelens opwellen. Maar ook bij de
Zandvoorters die wat dichter bij huis
zijn gebleven komen dikwijls gebeurtenissen uit hun jeugd in de herinnering
terug en de redaktie maakt daar een
dankbaar gebruik van.

belangrijke adressen
14444 p0|jtje (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo v w
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

mavr. Kraan-Meeth

Zo lazen we in het jongste nummer onder de titel 'Badstoelen en visitekaartjes'
een artikel over de vroegere gewoonte
van badgasten om voor de duur van hun
verblijf een badstoel, eventueel meerdere, te huren waarop de strandpachter
dan een kaartje met de naam van de
betreffende familie vastprikte. Op drukke dagen kon men dan verzekerd zijn
van een 'eigen' stoel. Dankzij de verzamelwoede van een nazaat van het
strandpachters-echtpaar Bol-Schuiten
zijn tal van deze naamkaartjes bewaard
gebleven. Een lezeres uit Den Haag
mijmert in 'De Klink' hardop en roept
daarmee horlogemaker Trompetter,
het Noorderbad en school C in de
herinnering terug. In 'Het vroegere
badleven' verklaart een thans in IJmuiden wonende Zandvoorter waarom
de voerman van de badkoets bij de ene
klant een waarschuwende tik met de
zweep tegen het schot van de badkoets
gaf en bij de andere niet. Zorgen de lezers dus zelf voor een heel gevarieerde
inhoud van het blad, ook de redaktie
laat zich niet onbetuigd. Door het publiceren van overzichtsfotoos uit de

HERVORMDE KERK
zondag 31 juli a.s.:
10.00 uur : ds. C.F.J. Antonides,
Terborg.

beginjaren 1900 en het geven van tekst
en uitleg daarbij kweekt ze ook bij de
jongere generatie interesse voor het
vroegere Zandvoort. Dit doet het
bestuur van het genootschap trouwens
ook met zijn plannen om te komen tot
een vijftal werk- of studiegroepen. Men
denkt daarbij aan monumenten-bouwkunst, visserij-botenbouw, klederdrachten, genealogie en oudheidkundige zaken eventueel dialekt. Een groep zal
bestaan uit maksimaal negen personen
die tot taak krijgen te werken aan een
opdracht van minimaal één jaar, echter

wel met tussentijdse rapportage. In
het eerste jaar zal de groep f 150.- mogen besteden voor noodzakelijke kosten. Aangezien het de bedoeling is om
na de zomer zo spoedig mogelijk van
start te gaan zal het bestuur het op
prijs stellen indien zij die belangstelling hebben, en dat hoeven beslist niet
alleen leden te zijn, zich opgeven bij
de sekretaris van het Genootschap 'Oud
Zandvoort', de heer J. Paap, Van Lennepweg 14-1, tel. 15967.

welk van de drie kijkduinplannen
zal de eindstreep halen?
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De oudste variant is een verbouwplan,
opgesteld door de dienst publieke werken. Met die bedoeling is het kapitale
pand destijds aangeschaft. Het gebouw
aan de Van Speijkstraat hoeft dan niet
te verdwijnen en wordt van binnen verbouwd tot 17 wooneenheden met een
huurprijs van f 316,- per maand. De totale kostensom met inbegrip van de
koopprijs is bijna 1,5 miljoen.
Het nieuwbouwplan is het meest rigoureus en kan om die reden nog menig burgerbezwaar opleveren. Het voorziet in
de bouw van 40 eenheden voor alleenstaanden en kleine huishoudens. In een
eerdere versie betrof het er slechts 30
maar dat is opgeschroefd door gebruik
te maken van de twee zijstraten, de dr.
Smitstraat en de Banckertstraat. Naar
het idee van de bouwmeesters zullen
er twee woonblokken verrijzen, 5 hoog
aan de Van Speijkstraat 4, hoog aan de
Van Alphenstraat, verbonden door loopbruggen. Een duur plan is het in ieder
geval en de kosten kunnen nog aanzienlijk stijgen, zo melden de architekten,
als men niet op tijd met de bouw kan
starten. Bijvoorbeeld omdat er nietvoldoende bouwmogelijkheden van hogerhand worden vrijgegeven.
Voor sloop en bouwrijp maken gaan de
zandvoorters f 200.000.- betalen. De
grondkosten worden geschat op
f 626.000.-. Dat is erg hoog en wordt
veroorzaakt door de voor nieuwbouw
te hoge aankoopprijs. Het eksploitatietekort raamt men minimaal op
f 270.000.-. De huur van de woningen
zou f 341.- bedragen.
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gevelzijde van Speijkstraat van nieuwbouwschets Groot Kijkduin
De drie (ver) bouwmogelijkheden voor
Groot Kijkduin staan op papier. De tekeningen, kostprijsberekeningen, en
raadgevingen van architekten zullen
eind augustus aan het vorsend oog van
de dorpspolitici onderworpen worden,
gewikt en gewogen. Maar eerst gaan de
leden van de Stuurgroep 1- en 2-persoonshuishoudens de plannen op 1 augustus op hun merites beoordelen. Al
is zelden gebleken dat het Stuurgroepadvies ook echt op de weegschaal van
de bestuurders wordt gelegd.
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B. VAN BERGEN
huisarts
AFWEZIG
van 31 juli tot 14 augusutus
de praktijk wordt waargenomen door: A. Scipio - Blüme.

TE KOOP: ruime 2 kam.
flat, open keuken, douche,
toilet, grote huiskamer m.
dubbele beglazing, uitzicht
op zee f. 97.500,-. Leeg te
aanvaarden tel. 02507-18621.

A. Ritmnn.
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1983

35 ]aar tandtechniker

1973
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1983

Ü0n jaar
gevestigd In Zsndvoort
telefoon 1 43 65
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WONINGRUIL
t Gooi - Zandvcort e.o.
Aangeb.: 3 kam terrnsflat
laagbouw vri] uitz c v enz
Gevr.: 2 a 3 kam woning of
bniaardenhuisio Zanclvoort
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Het laatste voorstel is aangedragen door
de werkgroep huisvesting Zandvoort.
Een amsterdams architektenburo heeft
hun suggestie uitgewerkt en er een eigen plan aan toegevoegd. Het is mogelijk met een financieel gunstige rijksregeling het voormalige kindertehuis op
te knappen en voor de komende 5 jaar
in stand te houden. De investering voor
alleen het hoogstnoodzakelijke zoals
brandveiligheidsvoorzieningen, verwarming, hygiëne e.d. trekt echter wel een
zware wissel op latere nieuwbouw. Het
buro ziet zelf het meest in een gedeeltelijke vertimmering, het slopen van
de buitenserres en een grondige onderhoudsbeurt. Het gebouw kan dan
blijven staan en de mogelijkheid blijft
open om op het achterterrein 20 HATeenheden te plaatsen. In het pand komen na verloop van tijd 17 eenheden.
De onderhoudsbeurt in afwachting van
verbouw en deels nieuwbouw komt
de gemeente op f 362.000.- te staan.
Dit zgn. vertimmerplan, zo meldt het
rapport, heeft ook als voordeel dat
een stedebouwkundig en architektonies interessant gebouw gehandhaafd
kan blijven. Het schuift iets door de
rooilijn van de overige bebouwing,
maar dat is juist aardig als markant
objekt in te passen in de vormgeving
van het Stationsplein. Een opmerking
die burgervader Machielsen, ook al
een ekspert op dit gebied, maar matig
zal bevallen. Die houdt meer van
rechtlijnigheid.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

! !

Op 5, 6 en 7 augustus a.s.
tijdens WK-fietscross
grote antiek- en vlooienmarkt!
Ponypark Slagharen,
een Wereld van Plezier!

BEL
voor een
omroeper tjo
12135

ROSAS-SPANJE
•• te huur 3 kam. woning met
tuin en garage, voor de
maand augustus,
inlichting tel. 1 2510

.JU

mijn bikkmr
dndi-1746
Gasthuüpbin 3
en «riakalcentruni
NMUV Noord
Tel. 12129

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7,3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

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

straatfoneel in dorpskom

In deze zomermaanden wordt de openbare weg volledig in beslag genomen. Niet alleen door de badgasten die
zich met horden door de dorpskern wringen, maar ook door de aktieve beoefenaars ran sport, handel en kulniur. De straat is het toneel, geldt letterlijk r oor de spelers van het 'Onk theater', die a.s. woensdag voorstellingen geven op het Raadhuisplein. Al 5 jaar lang treedt de groep op in binnen- en buitenland, op alle mogelijke
en onmogelijke plekken, maar bij voorkeur in de open lucht en liefst daar waar men zo'n schouwspel niet zou
verwachten. De 2 uitvoeringen van 'Drie Heren', een kollage van mime, dans, toneel, muziek en dans beginnen
om 16.30 en 20.00 uur.

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuis&straat 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.
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

H. H. KROON
(Voortaan Jae. Kopar, Dorpsplain 11. Zandvoort )
VerWndin0nMg 38
Tatafoon 023-260633

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemanhuis J. Bluys
Informaties batraffanda Baorafaniasan of Crematie*
gahaal vrijblijvend
Gaan Ikinwatachap

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

Haltestraat 65, tal. 12060
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150.- tot f 350,Da Drie Sterren,
Langa Bogaardrtraat 6 - Haarlem
(bij de Boterrnarkt)
tal. 023-31 1460
MISSIE-TENTOONSTELLING
Vanaf 9 juli t.e.m. 7 aug. zal in de R.K.Kerk aan de Grote
Krocht een tentoonstelling worden gehouden van afrikaanse houtsnijkunst en kunstnijverheid uit andere delen van
de 3e wereld. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor
zr.van Luytelaar van de Medische Missie Zusters, werk-'
zaam onder de allerarmsten in Brazilië. De ekspositie is
dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

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

Van Petegem b.v.
Kerfcpad 6 - Td. 12703 - Zandvoort

rjrg

THE RUI
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5 augustus:
DcKIikspaan
Oase bar
Hotel Keur
De Kousenpaal
Café Oomstee
Albatros
Wapen Zandvoort
LaBastiïïe

Chaplin Bar
Prix d'Amie
FeminaBar
Hottandia
Bar
'4.
Twins
Scvcn Elcvcn
Duysterghast
Corridor
De Engelenbak

JAZZ IN THEsrun r

6 augustus:
Smirnoff Quintet
Joseph Lam Band Basin Street Rve
r r

r
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6 én 7 augustus
la Freddy&PauI
5 TakeHve
7 Johnny
9 dub Maritime

10 SeaguII
11 Filmers
16 Golfslag
23 Club Nautique

l III

centrale verwarmng
airconditioning
loodgietersbedrijf

6 augustus:
All stars

Dixieland M Stars
Tucsi
MargieBaH
KingBees
Jaap Dekker
ZYts Mannenkoor DahnyAdler

uw erkend instaHattebureau voor cwntrate
verwarming, airconditioning en loodgieterswwk,
zowel rttouw als onderhoud...

kamariingh onnesstraat 38 / zandvoort /
tetefOOT 02507 - 1 84 84*

AT rui:CHIJIU n

liid'.-N.V.O.'B
VPOR AL UW
vraag
offerte
...B
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

TOEVLUCHT

al meer dan 50 jaar tot uw dienst
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Heeft u de film ook gezien, gisteravond op tv?
De lotgevallen van een universele
vluchtelingenfamilie door henzelf in beeld gebracht.
Ze zoeken een toevlucht. Dat kunnen wij geven in ons midden.
We kunnen ook anderen helpen zo'n toevlucht te bieden.
Kerken zijn daar dag in dag uit mee bezig.

wij ook: GIRO 5261
SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmansiraat 33
telefoon 1 22 OS of 1 4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

'^T,
*U8fit>*

tn.v. SOH, Utrecht
o.v.v. toevlucht
Maak vluchtelingenhulp ook
financieel mogelijk!
Stichting Oecumenische Hulp

Postbus 13077 3507 LB UTRECHT

83e jaargang no. 57

dinsdag 2 augustus 1983

eanduoortee ho

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.
tosse eksemplaren f 0.30 / advertentietarievgn 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 halfjaar, f 37.50 per post

rekreade

koud water vrees van b en w
voor kritiek van raadsleden

Voor de tweede week staan er weer
spannende avonturen op het programma: 'De Zeeburg' (hoek Stationsstraat/Zeestraat) wordt deze week
omgetoverd in een ÏJspaleis' en de
Josina v.d. Endenschool (Nic. Beetslaan) wordt een echt Toverbalhuis.

Alsof de juli-maand al niet heet gencag was, hebben b en w van de badplaats er nog een schepje bovenop gedaan. De gemoederen van politiek
Zandvoort zijn tot een kookpunt gerezen na een brief van het kollege die
zowel naar inhoud als naar toonzetting alle perken te buiten gaat.

Hier zijn de programma's:
centrum m de 7eeburq
3 augustus: 10 - 12 uur de bibberbool
3 - 5 uur alle hens aan dek
18 45 uur vossenjacht met start en
kaartverkoop op het Jan Snijerplein
(f 0.75)
4augustus: 1 0 - 1 2 uur schipbreuk
met de bibberboot
3 - 5 uur land in zicht
19 15 uur- volksdansen en poppenkast op het Jan Snijerplein
5 augustus: 10-12 uur miss/mister
ijsshow. vier-uurs programma Neem
je boterham mee

Elk raadslid -op persoonlijke titel aangeschreven- heeft te verstaan gekregen
zijn woorden voortaan op een goudschaaltje te wegen. De pers maakt, zo
zeggen de bestuurders, 'gretig gebruik'
van incidenten tijdens vergaderingen
en van uitspraken van de volksvertegenwoordigers. 'Wij zijn ons bewust
van uw onschendbaarheid', aldus de
brief, maar u dient -vrij vertaaldeerst na te denken voor u uw mond
opendoet.
Aanleiding tot het schrijven is een artikel in de Zandvoortse Koerant van 10
juni j.l. over de hertaksatie van het lokale onroerend goed. Volgens b en w
zou de koerant op instigatie van raadsleden gesuggereerd hebben de taksateurs geen toegang tot de woning te
verschaffen. Dat kan wel eens lelijk
uitpakken voor de mensen, meent de
schrijver van de brief, want bij een
eventuele beroepsprocedure over de
hoogte van de ogb-aanslag staat de
weigerachtige burger heel erg zwak.
Het artikel in de krant: 'ambtenaar
over de vloer, schrik voor zandvoorters'
baseerde zich op vragen van het cdaraadslid Van As, die na gebleken verontrusting bij de burgerij, de gebrekkige voorlichting van gemeentezijde aan
de kaak stelde. D'66-erTermes liet zonder meer weten dat bij hem de taksateur de deur niet binnen kwam. Vanachter de wethouderstafel kwam als
reaktie dat inderdaad niemand verplicht kon worden vrij toegang te verlenen. Waarmee de koerant haar informatie besloot.
De brief van b en w, geschreven op de
kleinerende toon die de laatste tijd het
handelsmerk is geworden, heeft raadsleden van diverse politieke kleur in
woede doen ontsteken. Een van de
direkt betrokkenen, Richard Van As,
is op hoge poten naar het gemeentehuis gestapt om opheldering te vragen.
Gekregen heeft hij die niet en hij is
niet van plan het er bij te laten zitten.
Volgens Van As probeert het huidige
kollege en een deel van de ambtenarij
zich met gebruik van de nodige arrogan-

Noord m de Josma v d Endenschool
van As (cda)...'ongehoord! '

Termes (d'66)...'in prullebak! '

onschendbaarheid van de dorpsparlementariërs is van een onbeschaamdheid die wel al eerder gesignaleerd
werd, maar nu zonder verdere plichtplegingen is tentoongespreid. Die term
werd voorheen pas uit de kast gehaald
in het geval van zware belediging, opruiing, racistiese opmerkingen a la
Janmaat, duistere affaires waarbij
raadsleden voor justitieel optreden
werden gevrijwaard. De brief is echter
niet alleen een belediging voor elk
zich respekterend raadslid. Er borrelt
een sfeer uit op van ongezond wroeten
D'66-er Termes windt er ook geen doek- in de bodem van het demokraties steljes om. 'Ik hoef geen verantwoording af sel: de vrije uitwisseling van gedachten
te leggen tegen op hun teentjes getrapte tussen gekozen vertegenwoordigers.
ambtenaren, maar tegen mijn eigen ach- Niet verwonderlijk dat in deze moddeterban. Er is altijd een friktie tussen
rige kontreien de pers slechts gezien
ambtenaren die hun briljante ideeën
kan worden als een op sensatie beluste
verstoord zien en politiek of pers. Maar
onruststoker.
ik dacht dat we in dit land de lijnen
goed getrokken hadden. Die brief hoort Onwetendheid, er valt mee te leven.
Onbekwaamheid, het is niet nieuw onin de prullemand thuis. Het lijkt wel of
wij in de raadszaal zitten om gierende
der de zon. Maar deze boosaardige domuitspraken te doen om de hyena's van
heid is een aanfluiting voor Zandvoort.
de pers te bevoorraden. Zo'n brief
mag het kollege de deur toch niet laten
uitgaan. De aanleiding is trouwens ook
flauwekul. Het was niet de koerant die
verontruste burgers in het geweer
heeft gebracht, dat was de onroerend
goed brief van de afdeling financiën.'
L.W.
H. W.

tie waar te maken ten koste van het
funktioneren van de raad.
'De gemeenteraad is nog steeds het
hoogste bestuursorgaaan. Het is toch
ongehoord dat wij op deze toon terechtgewezen worden, ons verteld
wordt hoe wij ons werk moeten doen.
Het ergste van al is dat de suggestie
gewekt wordt als zouden wij misbruik
maken van onze onschendbaarheid.
Maar het is bovendien heel kwalijk dat
de regionale en plaatselijke pers op
deze wijze onderuit gehaald wordt.'

waterstanden
21.16
22.07
23.05

Woorden schieten eigenlijk te kort om
de uithaal van b en w te typeren. Het
slot op de mond en de armen netjes
over elkaar, is hun advies aan de 17
gezworenen. De verwijzing naar de

—. —

12.58
14.08

05.16
06.08
07.07
08.14
20.59
22.08

3 augustus: 10 - 1 2 uur zigeunermuziek (schilderen op muziek en woonwagens maken
3 - 5 uur songfestival
1815 uur vossenjacht - toegang f O 75
4 augustus: 10 - 1 2 uur Kabouterland
(poppen maken)
3 - 5 uur het spelletje van Piggelmee
(spannende spelen en wedstrijden)
1815 uur- volksdansen en poppenkast in het winkelcentrum
5 augustus: 10-2 uur het schimmenbal - 4 uur achter elkaar feest breng ie boterham mee'
Toegangsprijs voor Rekreade is
f 0.75 per keer
Rekreade vraagt nog lakens verkleedkleren klosetrolletje. blikken potjes
en pannetjes

fe©rt & klein
o Vrijdagochtend sprong een afvoerpijp van overtollig water los van de
watertoren op de Hogeweg. Een
vloedgolf overspoelde de straten in
de buurt. De Hogeweg werd afgezet
voor alle verkeer. Personeel van het
gas-en waterbedrijf kreeg het lek
na 10 minuten onder kontrole, maar
toen was al heel wat zand onder de
bestrating weggespoeld. Een passerende Landrover zakte door het
wegdek bij de 'bron' en moest worden vlotgetrokken.
o Opnieuw zijn afgelopen zondag
een paar honden uit hun benarde
situatie in smoorhete geparkeerde
autoos gered en overgebracht naar
asiel of politieburo. De verstikkende hitte in het stilstaande blik bakt
en braad de hulpeloze dieren tot ze
het loodje leggen. Open raampjes en
een bakje water zijn de zielige probeersels van de eigenaars om de
term dierenliefhebber te verdienen.
o Het plakken van lekke banden is
een ambacht dat verloren lijkt te gaan.
Woensdagochtend besloten 2 jeugdige duitse automobilisten, geplaagd
door een lekke band en een onklaar
reservewiel, zich alle moeite te besparen. Op het braakliggend terrein
tussen Van Galenstraat en Burg. van
Alphenstraat togen zij aan lichter
werk. Hun poging om het wiel van
een ander voertuig te stelen mislukte echter. Ze werden op heterdaad
betrapt en aangehouden.

olympia organiseert fietsteer
Nog meer wielergenoegen staat voor de
deur. Ditmaal hoeft er niet om het hardst
gekoerst te worden, maar is het pure rijplezier nummer één.
Zondag 7 augustus organiseert de aktieve rijwieltoerklup Olympia net als in vorige jaren een 150 kilometer lange toertocht vanuit de badplaats. De rit vindt
plaats in groepsverband. Gezamenlijk
vertrek dus om 8.00 uur 's morgens en
daarna eendrachtig op de pedalen.
De tocht leidt via Vogelenzang naar Lisse richting Westeinderplas. Over Vrouwentroost en Uithoorn wordt er naar
Abcoude gefietst, waar na zo'n kleine
60 km. van de eerste verdiende rust genoten kan worden. De fietsfans doen
Weesp en Muiden aan, rijden over de

Schellingwouderbrug via llpendam naar
de tweede oase van rust, Purmerend. Na
het verpozen gaat het via Jisp, Wormer
en Assendelft naar Beverwijk. Dan
neemt de pont naar Velsen een miniskuul deel van de inspanning voor haar
rekening. Het laatste stuk van de tocht
is voor de meeste deelnemers bekend
terrein, want over Santpoort en Bloemendaal koerst men via de Zeeweg aan
op Zandvoort. Eindpunt is strandpaviljoen 't Trefpunt.
Insc
Inschrijven
voor deze ferme maar aangenarr rit is mogelijk op de dag zelf vanname
af 77.00 uur in genoemde strandtent tegen betaling van f.2,50 administratiekosten. Wie f.7,- neertelt krijgt een herinneri aan de fietsvreugde.
nering

'n raadslid die weet hoe het hoort
irmr
laat zich niet in de
lure leggen door de
plaatselijke- en regionale pers...

:r
die gretig gebruik
maakt van ieder incident in kommissieen raadsvergadering..

veroorzaakt door
raadsleden die hun
onschendbaarheid
misbruiken...

kijk
verder
op
pag.2

randgebc uren vismaaltijd
is toe aan nieuwe formule
De traditionele openlucht-vismaaltijd
op de derde donderdag van juli, ook
dit keer begunstigd door mooi zomerweer, behoort weer tot het verleden
en de organiserende Evenementenkommissie van de vvv kijkt met voldoening op het gebeuren terug.

Dat doet ongetwijfeld ook William
Keur van 't Zeepaardje, die kans heeft
gezien om aan de vooravond van zijn
koperen huwelijksfeest de voortreffelijke vismaaltijden, kompleet met
aardappelsla en verdere toebehoren,
te leveren. Bovendien slaagde hij erin
ruim 300 stuks gebakken vis (van afmetingen waarvoor het bord te klein was)
binnen de vfjftig minuten gloeiend
heet door te geven aan de vrouwelijke
mevr. Kraan-Meeth

wurf-leden die, met een zwart-wit geruit schort hun kostbare kostuum beschermend, er de finishing touch aan
gaven. Leden van de Evenementenkommissie zorgden met het aanreiken
van een glas witte wijn dat het gezegde
'vis moet zwemmen' in praktijk kon
worden gebracht. De wijn was geleverd
door Pizzeria Graftdijk, die tevens behulpzaam was bij het uitschenken.
Begrip hebbend voor de ietwat benarde
financiële positie van de vvv berekenden zowel laatstgenoemde als William
Keur een prix d'ami, hetgeen vanzelf-

Hoe het zij, Bob Gansner gaf de gebruikelijke informatie over het Gasthuisplein, de kastanje en het Cultureel
Centrum en voerde in de mini-klederdrachtenschouw ook Ab Bos, motordrijver van de 'redboot' ten toneje,
maar in tegenstelling tot andere jaren
was de respons matig. Ook accordeonist Gerard Nijkamp, vroeger deel uitmakend van de 'De Zandvoortse Vissers', tot veler verrassing terug van wéggeweest en dan ook met een hartelijk
applaus begroet, slaagde er, ondanks
het feit dat hij op het schippersklavier
niets aan vaardigheid heeft ingeboet,
niet in het publiek te laten natafelen.
Het was naar onze mening allemaal
een beetje sfeerloos. Misschien moet
er voor het randgebeuren eens naar een
nieuwe formule worden gezocht. Naar
we begrepen hebben gaan de gedachten van de Evenementenkommissie
voor het volgend jaar ook in die richting. We zijn benieuwd!

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnig»
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN
Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland. Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

oih het beleid van
b en w aan te vallen. Een goed raadslid zwijgt...

Op 5, 6 en 7 augustus a.s.
lildcns WK-fietscross
grote antiek- en vlooienmarkt!
Ponypark Slagharen,
een Wereld van Plezier!

Bedroefd geven wij kennis dat na een langdurige
ziekte vredig is ingeslapen mijn lieve zorgzame
man, onze vader en opa
HENDRIK VAN DUIJN

op de leeftijd van 83 jaar.

A. RKman •
1948 1983
35 Jaar tandtachnlkor
1973 1983
Hen laar
9*vestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

A. van Duijn-Koning
Kinderen en Kleinkinderen
30 juli 1983.
Benviljoenstraat 3 huis
1091 XR Amsterdam.
Voor hen die afscheid willen nemen bestaat daartoe gelegenheid dinsdag van 19.00 - 20.00 uur in
het uitvaartcentrum 'Zuid', Fred. Roeskesstraat
91 te Amsterdam.

Vrijwillige Hulpverlening

De crematie zal plaats hebben woensdag 3 augustus om 10.30 uur in het crematorium 'Westgaarde'
Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

17373

Vertrek van woonhuis om 09.45 uur.

DANKBETUIGING

Het internationale open nederlands
golf kampioenschap komt op een moment dat vrijwel alle veldsporten stil
liggen. Juist in de zomermaanden
wordt het echter druk op de 'greens'.
Ook in ons land waar nu al 11 grote
golfbanen zijn -18 holes- en vele
kleine.

sprekend enorm werd gewaardeerd.
Dat niet iedere zandvoortse neringdoende zich aanpast aan de realiteit blijkt
uit het feit dat men veel voordeliger
de stoelen uit Haarlem kon laten komen. Soit. Haarlem is dichtbij en ze
zaten prima.
Toch hebben we op het Gasthuisplein
wel eens gezelliger visfestijnen meegemaakt. Vroeger werd er na afloop vaak
gedanst, waarbij ook anderen al hadden ze niet meegegeten, welkom waren. De entoerage was meestal veel
leuker met een omheining van visnetten, waarop ballonnen en reddingboeien, en er werd gevlagd. Dat dit laatste
niet gebeurde had, aldus vvv-direkteur
Hilbers, ook te maken met het krappe
budget. Voor het plaatsen van vlaggen
(een klus die, in tegenstelling tot het
plaatsen van dranghekken de leden
onmogelijk zelf kunnen klaren ) wordt
door pween rekening gepresenteerd.

familieberichten

omroepers

Tussen 3 en 7 augustus gaat de belangstelling van spelers, kenners en een toenemend aantal leken-toeschouwers uit
naar het grote toernooi op de banen
van de Kennemer Golf- en Countryclub. Het is inmiddels al de 14e maal
dat de Kennemer uitgekozen wordt
voor het open kampioenschap, maar
de baan behoort dan ook tot de meest
vermaarde en oudste van ons land, 55
jaar geleden aangelegd en lange tijd
alleen gefrekwenteerd door de upperten.
Het laatste woord mag dan geen hollands zijn, het past uitstekend. In het
golfwereldje zijn buitenlandse begrippen als: putt, birdie, rough, green,
bunker, eagle enz. alledaags. Geen bezwaar overigens voor de sportminnaar
die zijn ogen goed de kost geeft. De
etikette voor de toeschouwer verbiedt
trouwens praten tijdens het spel, zo-

dat een eventueel taalbarrière weinig
problemen geeft. Een zegen voor de
liefhebbers van rust is tevens het verbod op het meenemen van honden,
radioos, kameraas en wat dies meer
zij.
Aan het open kampioenschap dat van
donderdag 4 tot en met zondag 7
augustus duurt, gaat op 3 augustus
nog een speciaal toernooi vooraf. Een
wedstrijd van 35 professionals en 105
amateurs over 1 ronde van 18 holes,
die elkaar in teamverband bestrijden
om f 15,000.- aan prijzen te verdelen. Het open kampioenschap zelf
hoort tot de best gedoteerde van
Europa: f 360.000.- zit er in de prijzenpot, een eerste prijs van f 60.000.-.
Voor de geïnteresseerden zetten we
de favorieten even op een rij. Paul
Way (Eng.), kampioen in '82, Bernhard Langer (Duitsl.), Tommy Horton
(Eng.), Sam Torrance (Schotl.), drievoudig winnaar van de Worldcup, Manuel Pinero (Spanje), Gordon Brands
jr. (Eng.), Ken Brown (Schotl.) en de
17-jarige teenager Magnus Perron uit
Zweden. Allemaal buitenlanders. Het
is in geen tientallen jaren voorgekomen dat een nederlander de zege op
eigen bodem kon behalen. Als er al
iemand een kans maakt, zal dat Jan
Dorresteijn moeten zijn, die vorig
jaar verdienstelijk als 8e finishte.
Voor de kwaliteit van het spel zal
veel afhangen van het weer. De prachtig gelegen golfbanen zien er bedrieglijk gemakkelijk uit en zijn, zoals de
ervaring geleerd heeft, heel moeilijk.
Krachtige zeewind, toch geen uitzondering op deze plek, maakt het er niet
simpeler op. Golf kan een aantrekkelijk schouwspel zijn. Het publiek kan
zich daarvan straks overtuigen tegen
dagtoegangsprijzen die lijken op die
van eredivisie-voetbalwedstrijden. Niet
bovenmatig derhalve, al blijft een passepartout voor alle 4 speeldagen een
prijzige affaire: f 50.-.

tot hem iets ge
vraagd wordt en
ds hij zijn mond
open doet...

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te
bedanken, doen wij dit op deze wijze.
Allen hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen
en kado's bij ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een onvergetelijke dag!
Fam. van Pagee - Vierdag

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
tel. 02507-14131
DEZE MAAND IN UW OPENBARE BIBLIOTHEEK:
Jazz Behind the Beach festival:
informatieve expositie over
New Orleans
van 1 t/m 8 augustus.

^Iv ien toon

Jazz dia klankbeeld 'Mississippi Riverboats'
Surfen-tentoonstelling in samenwerking met
Klijn Surfing Zandvoort:
van 1 augustus tot 5 september
• elke maandagavond gratis informatie over
alles wat met het surfen te maken heeft
(door de firma Klijn)
• videobanden, dia-serie over surfen
• vrijdagavond 12 en 26 augustus films
over surfen, aanvang 19.15 uur
(gratis toegang).
Film Inn:
• woensdgamorgen 10 augustus jeugdfilm
'De bende van hiernaast' (karst van der
Meulen) aanvang: 10.00 uur.
toegang gratis.
• vrijdagavond 19 augustus muziekfilm
'Hair' (regisseur Milosz Forman), aanvang:
20.00 uur, toegang gratis.
Fonotheek
• extra collectieve grammofoonplaten
Wagner opera's i.v.m. televisieuitzendingen.
Vitrine's
• zeehondjes van mevrouw van de Brom.

Wat zegt m'
l kleine da" '>
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nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koeram b v
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raadsleden knap boos
over brief van kollege

Gezellig
en
Sfeervol

INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

In de maand augustus spelen
in de weekends
THE AMBOINA MINSTRELS

burgerlijke stand

Boulevard Rarnaart 16 Zandvuon 02507-14661
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26 juli - 1 augustus 1983
ondertrouwd: Robert Groeneveld en Karen Mannka Toning.
Johannes Martinus Hendnkus
Jozef van Deursen en Ehsabeth
Wilhelmma Gophia Maria Lindeboom Robert Gpaans en Aaltje
Gesina Bulk. A l e x Bernard Reitsma en Astnd Anna Maria Verburgt
gehuwd: Pieter Bos en Cornelia Gezma ter Maat
geboren: Robm zoon van A J
Cozijnsen en E A Verloop Marlolein Antonia Maria dochter
van J G A Janssen en J J M v a n
Duke
overleden: Jansje v a n der Plas
oud 78 laar T.imone Helena
Chnstma van der Wende geb
Bijvoet oud 70 laar Carohna
Adela Maria Trai-tivom oud 73
laar Johanna Ehzabeth Draijei
gen Kreulen oud 83 inar Klaa c
Pan n - id 82 iaar

(strand Noord bij Circuit)

Dagelijks geopend om 17.00 u.
Ook afhalen is mogelijk!!!
Bediening in originele
Indonesische kleding
Indonesische muziek en
exotische sfeer.
Nog de ECHTE Indonesische
smaak met pittige kruiden en
nog origineel geroosterde saté's
met IEDERE MAANDAG
S M ULDAG
d.w.z. onbeperkt eten
voor slechts 21,50 p.p.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Machielsen vindt nu ook dat het nergens op lijkt
Op twee achtereenvolgende kommissieavonden, dinsdag en woensdag, zijn de
raadsleden van leer getrokken tegen het
kollegeschrijven (zie de koerant van 2
aug.) waarin ze te verstaan kregen voortaan -onschendbaar of niet - op hun
woorden te passen.
Niet in het laatst, zo werd door b en
w gesuggereerd, omdat de pers er als de
kippen bij is om incidenten op te blazen en zo de burger in verwarring te
brengen.
Het misselijkmakende memo werd met
afgrijzen ontvangen. De kwalifikaties
ervoor varieerden van 'bijzonder ongelukkig' tot 'het allerlaagst peil sinds
1945'. De brief had als onbedoeld effekt dat nu juist niemand meer een
blad voor de mond wenste te nemen.
De liberaal Methorst meende dat er
op onaanvaardbare wijze getornd
werd aan het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Betuttelend, belerend en onprettig noemde
hij het epistel. Zijn fraktievoorzitster
de Jong sloot zich daarbij aan. De bestuurlijke verhoudingen waren volledig uit het oog verloren, meldde zij,
en een korrektie was op zijn plaats.
'Zoveel nonsens in zo'n klein stukje,
bulderde socialist Toonen, hoe is het
mogelijk. Het kollege zou op aandringen van de vvd het zomerreces gebruiken om zijn gedrag van de laatste tijd
te overpeinzen en dan komt dit als
eerste bericht. Een beschamende vertoning, ik verwacht op zijn minst een
ekskuusbrief, aldus de pvda-er.
Van As en Termes dachten er hetzelfde over. 'Beledigend' zo typeerde
de christendemokraat het stuk. 'Als
kritiek niet meer kan, als de raad en de
pers volgzaam moeten zijn, aldus d'66-

er Termes, vraag ik me af of ik nog wel
in dit land wil wonen'. 'Ik zit juist op
deze plaats, protesteerde ook Koning
van gemeentebelangen, om eindelijk
eens precies te zeggen wat ik wil.'
Kortom elk vogeltje zong, naar goed
demokraties gebruik, zoals het gebekt
was. En niemand peinsde erover dat
omwille van gebelgde ambtenaren of
verstoorde bestuurders in het vervolg
achterwege te laten. Er zat voor burgemeester Machielsen dus niets anders
op dan aan de terugtocht te beginnen.
Het was uiteraard allemaal niet zo bedoeld. Hij betreurde het dat de intentie van de brief -het beschermen van
het burgerbelang- zo slecht uit de
verf was gekomen. Dat was inderdaad,
zo menen wij, wel het laatste wat men
uit de vermanende notitie had kunnen
opmaken. Terecht konstateerde de
eerste burger dan ook dat de redaktie
van het geschrift onjuist was. Er klopte
iets niet met de verpakking, aldus Machielsen, die de brief beloofde ijlings
in te trekken.

morgen crossf ietsen in noord
Er is langzamerhand geen zichzelf
respekterende gemeente meer in
Nederland die er niet een fietscrossklup op na houdt. Het is een stukje
jeugdwerk dat de vroegere speeltuinverenigingen verdrongen heeft. De
rage van het spatbordloze terreinwieltje vindt uiteraard ijvertig steun
bij de rijwielhandel.
Ook Zandvoort kan sinds kort bogen
op een fietscrossklup. De aanzet ertoe werd gegeven toen vorig jaar
mei buurtbewoners uit de omgeving

Er klopt, dunkt ons, ook iets niet met
de mentaliteit waaruit zo'n schriftelijk wangedrocht kan voortspruiten,
maar dat is wat moeilijker weg te werken.

waterstanden
aug.

H. W.

L.W.

H. W.

L.W.

6
7
8
9
10
11
12

01.23
02.31
03.29
04.17
05.04
05.53
06.41

09.22
10.31
11.29
12.17
13.04
13.52
14.41

14.08
15.11
16.00
16.44
17.34
18.26
19.14

22.08
23.10
00.00
00.45
01.34
02.25
03.13

lijk voor iedereen toegankelijke baan.
Inschrijfpapieren daarvoor zijn te
krijgen bij tweewielerbedrijf Versteege m de Haltestraat en bij Mickey
Snacks in nieuw-noord. Het bekijken
van het betere sltpwerk op het met
autobanden omzoomde parkoers
kan heel wel een stimulans zijn om
lid te worden van de vereniging.
Benodigd zijn een crossfiets, stevige
kleding en een helm. De kontributie
bedraag f 40,- per jaar inklusief een
klupkrant. Van het geld hoopt men
een kluphuis te realiseren, de baan
te onderhouden, materiaal aan te
schaffen e.d. Wie lid wordt kan mee
doen aan de trainingen, de kompetitie, regionale wedstrijden en zelfs
aan het zandvoorts kampioenschap.
In de verte lonkt, wie zal het zeggen,
een jeugd-wk-triomf. Voor de minder prestatie-gevoeligen is het op
zijn minst een plezierig en sportief
tijdverdrijf. Informatie: Lorentzstraat
110, tel. 1 7736.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

van de Lorentzstraat met veel entoesiasme en volharding een crossbaantje te voorschijn toverden uit de wildernis bij de Thomsonstraat en er
wedstrijden organiseerden. Met de
bloei van de vereniging wilde het tot
nog toe niet erg vlotten, maar op dit
moment heeft een tot 6 man uitgebreid bestuur er weer vaart achter
gezet.
Morgenmiddag om 14.00 uur zijn er
opnieuw wedstrijden op de gewoon-

ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 -

1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30- 12.30 uur
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

waarbij MARICELLE en ook ik
voor U zingen.
Wilt u in de weekens 's avonds
gezellig een borreltje of een
pilsje drinken, terwijl u luistert
naar "evergreens",
country music e.d.
KOM en MAAK KENNIS
uw gastheer ANDRÉ

nieuws
• Op de valreep nog een paar aanvullingen en wijzigingen op het jazzprogramma van dit weekeinde. Vanavond treedt
Tucsi om 21.00 uur op in koffieklup
'de Prietpraat' in de Haltestraat, niet
zoals aangekondigd in de 'Corridor'.
Tezelfdertijd gaat het Zandvoorts
Mannenkoor op de jazztoer in het
Dolfirama. Zondagmiddag kunnen
funkliefhebbers op het strand tussen
paviljoen Sunset en Ladybird (14 en 15)
luisteren naar 'Consorva'.
• Bewoners van de Diaconiefiuisstraat en de Nieuwstraat zijn het lawaai en de overlast door de bezoekers van de in eerstgenoemde straat
gevestigde disco-bar meer dan beu
en hebben zich deze week met een
verzoekschrift tot het kollege van b
en w gewend om de nodige maatregelen te willen treffen: 'opdat aan
deze onhoudbare toestanden nu eindelijk eens een eind wordt gemaakt'.
Vooral gedurende het zomerseizoen
is de overlast van de bezoekers van
het etablissement dermate groot dat
ingrijpen door de autoriteiten dnngend noodzakelijk is, schrijven de
ondertekenaars van het adres aan
het dagelijks bestuur van de gemeente.
Zij worden in hun nachtrust gestoord
door startende motoren, geschreeuw
en vechtpartijen en voelen zich
'overgeleverd aan de willekeur van
de vaak dronken bezoekers van de
bar'. De getergde bewoners, die zeggen het recht niet in eigen hand te
willen nemen, noemen hun verzoekschrift een noodkreet om hulp. Zo
kan het echt niet langer, menen zij

stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

cirie eeuwen v.d. werff
staaf d door v.d. werff
De nakomelingen van de in het begin
van de achttiende eeuw te Catwijk
aan de Rijn geboren Cornelis Willemszn. Van der Werff ontvingen
enige weken geleden het boekje
'Van der Werff door Van der Werff',
geschreven door hun bloedverwant
Ir. W.A. van der Werff Corn. Zn. te
Voorst.
Wat bracht deze akademikus, vroeger
landmeter bij het kadaster van Rotterdam, er toe om op zijn leeftijd (de auteur wordt aan het eind van de
maand 83) een geschrift het licht te
doen zien waarvoor zo enorm veel
voorbereidend werk moest worden
verzet? Waarvoor jarenlang navorsingen moesten worden gedaan in
kerkelijke, gemeente- en rijkarchieven naar trouw- en overlijdensakten?
Eigenlijk is het niet zo verwonderlijk dat we ons dat afvragen want in
zijn voorwoord blijkt dat de schrijver
zelf daar ook niet een pasklaar antwoord op had. Hij vraagt zich af of hij
misschien meegetrokken is in het
modegebeuren, de grote belangstelling voor genealogie. Wanneer hij het
ontstaan van het geschrift nog eens
nauwkeurig nagaat dan weet hij echter zeker dat de oorsprong niet ligt in
de wens om te kunnen nagaan of
iemand die de naam Van der Werff
draagt wel of geen familie is. Uiteindelijk komt hij tot de konklusie dat
zijn belangstelling duidelijk was gericht op het bedrijf van de familie, de
bakkerij.
mevr. Kraan-Meeth

Ir. van der Werff blijkt de interesse in
de geschiedenis van zijn voorvaderen niet van een vreemde te hebben
want zijn vader, de in 1870 geboren
Cornelis van der Werff, hoofd van
een school in Poortugal bij Rotterdam, later schoolhoofd te Haarlem,
had de resultaten van een door hem
ingesteld onderzoek naar de familie
reeds op schrift gesteld zodat zijn
zoon daarop verder kon borduren.
Loopt de bakkerij en de verschillende panden waarin deze gevestigd
was als een rode draad door het
boek, het meest boeiend vonden
wij de beschrijvingen van de talrijke
Van der Werff-telgen door de eeuwen
heen. Hun huwelijken, kindertal en
verdere bezittingen zijn allemaal te
boek gesteld en al lezend stuit men
op verrassende zaken. Zo blijkt Jaap
van het Gasthuisplein niet de eerste
Van der Werff te zijn die met een
meisje Koning (ook al schreef men
dat vroeger met een 'h' er achter)
trouwde, komt zeilmaker Cornelis
van der Werff, vader van meester
Kees, regelmatig in huwelijksakten
voor als getuige, waarvan volgens de
schrijver de verklaring gezocht kan
worden in de plaats van zijn woning
op korte afstand van het toenmalige
raadhuis en tilde Jacob van der
Werff zijn zoontje Willem, die met difterie in de barak aan de Brederodestraat was ondergebracht tijdens het
bezoekuur door het open raam naar
buiten en nam hem mee naar huis
'De kinderen niet thuis, dat was niets
voor Jacob'. leder hoofdstuk beschnjft een tak van de familie, beginnend bij Cornelis van der Werff
(cirka 1700-1782) om via Willem
(1726-1805), Cornelis (1783-1861).
Jacob (1809-1873), Leendert (18481902) en Willem (1841-1906) te eindigen bij de huidige generatie. Hun
echtgenoten, de kinderen, ze worden
in een levendige verteltrant ten tone-
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GE.EN NIEUWE
KERNWAPENS
IN EUROPA

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zaterdag 6 augustus a.s.:
19.30 uur : dienst in de duitse taal
zondag 7 augustus a.s.:
10.00 uur : ds. W. Dijckmeester, Aerdenhout.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 augustus a.s.:
10.00 uur : L. Dorst dominee te Santpoort.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 6 augustus a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.
zondag 7 augustus a.s.:
08.45 uur : eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-313233.

PROGRAMMA REKREADE
8 tot en met 12 augustusa.s.:

warme bakkers sinds mensenheugenis

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK

Ie gevoerd. Verrassend bovendien
was dat namen die wij beslist niet in
verband met de Van der Werff-familie
gebracht zouden hebben, er toch
mee verbonden waren. Zo kwamen
we o.a. tegen gemeente-ontvanger
H.C. Voet, eigenaar van hotel 'Zeerust' op het Stationsplein en van
'Paula' op de boulevard, Geziena
Heek, familie van slager Heek, het
meisje Marij van der Zee, later echtgenote van P. van der Mije K.Czn. en

geen brt-1 en bbc-1
op zandvoorts kabelnet
Het dorpsbestuur ziet weinig of niets
in een uitbreiding van het huidige
tv-kabelnet met de belgiese en britse
programma's van BRT-1 en BBC-1.
De distributeurs van de tv-kanalen,
de CAI Haarlem hadden in april aan
het kollege gevraagd zich op een
dergelijke uitbreiding te bezinnen,
maar het antwoord luidde negatief.
Reden: de prijsstijging die de abonnees moeten betalen en de sombere
verwachtingen met betrekking tot de
kwaliteit van het beeld. Motieven die
ongetwijfeld zijn aangedragen door
de technies adviseurs van de gemeente. de Casema.
Volgens de heer Herman, waarnemend direkteur van de CAI-Haarlem,
zou het met die ekstra kosten voor
de kijker nogal meevallen. !ln Haarlem is het net in '75 aangelegd, daar
moet het aangepast worden, een
dure zaak. Maar in Zandvoort is dat
niet nodig. Dan komt een zender
méér op ca. 5 cent per maand. En
wat de kwaliteit betreft: we zijn druk
bezig met proefnemingen om het
beste signaal te vinden. Belgiè is
geen probleem, dat is zeker voortreffelijk'.
De engelse uitzendingen komen echter niet altijd even mooi op de beeldbuis. Ervaringen in Leiden en Oegstgeest leren dat het weer soms
parten speelt. Het heeft te maken
met de atmosferiese drukgebieden
en de temperatuur van het noordzeewater. Bij een koude zee en een lage
drukgebied, aldus Herman, wordt het
signaal op de kustlijn gestoord, het
beeld voldoet dan niet aan onze kwaliteitseisen.
De suggestie om één van de 3 duitse
zenders in te ruilen voor een nieuw
buitenlands programma maakt volgens Herman weinig kans van slagen 'In de eerste plaats is dat een
politieke beslissing van de gemeen-

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

Willem Driehuizen, eigenaar van hotel Driehuizen en villa 'Bella Vista'
aan de Strandweg. Het prettig leesbare boekje dat Ir. van der Werff
schreef ter nagedachtenis aan zijn in
1980 overleden echtgenote Ambrozina bevat niet alleen de stamboom
van de familie Van der Werff maar
ook een schat aan gegevens over
het oude Zandvoort. Het is daarom
erg jammer dat 'Van der Werff door
Van der Werff' niet in de handel is.

teraad. Wij zitten verder vast aan het
leveringskontrakt met onze individuele klanten. De 3 duitse zenders worden weliswaar vaak als een 'overdose'
beschouwd, maar als je er aan wilt
komen, blijkt het toch een heilige
koe.'
Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Duitsland 1 geeft sport, op 2
zijn films en series te zien en op 3
komen de kulturele en informatieve
programma's. De gemeenten die wél
blijk hebben gegeven van hun interesse voor het plan -Haarlem,
Heemstede en Velsen- denken
daarom eerder aan verbreding van
het pakket dan aan een inruil.

belangrijke adressen

Voor Zandvoort Noord in de Josina
van de Endenschool aan de T\lic.
Beetslaan en voor Centrum in gebouw
de Zeeburg, hoek Stationsstraat/
Zeestraat. Elke morgen van 10-12
uur en 's middags van 3-5 uur.
Bovendien is .er zondag-, dinsdag en
donderdagavond poppenkast en
volksdansen. Voor Centrum om 7.15
uur op het Jan Snijerplein en in
Noord om 6.15 uur in het Winkelcentrum.
In noord komt de Chinees Wing Wongie Woggie op bezoek en in centrum
staat alles op z'n kop. Het thema is
daar: 'Anders dan anders'.
Rekreade is bestemd voor kinderen
van 4-12 jaar van gasten en inwoners
van Zandvoort. De kosten zijn: f 0,75
per keer.

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

eanduoortse hoeranh

groeten uit zandvoort

Luieren op een zonnig terras met het uitzicht op een oneindige
zee: een vorm van passieve rekreatie die, gezien deze ansichtkaart uit 1935, een
halve eeuw geleden
al druk beoefend
werd.

•

groen lampje nieuwbouw kijkduin
van raadskommissie
Het merendeel van de raad staat positief tegenover nieuwbouw van 40 HATeenheden op de plaats van Groot Kijkduin. Dat is de konklusie uit de kommissiebijeenkomst algemene zaken en
ruimtelijke ordening, die woensdagavond onder grote publieke belangstelling gehouden werd.
Een aantal leden hield nog een slag om
de arm, omdat zij hun-traktiegenoten
wilden raadplegen of het laatste vertimmerplan, dat op het laatste nippertje ter tafel was gekomen nader wilden
bestuderen. Maar over hun voorkeur
bestond weinig twijfel. Alleen d'66-er
Termes, in wrens wethoudersperiode
het pand was aangekocht, bepleitte
het uit '82 daterende verbouwplan tot
17 eenheden. De pvda wenste zich nog
aan geen enkel voorstel te binden, de
socialisten wachten de raadsvergadering
af.

groep van de laagste inkomens, minimum-uitkeringen en jeugdloon. Na
het vertimmeren van Kijkduin zouden
huren van f 100.- tot f 150.- mogelijk
zijn.
In de kommissievergadering bleek dat
de variant op dit plan, waarbij later
deels verbouw, deels nieuwbouw zou
plaatsvinden nog maar half door de
aanwezigen gelezen was. Uitdrukkelijk
werd naar voren gebracht dat het met
nieuwbouwhuren ook wel zou meevallen. Zeker onder de f 300.-, omdat de
gemeente bereid is er f 270.000.- op

toe te leggen. Met de mogelijke huursubsidie zullen jongeren tot 30 jaar
met een maksimum inkomen tot
f 13.800.- per jaar niet meer dan ca.
f 170.- hoeven neer te tellen. Aantrekkelijk voor wie er vertrouwen in heeft
dat de huursubsidie overeind blijft.
Want dat is een onzekere faktor.
Onzeker is ook of de gemeente voldoende nieuwbouwkontingenten toegewezen
krijgt om de plannen te realiseren. Als
dat niet het geval is, moet wellicht alsnog teruggegrepen worden op een verbouwplan.

zwart speelt indorpskerk

IflüIIIM» MIi: RUI

De pogingen van de Werkgroep Huisvesting Zandvoort om het gebouw te
behoeden voor sloop lijkt ondanks alle
inzet dus op niets uit te lopen. In de
Stuurgroep 1- en 2-persoonshuishoudens van afgelopen maandag hielden
de voorvechters nog een fel pleidooi
voor goedkope jongerenhuisvesting.
70°/o van de woningzoekenden, zo
hadden ze onderzocht, behoort tot de

5 augustus:
DeKIikspaan
Oase bar
Hotel Keur
De Kousenpaal
Café Oomstee
Albatros
WapenZandvoort
LaBastifle

HET MES GAAT IN ZANDVOORTS
ZACHTE SEKTOR
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Ombuigingsoperatie geslaagd, patient overleden. Dat vrezen vele betrekkenen als de nieuwe aangekondigde bezuinigingen in de 'zachte
sektor' onverkort worden doorgevoerd.
Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en kuituur wil het mes zetten in het sociaal-kultureel werk, een
deel van de maatschappelijke dienstverlening en het bibliotheekwerk. De
kortingspercentages liegen er niet
om: respektievelijk 20%, 5,2% en
18,3%. Of de zandvoortse gemeenteraad deze bezuinigingen op de rijksdoeluitkering ook onverkort zal doorberekenen aan de verenigingen en
organisaties is nog niet zeker, maar
dat is wel het uitgangspunt van het
kollege.

' Zonder dat er een raadslid aan te pas
is gekomen heeft het badplaatsbe. stuur alvast aan de openbare biblio. theek te kennen gegeven dat men
' rekening dient te houden met een
;
korting van éénvijfde op het budget
nog te realiseren in 1983. Een vrijwel onmogelijke opgave en het bibliotheekbestuur hoopt dan ook van
; harte dat het parlement er nog een
j stokje voor steekt.
i
j
j
|

Wat het sociaal kultureel werk betreft, liggen de zaken iets anders.
Wethouder Jongsma voelt er weinig
voor, zo deelde hij dinsdagavond
mee, om de planvoorbereidingskommissie op te zadelen met een nieuwe
l speurtocht naar bezuinigingsmogelijki heden. Het zou er op neer komen
dat van elk tientje subsidie 2 gulden
moet worden ingeleverd door de
verenigingen. De kommissie is onlangs op eigen initiatief al op de proppen gekomen met een min-5% operatie. Jongsma vroeg zich af of aandringen op een kersvers snoeimes het
werk van de kommissie niet onmogelijk zou maken.
Datzelfde zal de raad zich hopelijk
afvragen waar het de overige gedupeerden betreft, de bibliotheek en
haar klientele en de instellingen die
onder de maatschappelijke dienstverlening vallen, zoals het maatschappelijk werk en de telefoniese
hulpdiensten.

ChapIinBar
Prixd'Amie
FeminaBar
HoQaticÜa Bar
Twins
Seven Eleven
Duysterghast
Corridor
De Engelenbak
Lürimin^rBi

"FT
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6 augustus:
SmirnofFQuintet
Joseph Lam Band Basin Street Five
Voor de tweede orgel bespeling (in de
serie van vijf) op maandagavond 8
augustus a.s. in de N-H kerk heeft
Willem Hendrik Zwart weer een zeer
gevarieerd programma samengesteld.
Het wordt geopend met de Aria
'Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust'
van Feike Asma. Na Joh. Pachelbel's
Praeludium d-moll vervolgt Zwart
met het Concert H-moll van Joh.
G. Walther. Van Joh. Seb. Bach zal
de Toccata et Fuga d-moll vertolkt
worden. Verder kan men de Sonata

nr. 6 'Gebed des Heren' van Felix
Mendelssohn-Bartholdy en de Pastorale en Finale uitSymphonie l van
Alexander Guilmant beluisteren.
Willem Hendrik Zwart besluit deze
orgel bespel ing met een tweetal komposities van zijn vader. Jan Zwart,
n.l. 'Wandel maar stillekens achter
Hem aan' en 'Scheepje onder Jezus'
hoede'.
De aanvangstijd van de orgel bespel ing
is 20.00 uur, terwijl de kerk vanaf
19.30 uur geopend zal zijn.

KL U i l
6 én 7 augustus
Ia Freddy&PauI
5 TakeFhre
7 Johnny
9 Club Maritime 23 dub Nautique
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Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf :

6 augustus:
Dixieland Afl Stars
;
Au stars .
- ' .-••'•
RosaKing
'V
:
KingBees
„
'
°'
'•
• "- -.Z'rts Mannenkoor
9

'

'

"
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Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7, 3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

Geef ze lucht
Giro 55 O 55 Leusden

Astma

Zondag 7 augustus Rosa King

Bouwbedrijf
VPOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. bliS

/Haarlem... meesterlottelaan 16 ... ;.315428.

REISBUREAU KERKMAN
voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

v. i. Werff

mijn bakker
iin<U 1746
Gasthuuplein 3
•n winktlccntrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

AUGUSTUS 1983
Voor leden komen beschikbaar
1 de flatwoning
VAN LENNEPWEG 36-3
bestaande uit woonkamer. 2 slaapkamers.
cv berging douche
Huur • f 340.-per maand
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan
- alleenstaanden
- 2-pers,oonshuishoudens
2 de flatwoning
VAN LENNEPWEG 1C-2
bestaande uit: woonkamer. 3 slaapkamer, cv,
douche, berging.
Huur f 389.65 per maand
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan
- 2 persoonshuishoudens
- gezinnen
3 de beneden-flatwoning
KEESOMSTRAAT151
bestaande uit woonkamer, slaapkamer,
douche, berging, blokverwarming
Huur f 424.00 per maand
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
4 de flatwoning
LORENTZSTRAAT106
bestaande uit woonkamer. 3 slaapkamers,
douche berging blokverwarming. lift.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan'
- 2 persoonshuishoudens
- gezinnen
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 voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 16 aug. a.s. vóór 's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere objecten, kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder onderdeel een 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 Wéthouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
op vrijdagmiddag 19 aug. a.s. om 14.00 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.
RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1983
Aangeboden flatwoning 4 kamers
Keesomstraat
huur f 604.90 per maand
Gevraagd kleinere woning in dorp
Reacties dient u voor het einde van deze
mnand -c.hnftelijk m te dienen bij het kantooi van rit? vereniging op het adres Thomsonstraat 1 Womngruil geschiedt alleen
volgens de richtlijnen van de ruilregelmg
Hierin staat o a dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt dt volgt op het op t moment van
verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer U kunt uitsluitend schriftelijk reageien tot het einde van deze maand

SUNSET
strandpaviljoen 14
optreden van de
funkgroep
CONSORVA
zondag
7 augustus a.s.

•->^v£&P
ff tel. 02501'

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

van 14.00
tot 19.00 uur

Installatie bureau

LADYBIRD
strandpaviljoen 15

KOELKASTEN ~ DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

tal. 023 - 31 14 60

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

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

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:
...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien pok
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in
amsterdam / nieuwendijk 37 / 020- 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / 02507 - 1 35 80

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

omroepers

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorhMn Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemandaal
Telefoon 023-260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematie*
gahaal vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

R. DRENTH,arts
geen praktijk tot 22 augustus a.s.
waarnemers:
Dr. Anderson
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver
P.A.H. WIJNANDS, tandarts
AFWEZIG
van maandag 8 augustus t/m
vrijdag 26 augustus.
Dringende spoedgevallen:
tandarts Barel, Kostverlorenstraat 52, tel. 1 8548.
's Avonds en gedurende de
weekend: 023-313233.

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

A. Ritman •
1948 - 1983
35 laar tandtechnlker
1973 - 1983
tien laar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
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jazz in alle hoeken en gaten

waterstanden
aug.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

10

05.04
05.53
06.41
07.27
08.04
08.44
09.41
10.56
- .00.58
02.09
02.57

13.04
13.52
14.41
15.27
16.06
16.49
17.43
18.57
07.33
08.58
10.10
10.58

17.34
18.26
19.14
19.51
20.25
21.10
22.12
23.33
12.22
13.41
14.41
15.23

01.34
02.25
03.13
03.52
04.25
05.13
06.15
07.33
20". 23
21.43
22.41
23.23

11
12
13
14
15
16
17
18
•19
20
21

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30- 12.30 uur
woensdagavond van 18.30- 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

foto Jacob Koning
Er was de afgelopen dagen nauwelijks
een plekje in Zandvoort te vinden waar
geen muziek gehoord kon worden. Een
wandeling langs straten en pleinen deed
de oren vanzelf vollopen met jazz, jazz,
en nog eens jazz.

De strandpaviljoens, voor de gelegenheid vrijgesteld van het verbod op versterkte tonen, hadden zondag bij goed
weer zeker niet te klagen over gebrek
aan belangstelling. Waar de sfeer in de
straten en café's nogal eens aggressieve
trekjes begint te vertonen als het samenEen benaming die overigens wel wat
geperste publiek letterlijk en figuurlijk
ruim genomen dient te worden. Meer
op de tenen getrapt raakt, is de stemnog dan in vorige jaren was er in het pro- ming op het strand vaak vriendelijker
gramma voor elk wat wils, met inbegrip en meer ontspannen. Ekstra plezier
van zigeunerstrijkjes en mannenkoor.
bood zondagmiddag de stuntvlieger in
Eigenlijk was tijdens dit 'Jazz behind '
the beach' niets bij voorbaat uitgesloten,
zolang het maar swingend, inspirerend
of eksplosief was. Een ruimere opzet
dus, die zich de laatste jazzfestivals al
begon af te tekenen. De groei in de
breedte heeft de kwaliteit van het gebodene niet aangetast.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

zijn dubbeldekker die langs de kustlijn
wonderlijke kapriolen uithaalde. Een
perfekt luchtbal let onder jazzy begeleiding.
Laat in de middag besloot Danny Adler
het officieele programma met een daverend optreden op het Gasthuisplein. De
muziek is de lucht in en voorgoed verdwenen, het festival van klanken komt
terug.

Het uitgaanslievend volk, inheems of
uitheems, kon vrijdagavond de smaak
al te pakken krijgen in het twintigtal
horekahuizen dat vloer of podium had
vrijgemaakt voor de artiesten. Een feest
werd het zaterdagmiddag en avond toen
op het Gasthuisplein een menigte muziekliefhebbers zich liet betoveren door
de muziekshow. Als er daarbij namen
genoemd moeten worden zijn dat in ieder geval de King Bees, die terecht een
warm onthaal vonden, de All Stars en
Rosa King, die zich ook de volgende
ochtend bij de kerkdienst niet onbetuigd liet, en niet te vergeten de Danny
Adler Band. Deze laatste, aangekondigd
als de 'troef' van het jazzweekeinde,
maakte zijn vooruitgesnelde faam volledig waar en leverde muziekplezier in
ruime mate.

Het provinciebestuur heeft na anderhalf
jaar een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de geplande nieuwbouw
op het terrein van het voormalige Sterre der Zee.

SS5?

Tegen het bouwplan van 63 woningen
op de hoek van de Brederodestraat en
Hogeweg was een groot aantal bezwaren
gerezen, maar Gedeputeerde Staten zien
geen reden daarvoor de bouw langer op
te houden. Helemaal zonder sukses zijn
de indieners van o'e protesten niet, want
b en w van Zandvoort hebben besloten,
als gedeeltelijke tegemoetkoming, aan
de Brederodestraat geen 4 maar 3 bouwlagen neer te zetten.
De bezwaren, afkomstig van een aantal
omwonenden, schoolbesturen en van de
Werkgroep Zandvoort Centrum-Zuid,
zijn verder op geen enkele wijze gehonoreerd. Zij tekenden protest aan tegen
de bouwvan een kolossaal flatgebouw
temidden van de kleinschaliger omliggende bebouwing, precies op een plek die
bij het binnenrijden van de gemeente
direkt in het oog valt. Een slecht visitekaartje, zo vrezen de reklamanten, die
bovendien bang zijn dat de verkeerssituatie op dit drukke punt waar 5 wegen
bijeenkomen, er niet op vooruit zal gaan.

G.S. hebben de argumentatie eigenlijk
omgedraaid. Het is een markant punt,
zo menen zij, dat recht heeft op een specifieke stedebouwkundige aanpak. De
hoogte van de bebouwing hoeft daarom
juist niet aan te sluiten bij de aangrenzende huizen. De provinciale bestuurders doen er niet moeilijk over en zijn
zelfs zeer te spreken over de 'forse opzet van het bouwplan'. Misschien komt
het gebouw in eerste instantie wel wat
massaal over, maar wie de 'sky-line' van
Zandvoort beziet met zijn grote hoogteverschillen, kan niet volhouden, zo zeggen G.S., dat het een storend element

• Vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus
komt de stuntgroep 'Les Aranis' naar
de badplaats. De duitse hoogdraadlopers
zijn met een toernee bezig die hen langs
180 gemeenten voert. Op het terrein
aan de burg.van Alphenstraat zullen zij
vanaf 20.30 uur aan een 45 mt. hoge
mast akrobatiese kunsten uithalen. Op
een hoogte van 25 mt. is een staalkabel
gespannen, waarop niet alleen wordt geiopen, maar ook gereden met een motor.
Onderaan de motor is een trapeze bevestigd waaraan enkele dames gevaarlijke toeren verrichten. Een ander onderdeel van de anderhalf uur durende show
bestaat uit gemotoriseerd stuntwerk op
de grond.
• Een bewoner van de Kostverlorenstraat nam vrijdagnacht zelf het heft in
handen toen hij bij thuiskomst een inbreker in zijn woning aantrof. De op
geld beluste indringer, een 31-jarige
buitenlander, had geen schijn van kans
tegen de Zandvoorter. Die rekende hem
in en droeg hem over aan de recherche.

provincie wuift bezwaren weg
tegen nieuwbouw sterre der zee

Niet dat de absolute top de badplaats
met een bezoek vereerde, dat behoort
ook financieel en organisatories tot de
onmogelijkheden. Maar, afgezien van
de ietwat obligate vaklui die er elk jaar
tussen zitten voor het pure 'entertainment', kon er met volle teugen genoten
worden van diverse bands, die bereid
waren het onderste uit hun instrumenten te halen, van zangers en zangeressen
die met overgave hun talent etaleerden.

« 'Padvindertje pesten' was het doel van
een twintigtal jongeren die daarvoor
woensdag op het Naaldenveld te Bentveld samenkwamen. De politie was in
eerste instantie met twee man naar de
plek des onheus gegaan, maar kon weinig uitrichten tegen de bende jongelui,
die gewapend was met knuppels en
boomtakken. Nadat in alle stilte versterking was aangerukt en het terrein afgezet, voerden 8 ordehandhavers een verrassingsaanval uit met een politiebusje.
Een viertal amokmakers werd in de
kraag gegrepen, de rest koos het hazepad. Later groeide het aantal gearresteerden tot 12, allen jeugdige inwoners
van Zandvoort, Haarlem en Aerdenhout.
Op het Naaldenveld is de rust weergekeerd.

zal zijn.Zo krijgen we onze toeristenhotels aan de kust nog aardig ingepeperd.
De verkeerssituatie is, weten G.S. ook
wel, zeker op drukke dagen niet best te
noemen, maar b en w zijn bijna klaar
met een nieuwe verkeersstudie en het
kan dus allemaal nog goed komen. Ook
parkeerproblemen zien de bestuurders
niet. De flat Sandevoerde op de hoek
van de Brederodestraat, Sterre der Zee
en de nieuwbouw Julianaschool leveren
140 woningen op voor naar schatting
een kleine 300 bewoners. De omwonen-

PROGRAMMA REKREADE
8 tot en met 12 augustusa.s.:
Voor Zandvoort Noord in de Josina
van de Endenschool aan de NIC.
Beetslaan en voor Centrum in gebouw
de Zeeburg, hoek Stationsstraat/
Zeestraat. Elke morgen van 10-12
uur en 's middags van 3-5 uur
Bovendien is er zondag-, dinsdag en
donderdagavond poppenkast en
volksdansen. Voor Centrum om 7.15
uur op het Jan Snijerplein en in
Noord om 6.15 uur in het Winkelcentrum.
In noord komt de Chinees Wing Wongie Woggie op bezoek en in centrum
staat alles op z'n kop. Het thema is
daar: 'Anders dan anders'.

den zien met schrik het blik zich opstapelen op stoepen en straten. De 34 geplande parkeerplaatsen bij Sterre der
Zee bieden naar hun mening te weinig
soelaas. Maar volgens de provincie is er
in de ruimere omgeving plaats genoeg,
een paar minuten wandelen naar de vierwieler mag geen bezwaar zijn.
G.S. hebben wel een voorwaarde aan
hun goedkeuring verbonden. In en aan
de geprojekteerde flatwoningen voor 1en 2 p.p.huishoudens moeten geluidswerende voorzieningen getroffen worden
om het verkeerslawaai zoveel mogelijk
buitenskamers te houden.

familieberichten

bromfestijn in aantocht

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

'Zo zacht, zo ongedacht,
dat eer ik 't wist Zijn liefdehand
mij veilig huiswaarts bracht.'
Heden is rustig ingeslapen onze lieve zorgzame moeder, oma,
zuster, schoonzuster en tante
MAARTJE KEUR
weduwe van ELI AS SCHUITEN
op de leeftijd van 82 jaar.
Uit aller naam:
M.J.Schuiten
2042 VX Zandvoort, 6 augustus 1983
Hobbemastraat 24
Geen bezoek aan huis
De begrafenis zal plaats hebben woensdag 10 augustus a.s. om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Sophiaweg te
Zandvoort. Vertrek van huis circa 13.40 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in
de ontvangstkamer van de begraafplaats.

De muziek is net van het Gasthuisplein
verdwenen of een ander geluid, dat ook
velen schoon in de oren klinkt, is alweer aangekondigd.

A.s. zaterdag brommen er de solexmotortjes in de jaarlijkse 'race van de
vindingrijkheid'. De meest onverwachte
bouwsels op wielen rollen die dag vanaf
20.00 uur over het parkoers, ongetwijfeld voor het oog van talloze bezoekers.
In het tijdperk van mikro-chip en ruimtevaart kijkt blijkbaar menigeen met plezier terug op periodes van groter eenvoud en begrijpelijker konstrukties. Het
bouwen van space-shuttles is niet iedereen gegeven, de inventiviteit vindt wel
andere wegen.

Het soliede solex-blokje is in ieder geval
elk jaar de basis van kurieuze apparaten.
Kenmerk van de race is dan ook geenszins snelheid, maar originaliteit. Technies vernuft of kunstzinnige inspiratie,
aangeklede satire of aandoenlijke ernst,
het rijdt door de dorpsstraten als een
kabaret op wielen. De gratis voorstelling voor een geamuseerd publiek is georganiseerd door de Motor-en Auto-

club Zandvoort, die tevens voor een serieuze jury heeft gezorgd.
Zaterdagmiddag om 13.00 uur bekijkt
het oordeelkundig gezelschap de solexwonderen op het Raadhuisplein. Passanten kunnen aldaar vast een voorproefje
halen van het spektakel. Het rijdend rariteitenkabinet is best een omweg waard.

golfers gejaagd door de wind

muziek onder
het tafelen
Hoewel 'Jakarta', het Indonesiese restaurant aan de Boulevard Barnaart, al
sedert de opening sterk in de belangstelling staat bij liefhebbers van de Indonesiese keuken was die belangstelling
vrijdagavond wel heel groot.

De aankondiging dat er gedurende de
maand augustus in de weekends 'life
music' door The Amboina Minstrels
ten gehore zal worden gebracht had
daar waarschijnlijk wel iets mee te maken. Is het runnen van 'Jakarta' een familie-aangelegenheid, datzelfde kan gezegd worden van de muziek. Een oom
en twee neven van de eigenaar André,
resp. Joop (hawaiangitaar), Mozes (basgitaar) en Jaja (slaggitaar) verzorgen in
de vooravond een programma van Urontjong- en hawaianmuziek, later op de avond aangevuld met zang van André en
echtgenote Maricel, opnieuw een allerliefste verschijning in het kleurrijke uniform van de stewardessen van de Singapore Air Lines. Aardig om te vermelden
is dat zij allen de muziek als hobby beoefenen, met dien verstande dat Maricel van beroep eigenlijk zangeres is, en
dat bleek overduidelijk uit de voortreffelijke wijze waarop ze 'Help me make
it through the night', 'Come and lay
down by my side' en 'My Way' vertolkte, maar eveneens uit haar Zuid-Amerikaans repertoire waarin ze behalve door
de drie gitaristen ook nog begeleid werd
door echtgenoot André op de cabasa.
Gezamenlijk lieten ze zich horen met
'Good bye to you my nonna' en 'l bless
the day l found you' terwijl de gasten
na hun uitgebreide rijsttafel in de juiste
stemming waren om te genieten van
door André gezongen evergreens. Maar
ook aan hen die na tienen bij 'Jakarta'
even binnenwipten voor een drankje
was deze rustige muziek kennelijk heel
goed besteed.

De schotse professional Ken Brown heeft
het internationale golftoernooi om de
nederlandse titel gewonnen. Zondag
bleef hij in de laatste omloop op de Kennemerbanen zijn naaste belagers de baas
en kon vervolgens de eerste prijs van
f.80.000,- gaan ophalen.

Vier dagen achtereen hebben de spelers
al hun konsentratie en akuratesse nodig
gehad om het balletje in zo weinig mogelijk slagen in het gaatje te slaan. Het
baanrekord, een rondgang over de 18
holes in 65 slagen, werd vijfmaal geëvenaard, maar niet gebroken. Een stevige
wind die pas de laatste dag afnam, maakte het de favorieten niet gemakkelijk.
Een groot aantal kanshebbers verdween
zonder roem in de achterhoede, nietgetipten zoals de engelsen Ralph en Armour kregen ongedachte kansen.
Eergisteren vielen ook zij terug. De duizenden geduldige toeschouwers konden
al hun aandacht wijden aan de verrichtingen van Canizares uit Spanje, de australiër Sommers en de schot Brown, die
elkaar op de slotdag de titel betwistten.
Een verschil van één slag op een totaal

van 274 betekende de definitieve afrekening. Bij de laatste hole van de aloude
baan haalde Brown de buit binnen.
Het golf van vaderlandse bodem imponeerde vooral bij de amateurs. Prof Jan
Dorresteyn, vorig jaar 8e, kwalificeerde
zich wel voor het hoofdtoernooi, maar
speelde geen rol van betekenis.*Bart Nolte en Siemon van Vliet veroverden echter bij de onbetaalden in 300 slagen een
gedeelde 1e plaats ten koste van de britse amateurkampioen Craig Lawrence.
Nolte kreeg de bal zelfs eenmaal in één
keer in het holletje. Een unieke prestatie die , ware hij prof geweest, met sen
ferme premie beloond zou zijn.

omroepers
A. Ritman
1948 1983
35 Jaar tandtechniker

1973

-

1983

tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

ECONOMISCH BELEID
IN NOORO-HOLLAND
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuurvan de
provincie, hebben een voorontwerp Provinciaal
Economisch Beleidsplan opgesteld. In het
ontwerpplan zijn de hoofdlijnen uitgezet van het
door het provinciaal bestuur te voeren sociaaleconomisch beleid. Centraal hierbij staat dat het
de taak van de provincie is al het mogelijke te doen
om de economische bedrijvigheid in NoordHolland te stimuleren.
De nota is aan belanghebbenden toegezonden,
zoals bijvoorbeeld werkgevers- en
werknemersorganisaties, gemeenten en Kamers
van Koophandel. Voordat de nota in april 1984 aan
provinciale staten wordt aangeboden, willen
gedeputeerde staten U de kans geven hierover uw
meningte geven.
REACTIES
Het voorontwerp Provinciaal Economisch
Beleidsplan ligt vanaf eind juli ter inzage in alle
openbare bibliotheken, gemeentehuizen en bij de
Kamers van Koophandel. Iedereen kan schriftelijk
reageren. U kunt tot uiterlijk l oktobera.s.
schrijven naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 123
2000 M D Haarlem
U kunt ook mondeling reageren of vragen stel len.
Daartoe worden een aantal hoorzittingen
•gehouden:
-13 september om 20.00 uur in Regiocentrum de
Noordkopte Schagen, Mauvestraat 77
-21 september om 20.00 uur in Theater 't Spant
te Bussum, Dr. A. KuyperlaanS
- 27 september om 20.00 uur in het Provinciehuis
te Haarlem, Dreef 3.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen leden van de
statencommissie Economische Zaken aanwezig
zijn, evenalsdegedeputeerden G. de Boeren J. K.
Alma. U bent op een van deze bijeenkomsten van
harte welkom.
INFORMATIE
Het voorontwerp Provinciaal Economisch
Beleidsplan is te bestellen bijde provincialegriffie
(tel. 023 -16 34 26 / 16 32 26) tegen kostprijs en
verzendkosten. Een samenvatting van het
ontwerpplan kan worden aangevraagd bij het
bureau voorlichting, tel. 023-16 3211.
Voor meer inlichtingen over de inhoud van het
ontwerpplan kunt U zich wenden tot
drs. L.P. van der Linde van deafdeling Financiën
en Economische Zaken, tel. 023 -16 33 40/

163335.
INSPRAAKONDERSTEUNING
Als U wilt reageren op de nota kunt U hulp en
ondersteuning krijgen van het
ondersteuningsinstituut Noord-Holland. Dit is een
van de overheid onafhankelijke en zelfstandige
instelling, die kosteloos kan worden ingeschakeld
voor bijvoorbeeld gespreksleiding, brieven
opstellen, typen, copiëren en verzenden. Ook
wordt assistentie verleend bij het opstellen van
argumenten of het doen van onderzoek.
Bel of schrijf naar: Ondersteuningsinstituut,
Kleine Houtweg32,2012 CD Haarlem,
tel. 023-319130. U kunt vragen naarde heer
J. de Boer.

prgvinciaal bestuur
van ncjord-hoilandy^
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is een rolemmer wel zo fijn?

Gezellig
en

Sfeervol

INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Aanstaande maandag buigen de
raadskommissies van financiën en
publieke werken zich gezamenlijk
over twee slepende kwesties. Het
betreft zaken die veel zandvoortse
burgers aangaan: het groot onderhoud van gemeentewoningen en de
huisvuil-ophaaldienst inklusief de
invoering van rolemmers.

In de maand augustus spelen
in de weekends
THE AMBOINA MINSTRELS
kroncong- en hawaii music
later op de avond 'evergreens'
Boulevard Barnaart 16
Zandvoort/tel. 02507-1 4661
(strand Noord bij Circuit)

De gemeente is geen beste huisbaas
geweest en krijgt daarvoor nu de
rekening gepresenteerd. Gekonfronteerd met de hoge kosten van achterstallig onderhoud, zullen de kommissies zich in de diskussie zeker
niet alleen beperken tot de mogelijkheden van renovatie en reparatie,
maar ook tot die van sloop en nieuwbouw. Ingrijpende beslissingen voor
de bewoners, waarvan de koerant
de lezer op de hoogte zal houden.

II!

Dagelijks geopend om 17.00 uur
Ook afhalen is mogelijk!!!

Met een grote mate van zekerheid
kan voorspeld worden dat de politieke
partijen in meerderheid akkoord zullen gaan met het éénmaal per week
ophalen van huisvuil. Het zou de
gemeentekas per jaar f 120.000.- schelen en daar hebben de meeste volksvertegenwoordigers, die hun achterban gezien de vele lokale prijsstijgingen toch al nauwelijks in de ogen
durven zien, wel oren naar.

KOM en MAAK KENNIS
Tot ziens André

2 augustus - 8 augustus 1983

Anders ligt dat echter met de afschaffing van de plastic zak en de invoering van de rol-emmer, een minikontainer op wielen, die via een speciale hijsinstallatie omgekiept wordt
in de vuilniswagen. Een uitkomst
voor het personeel van de reinigings- dienst dat op deze wijze niet dubbel
gebukt hoeft te gaan onder de lading afvalstoffen. Al is het idee bij
geen plaats voor rolemmer in dorpscentrum
publieke werken daarom entoesiast
onthaald en uitgewerkt, het blijft om
Hoewel de dienst pw schat dat het
Het zijn gedachten die in de wandelverschillende redenen een omstrebergen van de kontainer slechts in
gangen van het gemeentehuis vrijden plan.
enkele honderden woningen probleuit geopperd worden. Hoofdschudmen geeft, leert de ervaring van eldend wijzen sommigen ook op de
Allereerst is de investering aanzienlijk. ders dat het gemoderniseerde vuilarbeidstechniese aspekten. De nu
Driekwart miljoen kost de invoering,
nisvat veelal aan de kant van de
bijna vergeten vuilnisbak raakte uit
een bedrag dat de burger op een of
weg blijft staan. Wellicht niet overal
de gratie omdat het ophalen weinig
andere manier op tafel moet leggen,
een steen des aanstoots, maar in de
efficiënt was. De emmer moest van
ook al is de eerste aanschaf schijnbadplaats ongetwijfeld een doorn in
de stoeprand gehaald worden, aanbaar kosteloos. Maar er zijn ook behet oog en doelwit van vandalisme.
gehaakt, omgekiept en teruggedenkingen van andere aard.
plaatst. Een veelvoud van handelingen, terwijl de plastic zak in een
Ervaringen uit andere gemeenten
handomdraai verdween. Of de invoe-Heemstede is een goed voorbeeldring van de rol-emmer, die een soortleren dat het rolemmer-systeem uitgelijke arbeidsproces vereist, echt
stekend kan werken in die wijken
zo'n gelukkig oplossing is, valt dus
aug. H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
waar de bewoners genoeg ruimte
te bezien.
hebben om de kontainer op de te
13 07.27 15.27
19.51
03.52
bergen en waar de autoos niet bum14 08.04 16.06 20.25 04.25
per aan bumper geparkeerd staan
15 08.44 16.49 21.10 05.13
langs de stoep.
16 09.41 17.43 22.12 06.15
;*i^-• . • , . • • • • " . •;•;•;-•'•,-r v-•''•'.:•
17 10.56 18.57 23.33 07.33
Met name in Zandvoorts centrum
18
07.33
12.2?
20.23
lijkt dat een illusie. De hoge bewiel19 00.58 08.58 13.41 21.43
de vuilnisbakken zijn moeilijk te be20
14.41
10.10
22.41
02.09
reiken voor de ophaaldienst en het
21
02.57
10.58
15.23 23.23
zal heel wat inspanning en lange
werktijden vereisen om het wekelijks
22 03.27 11.27 15.55
23.54
karwei te klaren. In een wijk als nieuw 23
03.58
11.58
16.27
00.26
noord heeft het idee daarentegen
24 04.33 12.31 17.00
01.00
kans van slagen. De parkeerdruk is
25 05.09 13.07 17.42
01.41
er geringer en de rolemmer kan bui26 05.49 13.48 18.18 02.17
ten de diensturen een plaats vinden
27 06.26 14.26 18.49 02.49
in de tuinen van de rijtjeshuizen.
28 07.01 15.02 19.18 03.19
Voor de flats zal het oude systeem
15.33
19.47
03.48
29 07.31
gehandhaafd blijven: via de stortko30 08.06 16.07
20.23 04.23
kers gaan de bekende plastic zakken
16.51
21.12
08.51
05.13
31
in de laadwagens.
Springtij 11 en 25 augustus
doodtij 4 en 17 augustus

ondertrouwd: Gerrit Hoekstra en
Lucia van Nassauw.
gehuwd: Gerardus Steven de Vries
en Angela Loffelman.
geboren: Lars zoon van Edward
Onel en Maria Bernardina van der
Mije; Daniël zoon van José Antonio
Arias y Brecia en Petra Fieleda
Bruinsma.
overleden: Wilhelmina den Bak.
geb. van Dansik, oud 88 jaar; Janna
Hendrika van Oosterhout, oud 54
jaar; Eva Sjouwerman geb. Cohen,
oud 70 jaar; Johanna Maria van Wort
geb. Hofsté oud 79 jaar.

• Volgende week zaterdag komt de
tentoonstelling van oude fonografen tot
leven in het Cultureel Centrum. Tussen
13.30 en 16.00 uur zuilen originele wasrollen en oude platen gedraaid worden
op de aanwezige apparatuur. De verzamelaars van deze kuriosa, J. Attema
en E. Joosten treden op als eksplikateur.
4

Het wekelijks orgelkonsert in de Nederlandse Hervormde kerk van Zandvoort,
wordt a.s. maandag 15 augustus niet
verzorgd door Willem Hendrik Zwart,
maar door diens zoon Everhard Zwart
uit Rotterdam.
Het konsert wordt geopend met de
Ouverture 'Dankt, dankt nu allen God'
en 'Wilt heden nu treden', gekomponeerd door de grootvader van de konWETSWINKEL
sertgever Jan Zwart. Vervolgens speelt
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
hij Concerto (trio) Es-dur van J.L.
1e en 3e woensdag van de maand van
Krebs. Daarna een kompositie van Joh.
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
Seb. Bach n.l. de Dorische Toccata, gevolgd door werken van G. Pescetti
ADVIESDIENST
(Allegro), D. Paradies (Toccata), Josef
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
Rheinberger (Introductie en Passacaglia
informatie, advies en hulp tel. 02507 uit de Sonata no. 8) van Felix Mendels1 73 73.
sohn-Bartholdy (Andante met VariaOp alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
ties) en de machtige Toccata van de
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
Engelse komponist W.R. Driffill. Zwart
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
besluit
zijn orgelspel met een tweetal
Zandvoort.
werken van Jan Zwart, te weten:
'Neem Heer, mijn beidt' handen' en
MAATSCHAPPELIJK WERK
Toccata over Psalm 146.
Noorderstraat 1, telefoon 13459
De aanvangstijd van deze maandagavond
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. orgel bespelingen is 20.00 uur.

adviesdiensten

waterstanden

groeten uit zandvoort
••
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Een ijsje bij Gamba
mag in onze serie
vooroorlogse zomergeneugten beslist
niet ontbreken !

familieberichten

bouwplannen bij de vleet

Met verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden op 47-jarige leeftijd van de heer

Met stukjes en beetjes wordt Zandwoort volgebouwd. Her en der verrijzen plukjes woningen binnen de
bebouwde kom. Geen grote aantallen tegelijk, maar toch verliezen veel
straten en pleintjes in snel tempo
hun vertrouwde aanblik.

FRANS DRAIJER
medewerker bij de afd. reiniging van de dienst
van publieke werken.
Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn
echtgenote, kinderen en verdere familie.

Zo snel dat het lijkt alsof in een onbewaakt ogenblik een reuzenhand
de lego-stukjes aan elkaar heeft gepast en rondgestrooid. Dat gold dit
jaar bijvoorbeeld voor de Swaluëstraat en de hoek Zeestraat. Binnenkort zal het Hulsmanhof zijn gedaanteverwisseling achter de rug hebben, op korte termijn gevolgd door
de Klimopschool. In het vat zitten
dan nog 56 premiehuurwoningen
Julianaschool, een dozijn premiekoophuizen aan de Hogeweg en 4 in
de Haltestraat.

Direktie en medewerkers
Dienst van Publieke Werken
Zandvoort
Zandvoort, 9 augustus 1983.

kerkdiensten
Op die hoge plek nabij de Dr. Gerkestraat is een flatgebouw geprojekteerd dat in hoofdzaak de kontoeren
van het huidige pand volgt. 5 Woonlagen onder een overkapping die
ook nog eens 2 nivoos moet herbergen. Het merendeel van de 50 woningen, liefst 30, is bestemd voor kleine
huishoudens, maar tevens is er ruimte voor 12 driekamer-, 6 vierkameren 2 vijfkamerhuizen. Aan een van
de zijden is de afbouw trapsgewijs.

Maar ook voor de komende jaren
ligt de bouwdoos al vol met puzzelstukjes. Us, weder, maar vooral hogere overheden dienende, staan er
voor '84 60 woningen op stapel bij
Sterre der Zee, vermoedelijk 40 bij
Groot Kijkduin, 45 eengezinshuizen
op de hoek van de Van Lennepweg
bij de begraafplaats en 20 premiekoop op de hoek Hogeweg-Westerparkstraat. Bij Nieuw Unicum kunnen 13 woningen gebouwd worden
en men rekent, wat optimisties, op
98 premiehuurhuizen aan het Stationsplein. Ook in de woningwetsfeer
hoopt men aan de slag te kunnen, al
maakt de huidige regering er geen
geheim van dat ze de schatkist daar
liever niet voor opentrekt. Het gaat
om 36 bejaardenwoningen aan de
Bramenlaan in Bentveld, het stiefkind van de gemeente. En tenslotte
ziet het er naar uit dat voor de Schelp
het laatste uur geslagen heeft.

Aan de kant van de Gerkestraat, in
het talud, zijn nog een twintigtal

huizen mogelijk, maar dat zal iets langer op zich laten wachten, omdat een
provinciale adviesdienst meer ziet in
de bestaande groenstrook. Dat wordt
ambtelijk touwtrekken, zo lijkt het,
waardoor wellicht pas in 1985 het licht
op groen gaat.
In datzelfde jaar hoopt het gemeentebestuur een van haar grote projekten van de grond te krijgen: 150
woningen op het NS-terrein langs de
Van Speijkstraat. De hoge grondkosten maken het meer dan waarschijnlijk dat daar hoogbouw komt.

Astma Fonds
kent geen
adempauze

HERVORMDE KERK
zaterdag 13 augustus a.s.:
19.30 uur: dienst in de duitse taal
zondag 14 augustus a.s.:
10.00 uur : ds. G. Frederikze, Bennebroek.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 augustus a.s.:
10.00 uur : mevr. N. van Keulen Schaafsma, Overveen.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 augustus a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.
20.00 uur : eucharistieviering in de
duïtse taal.
zondag 14 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia koor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde 023 - 31 32 33.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 (dag en nacht).

•

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

• ••

PROTESTANTENBOND
geen dienst

Giro 55 O 55 Leusden

BRADERIE ZANDVOORT CENTRUM
ZONDAG 21 AUGUSTUS VAN 13.00 -19.00 UUR
diverse attrakties: o.a. boerenkapel de windmolens, big band hans dubbelaar.
gladstone zomershow, mariboro rating formule auto, luchtkussen.
•

rekreade
14-19 augustus a.s.
Zandvoort Noord.
Optreden van een raadselachtige
pop.
Zondagavond om 18.15 uur poppenkast en volksdansen in het winkelcentrum in noord.
en dan elke dag in de Josina v.d. Endenschool aan de Nic. Beetslaan.
maandag 15 augustus'
10-12 uur De Schaduw (schimmenspel).
3 - 5 uur Poppenspel (allerlei dingen knutselen),
dinsdag 16 augustus:
10-12 uur Stijve harken (duinspel)
3 - 5 uur Mode-ontwerp (straattekenen).
18.15 uur Poppenkast en volksdansen in het winkelcentrum
woensdag 17 augustus'
1 0 - 1 2 uur Verpoppen (knutselen)
3 - 5 uur Vossenjacht (kom op tijd)
donderdag 18 augustus:
10-14 uur!!! Popsakee !!!
4' uur achter elkaar groots feest met
estafette spelen, kleren maken en
verkleden, modeshow en nog veel
meer, brood meebrengen!1
"18.15 uur Poppenkast en volksdansen in het winkelcentrum

c

•

Zandvoort-Centrum
Professor Ho Tie waarschuwt:
Vulkaan op uitbarsten.
Zondagavond 14 augustus om 19.15
uur poppenkast en volksdansen op
het Jan Snijerplein.
maandag 15 augustus
10 - 12 uur Prof Ho Thie vertelt (knut-

selen).
3 - 5 uur Foetsjie-spel
dinsdag 16 augustus :
10 - 12 uur Ben Zai Ten, het muziekgedrocht (alles met muziek)
3 - 5 uur Muziekfestival
19.15 uur Poppenkast en volksdansen op het Jan Snijerplein.
woensdag 17 augustus:
1 0 - 1 2 uur Reis naar de onderwereld
(schimmenspel)
3- 5 uur vossenjacht-start in de
Zeeburg.
donderdag 18 augustus;
1 0 - 1 4 uur !!!Ja ma Foetsjieü!
4 uur achter elkaar groots feest rond
de vulkaan, brood meebrengen!!
19.15 uur Poppenkast en volksdansen op het Jan Snijerplein.
Toegangsprijs Rekreade f 0,75 per
keer.
Vrijdag 19 augustus:
Finale van Rekreade '83 op Jan
Snijerplein van 1 1 - 1 4 uur.
Heel veel kramen, pannekoeken eten,
piknikken tussen de middag, 2 maal
een poppenkastvoorstelling, volksdansen en nog veel meer!!
Toegangsprijs f 1,50.

hoeranr

oberrennen
door
centrum
De belangrijkste bedrijfstak in Zandvoort, de horeka, staat bij alle evenementen klaar om de dorstigen te
laven en de hongerigen te voeden.
Tijd om zelf eens in ludieke verpakking aan te treden is er nauwelijks.
Maar daar komt verandering in.
Op initiatief van Hans Bank gaan de
horekaffers volgende week vrijdag
19 augustus een wedloop houden
door de straten van de dorpskern, in
vol ornaat, de doek om de arm en
het dienblad in de hand. Meegevoerd
worden twee bierglazen met, althans
in het begin, schuimend bier en een
kopje koffie. Met een scheef oog
naar de konsumpties vertrekken de
deelnemers om 15.00 uur van het
Kerkplein om via Grote Krocht, Hogeweg, Rotonde, Kerkstraat en Haltestraat bij de finish te belanden in
de Zeestraat. Voor de minst morsigen
of minst dorstigen staat daar de Bromet-wisselbeker te wachten en een
tripje naar Parijs.
Het idee van de kelners-race is niet
nieuw, maar wel is het lang geleden
dat Zandvoort de razendsnelle drib-

bel van het horekapersoneel buiten
de etablissementen kon aanschouwen. In 1953 zetten 17 obers er de
pas in. Zonder een druppeltje te verspillen kwam de 18-jarige hofmeester
Wigboldus in nog geen 8 minuten
als eerste aan. De zandvoortse vereniging van kasteleins 'ons belang'
-een andere naam zou verbazing
wekken- had er een hele klus aan
gehad om het parkoers vrij te
houden.

Of dat anno 1983 ook zal lukken is
de vraag. Maar overvolle straten zijn
eigenlijk geen bezwaar. Een handikapwedloop hóórt niet eens vlekkeloos
te verlopen.

euro-zeilen aan zuiderstrand

ministerie van verkeer en waterstaat

rijkswaterstaat
directie noordzee
Wet verontreiniging zeewater
De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat
in de directie Noordzee maakt, gelet op artikel 40 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, namens
de minister van Verkeer en Waterstaat bekend, dat de
minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de aan Orphahell B.V.
te Mijdrecht, bij beschikking van 25 januari 1982, nr.
RRW 04183, op grond van de Wet verontreiniging
zeewater, verleende ontheffing voor het lozen in zee
van afvalstoffen die vrijkomen bij de bereiding van
5-nitrofurfural-diacetaat (NFDA) en furazolidone
volgens het "methanolyse-proces", heeft gewijzigd
bij beschikking van 1 aug. '83. nr. 5174-11.
De wijziging houdt het volgende m.
De geografische coördinaten van het lozingsgebied,
genoemd in artikel 7, eerste lid, worden gewijzigd in:
A. 52r27'30' N.B. 3°07'30"O.L.
B. 52° 15'00" N.B. 3° 45'00" O.L.
C. 52° 08'00" N.B. 3'35'00" O.L.
D. 52° 16'00" N.B. 2° 59'00" O.L.
Op grond van artikel 51, tweede lid, van de Wet
algememe bepalingen milieuhygiëne is bepaald dat
de beschikking terstond van kracht is geworden.

Watersportliefhebbers kijken dit
weekeind met spanning uit naar de
weersvoorspellingen. Het europees
kampioenschap prindle varen staat
op het spel, de organisatoren hopen
de wind in de zeilen te krijgen.
Het is de zevende keer dat de race
van de katamarans voor de kust van
Zandvoort plaatsvindt en elk jaar is
de belangstelling van zeilers en publiek groter. In 1977 kwamen 47 van
deze dubbelrompboten aan de start,
vorig jaar waren het er al 110 en het
eind is nog niet in zicht. Ook in kwaliteit-groeit het evenement, nu steeds
meer buitenlanders de badplaats
opzoeken om zich te meten met golven en rivalen.
Vanmiddag is de regattavloot voor
het eerst uitgevaren van het zuiderstrand nabij de reddingspost. Maar
ook zaterdag en zondag steken de
zeilers elkaar de loef af om zo snel
mogelijk de boeien te ronden. De
boten verschijnen in 3 klassen op
het zoute water, de prindle-16 (A en
B) en 18, allebei tweemansschepen
en, sinds een paar jaar, de prindle-15
voor degenen die één kapitein op
het schip voldoende vinden. Vast
staat dat de kampioenen van vorig
jaar, Peter Spijker en Rene Clarijs
(prindle-16 A), Bas Cornelisse en
Huib Deinum (16 B), Gerard Loos en
Hans Dieben (18) en Mike Oudendijk (15) een harde dobber zullen krijgen om hun europese titels in het
steeds sterkere veld te verdedigen.

belangrijke adressen
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

De organisatie is in de vertrouwde
handen van Jan Deutekom, voorzitter van de Watersportvereniging
Zandvoort, en Len Visser, voorzitter
van de Prindle Associatie Nederland,
die al hun medewerkers opgetrommeld hebben om het spektakel gladjes te laten verlopen. Morgen en overmorgen duwen de zeerotten hun kata-

Een exemplaar van de beschikking ligt bij de directie
Noordzee, Koopmansstraat 1 te Rijswijk (ZH), ter
inzage vanaf 9 augustus 1983 tot en met 7 september
1983, elke werkdag tijdens kantooruren en elke
donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur.

marans om 11.00 uur in het water. De
laatste race begint zondagmiddag om
2.30 uur, waarna om 5.00 uur de prijsuitreiking volgt. De traditionele zeillersmaaltijd, een barbecue met muziek en dans, vindt zaterdagavond op
het strand vóór het kluphuis van de
watersportvereniging plaats.

Tijdenskantooruren kan desgewenst een mondelinge
toelichting worden verkregen.
Ingevolge artikel 49, tweede lid, van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 7 september 1983, beroep open bij de Kroon voor:
a. degene tot wie de beschikking is gericht;
b. degenen die overeenkomstig artikel 38 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren,
hebben ingebracht naar aanleiding van de bekendmaking van het voornemen;
c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 38 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare
Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de geschillen van
bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

winkeltijd in zandvoort
Menig zandvoorts middenstander zou
met plezier zelf de openingstijden van
zijn winkel bepalen. Dat hebben de lokale neringdoenden vaak genoeg betoogd op hun onderlinge bijeenkomsten.
De wetswijziging die daarvoor nodig is
ligt echter niet in het verschiet, zelfs
niet nu een ondernemersvriendelijk kabinet aan de touwtjes trekt. Geen
amerikaanse toestanden derhalve op
koude bodem, maar de bekende strikte regels van vadertje staat. Als het aan
de plaatselijke overheid ligt, zit ook
een verdere versoepeling er niet in.
Het 'huidige openstellingsregiem' moet
gehandhaafd blijven, zo menen b en w.
Hun voorstel komt a.s. maandagochtend in alle vroegte op tafel bij de kommissie midden- en kleinbedrijf. Die
gaat zich beraden over een nieuwe regeling, nu de huidige winkelsluitingsverordening, voor het laatst gewijzigd
in 1979, op 24 juli 1984 vervalt.
Ruimschoots op tijd zou je zeggen,
maar ook de ambtenaren ter ministerie die hun goedkeuring moeten geven houden er strikte werk- en sluitingstijden op na.
In het hoogseizoen -van 1 mei tot 15
september - kunnen de winkels hun
deuren en kassa's zondags open houden
van 9.00 tot 22.00 uur. Van 1 april tot
1 mei en van 15 september tot 1 oktober van 9.00 tot 20.00 uur. Zaterdags
kunnen kooplustigen tussen 1 april en
15 september van 17.00 tot 23.00 uur

l ngevolge arti kei 60a van de Wet op de Raad van State
kan een verzoek tot schorsing of een vooorlopige
voorziening worden gericht aan de voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State.

terecht en op de overige werkdagen
wordt voor die periode een ontheffing
verleend voor de avonduren van 18.00
tot 22.00 uur.

Rijswijk. 1 augustus 1983

Ook buiten het seizoen gaat de zondagverkoop door, maar dan alleen in de
dorpskern, van 13.00 tot 18.00 uur.
Het enige nieuwe aan de voorgestelde
verordening is te vinden onder het
kopje 'koopavond'. Die blijft wel op
de vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur,
maar in speciale gevallen kan uitgeweken worden naar de donderdag.

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
ir. C. van der Burgt.

».é. Werft

TE KOOP
Wilhelminaweg 50 - Zandvoort
Zeer goed onderhouden woonhuis
met diepe voor- en achtertuin en
eenpandige schuur.
C.V.-gas, dubbele ramen.
Indeling:
entree, hal, toilet, kelderkast, keuken,
woonkamer 30m2, schuur. Ie verd.: 3
slaapkamers, l kleedkamer, luukse
badkamer met ligbad. 2e verd.: zolder
met ruimte voor l slaapkamer.
Vraagprijs f 235.000.Inlichtingen

CElT/E

Era bereikt de getroffen mensen wel
Era helpt de slachtoffers van droogte en oorlog
Era werkt nu al aan de opbouw van Eritrea

giro

3804584
t.n.v. ERG (Ned.
afd. Eritrean Relief
Association, de
Eritrese
Hulporganisatie)

A. Ritman •

1948

-

1933

35 |aar tandtechniker

1973

-

1983

tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

makelaar/ 0.9.

Telefoon 02507-12614
HONGERSNOOD IN ERITREA
UW STEUN NU
DRINGEND NODIG

mijn bakker
dnds 1746
Guthuuplein 8
«a winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

BEL
voor een
omraeporti*
12136

REISBUREAU KERKMAN

ZANDVOORTSE HOCKEYCLCIB
Z.H.C.
tot l september a.s. gratis hockeystick
wanneer men zich nu aanmeld als
nieuw lid.
dames en heren, jeugd, veteranen,
veterinnen, meisjes, jongens v.a. 7 jr.
Inlichtingen/aanmelden dinsdag en
donderdag van 19.00 - 20.30 uur
clubhuis 'Duintjesveld' of telefonies
02507- 14511/15308/14441.
mini's: 02507-l 4532

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoortMMi Jae. Koper. DorpipMn 11, Zandvoort)
Vcrfoindingiwag 38
Bloamandaal
Telefoon 023-260633
Informaties batrcffanda Bagrafanistan of Craimrtia*
oahaal vrijbtijvand
Oaan lidmaatschap

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren.
Lange Bogaardrtraat 6 - Haarlem
(bij de Botorrnarkt)

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

tal. 023 - 31 14 60

Drukwerk voor iedereen l
Fatima is gek op dieren. Toch zal je haar niet gauw een hond zien aaien "Wat heeft dat meisje tegen
honden'', vraag je je af Het antwoord is simpel
Fatima is Moslim En volgens de Islam is een hond een onrein dier dat je bijvoorbeeld nooit in huis zal
nemen Het is goed om dat even te weten als je met je hond een bezoek wilt gaan brengen aan Fatima
Net zoals het goed is om even te weten dat er in Nederland kinderen wonen van een heleboel verschülende nationaliteiten en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen echt niet allemaal
hetzelfde zijn t Zou trouwens een saaie boel worden'

DRUKKER!)

Van Petegem ».v.
Kerkpad 6 - Tel. 12783 - Zandvoort

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Leuk dot we in Nederland niet allemaal hetzelfde zijn.
Publicatie aangeboden door dit blad u

lenweikuig met de Stichting Ideële Reclarr

•nstallaftebureau

QIMUMEIlEiM B.M.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en kxxfctieterswerk,
zowel ntouw ar» onderhoud...

kamer! ingh ormasstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -184 84*

Bouwbedrijf
VpOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

Amnesty International
werkgroep Zandvoort
POSTGIRO: 4202255
BERICHTEN UIT EEN MENSELIJKE WERE
Unicef nieuws vertelt wat mensen doen
om onze wereld leefbaar te maken of te
houden.
Vooral over de leefsituatie voor kinderen
overal in de wereld.
Ook kinderen zelf komen aan het woord.

i id'. N.V O 'B-

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

Unicef nieuws verschijnt twee
maandelijks

al maer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansëh Bpu w. b v.

Haarlem,..mëesterlottelaan'16 ..,..315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 1 4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

U helpt Unicef door een
abonnement te nemen
op het Unicef nieuws
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alles liep op rolletjes bij bromfietsfestijn
Evenals vorig jaar trokken duizenden mensen naar het stratenparkoers
in Zandvoorts dorpskom om zich te
amuseren met de solexrace.

ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30- 12.30 uur
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Aardig aan dit evenement is vooral
dat het kompetitie-element zo ondergeschikt is aan het plezier van het
meedoen. Naar haar oorspronkelijke
aard gaat het met andere woorden
om de olympiese spelen voor brommertjes. Niet dat de langzaam-aankoereurs hun best niet deden om een
zelfgekozen doelwit te passeren,
maar dat was van geen belang voor
het eindklassement.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Driekwartier lang zagen de toeschouwers de rolaandrijving in velerlei gedaante aan zich voorbij pruttelen. De
rijdende doodskist was een al te kritiese noot in dit onschuldige gezelschap van w.c.'s op wielen, brommende kruiwagens of ternauwernood opgevoerde autopeds. Volgens traditie
sukkelde oom agent heel tevreden
mee tussen deze karikaturen van
snelheidsmonsters.
Toen de onbevooroordeelde wekker afliep ging van der Kamp uit
Zaandam per ongeluk als eerste over
de streep. Dat kwam hem op een beker te staan, de solex-bokaal 1983.
De overdwars aangedreven solextraktor van Verhoeven uit Drunen
(het hele land was vertegenwoordigd)
oogstte de hoogste techniese lof
van de jury. Het duo Johan Olthoff
en Thijs Bakker zag zich gehuldigd voor de mooiste showkonstruktie, een voortsnellende douche met
dubbel- enschuimbad, die ingenieus
warm stromend water sproeide over
de inzittenden. De enige dame in de
brommende meute, Wil de Vos uit
Haarlem, nam de 2e prijs in deze
kategorie voor haar rekening door
als bloemenmeisje door de straten te
zoemen.' " -' "
• - '
De sponsors van het gebeuren boden een overdaad aan premies bij elk
rondje. Tenslotte: een woord van lof
is op zijn plaats voor de organisatoren, de motor- en autoclub Zandvoort. Op een ongelukkig incident
na -een beschadigde maar oplapbare'deelnemer- liep alles op rolletjes.

Vrijwillige Hulpverlening
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foto jacob koning-

kollege heeft spijt van brief
B en w van Zandvoort hebben hun
brief waarin ze de raadsleden op
hoogst onfrisse wijze te verstaan gaven voortaan in vergadering beter op
hun woorden te letten, met veel betoon van spijt herroepen.
'Uit een groot aantal reakties hebben
wij moeten konstateren, zo gaat het
schrijven, dat wij met de brief de nodige irritatie hebben opgeroepen. Dit
betreuren wij ten zeerste en wij verzoeken dan ook deze brief als niet geschreven te beschouwen'. Het kollege verklaart zonder omwegen dat
het niet in zijn voornemen heeft gelegen een aanslag te plegen op de
vrijheid van spreken van raadsleden.
'Noch is het de bedoeling geweest
u, dan wel de pers, te vernederen, te
beledigen of te betuttelen.'
Op een zakelijke toon, waaruit overduidelijk een andere hand van schrijven blijkt dan het eerste onverkwikkelijke letterbrouwsel, vermeldt de
brief wat b en w eigenlijk in het hoofd
hadden: 'namelijk u -en dat geldt
evenzeer voor de leden van ons kollege- er nog eens op te attenderen
dat uitspraken in het openbaar niet
worden toegerekend aan de persoon

waterstanden

GEEN NIEUWE.
KERNWAPENS
IN EUROPA

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

aug.

H.W.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

~Ï0.56
- .00.58
02.09
02.57
03.27
03.58
04.33
05.09
05.49
06.26

L.W.

H.W.

L.W.

Té. 57
07.33
08.58
10.10
10.58
11.27
11.58
12.31
13.07
13.48
14.26

23.33
12.2?
13.41
14.41
15.23
15.55
16.27
17.00
17.42
18.18
18.49

07.33
20.23
21.43
22.41
23.23
23.54
00.26
01.00
01.41
02.17
02.49

0De bewoners van Groot Kijkduin
hebben voor a.s. zondag 21 augustus
een 'open dag' georganiseerd. Eind
augustus valt in de gemeenteraad een
beslissing over de toekomst van het
voormalige kindertehuis. De kijkduiners willen de zandvoortse burgers
laten zien op welke wijze zij het pand
bewoonbaar hebben gemaakt en hoe
op goedkope manier huisvesting voor
jongeren te realiseren is. Onder het
genot van een drankje kunnen de
zandvoorters, van klein tot groot,
van Jong tot oud en van normaal tot
notabel, op die dag hun zegje kwijt
of hun mening vormen.
• Pseudo-agenten kwamen zondagnacht in de badplaats tot aktie. Met
de melding dat zij deel uitmaakten
van de narcotica-brigade drongen de
onbekenden een woning aan het
Friedhoffplein binnen, mishandelden het daar wonende echtpaar, sloegen de heer des huizes in de boeien
en dreigden met een vuurwapen. De
revolverhelden waren gekleed in het
uniform van de rijkspolitie. Ondanks
alle machtsvertoon namen zij de benen toen de stem van mevrouw sirene-sterkte bereikte.

'het spijt ons als we u hebben gekwetst'

die ze doet, maar aan de met gezag
beklede autoriteit'. Die waarde wordt
er, zo menen b en w, ook door de
pers en de burgers aan toegekend
en dat kan wel eens onvoorziene en
ongewenste gevolgen hebben.
Het kollege kijkt wel uit om nog
eens met voorbeelden te komen. Dat
zou immers kunnen worden uitgelegd als kritiek op een persoon, iets
wat b en w tot iedere prijs willen
voorkomen. Als u door de tponzetting van de brief bent geraakt dan
spijt ons dat. Wij nemen echter aan
dat u de dieper liggende achtergronden ervan onderschrijft, luidt het berouw- en hoopvolle slot van de schriftelijke verontschuldiging.
De Leden van het dagelijks bestuur
hebben dus het boetekleed aangetrokken. Beter gezegd: het is hen
aangesjord door woedende dorpsparlementariers, maar ze zijn bereid
het deemoedig te dragen. Cda-er
Van As en d'66-er Termes wier uitspraken vorige week bij wijze van
voorbeeld door b en w op de korrel
werden genomen, maken er na de
huidige ekskuusbrief geen punt

meer van. De christendemokraat
heeft waardering voor de zelfkorrektie van het kollege. 'Het lijkt mij persoonlijk niet nodig om er in de raad
op terug te komen. Tenzij een destijds afwezig raadslid daar alsnog behoefte aan mocht hebben. Ik ben blij
dat niet alleen de politiek, maar ook
de pers nu gerehabiliteerd is. Ik
moet wel zeggen, als dit niet gebeurd was had ik het voorstel gedaan
om onze ontsteltenis onder de aandachtte brengen van Binnenlandse
Zaken en de Kommisaris van de Koningin. Maar nu is het voor mij een
afgedane zaak.
Termes wil er ook niet veel woorden
aan vuil maken. 'De kwestie is niermee opgelost. Als er ook maar het
geringste van overeind was gebleven, had men zeker akties uit de raad
kunnen verwachten. Zelf zou ik bijvoorbeeld niet eerder verschenen
zijn voordat er een ekskuusbrief lag.
Samenvattend, zo zegt de d'66-er lachend, zou ik tegen het kollege zeggen: zondig niet meer en gaat heen.

• Het aantal duin- en bermbrandjes
groeit ook deze zomer gestadig. Vorige week kon een sterke arm met
brandblusser het vuur de baas langs de
spoorbaan bij de Haltestraat, maar de
brandweer moest aanrukken toen in de
duinen bij het rijwielpad achter het
Jaap Kiewiet-sportveld 300 m beplanting in rook opging.
o Ook dit weekeinde viel er weer menige vechtpartij te signaleren. Behalve
vuisten en voeten, kwamen er ook
scheermessen en wurgstokken aan te
pas. Woorden schieten er te kort voor,
daarom doen wij er verder het zwijgen
toe.

rekreade niet meer weg te denken
zomers zandvoort
Aanstaande vrijdag wordt Rekreade
traditioneel afgesloten met Santekraampie. Het kinderfestijn zal niet
zoals vroeger plaats vinden op het
Gasthuisplein maar op het achter de
Swaluëstraat gelegen Jan Snijerplein, dat ook verleden jaar uiterst
geschikt bleek voor dit Rekreadegebeuren.

Als God vóór ons is,
wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 8:31
Na een moedig gedragen ziekte is door haar Heer
en Heiland thuisgehaald Zijn kind, geliefde vrouw,
onze fijne moeder en lieve oma
ALBERDINA HENDRIKA SCHOLS-BOS
op de leeftijd van 76 jaar.

Om te beginnen door de intimiteit
van het plein maar meer nog door de
medewerking die de teamleden ondervonden van de bewoners en omwonenden, die Santekraampie ekstra
feestelijk maakten door het uitsteken
van vlaggen, het meehelpen in de
kramen en als klap op de vuurpijl nog
zorgden voor het schoonmaken van
het plein en de afvoer van de rommel
na afloop van het evenement. Maar
ook voor het volksdansen en de poppenkast bleek het Jan Snijerplein
ideaal, evenals trouwens het winkelcentrum dat wederom als lokatie voor
Noord was gekozen. Dat er dit jaar
wat minder kinderen waren bij de verschillende evenementen ziet Nel de

Zandvoort:
Karachi
(Pakistan):

M. Sch.ols

Ank en Kees
Katinka
Peter
Heil o:
Maarten en Irene
Guido
Kim
Barrie (Canada): Niek en Emmy
Sandy
Marian

2042 PN Zandvoort, 13 augustus 1983
Burgemeester Nawijnlaan 17
Thuis geen bezoek - Geen toespraken.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van de Mariastichting, Kamperlaan 4 te Haarlem,
alwaar geen bezoek.

mevr. Kraan-Meeth
Waard (nog even aktief en enthousiast
als zestien jaar geleden) als een gevolg van de vergrijzing van Zandvoort en de mooie zomer. In het
dorpscentrum kreeg men van emm
de beschikking over de werkruimte
van Zeeburg' en voor ZandvoortNoord stelde de gemeente de Josina
van den Endenschool beschikbaar.
Het is echter de vraag of dit de volgende zomer ook het geval zal zijn
want eerdaags nemen de Bomschuitenbouwclub en de afdeling Welfare
van het Rode Kruis er hun intrek.
Mochten deze twee echter bereid
zijn medewerking te verlenen door
zich tijdens de weken van Rekreade
(de vier middelste van de zomervakantie) een beetje te behelpen dan is
men uit de brand en kunnen er plannen gemaakt wordt voor de volgende Rekreade. De kommisie is dankbaar dat de teamleden van Centrum
en Noord opnieuw hun bed mochten
spreiden in resp. het npb-gebouw en
de Bunker, hoewel je je afvraagt of
er voor hen eigenlijk nog wel tijd
overblijft om te slapen. Teamlid zijn
is namelijk geen sinekure en houdt
meer in dan een paar weken spelletjes doen met kinderen en met hen
optrekken. De leden van het team zijn
afkomstig uit het gehele land, dikwijls
afgestudeerd aan sociale en pedago-

familieberichten

giese akademies, hebben vaak ervaring met buurthuiswerk, zijn kreatief
en worden geworven via advertenties, het m.a.i., of enthoesiast gemaakt door vroegere teamleden,
waarvan sommigen jaar in jaar uit van
de partij zijn. Jan de Droog bijvoorbeeld, die voor het tiende jaar meedoet, de bijzonder geslaagde tekeningen voor de pamfletten en de
krantjes vervaardigt en twee periodes voor zijn rekening neemt. Normaal worden de tien teamleden (vijf
voor elk projekt) na een periode van
twee weken afgelost door een nieuwe ploeg. Ook Antoinet van der Linde
(herkenbaar aan een gele en een
blauwe klomp) is uit het Rekreadeteam niet meer weg te denken en
het is dan ook niet verwonderlijk dat
zij en Jan zich, samen met Nel de
Waard en Wilma Verburg, met de
koördinatie hebben belast.
Een akkommodatie waar altijd op gerekend kan worden is de Calvijnzaal
van de Gereformeerde Kerk. Kennelijk een inspirerende ruimte want niet

eanduoorhse hoerend

alleen hebben daar de kennismakingweekends plaats, de evaluatie-avonden en de teambesprekingen, maar
ook wordt daar de publiciteit verzorgd en worden er, naar we
dachten het allerbelangrijkste, de
verschillende thema's uitgewerkt.
Want het zijn ongetwijfeld de kostelijke scheppingen, verzinsels, kreaties
of hoe je ze maar noemen wilt, die
de afgelopen zestien jaren duizenden
en nog eens duizenden kinderen
naar de projekten hebben gelokt.
En nu nog even terugkomend op
Santekraampie: vrijdag is het zo ver
en dan zijn alle kinderen, ook die anders nooit op Rekreade komen, van
11 tot 2 uur hartelijk welkom op het
Jan Snijerplein. Er is van alles te beleven en ze hoeven geen brood mee
te nemen, daar wordt voor gezorgd.
Dit keer staat de zeevaart centraal
en als matroos verkleed zullen de
kinderen ekstra plezier hebben.
Maar het hoeft natuurlijk niet. Wel
graag f 1,50 meegeven!

De Gedachtenisdienst zal worden gehouden woensdag 17 augustus om 14.00 uur, in de Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein te Zandvoort, waarna
de begrafenis tegen 15.00 uur zal plaatshebben
op de algemene begraafplaats. Tollensstraat te
Zandvoort.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamervan de begraafplaats.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7,3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.
-d 7

middenstand wil nachtelijk lawaai
gaan bestrijden
Een onhoudbare situatie, zo zei zandvoorts horekavoorzitter F.Paap gisterochtend in de bijeenkomst van de
kommissie midden- en kleinbedrijf.

Hij sprak over het toenemend aantal
ongeregeldheden in het centrum van
de badplaats. Vooral in de late avonduren zijn daar ruzies en vechtpartijen aan de orde van de dag, het nachtelijk rumoer bedraagt vele decibellen. 'Als we niets doen wordt het van
kwaad tot erger, aldus Paap, er zijn
preventieve maatregelen nodig om
het te beteugelen. Het gaat niet alleen om agressieve relschoppers, er
is ook een aantal horeka-ondernemers dat zich misdraagt en zich niet
aan de regels houdt.'
Dat de plaatselijke uitbaters best de
hand in eigen boezem wilden steken,"
bleek uit het vervolg van de diskussie.
Want het was de meesten wel duidelijk dat er nauwelijks gerekend kon
worden op meer officiële ordebewaking. Tekort aan politiepersoneel en
tekort aan geld, hield voorzitter Machielsen hen herhaaldelijk voor. Al
probeert men met intensievere voetpatrouilles te redden wat er te redden valt.

Volgens de kommissieleden moet het
mogelijk zijn met de politieverordening en de horekawet in de hand de
uitwassen te bestrijden. Buiten de
terassen is het verboden drank te verkopen, wie zich daar niet aan houdt
moet de gevolgen maar merken: het
intrekken van vergunning of ontheffing. Na 12.00 uur 's nachts geen
drank meer op de terassen, meende
verder Moerenburg van de handelsvereniging Hanze. 'Het is de eerste
keer dat wij zoiets zeggen over onze
eigen ondernemers: wie in de fout
gaat, moet aangepakt worden. Deze
kommissie wil er aan meewerken om
die mensen in de hand te houden.
Dat moet lukken als hun vergunning
op het spel komt te staan.'
Ongekend ferme taal in deze kringen
waar men elkaar doorgaans graag de
hand boven het hoofd houdt.'Volgens Machielsen was het niet zo simpel. Voordat je dat kunt doen, sprak
hij, is de gemeente verplicht de boosdoeners 3 maal aan te schrijven, te
horen en de wacht aan te zeggen, anders laat de rechter geen spaander
heel van onze beslissing.
Vóór het eind van het seizoen is er

met andere woorden geen sprake van
dit soort maatregelen, wel wordt het
tijd om nu de eerste stappen in die
richting te zetten. Want de problemen
zullen de komende jaren zeker niet
minder worden.

omroepers
A. Rltman

1948

-

1983

35 Jaar tandtechniker

1973

-

1983

tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

83e jaargang no. 62

vrijdac, 19 augustus 1983

eanduaortee

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 d.v.
tosse 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

burgerlijke siam|

wd wil van gemeentewoningen af

9 augustus -15 augustus 1983
ondertrouwd: Fop Leder en Sonja
Carolina Bekebrede.
gehuwd: René van Densen en
Belinda Marijke Koudijs.
geboren: Wendy dochter van G.M.
van der Valk en Patty ten Broeke;
Caroline, dochter van J.H.L. Offerhausen H.J.M. Heitkonig.
overleden: Maria Margaretha
Wijnne geb Harders, oud 91 jaar;
Franciscus Johannes Draijer, oud 47
jaar; Maartje Schuiten geb. Keur,
oud 82 jaar.

De zandvoortse liberalen zijn van
mening dat de gemeente niet langer
voor huisbaas moet spelen.
In de gekombineerde vergadering
van de kommissies financiën en publieke werken jongstleden maandag
ontvouwde wd-woordvoerder Van
Asperen het plan om het totale gemeentelijke woningbezit fasegewijs
af te stoten. Het beleid dient daar 'in
principe' op gericht te zijn, zo zei hij.
Met andere woorden: het hoeft niet
vandaag of morgen en een paar praktiese uitzonderingen blijven toegestaan, maar niet meer dan dat.
Allereerst zou het verspreid woningbezit op korte termijn -binnen 2 jaaruit gemeentehanden moeten verdwijnen of worden (weg)gesaneerd.
Kompleksen die daarvoor in aanmerking komen kunnen overgedragen
worden aan de woningbouwvereniging Emm. Alles wat dan nog overblijft komt op de huizenmarkt, waarbij de tegenwoordige bewoners de
voorkeur genieten. De wd-ers, die
met Van Asperen en Attema resp.
woningbemiddelaar en makelaar specialisten in de gelederen hebben, willen de gemeentehuizen laten takseren door 'onafhankelijke, beëdigde makelaars' en niet door de eveneens in dat werk gediplomeerde
zandvoortse ambtenaren.
Het plan kwam ter tafel, toen de
raadsleden zich bogen over een voorstel van b en w om een deel van de
huizen te slopen of door te verkopen
aan de Emm of de huidige huurders.
Het betreft woningen die in zo'n lamentabele staat van onderhoud verkeren dat het de gemeente minstens
8 ton kost om ze volledig op te knappen. Een aantal woningkompleksen,
waaronder bijvoorbeeld de Hobbemastraat, moeten van nieuwe daken
voorzien worden. Dat alleen al kost
f 350.000.-.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

waterstanden

De radikale wd-opzet vond geen
steun bij de overige frakties. Men
voelde er weinig voor het kind met
het badwater weg te gooien, was de
algemene teneur. Fel tegenstander
was pvda-er Aukema. Alleen als de
Emm alles zou overnemen en de
gemeente de toewijzing volledig
mocht bepalen, viel over zo'n totale
uitverkoop te piekeren.

spraak nu zagen er niets in.'De kreet:
we moeten er vanaf, zei Gielen, dat
noem ik geen beleid'. En wethouder
Flieringa kreeg steun van elke, behalve liberale, zijde toen hij opmerkte
dat het onder de huidige omstandigheden noodzakelijk bleef dat het
dorpsbestuur zelf mensen onder dak
kon brengen. 'De woningnood verplicht de gemeente tot huisbaas-zijn'.
Ook al is ze een slechte.

Vrijwillige Hulpverlening

H.W.

L.W.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10.10
10.58
11.27
11.58
12.31
13.07
13.48
14.26
15.02
15.33
16.07
16.51

14.41
15.23
15.55
16.27
17.00
17.42
1818
18.49
19.18
19.47
20.23
21.12

22.41
23.23
23.54
00.26
01.00
01.41
02.17
02.49
03.19
03.48
04.23
05.13

02.09
02.57
03.27
03.58
04.33
05.09
05.49
06.26
07.01
07.31
08.06
08.51

25 augustus
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kort & klei h

bewoners groot kijkduin houden open dag
Anderhalve week vóór de beslissende raadsbijeenkomst hebben de bewoners van Groot Kijkduin een laatste offensief ingezet om het kapitale
pand aan de Van Speijkstraat voor
goedkope jongerenhuisvesting te
bewaren.

De raadsleden die binnenkort een
definitief oordeel zullen vellen over
de toekomst van het gebouw, zijn per
brief uitgenodigd deel te nemen aan
een forumdiskussie, die om 15.00 uur
begint. Doel is een uitwisseling van
gedachten tussen de volksvertegenwoordigers. de werkgroep huisvesting, bewoners en bevolking en de
architekt van het buro Herenmarkt,
die een plan heeft opgesteld om Kijkduin te vertimmeren en in de achtertuin een stukje nieuwbouw te realiseren. Na de verbouwing zouden de

L.W.

Springtij

Maar ook de kollegegenoten van in-

A.s. zondag vindt er een open dag
plaats waarop de bevolking zich kan
vergewissen van de resultaten van
doeltreffende zelfwerkzaamheid. Bewoners en medestanders hebben
altijd betoogd dat lang niet alle jongeren zulke hoge eisen stellen aan komfort en luukse als de overheid in haar
oneindige wijsheid meent te moeten
voorschrijven. Een opknapbeurt in
eigen beheer aktiveert de veelal
werkeloze jeugdige burgers en vermijdt de eentonige standarisatie bij
nieuwbouw. Wat met veel fantasie,
kreativiteit en een smalle beurs te
bereiken valt kan zond?o tussen
12.00 en 18.00 uur worden aanschouwd.

aug. H.W.

jongeren die doorgaans afhankelijk
zijn van een uitkering of minimumjeugdloon niet meer dan f 150.- p.m.
hoeven te betalen. Ook bij sloop en
nieuwbouw is dat volgens de gemeente het geval, maar dan alleen
omdat het dorpsbestuur er bijna f.
300.000.- op toe wil leggen, geld dat
ook elders voor dit soort huisvesting
gebruikt kan worden. Bovendien gaat
men er vanuit dat de bewoners individuele huursubsidie kunnen aanvragen.
De forumdiskussie kan door eenieder
aangegrepen worden om vragen te

stellen, zich goed op de hoogte te
stellen van de mogelijkheden. De
uitnodiging aan de raadsleden is
ondertekend door de stichting tot
behoud van Groot Kijkduin.

• Aanstaande zondamiddag geeft een
braderie weer de nodige ekstra drukte
in Zandvoorts centrum. Na de feestelijke markt op 5 juni hebben de handelsvereniging 'Hanze' en de stichting
Zandvoort festival opnieuw de handen
ineen geslagen om kramen, standwerkers en demonstraties in grote getale
bijeen te brengen. Ook ditmaal kan de
marktganger zijn kentekennummer in
de autoruit laten graveren, het bloemschikken bewonderen of het maken
van oudhollandse poppen. Daarnaast
zijn er veel terrasjes met binnen- en buitenlandse hapjes. De boerenkapel de
Windmolens laat niet verstek gaan en
als speciale attraktie staat de 21-mans
big band van Hans Dubbelaar op het
programma.
• De nieuwe spoorbrug over de Lek
bij Culemborg is nog steeds niet af.
Het voorlaatste segment wordt dit
weekeinde geplaatst en dat betekent
weer een ingrijpende wijziging van de
treinloop op zaterdag en zondag. Voor
Zandvoorters is met name van belang
dat de intercity naar Maastricht omgeleid wordt via Arnhem en Nijmegen,
een reistijdverlenging van 1 uur. Een
folder met gedetailleerde informatie is
aan het stationsloket te verkrijgen.
• De damestrimklup Z.D.T. -de zand•oortse duintrapsters- viert morgen
50 augustus het tienjarig bestaan met
een groots barbequefeest.

zeilrace werd geplaagd
door te veel en te weinig wind
Het europees kampioenschap prindlezeilen, dat zich in het weekeinde afspeelde op de golven vóór watersportvereniging Zandvoort aan de
zuid-boulevard, werd evenals vorig
jaar geplaagd door de nukken en grillen van de weerselementen.

INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Toen werden de vrijdagmanches verschoven wegens stormvlagen, ditmaal moest de zaterdagse zeeslag
afgelast worden omdat de opgezweepte branding een sportief verloop onmogelijk maakte. Zondag daarentegen waren de katamaranschippers
genoodzaakt alle zeilen bij te zetten
om nog enigszins te kunnen profiteren
van het zuchtje luchtverplaatsing,
windkracht 2. Het sukses kwam de
zeilers dus allerminst aangewaaid.
De pure vaklui, die met kennis van
zaken gebruik maakten van het
noordwesten briesje en tegengestelde stromen, kwamen als vanzelf
bovendrijven

Boulevard Barnaart 16 - Zandvoort 02507-14661
(strand Noord bij Circuit)

t~

Dagelijks geopend om 17.00 uur.
OOK AFHALEN is mogelijk!!!
Bediening in originele Indonesische kleding
Indonesische muziek en exotische sfeer.
Nog de ECHTE Indonesische smaak met pittige kruiden,
en nog origineel geroosterde saté's

Zo liet Mike Oudendijk uit Noordwijk, vorig jaar winnaar bij de prindle15, er geen misverstand over bestaan dat hij opnieuw de sterkste
was, ook al zag het er zondagmiddag
even naar uit dat hij door een aanvaring vlak voor de start zijn kansen
verspeelde. Zandvoorter Rogier
Staal volgde op ruime afstand en
Duco Drenth kon alweer een bronzen
medalje aan zijn kollektie toevoegen.
Ook in de grootste 2-mansklasse, de
prindle 18, was het een oude bekende die met de eer ging strijken. Kampioen Gerard Loos, nu in kombinatie
met Menno de Boer, prolongeerde
zijn titel. In de 16 A klasse voerden
Peter Manvis en Martin van der Bunt
de driehoeks- en kruisrakmanoevres
het snelst en haast feilloos uit. Onze
jeugdige plaatsgenoot Huub Deinum,
die in 1982 de B-vloot leidde, zette
samen met Roger Gaus zijn talenten
ook in dit sterkere gezelschap om in
eremetaal. In de B-kategorie bleven
de waternimfen Katinka van der Hoek
en Marja van Puffelen onbereikbaar
voor de buitenlanders Kilary en Weidel.
Bijna 100 katamarans namen deel aan
de internationale zeerace. Dat betekende zondag, toen het programma
ingehaald en afgewerkt diende te
worden, een gedrang van jewelste
bij de startboten en menig protest
van zeilers die zich benadeeld achtten. Maar jury en organisatie regelden alles naar behoren en zonder
veel ophef. De prindelaars houden
nu eenmaal meer van de rust van zee
en wind dan van veel drukte.

eanduoortee Noerartf

met IEDERE MAANDAG --SMULDAG
d.w.z. ONBEPERKT eten (geen saté)
voor slechts f 21.50 p.p.
Het Indonesisch BAR-GRILL RESTAURANT met
uitgebreide rijsttafels, maar ook eenvoudiger gerechten.
In de WEEKENDS LIVE MUSIC of DANSSHOWS
Na 22.00 uur ook alléén voor een drankje.

't blijft
voorlopig

tillen voor
vuilophalers
De rolemmer haalt 1984 niet. Maandag besloten de kommissie financiën
en pw de plastic vuilzak nog maar
een tijdje aan te houden, ook al
moet de reinigingsdienst tijdens de
ophaaldagen dubbel zoveel afval
wegwerken, omdat de laadwagens
nog maar 1 x per week langs zullen
komen.
Over die bezuinigingsmogelijkheid
was iedereen het immers roerend
eens. Het levert een jaarlijkse besparing op van f 120.000.-. Op cda en
pvda na zagen de kommissieleden
ook de voordelen van de rolemmer
of minikontainer wel in. Ze vonden
het echter al te gortig om het bespaarde geld direkt weer te besteden. Na de aanschaf van de moderne vuilnisbak op wielen voor de lieve
som van driekwartmüjoen florijnen
houdt men op jaarbasis precies f 500.over.

mordikus tegen was de socialist
Aukema, die een hele serie bezwaren
oplepelde. Voorop stond dat de toenemende belangstelling voor scheiding van het huisvuil aan de bron
(glas, papier, metaal enz.) volgens
de pvda-er geheel de nek zou worden omgedraaid. De opvoeding van
de burger tot miljeuvriendelijk denken wordt geweld aangedaan, zo
meende hij, door het domweg dumpen van 240 liter afval in de vuilbak,
inklusief grofvuil en de ook dan gebruikte plastic zak.
Cda-er Ingwersen zag er ook weinig
heil in. Deels om genoemde financiële redenen ('een luukse die we
ons niet kunnen permitteren') deels
uit andere bezorgdheid.'Zandvoort
is als toeristengemeente bij uitstek
de plaats waar je er niet aan moet
beginnen. Het vraagt om problemen,
de mini-kontainer is een uitnodiging
tot baldadigheid'.

In de wijken waar men voor het gewone
huisafval op maandaq r;n doriderday
pleegt langs te korrn-n, Maat <\<•. ix-migingsploeg elke Ir; wocrr/Jafj van d'.maand klaar voor hf.-t zwaar'Ji.-n: w'.-rk
In de komende tijd r, dat du-, op / ..e.-pt ,
5 okt., 2 nov. en 7 ôcc. In <\<-. vnj'J.vj/
dinsdagwijken wordt dat dr: y<: wo'.-n-.
dag van de maand: 14 sept., 12 okt , ')
nov., 14 dec. enzovoort. Hr.-t grofvuil
kan op deze dagen vóór 7,30 uur '-, rx.h
tends op de rand van de stoep wortj'in

gezet. Het moet gebundeld zijn, niet langer dan 1,25 m en niet zwaarder dan 40
kilo. Grote stukken zoals koelkasten,
fornuizen e.d. moeten maat houden,
niet groter dan 1,25 x 0,80 x 0,80 m
en niet meer dan 50 kilo. Materiaal van
sloop- of bouwwerkzaamheid hoort er
niet bij. Kleine hoeveelheden puin en
qrof huisvuil kan men zelf wegbrengen
naar ht.-t vuillaadstation aan de van Lenrn.-pwi.-q. Dat is daarvoor open op dins<t::<l van 16.30 tot 19.00 uur en op
wocri'.rJaq van 8.00 tot 12.00 en van
1'; 00 tot 16.00 uur.

KOM EN MAAK KENNIS

Indonesisch eten is anders dan Chinees-lndisch eten, maar
dat wist u waarschijnlijk al

Koop nu
Rode Kruis

De vergadering kon zich vinden in
Gielens voorstel het eerst maar eens
een jaartje bij de plastic zak te
houden. Daarna kon eventueel een
(gratis) proef genomen worden met
de rolemmer in een van zandvoorts
wijken.

groeten uit zandvoort

grof huisvuil voortaan
1 x per maand
Met ingang van 1 september a.s. zal het
grof huisvuil nog maar 1x per maand
worden opgehaald.

Gezellig
en
Sfeervol

ff*. >^ï^*^» 3

Vandaag een prentbriefkaart die een duidelijk
beeld geeft van het
strandleven in het begin van deze eeuw.
Bloot was taboe, dat
blijkt uit de neergelaten huif van de badkoets waaronder de
vrouwelijke baadster
zich beschermd wist
tegen onbescheiden
blikken. Pootje baden was echter toegestaan en werd voor
kinderen met kromme
benen tengevolge van
Engelse ziekte door HH
doktoren zelfs aanbevo-

len.

zwemvierdaagse met veel aktiviteiten

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zaterdag 20 augustus a.s.:
19.30 uur : dienst in de duitse taal.
zondag 21 augustus 1983:
10.00 uur' gemeensch. dienst geref./
herv. in de geref. kerk
Ds. W. Volker
GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 augustus 1983:
10.00 uur : gemeensch. dienst herv./
geref. Ds. W. Volker.

.

Het jaarlijkse zwemfestijn voor volhouders staat weer voor de deur. Aanstaande maandag begint de watervierdaagse
in zwembad de Duinpan aan de Vondellaan.
De sportfondsenbaden in den lande
trekken bij deze nationale aangelegenheid duizenden deelnemers, die in hun
eigen tempo de voorgeschreven baantjes afleggen en zo hun konditie testen
of op peil brengen. De Duinpan is voor
het evenement geopend van maandag
te.m. donderdag van 9.00 tot 11.00
uur en van maandag t.e.m. vrijdag van
18.00 tot 20.00 uur. In feite een vijfdaagse derhalve. De toegang bedraagt
f.6,- per persoon.

Het vrolijk spektakel begint elke dag
om 19.00 uur: het nederlands kampioenschap bakfiets-onderwaterrijden,
oosters parelduiken, duikplankhangen.
Woensdag geeft de ZRB samen met het
duikteam Zandvoort een demonstratie,
donderdag gaan de hometrainerwedstrijden van start. Voor nog meer varia-

tie zorgen de schiettent, het ballengooien, informatiekramen o.a. van de politie, de zeeschuimers-video, een kinderkermis, de stroopwafelbakker en bloemenman. De Midgetown Jazzband verzorgt komende vrijdag de muzikale omlijsting.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst wor- woensdagavond van 18.30- 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
den verstrekt via het telefoonnummer
Zandvoort.
van uw huisarts.

medische dienst

ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-313233.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Er is een heel feestprogramma rond de
zwemaktiviteiten opgezet, als trekpleister voor de weifelachtigen, maar tevens
als ode aan het 10-jarig bestaan van de
Zeeschuimers, de zandvoortse zwemen poloklup die ieder jaar de organisatie ter hand neemt. Om het jubileum te
vieren kunnen volgende week vrijdag alIe 10-jarigen genieten van gratis gebak
en limonade.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 augustus a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang •"
20.00 uur : eucharistieviering in duitse
taal.
zondag 21 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering metSt.
Ceacillia koor.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 - •
320202 (dagen nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.
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BRADERIE ZANDVOQRT CENTRUM
ZONDAG 21 AUGUSTUS VAN 13.00 -19.00 UUR
'
'
' '• '
• • " ' . ' " '•*•• ":>;?C- SP^Sfe^f
diverse attrakties: o.a. boerenkapel de windmolens, big band hans dubbelaar,
gladstone zomershow, marlboro racing formule auto, luchtkussen||||^^
'.

c

geref. kerk heeft nieuwe predikant
In de garage van de pastorie van de
Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg, waar anderhalf jaar geleden
nog de fietsjes stonden van de jongetjes Van Hall, staan nu die van Marlies en Karien, de resp. 5 en 2 jaar
oude dochters van de nieuwe predikant. Dus opnieuw kinderstemmen
in de riante pastorie, die het uit Amsterdam afkomstige domineesgezin
Brinkman op 21 juni j.l. betrok.
Het kwam eigenlijk goed uit dat de
schatkist van de Kommissie van Beheer zich slechts een part-time predikant kon veroorloven en dat Dr. M.
E. Brinkman in verband met zijn werk
aan de lerarenopleiding van de Vrije
Universiteit in Amsterdam ook niet
mevr. Kraan-Mseth
hele dagen beschikbaar was. Het
werd allemaal bijzonder prettig geregeld. Dr. Brinkman zal zich na zijn
bevestiging in september a.s. bezig
houden met het pastoraat, het preken
en de interkerkelijke kontakten. De
heer W. Ingwersen blijft praeses, Ds.
J.A. van Arkel zal, indien nodig, bijstand verlenen in het pastoraat en
Ds. E.Th. Thijs neemt de katechisan-

Dr.M.E.Brinkman
ten voor zijn rekening. Daar het ook
voor niet-gereformeerden in Zandvoort wel aardig is om het een en
ander te horen over de nieuwe bewoners van de pastorie, vertellen we
verder nog dat ook de vrouw des huizes akademies gevormd is. Mevrouw
J.C. Brinkman-Dorr is namelijk doktorandus in de pedagogiek en werkt
twaalf uur per week in Abcoude als
onderwijsbegeleidster bij de School-

begeleidingsdienst. Dr. M.E. Brinkman, geboren in 1950, was vanaf
1976 verbonden aan de Vrije Universiteit waar hij wetenschappelijk onderzoek deed naar de pluraliteit in de
kerk en promoveerde in 1979 op 'Het
Gods- en mensbegrip in de theologie
van Wolfhart Pannenbergh'. Verder
verschenen van zijn hand twee studies over de invloed van Karl Barth's
theologie in Nederland. Bescheiden
merkt hij op dat hij over zijn 'stukjes
huisvlijt' niet zou reppen wanneer
Zandvoort er niet zijdelings bij was
betrokken. Karl Barth heeft namelijk
sterke invloed gehad op het Hersteld
Verband en in de geschiedenis van
het Hersteld Verband heeft Zandvoort
een grote rol gespeeld door als tweede gemeente na die van Ds. Buskes
uit Amsterdam zich er bij aan te sluiten. Zoals bekend was het Hersteld
Verband een afsplitsing uit de Gereformeerde Kerk, welke in 1945 overging naar de Hervormde Kerk.
De nieuwe predikant maakt er geen
geheim van dat hij de kombinatie
van zijn twee beroepen wel ziet zitten. En hoewel hij, pas terug van vakantie, nog geen gelegenheid heeft
gehad kennis te maken met zijn kollega's stelt hij zich van de samenwerking in de Lokale Raad van Kerken
heel veel voor. En wat de bevestiging in het ambt betreft, deze zal

' • ' . • .; .v'.'.-'^'^-Jcy"-^:',";^^;-*;'^-^^,
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Bouwbedrijf
VQOR AL UW

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

vraag offerte
wij komen
al meer dan 50 jaar tot uw dienst

winkel betimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

JansenBöüVtfi
plaats hebben op zondag 25 september a.s. door Ds. E. Pijlman uit
Amsterdam, 's morgens om 10 uur in
de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg.

REISBUREAU KERKMAN

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, maken bekend,
dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 4 augustus 1983 vergunning is
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van de heer
M.H. Meijer te Zandvoort voor een dergelijke
vergunning voor het oprichten en in werking
hebben van een opslagplaats annex verkooppunt voor vuurwerk gelegen aan de Halteslraat no. 61a te Zandvoort, kadastraal
bekend gemeente Zandvoort, sectie C,
no. 1615.

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560
MEDISCH COMITÉ
NEDERLANDVIETNAM

De beschikking en alle terzake zijnde
stukken liggen van 18 augustus 1983 tot 18
september 1983 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
tot 14.0C uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
18 september 1983 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 lia,
onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing
van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan
de Raad van State, afdeling voor de geschillen
van bestuur, Binnenhof l, 2513 AA
's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het gemeentebestuur heeft besloten om
vanaf l september a.s. het zgn. grof huisvuil
één keer per maand in te zamelen in plaats
van twee keer.
Vanaf die datum zal het grof huisvuil als
volgt worden opgehaald.
IN DE MAANDAG/DONDERDAG-WIJK:
iedere Ie woensdag van de maand
In de komende tijd dus op 7 september,
5 oktober, 2 november, 7 december enz.
IN DE DINSDAG/VRIJDAG-WIJK:
iedere 2e woensdag van de maand
In de komende tijd dus op 14 september,
12 oktober, 9 november, 14 december enz.
De directeur,
ing. N. Wertheim.

mijn bakker
•indt 1746
Gatthuicplein 3
tn winkelcentrum
Nituw Noord
Tel. 12129

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

•miallaf te bureau

BLIJFT HELPEN

OPOEME1ÏEIM PM.
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)
til. 023-31 1460

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

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

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Zandvoort, 18 augustus 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Waaning, l.s.
H. Machielsen.

WIJZIGING REGELING OPHALEN
GROF HUISVUIL

v. i. Werft

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien pok
kans op dirékte,

klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in
amsterdam / nieuwendijk 37 / 020 - 2404 34
zandvoort / kerkstraat 11 / 02507 - 1 35 80

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

omroepers

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jee. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-26 0633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
gahaal vrijblijvend
Geen lidmaatschap

NETTE HULP gevraagd
2 ochtende per week.
Mevr. Keur- Raadhuisplein
2-telefoon 12404
DR. FLIERINGA
AFWEZIG
van 22 aug. tot 19 sept.
Waarnemers:
Dr. Anderson
Dr. Drenth
Dr. Zwerver

A. Ritman •
1948 - 1983
35 Jaar tandtechnlker

1973

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Vrijwillige Hulpverlening

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

-

tien Jaar

1983

gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
•
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zandvoorts verloskundige
moet praktijkruimte verlaten

waterstanden
aug.

H.W.

L.W.

20

02.09
02.57
03.27
03.58
04.33
05.09
05.49
06.26
07.01
07.31
08.06
08.51

10.10
10.58
11.27
11.58
12.31
13.07
13.48
14.26
15.02
15.33
16.07
16.51

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Op 9 augustus kwam het vonnis. De
rechtbank bevestigde in hoger beroep de uitspraak van de kantonrechter, waarbij de huurovereenkomst
tussen woningbouwvereniging E M M
en zandvoorts vroedvrouw Tine
Oudshoorn ontbonden werd verklaard.
Het betekent dat de vroedvrouw haar
praktijkruimte aan de Linnaeusstraat
op korte termijn zal moeten ontruimen. Als niet binnen afzienbare termijn een oplossing gevonden wordt
kan zij haar verlossende werk niet
voortzetten. Een ramp, menen veel
zandvoorters, en niet ten onrechte.
Want de huisartsen doen allang geen
bevallingen meer en de geïsoleerde
positie van het dorp maakt een doeltreffende en konstante begeleiding
van thuisgeboortes vanuit andere
gemeenten nagenoeg onmogelijk.

H.W.
14.41
15.23
15.55
16.27
17.00
17.42
18.18
18.49
19.18
19.47
20.23
21.12

L.W.
22.41
23.23
23.54
00.26
01.00
01.41
02.17
02.49
03.19
03.48
04.23
05.13

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de msand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

De verontwaardiging van de goegemeente richt zich op dit moment op
de woningbouwvereniging. Maar de
Emm zit in een moeilijk parket. Het
komt regelmatig voor in de badplaats
Tine Oudshoorn moet blijven...
dat verhuurde woonruimte niet als zodanig gebruikt wordt, eveneens tot
Alternatieven zijn haar verder niet
ergenis van de burgers, die de Emm
aangereikt. Het ZQU overdreven zijn
daarover inlichten. Niet in alle gevalte stellen dat de gemeente, en met
len kan het zo eenvoudig hard gemaakt worden als in het onderhavige. name het vorige kollege, zich heeft
uitgesloofd om de vroedvrouw uit
En daarvan is mevrouw Oudshoorn
haar onzekere situatie te halen. Onde dupe. Ondanks de aanwezigheid
zekerheid die veel emotionele spanvan een in haar werk noodzakelijke
ning bij haar heeft teweeggebracht.
slaapruimte is het huis aan de invalsWethouder Jongsma is er van overweg naar nieuw-noord volgens de
rechterlijke maatstaven in gebruik als tuigd dat er binnenkort toch spijkers
bedrijfsruimte, Tine Oudshoorn woont met koppen geslagen gaan worden.
'De gemeente heeft mevrouw Oudser niet in 't belang van de volkshuisvesting waartoe de Emm statutair
verplicht is. De strikt formele
benadering van de woningbouwvereniging, die de unieke sociale positie
van de vroedvrouw niet in haar overwegingen wenst te betrekken, zal een
eind maken aan 12 jaar lang zeer geDe in het Cultureel Centrum tentoonwaardeerde verloskunde.
gestelde fonografen uit het bezit van
Tenzij de gemeente ingrijpt en dat is
de verzamelaars Jelle Attema en
hoogst waarschijnlijk. Tijdens het jaEric Joosten funktioneren allemaal.
ren slepende juridies gevecht heeft
Dat ontdekten de ruim veertig behet dorpsbestuur, dat de praktijk met
langstellenden die zaterdagmiddag
f. 12.000- per jaar ondersteunt, een
opnieuw naar de ekspositie
tweetal pogingen gedaan om een
'Door het oor van de naald' waren
oplossing te verzinnen. De ruil met
gekomen om de kennismaking met
de talrijke 'speaking machines' voort
een pand aan de Burg. Engelbertstraat sprong echter af en een plaats
te zetten.
in het Gezondheidscentrum aan het
Met zijn uitleg begon Jelle Attema
Beatrixplantsoen was niet aanvaardbij het begin, namelijk met de door
baar voor Oudshoorn. Zij kan daar
Edison in 1877 uitgevonden tinfoliegeen 24 uur per etmaal eksklusief
fonograaf. Typies was dat de uitvinder
beschikken over de aangeboden
zich daarna onmiddellijk aan een
ruimte en de mogelijkheid tot overnieuwe uitvinding, de gloeilamp.wijdnachten is naar haar mening niet
de. Bell en Tainter zetten zijn werk
meer dan een noodoplossing.
voort, eerst nog met tinfolie, daarna
met wasrollen. In 1898 nam Edison
PEN HAAG-, 29 OKTOBER^
de draad weer op en slaagde er in
de wasrollen te verbeteren. Zo kon de
bruine wasrol, die erg teer was, vervangen worden door de zwarte die
een beter geluid voortbracht en langer
meeging. In 1912 kwam Edison met
een onbreekbare celluloid rol die
een speelduur had van vier minuten,
het dubbele van de vorige wasrollen,
en daarmee kon gekonkurreerd worden met de in opkomst zijnde grammofoonplaten die eveneens een
speelduur van vier minuten hadden.
GEEN NIEUWE.
Toch zouden de rollen het later teKERNWAPENS
gen de platen moeten afleggen omIN EUROPA
dat de geluidssterkte veel groter

« Werken hete lange zomers het
vrij worstelen in openbare gelegen'neden en op straten, pleinen en
campings in de hand? Voer voor
sociologen en uiteraard de wekelijke politierapporten. In subtropies
Zandvoort was het de afgelopen dagen weer raak. De geüniformeerde
agenten hadden er de handen vol
aan en moesten zoals bij een vechtpartij tussen drie broers in de Kanaalweg, zelfs op volle sterkte uitrukken.
Volgens het politierapport eindigde
de veldslag met een gebroken arm,
open wenkbrauw en -vermoedelijkeen gebroken neus.

• Op de camping 'De Branding'
werd in de avonduren een schot gelost met een gaspistool. Weliswaar
ADVIESDIENST
ongericht en voor de lol, maar het piVrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
stool werd niettemin door de kampinformatie, advies en hulp tel. 02507 beheerder in beslag genomen en
1 73 73.
aan de politie overhandigd. Tegen
twee jeugdige oosterbuOp alle werkdagen van 10.30- 12.30 uur
ren, werd wegens ongeoorloofd wawoensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
penbezit, proces-verbaal opgemaakt.
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
De jongelui waren een tikje verZandvoort.
baasd, in het land van Helmuth Kohl
MAATSCHAPPELIJK WERK
mag het wel. Een gaspistool zonder
Noorderstraat 1, telefoon 13459
vergunning.

hoorn als verloskundige aangenomen.
Er is destijds toegezegd dat wij zorg
zouden dragen voor een standplaatsruimte en dat moet dan ook gebeuren. Geschikte ruimtes liggen in deze
tijd natuurlijk niet voor het oprapen,
maar de eerste de beste mogelijkheid is voor haar.'
Waarom heeft het zo lang geduurd
voor deze verlossende woorden gesproken konden worden?

Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

wasrollen van edison klinken nog goed
was, het dupliceren eenvoudiger en
platen gemakkelijker opgeborgen
konden worden dan die onhandige
rollen. De bezoekers konden zich
echter gelukkig prijzen dat die 'onhandige' rollen zaterdagmiddag in
grote verscheidenheid aanwezig waren want nu konden ze zich er met
eigen oren van overtuigen dat de op
wasrol opgenomen 'Alexander's Rag-

• Bij alle geschillen die dit seizoen
op de vuist of met slag- en stootwapens worden uitgevochten, behoren
sinds afgelopen donderdag ook parkeerkwesties. Tijdens een verhitte
diskussie tussen een parkeerkontroleur en een plaatselijke visverkoper
over de standplaats van laatstgenoemde.werd de kontroleur door de
vishandelaar gemolesteerd. De politie kwam er aan te pas en gaat de
toedracht van het incident nauwkeutig uitpluizen.
• Verder natuurlijk weer legio aangiften van diefstallen van geld, goederen en konsumptie artikelen uit
winkels en woonhuizen. Hoewel,
het neemt toch al iets af. Vorige
week werd zelfs geen surfplank ontvreemd. Het einde van de zomer
komt in zicht.

ler'. Maar What's is a name? De portables met slinger en uitschuifbaar
bakje voor de gebruikte naalden riepen bij de aanwezigen duidelijk nostalgiese gevoelens op. Werden tal van
uitvindingen later als speelgoed op de
markt gebracht (een treffend voorbeeld daarvan is de trein), bij de grammofoon was het net omgekeerd en
de eerste kindergrammofoons waren dan ook ontroerend van eenvoud,
zoals
het 'koekblik' uit 1924 en een
mevr. Kraan-Meeth
kinderplatenspeler van blik met aan
de zijkanten afbeeldingen van spelentime Band' en de door de violist Alde kinderen, daterend uit 1925, die
bert Spolding vertolkte Valse SentiJelle Attema nog niet zo lang gelementale van Schubert, beide ten geden in een speelgoedwinkeltje in
hore gebracht op een uit 1903 dateBelgië op de kop had weten te tikrende fonograaf, uitstekend klonken.
ken omdat er zich nog nooit een koEn dat deden ook de stemmen van
per voor had gemeld. Ondanks de
Willy Derby, Caruso en George
simpele konstruktie van het apparaatje
Formby, gedraaid op een houten
in hun rug deden ook twee antieke
His Masters Voice grammofoon uit
poppen in de vitrine hun zegje.
1915 met ingebouwde hoorn, waarEen causerie over fonografen zou niet
van het volume regelbaar was door
kompleet zijn zonderde naam Pathé
twee deurtjes aan de voorkant.
te noemen en beide verzamelaars
iedereen leest
Eén van de aanwezigen had een in
gaven de Fransman, die in 1906 bezijn bezit zijnde wasrol ter beoordegon met de frabikage van platenspede krant
ling meegenomen en tot zijn verras
lers, ook wel Pathéfoons genoemd,
altijd en overal.
sing bleek daarop een alleraardigst
alle eer. Zo vertelden zij o.a. dat
walsliedje te beluisteren. Ook de op
Pathé-platen niet met de traditionele
de zolder tentoongestelde apparanaald afgespeeld konden worden
tuur leverde veel wetenswaardigs op.
maar met een saffier en dat ze van
Zo bleek alleen His Masters Voice
binnen naar buiten speelden.
het recht te hebben zijn portable een
derd jaar geleden op een wasrol waDe middag werd besloten met mars'grammofoon' te noemen, in de andemuziek en het is eigenlijk onbegrijpe- ren vastgelegd.
re koffers bevindt zich een 'platenspe- lijk dat deze pittige klanken bijna hon-

familieberichten

nep
kelnerronde vlekkeloos

Voorde blijken van deelneming en medeleven,
die wij van u mochten ontvangen na het heengaan
van onze lieve zorgzame moeder, oma, zuster
schoonzuster en tante

Als de vliegende start van de meer
dan 40 kelners bij hun j.l. vrijdag in
de dorpskom gehouden wedloop,
een maatstaf is voor de bedieningssnelheid in de zandvoortse etablissementen, dan ziet het er niet slecht
uit voor de bezoekers.

MAARTJE KEUR
weduwe van Elias Schuiten
betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
M.J. Schuiten

Echt dorstige stamgasten moeten
dan echter niet verbaasd zijn over
half gevulde glaasjes of kopjes, zo
viel bij de finish van de ober-race te
konstatersn. Want de spilzucht van
het vcortsnellend horekapersoneel
bleek evenredig aan hun spoed. Het
drankminnend deel der mensheid
hoeft niet helemaal te wanhopen, behalve de morsige sprinters vielen er
ook bedaard kuierende kelners en
kelnerinnen te bewonderen, die met
vaste hand en tred de pseudo-konsumpties vrijwel ongeschonden over
de eindstreep voerden. Edwin Feith
van kafé Koper was de meest onverstoorbare, hij volbracht de omloop
zonder zelfs maar.kringen op het dienblad te maken Als het vochtpeil in
zijn glazen al gedaald was, kon dat
slechts geweten worden aan verdamping, want er heerste vrijdag een
subtropiese temperatuur. De warmte
eiste ook op andere wijze haar tol,
twee van de deelnemers werd het
na afloop zwart voor de ogen en gleden naarde grond.

Zandvoort, augustus 1983.
Hobbemastraat 24.

CURSUS ENGELS
Van september t.e.m. april zal in het
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te
Zandvoort, een cursus Engels gegeven worden
op de woensdagavond voor
beginners + gevorderden
Het accent ligt op spreken en verstaan, dus geen
schriftelijk huiswerk.
Lesgeld f 30.- per maand.
Kennismakingsavond:

woensdag 7 september
om 19.00 (beginners) en 20.00 uur (gevorderden).

SUBSIDIES
EMANCIPATIEACTIVITEITEN 1984

De vele prijzen werden na deskundig
beraad als volgt verdeeld:
1. Edwin Feith, een driedaagse trip
naar Parijs en de Bromet-wisselbokaal. 2. Michel Demmers, een weekend Brussel. 3. W. Beekelaar. 4. E.
Hilbers. 5. H. Donkerlo. 6. R. Sinteldam. 7. J. Turkenburg. 8. R. Demmers, v. Rossum en Hartkamp. Een
ekstra prijs ging naar de 13-jarige
ingrid Tan, de pachtprijs naar J. van
Gelderen. A. Postman werd gehuldigd en beloond als meest sprankelende verschijning.
Het speelse gebeuren, dat vooral bij
de startbaan het Kerkplein en bij het
eindpunt aan de Zeestraat drommen belangstellenden trok, zal volgens organisator Hans Bank toegevoegd kunnen worden aan de jaarlijkse evenementenagenda van
Zandvoort.

van

maak minimaal
ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
GreenpecBce

onder varmeldlng
van:
nieuwe donateur.

foro Jacob Koning

santekraampie geslaagd slotstuk
van rekreade '83
Het is maar goed dat het jeugdige
volkje dat zich elke zomer zo voortreffelijk amuseert tijdens de Rekreadeweken, niet op de hoogte is van
het jaarlijkse ruimteprobleem van de
organisatie. Dat zou de baplaats vast
en zeker op een kinderoproer te
staan komen.
i N u blijft het een zorg voor de volwassenen, de kinderen kunnen onbevangen als altijd en met onverminderd
enthoesiasme hun fantasie uitleven
in spel en knutselwerk. Afgelopen
vrijdag werden de rekreadeaktiviteiten feestelijk besloten op het zonovergoten Jan Snijerplein. 'Santekraampie' heet dat sinds jaar en dag.
Het speelde zich vroeger af op het
Gasthuisplein, maar iedereen is heel
tevreden over de nieuwe stek, die
vorige zomer voor het eerst beproefd
werd.
Het pleintje was vrijdag in een mum
van tijd omgetoverd in een minihaveplaats waar kinderen met zelfgemaakte zeemanskragen als matrozen aan de arbeid togen. Verrekijkers
kwamen in serie-produktie, pijpjes

werden gestopt en de tatoeage-kraam
raakte overbevolkt. Niet alleen de
jeugd, ook het rekreade team aangevuld met vaders, moeders en vrijwilligers, had er de handen vol aan. De
voeten bleven evenmin zonder werk,
daar zorgden de volksdansen voor.
Wie er zijn gemak van wilde nemen
en nieuwe energie verzamelen, kon
zich tegoed doen aan boterham, een
pannekoek of een beker limonade.
En op gezette tijden dromde de
kinderschare voor de poppekast om
de avonturen van de onverwoestbare
Kizzebiz ademloos te volgen, Dit
vrolijke Rekreadefestijn is niet stuk te
krijgen, dat zal ook volgend jaar weer
blijken.

De provincie Noord-Holland geeft onder bepaalde
voorwaarden subsidie vooremancipatie-activiteiten
met een provinciale of regionale betekenis.
Ook voor 1984 kunnen instellingen, organisaties en
groepen weereen beroep doen op deze provinciale
subsidiemogelijkheid.
Subsidie kan worden verleend vooractiviteiten die
gericht zijn op het uit de weg ruimen van
rolbeperkingen zowel voor vrouwen als mannen en op
het inhalen van achterstanden.
De activiteiten moeten in 1984 plaatsvinden. Een'
belangrijke voorwaarde is dat de initiatieven
bovenplaatselijk moeten zijn. Dat houdt in dat de
deelneemsters/bezoeksters uit tenminste 4
gemeenten moeten komen.
Aanvragen
Voor groepen en organisaties die subsidie willen
aanvragen is een formulier beschikbaar dat volledig
ingevuld vóór l oktober 1983 moet worden ingediend
bij
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
sectie emancipatie
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Er is bovendien nog een folder te krijgen waarin de >
subsidievoorwaarden staan voor 1984.
Voor formulieren, folders en inlichtingen: sectie
emancipatiezaken, tel. 163505.

provinciaal bestuur
van noord-hdlandy^
omroepers
VERLOREN
PORTEFEUILLE
Vrijdagmiddag om ca. 1 4.30
uur in de omg. van het
Huis i.d. Duinen.
Inhoud o.a. foto's van
Zandvoortmeeuwen. Door
dit verlies is 87-jarige man
zeer gedupeerd. Vinder(s)
worden verzocht te bellen
naar nr. 16598
Te koop AUDI 80 LS
2-drs., nov. '80, met.groen
km.st. 30.000 echte km. in
pr. st., schade vrij, 1 e eigen.
Prijs f 14.000.-. Tel. 1 5292
A. Rttmarv

1948

-

1983

35 Jaar tandtechnlker

eanduoor^sc Noerartf

1973

-

1983

ben Jaar
•*vestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
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chr. mavo aan sophiaweg bestaat 25 jaar

Koop nu
Rode Kruis

Op 1 september a.s. bestaat de Christelijke Mavo-school 'Jaap Kiewiet'
aan de Sophiaweg vijfentwintig jaar.
Maar niet onder deze naam en ook
niet aan de Sophiaweg en daarom is
het misschien wel aardig om terug te
gaan naar een andere eerste september, namelijk die van het jaar 1925.
Op die dag werd in de hal dp de bovenverdieping van de Julianaschool
aan de Brederodestraat een christelijk ufö met 30 leerlingen opgericht.

burgerlijke stand

Door teruggang van dit aantal was
het financieel echter niet mogelijk
de school te handhaven en deze
onderwijsvoorziening moest dan ook
van het programma worden afgevoerd. Niet definitief naar later zou
blijken. De behoefte aan uitgebreid
lager onderwijs op christelijke grondslag leidde op 6 september 1958 tot
opening van de Christelijke uloschool, waarvan de oprichting tot
stand was gekomen door goede same vr. Kraan-Meeth
'menwerking tussen de besturen van
de Juliana- en de Wilhelminaschool.
Aanvankelijk werd les gegeven in
enkele lokalen van de Wilhelmina- en
de Mariaschool, tot op 5 maart 1962
het fraaie schoolgebouw aan de Sophiaweg in gebruik werd genomen.
Direkteur Kiewiet, die in de jaren
van krisis, bezetting, evakuatie en
wederopbouw reeds pionierswerk
ten behoeve van het christelijk onderwijs had verricht zag zijn verdiensten enige jaren geleden gehonoreerd met de naamgeving van de
school. In 1974 werd hij opgevolgd
door de heer Berkenbosch, die door
het bestuur eveneens bijzonder
wordt gewaardeerd. Dat bleek tijdens
een onderhoud met de heer Bakker
en mevrouw Luik, voorzitter en
sekretaresse van de Stichting voor
Christelijk Onderwijs in Zandvoort
waaronder de school ressorteert, en
die samen met de heren Poots en
Pitman, resp. penningmeesteren
vice-voorzitterdhet dagelijks bestuur
vormen. Veel waardering was er ook
voor de eerste voorzitter Ds. de Ru
en zijn opvolger de heer Brink die
met inzet van al hun krachten op de
bres hebben gestaan voor het christelijk onderwijs in Zandvoort. 'Er is
vijfentwintig jaar voor gevochten en
ook wij blijven knokken' aldus een
enthoesiaste voorzitter Bakker, die
voorts opmerkte dat in de loop der
jaren wel het een en ander veranderd
is. Gestart als protestant christelijk
onderwijs werd er later een link gelegd naar het katholieke onderwijs.
Dit resulteerde niet alleen in een uitstekende samenwerking maar had
bovendien tot gevolgd dat zich thans
zowel onder de leerkrachten en de
leerlingen als in de achterban katholieken bevinden.

Vrijwillige Hulpverlening

K

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

16 augustus - 22 augustus 1983
ondertrouwd: Johan Huesken en
Christina Maria Thieleman; Jacob
Christiaan Frederiks en Linda Bol;
Hendrik Christiaan de Graaff en Sylvia Schaap.

tig jaar jaar werkzaam bij het christeOok de 'Jaap Kiewiet Mavo' werd,
lijk onderwijs is geen sinekure. Onevenals alle andere scholen, gekondanks zijn bescheiden reaktie slaagfronteerd met een teruglopend aanden we er toch in te weten te komen
tal leerlingen. Daarom was het ver. dat de op 7 oktober 1925 in Amsterheugend dat het aantal brugklassers
dat voor het nieuwe schooljaar werd
dam geboren Jaap Berkenbosch na afingeschreven bijna het dubbele was
loop van de Mulo op zijn zestiende
van verleden jaar.
als jongste bediende ging werken in
een houthandel en pas op zijn acht'Het gaat niet om mij maar om de
school' zegt direkteur Berkenbosch
entwintigste, getrouwd en twee kindewanneer wij hem er voorzichting aan
ren plus de derde op komst, de avondherinneren dat de eerste september
kweekschool bezocht. Zijn eerste
ook voor hem persoonlijk een belang- school was de Paulus School in Amsrijke dag is. Op de kop af vijfentwinterdam, in 1956 gevolgd door de

Wilhelminaschool en later de Christelijke Mavo, waar hij, zoals gezegd
in 1974 de heer Kiewiet als direkteur
opvolgde. 'We werken hard en blijven
optimisties' verklaart de heer Berkenbosch ten slotte.
Wat de jubileumviering betreft: de
ouderkommissie zal er in de loop
van het nieuwe schooljaar op bescheiden schaal, en dan zuiver op de
leerlingen gericht, aandacht aan
schenken.

Ingwersen verlangt binnen tien dagen tekst en uitleg van het kollege
over de gevolgde gedragslijn. Wanneer dit niet gebeurt zal hij zich 'beraden over zijn positie als bestuurslid van de Stichting te Bevordering
van de Jeugdtandverzorging in Kennemerland'. Dat wil zeggen dat hij
voor de eer zal bedanken de gemeente Zandvoort nog langer in de
stichting te vertegenwoordigen.

Wederom roept een epistel van de
schrijftafel van het gemeentebestuur
gevoelens van wrevel en verontwaardiging op. Dit maal bij het lid van de
fraktie van de christen-demokraten in
de gemeenteraad Peter Ingwersen.
Hij is behoorlijk in zijn wiek geschoten door een schrijven van b en w
aan de Stichting ter Bevordering van
de Jeugdtandverzorging in Kennemerland. In die brief deelt het kollege genoemde stichting zonder omwegen mee aan de gemeenteraad te
zullen voorstellen van verdere deelname aan de gewestelijke jeugdtandverzorging met ingang van 1 augustus 1985,af te zien. Ingwersen, die
namens de gemeente Zandvoort in
het bestuur van de stichting zitting
heeft, is van het voornemen van b en
w om uit het samenwerkingsverband
te stappen nimmer op de hoogte gesteld.
Een handelwijze die hij als 'hoogst
inkorrekt' kwalificeert. 'Het zou toch
op uw weg gelegen moeten hebben
om mij, als vertegenwoordiger van
de gemeente Zandvoort in de stichting, bij uw besluitvorming te betrekken, althans mij van uw stappen in
een eerder stadium op de hoogte te
stellen', werpt hij het kollege voor de
voeten.

eonduoortse taerar*

Ingwersen voelt zich door deze gang
van zaken gepasseerd, en dat vindt
hij nog zwak uitgedrukt. Op deze manier behoort men niet met elkaar om
te gaan, merkt hij verbolgen op.
Daarmee stoort men de onderlinge
verhoudingen. Hij vraagt zich af waarom b en w hebben gemeend zo te
moeten handelen.

overleden: Antje Pietertje Roos
geb. Sietsema, oud 53 jaar; Alberdina
Hendrika Schols geb. Bos oud 76
jaar; Hendrika Wilhelmina Adelheid
Reinold, oud 79 jaar; Johannes Theodorus van Gerven, oud 66 jaar;
Simon de Bree, oud 72 jaar; Wilhelmina Charlotte Kessler geb. Heidkamp, oud 82 jaar.

waterstanden

raadslid ingwersen beschuldigd b en w
van inkorrekte handelwijze
De beroering onder de dorpspolitici
over de brief van b en w inzake het
kollege minder welgevallige uilatingen van raadsleden tijdens openbare
kommissie- en raadsvergaderingen
is nog maar nauwelijks tot bedaren
gekomen of er dreigt al weer een
nieuw konflikt te ontkiemen.

geboren: Stephanie, dochter van
M.A. Vork en A.C. Lover; Christiaan
Pieter Willem zoon van R.W Mol en
A.M.A. Overpelt; Bart Keimpe zoon
G.F. Faber en M. Scholtz; Marleen,
dochter van J. Pellerin en S. Rop.

Ook om een andere reden is de brief
van b en w aan de Stichting Jeugdtandverzorging Kennemerland typerend voor de 'dwars door de porseelinkast' aanpak van het huidige kollege. In nauwelijks meer dan enkele
regels zegt het de jeugdtandverzorging in het gewest de wacht aan.
'Hierbij delen wij u mede voornemens te zijn de gemeenteraad in
overweging te geven de deelneming
in uw Stichting met ingang van 1 augustus 1985 te beëindigen'. En dan
volgt nog zo iets als: stuur ons de
onkostenrekening maar. leder motief
of argument voor het besluit ontbreekt. De regeerstijl anno 1800 of
eerder nog de regententijd. Opnieuw
ingevoerd door het b en w-team van
vvd en -rtotabene- de inspraak partij.

aug.
26
27
28
29
30
31

H.W.
05.49
06.26
07.01
07.31
08.06
08.51

L.W.

H.W.

L.W.

13.48
14.26
15.02
15.33
16.07
16.51

18.18
18.49
19.18
19.47
20.23
21.12

02.17
02.49
03.19
03.48
04.23
05.13

Afgelopen zaterdag vond er een langzamerhand bijna traditionele voetbalontmoeting plaats tussen een aantal
juniorenteams van Ajax en Zandvoortmeeuwen.
Op de velden aan de Van Lennepweg bekeken vele enthousiaste ouders en andere belangstellenden de
acht wedstrijden. Ze werden alle gewonnen door de Ajax-teams.
Toch kunnen de junioren van Zandvoortmeeuwen terugzien op een geslaagde en sportieve dag. Het verlies
werd manmoedig geïnkasseerd.
Wel was er een enkele toeschouwer
die zich afvroeg of het krachtverschil
zijn oorzaak vond in mysterieuze
krachten in de sport, in de aanwezigheid van de jongeheer Cruijff, die
ook meespeelde, of in de betere taktlek en techniek van de jeugdige
ajacieden. De meeste toeschouwers
hielden het op het laatste. Het Ajaxjuniorenteam werd overigens versterkt door een authentiek zandvoorter: Pieter Brune die het Ajax-shirt
vanuit Zandvoort heeft veroverd.
De jeugd van Zandvoortmeeuwen
verlangt in ieder geval nu al naar een
revanche in augustus '84.

EBnduoorrse hoeranr

Gezellig

en
Sfeervol
INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Met een blik op het
zonnebad van Groot
Badhuis - Termes
besluiten wij onze
serie van vooroorlogse zomervertier.

Boulevard Barnaart 16 - Zandvoort 02507-14661
(strand Noord bij Circuit)

Dagelijks geopend om 17.00 uur.
OOK AFHALEN is mogelijk!!!

kijkduin
eren-initiatief
overblijven waardoor de haalbaarheid van andere woningbouwplannen-zoals Sterre der Zee-in het gedrang komt.

Tussen de tachtig en honderd ingezetenen hebben afgelopen zondag van
de door de bewoners van Groot Kijkduin geboden gelegenheid gebruik
gemaakt een kijkje te nemen in het
kapitale pand aan de Dr. Smitstraat.
De bezoekers konden zich met eigen ogen overtuigen van de perfekte
staat waarin het drie verdiepingen tellende gebouw zich bevindt en de
mogelijkheden om het geschktte
maken voor jongerenhuisvesting.
Mogelijkheden die werden getoond
door o a schetsen, tekeningen en
een geheel verbouwde kamer.
Sluitstuk van de open dag was een
forumdiskussie in het sousterrain,
waaraan o.a werd deelgenomen
door de gemeenteraadsleden Van
Asperen en Van Caspel (vvd) en Termes (d'66), leden van de werkgroep
jongerenhuisvesting Zandvoort en
de bezoekers Uiteraard stonden de
drie (ver)bouwplannen -in vorige
nummers van de koerant uitvoerig
besproken- centraal in de gedachtenwisseling over de toekomst van Groot
Kijkduin als woonoord. Het publiek,
onder de indruk van hetgeen de bewoners hadden gepresteerd, was
duidelijk gewonnen voor het door de
kijkduiners in samenwerking met de
werkgroep jongerenhuisvesting en
een hoofdstedelijk architektenburo
uitgewerkte plan voor een grondige
opknapbeurt en een gedeeltelijke
renovatie van het gebouw. Dat bleek
uit de soms enthoesiaste reakties
voor het jongereninitiatief.

De kans dat hun idee het haalt is
overigens gering want de voorkeur
van de meerderheid van de gemeenteraad gaat totnogtoe u ir naar de afbraak van Groot Kijkduin en nieuwbouw (40 zgn. HAT-eenheden) op
die plek. Het gaat de gemeente wel
ruim f 270.000- ekstra kosten en betekent een flinke deuk in het subsidiepotje waaruit genoemd bedrag moet
worden gehaald. Volgens ijverige
rekenaars zou er nog maar f 70.000.-

Hoe het ook zij de bewoners van
Groot Kijkduin en hun sinds afgelopen zondag flink gegroeide aanhang
onderde bevolking blijven hopen op
een gunstige wending voor het
woonalternatief binnen de solide muren van het imposante gebouw. Als
de politieke wil volgende week dinsdag in de vergaderzaal van het
dorpsparlement aanwezig is kan het
lukken. Goede en goedkope huisvesting voor tientallen jongeren in
Kijkduin.

Bediening in originele Indonesische kleding
Indonesische muziek en exotische sfeer.
Nog de ECHTE Indonesische smaak met pittige kruiden,
en nog origineel geroosterde saté's
met IEDERE MAANDAG - SMULDAG
d.w.z. ONBEPERKT eten (geen saté)
voor slechts f 21 .50 p.p.
Het Indonesisch BAR-GRILL RESTAURANT met
uitgebreide rijsttafels, maar ook eenvoudiger gerechten.,
In de WEEKENDS LIVE MUSIC of DANSSHOWS
Na 22.00 uur ook alléén voor een drankje.

KOM EN MAAK KENNIS

Indonesisch eten is anders dan Chinees-indisch eten, maar
dat wist u waarschijnlijk al

Dat moet toch zwaar wegen voor
een gemeenteraad die koerst in de
richting van een zuinig beleid en
voor minder geld het taken- en dienstenpakket handhaven.

kerkdiensten

eanduoortee hoeran?1

braderie trotseerde wolkbreuk

foro Jacob Koning

HERVORMDE KERK
zaterdag 27 augustus a.s.:
19.30 uur : dienst in de duitse taal
zondag 28 augustus a.s.:
10.00 uur: de heer j. lasthuis.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 augustus a.s.:
10.00 uur : Mevr. N. van Keulen-Schaafsma - overveen.
PROTESTANTENBOND
zondag 28 augustus a.s.:
10.30 uur : ds. A. Noorman, Bussum
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 augustus a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
20.00 uur: eucharistieviering in de duitse taal
zondag 28 augustus a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met st. •
Ceacilia koor.

medische dienst

maak

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-31 3233.

De tweede en laatste braderie van het zomerseizoen moch t zich opnieuw verheugen in een grote belangstelling van de zijde van het publiek in- en buiten Zandvoort. Ook een stevige plensbui kon de animo om
koopjes te halen bij de talrijke standhouders niet verstoren. Nadat de regenbui was weggetrokken bood
de braderie weer dezelfde aanbiek als aan het begin. Een lange sliert bezoekers langs de kraampjes en
stalletjes in de dorpskern.

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 (dag en nacht).

•

energiebesparing moet rol gaan spelen
bij voorbereiding bestemmingsplannen
. Notulen van de vergadering van
28 juni 1983.
2. Ingekomen stukken:
Brief dd. 16 juni 1983 van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs
houdende verzoek om bij het opstellen van de gemeentebegroting
voldoende middelen beschikbaar
te stellen voor de kosten van de
adviesorganen en het lidmaatschap
van voornoemde vereniging.
Brief dd. 1 augustus 1983 van mevrouw M C Paap-Verhulst waarin
zij zich beklaagt over de heffing
van diverse belastingen alsmede
over het gebruik van een teellandje.
Brief dd. 11 juli 1983 van de Werkgroep Kinderdagverblijf waarin gevraagd wordt om beschikbaarstelling van een ruimte in de Josina v.
d. Endenschool alsmede te bewerkstelligen dat een aanvraag om subsidie bij het ministerie W.V.C,
wordt ingediend.
3. Begrotingswijzigingen enz.:
29e wijziging algemene dienst en
daarbij behorende bedrijfsbegrotingen 1983 voortvloeiende uit de
voorjaarsnota 1983.
4. Onderwijsaangelegenheden.
5. Transakties onroerend goed.
6. Bestemmingsplannen e.d.:
a. vaststelling bestemmingsplan
'Natuur en rekreatiegenieden';
b. voorbereidingsbesluit Haarlemmerstraat 8;
c. voorbereidingsbesluit Dr. C.A.
Gerkestraat 20 'De Schelp'.
7. Groot Kijkduin.
8. Nieuwe statuten Stichting vvv
Zandvoort.
9. Schorsing beschikking G.S. tot
niet ontvankelijk verklaring van de
vergunningaanvrage van Cenav bv
ingevolge artikel 17 Wgh.
10. Overeenkomst inzake verhuur
perceel Zeestraat 27.
11. Garantie huur- en opstalrecht
Z.S.V. Zandvoortmeeuwen, afdeling voetbal.
12 Vragenlijsten nieuwbouw en vernieuwbouw 1984.
13. Beschikbaar stellen krediet t.b.v.
treffen voorzieningen in gemeentewoningen.
14. Geldelijke steun buitengewoon
onderhoud 24 woningen Linnaeusstraat en 78 woningen Van
Lennepweg.
15. Garantie geldlening 56 woningen
Julianaschool - St. Agathakleuterschool.
16. Vaststelling rampenplan.
17. Vergroten raam gemeentewoning
Hobbemastraat.
18. Uitbreiden watertappunten 'De
Zeereep'.
19. 2e Suppletoire begroting 1983
Stichting Openbare Bibliotheek.
20. Konsolidatie vlottende schuld.
21. Garantie geldlening partikuliere
woningbouw.
22. Opnieuw vestigen stemburo in
Nieuw Unicum.
^3. Benoemingen enz.:
a. 2 plaatsvervangende leden in
de kommissie voor de verlening
van bijstand;
b. lid emancipatie-kommissie.
M. Rondvraag.

Als het forse aantal bestemmingsplannen dat op dit moment in Zandvoort in de maak is, alsnog aangepast
moet worden aan de nieuwe wensen
uit Den Haag, krijgt de ambtenarij
binnenkort handenvol werk.
Het gemeentebestuur heeft onlangs
een brief ontvangen van de ministeries van ekonomiese zaken en van
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en miljeu. De regering wil dat
bij de voorbereiding van ruimtelijke
plannen meer aandacht wordt besteed aan energiebesparing. Daartoe
heeft ze een aantal mogelijkheden
op een rijtje gezet. Die 'aandachtspuntenlijst' is bedoeld om plaatselijk
het denken over konkrete energiebesparingen te bevorderen.
Het heeft weinig zin, meent de centrale overheid, om op rijksnivo grootse energieplannen op te stellen of
anderszins de burger te adviseren bij
koud weer de gordijnen dicht te doen,
als lokale plannenmakers en bouwmeesters zonder overleg te werk
gaan. Veel energiebesparende maatregelen vergen nauwelijks investeringen. Oriëntatie van woningen op
het zuiden bijvoorbeeld of de aanleg
van een bosgebied of bomenrij juist
aan de koude en winderige zijde van
een woonwijk. In een bestemmingsplan kan men van te voren rekening
houden met de mogelijkheden op de
bouwplek. Mag er een windmolen
verschijnen, zijn zonnepanelen wenselijk, hoe staat het met de vorm van
huizenkompleksen of gebouwen. Een
groot buitenoppervlak kan wel ekstra dik geïsoleerd worden, maar dat
is duur en hetzelfde effekt kan ook
bereikt worden door een meer kompakte bouwvorm. Het verhogen van
de woningdichtheid in een buurt
werkt positief, evenals het achterwege laten van al te abrupte hoogteverschillen.
Ook het verkeer vraagt een flink
stuk energieverbruik. Het aantal verkeersbewegingen, de afstanden en
de keuze van het vervoermiddel
worden beïnvloed door de ruimtelijke
inrichting van een gebied. Goed uitgekiende en liefst beschutte roetes
voor wandelaars en fietsers, gemakkelijke aansluitingen op het openbaar vervoer, zijn een alternatief
voor de bezinevretende vierwielers.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30- 12.30 uur
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

c'estbon

Kerkstraat 2a, Zandvoort

De zandvoortse struktuurstudie, een
ontwerp gereed gekomen in 1980,
besteed geen woord aan het energieprobleem. Het gemeentebestuur
heeft beloofd haar plannen met de
ruimtelijke ordening van de badplaats
nog dit najaar naar buiten te brengen.
De ambtenaren hebben hun arbeid
al gedaan en het is dus niet erg waarschijnlijk dat de aandachtspunten nog

voor e*n
omroepwti*

kollege zou mening kunnen peilen
over uitbreiding kabel-tv
TV van britse bodem is wel mogelijk
in de Bollenstreek, maar niet in
Zandvoort, als we de nv. Casema uit
Rijswijk moeten geloven.
Al eerder hebben we de lezers bericht dat de CAI-Haarlem, die in deze
kontreien de tv-uitzendingen distribueert, aan het zandvoorts gemeentebestuur heeft gevraagd zich te bezinnen op uitbreiding van het net met
BRT-1 of BBC-1. Te duur vonden
burgemeester en wethouders, bovendien zou de beeldkwaliteit te
wensen over laten. Zij gingen daarbij
af op het negatieve advies van de
Casema, de techniese raadslieden
van de gemeente.
In de bollenstreek, naast de deur om
zo te zeggen, wil de Casema, die aldaar als eksploitant optreedt het net
echter wel uitbreiden, niet met de
eerbiedwaardige engelse zender
BBC maar met haar kommerciele
zusje Anglia-tv. Driekwart van de
kabelabonees wisselt daar het 2e
belgiese net, het franstagelige RTBF2, met genoegen voor in, zo
bleek uit een enquête die de Casema
gehouden heeft. Door de ruil hoeft
het abonnementsgeld niet te worden
verhoogd.
Het is een raadsel waarom de Casema de zichtzendingen van overzee

goed genoeg acht voor bijvoorbeeld
Noordwijkerhout, maar niet voor
onze eigen badplaats. De voorlichtingsdienst van het bedrijf zwijgt in
alle talen en verwijst tenslotte naar
een in het buitenland vakantie vierende direkteur. Er is volgens de
dienst verder niemand in het omvangrijke bedrijf die er ook maar de geringste notie van heeft.
Merkwaardig, en dat geldt ook voor
een keuze van een zender. Daarbij
dringt zich direkt de vraag of nederlandse adverteerder op deze wijze de
kans krijgen buiten de Ster-orde om
binnen te dringen in de hollandse
huiskamer.
Het antwoord zal om zomerse redenen nog even op zich laten wachten. Wellicht kan het zandvoortse
gemeentebestuur ondertussen de
mening van de bevolking peilen over
een soortgelijke zenderruil tussen
BBC en een van de duitse netten. Het
moet niet al te moeilijk zijn een vragenlijstje toe te voegen aan de kabelrekening.

12136

omroepers
TE KOOP
KAPTINO BRANDKAST
dubbeldeurs / partnerslot.
1.80 m. hoog/1.00 m breed/
60 cm diep.
Te bevr. Drij. van Deursen,
Schoolstraat 2 - Zandvoort.
Net meisje .zoekt zo spoedig mogelijk appartement
of 2 (zit) kamers m. gebr. v.
sanitair. Huur maks. f 500.p.mnd. Vrijdagavond bellen
en zaterdag voor 12.00 uur.
Tel. 03404-1 4893 of b.g.g.
05208-67824
A. Rttman

1948

-

1983

35 Jaar tandtechnlker

1973 1983
ttenjanr
gevesügd In Zandvoort
telefoon 1 43 85

Zandvoort, 24 augustus 1983
Onderstaande groepen en personen doen een beroep op de

gemeenteraad om "GROOT KIJKDUIN" te behouden.
Een vernieuwd Stationsplein als visitekaartje van Zandvoort
mag nooit ten koste gaan van de meest kwetsbare groep
woningzoekenden.
Met de verbouwing van "GROOT KIJKDUIN" heeft de
Gemeente Zandvoort een unieke mogelijkheid om betaalbare
jongeren-huisvesting te realiseren.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN
Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

even snel verwerkt zullen worden.
Toch zou het zeker aanbeveling verdienen rekening te houden met de
rijksbrief alvorens de raad definitief
haar fiat geeft. Het drieledige doel
van de haagse overheid: beperking
van de energievraag, groter verscheidenheid van energiebronnen en matiging van de woonlasten, is best de
moeite waard.

BEL

belangrijke adressen
i4444 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

mijn bakk*r
•inde 1746
in 3
•a winkelcentrum
NMUW Noord
Tel. 12129

* twtflwielerbadrijf
Haltastraat 18 - Zandvoort
Tctofoon 02507 - 1 44 99

ppr
psp
cpn
eva
't vrouwenkai'ee
st. iwanowitch
stichting ten behoud v. kijkduin
whz
lobh

st. wel
willem de goede - maatsch. werker

hans fisher
gerda fisher-kop
fam. a.p. bol
monica cantesan

clara nijssen
wim kluijskens
roland v. tetterode
elisabeth quarles v. uiïord
marijke kamper
olivier van tetterode

Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat 47 - Zandvoort
telefoon 13965-15829
Met ingang van l september a.s. starten alle
dames-, heren- en jeugdclubs
AEROBIC
BADMINTON
JEUGDJUDO v.a. 5 jaar
JIÜ JITSü
JUDO
VOLLEYBAL
SQUASH

SAUNA
ü bent weer van
harte welkom in onze
geheel gerenoveerde
SAUNA-ACCOMMODATIE

Te koop
STATIONSSTRAAT 20a
achterhuis met 3 kamers, plaatsje.
Vraagprijs f 50.000.- k.k.
Inlichtingen

CEfVE

makelaar/ 0.9.

Telefoon 02507-1 2614

TE KOOP
GEVRAAGD
tegen kontant betaling
STRANDPAVILJOEN
telefoon 020 - 76 06 00

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS
Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

centrale verwarmng
airconditioning
loodg etersbedrijf
uw oritend installatiebureau voor centrale

verwarming, airconditioning en (oodgieterewerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh ormesstraat 38/zandvoort/
tetef ooo 02507 - 1 84 84*

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.
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSFORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
i id' N V Q,(B
VQOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

(VoortMMi Jac. Koper. Dorptplein 11, Zandvoort)
Varbindingtwag 38
Telefoon 023- 260633
Informatie» betreffend» Bagrafaninan of Crematies
gehMl vrijblijvend
QMH lidmaatschap

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

b v.: '..

..315428.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 00 of 1 4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,Da Drie Starren,
Lange Bogaafdttraat 6 - Haarlem
(bij de Botarrnarkt)

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 15 juli 1983 bij
hen is ingekomen een aanvraag van autobedrijven Rinko te Zandvoort, vooreen vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een herstelinrichting voor motorrijtuigen, gelegen aan de
Curiestraat 10 te Zandvoort. Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen,
de vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en
andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 25 augustus'1983 tot
25 september 1983 voor een ieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Een
ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken
ter inzage worden gelegd. Indien daarom
wordt verzocht kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en de belanghebbenden die aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de Kroon.
Zandvoort, 25 augustus 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris.
De burgemeester,
J. Waaning, l.s. H. Machielsen.

DIVERSEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter openbare kennis, dat hun college
bij besluit van 12 augustus 1983, als gedeelte
der gemeente waar het bepaalde in artikel 52
van de Algemene Politieverordening van toepassing is, de navolgende terreinen hebben
aangewezen:
de terreinen van de Amsterdamse gemeentewaterleidingen, voorzover gelegen op het
grondgebeid van de gemeente Zandvoort.
Voormelde bepaling houdt in, dat het een
ieder, die een of meer honden onder zijn
hoede heeft, verboden is, deze te laten loslopen op bovengenoemde terreinen.
Dit verbod is van kracht gedurende het gehele jaar.
Zandvoort, 25 augustus 1983.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Waaning l.s.
H. Machielsen.

lal. 023-31 1460

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt

Drukwerk voor iedereen!
DRUKKERIJ

Van Petegem b.v.
Korfcpad 6 - Tri. 12703 - Zandvoort

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

REISBUREAU KERKMAN
Fatima s gek op dieren Toch zal je haar niet gauw een hond zien aaien "Wat heeft dat meisje tegen
honden' v aaq je je af Het antwoord is simpel
F-atima b Moslim En volgens de Islam is een hond een onrein dier dat ]e bijvoorbeeld nooit in huis zal
nemen He is goed om dat even te weten als je met je hond een bezoek wilt gaan brengen aan Fatima
Net zoa s het goed is om even te weten dat er in Nederland kinderen wonen van een heleboel verschülende nationaliteiten en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen echt niet allemaal
hetzelfde zijn t Zou trouwens een saaie boel woiden "

Leukdcrt we hi Nederland niet allemaal hetzelfde zijn.

voor al uw reizen
Grote Krocht 20 tel. 12560

83e jaargang no. 65

dinsdag 30 augustus 1983

eanauoorrSE
«m*am^|H^^B||

• f*^ ^^l ^" ^"f0 *•*%

nieuwsblad vbor'zaridvôort bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 1517 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507),121,35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. '
tosse 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
1

zwemvierdaagse in de duinpan
feest voor jong en oud
De zwemvierdaagse in de Duinpan heeft
nog nooit zoveel deelnemers getrokken
als dit jaar.
Honderden waterliefhebbers hebben
zich met veel genoegen door het bad geploeterd en kunnen het evenement op
hun erelijst bijschrijven. De oudste zwemster, mevrouw Arendje Koper, 81 jaar,
die voor de vierde maal present was, ontving uit handen van direkteur Mollerus
behalve een medalje ook een fiks bos
bloemen.

L.W.

H.W.

H.W.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

09.52
11.09

17.52
19.10
07.49
09.14
10.24
11.15
12.05
12.45
13.29
14.16

22.21
23.47
12.37
13.58
15.03
15.49
16.28
17.11
18.00
18,41

06.21
07.49
20.38
21.58
23.03
23.48
00.26
01.10
02.00
02.41

01.13
02.24
03.17
04.06
04.46
05.29
06.16

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
woensdagavond van 18.30- 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Het hometrainerkampioenschap, geleid
door Peter Versteege, kreeg dezelfde winnaar als in 1982, tempobeul Daan Kuyken. Dameskampioene werd mevr.Koper
op de pedaal gevolgd door mevr.Schoorl
en mevr. Soepboer. Bij de meisjes tot
16 jaar draaiden 1. Helen Schilder 2, Renee Verdonk en 3.Mandie Schoorl de
trappers het snelst rond. Roei van Dijk
werd winnaar bij de jongens en H.van
Meteren was in de veteranenklasse niet
te kloppen.

BEL
vooraan
omroeper tja
12135

De jeugdige Eric Box werd kampioen duikplankhangen '83

In 1984, zo is al aangekondigd, zullen
splinternieuwe watervariëteiten bedacht
worden, want zeker in zwemmerskringen geldt: stilstaan is ondergaan.

foto Dick Loenen

In (Je maand juli is weer een schat aan
voorwerpen opgedolven die door vergeetachtige eigenaars zijn achtergelaten
of zoekgeraakt onder het zand. Het betreft:

Behalve de vvd, hebben alle partijen
nog een slag om de arm gehouden.
Maar het liberale standpunt -kaalslag
en nieuwbouw- lijkt veruit de beste
kansen te hebben. Enkele dagen na
de open dag, die de bewoners van
het pand aan de Van Speijkstraat
onlangs organiseerden, heeft de landelijke organisatie belangengroepen
huisvesting een uiterste poging gedaan middels een brief aan de ge- '•
meenteraad het tij te doen keren

1 nieuwe surfplankmast; surfplank; 2
spijkerjacks;4brillen; 5 portemonnees;
wit vest; koeltas; kampeertent; 2 slaapzakken; damesjasje; trouwring; wieldop
-VW-GTI; 2 horloges; zonnebril; lederen
tas; koffer; sporttas; paraplu; regenpak;
2 kunstgebitten; barkruk; koffer met
gereedschap; helm; schildpad.
Voor inlichtingen kan men zich wenden
tot de gemeentepolitie, Hogeweg 37 of
telefonies onder nummer 13043.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

® Het is lang goed gebruik geweest
bij strandbezoek zelf broodjes, versnapermgen, limonade of een thermoskan met thee mee te nemen. Het
binnensmonds gemopper daarover
van de lokale neringdoenden is in
een andere klaagzang overgegaan nu
die gewoonte door veel bezoekers is
afgezworen Steeds meer dagjesmensen proppen de tas niet thuis
meer vol, maar in de badplaats. Zonder te betalen. In de afgelopen dagen
vertrok een 52-jarige man met een
'gratis' fles sherry', een 73-jarige
amsterdamse zonder betaling met
drie pakjes echte boter en een 18jarige buitenlander met een mand vol
boodschappen. Ook een 36-jarige
hoofdstedelinge meende dat m een
supermarkt zo volgeladen men een
paar artikelen niet erg zou missen.
• Hoewel een meer vredelievende
sfeer in de avonduren al snel begint
weer te keren in zandvoorts dorpskern, ging het jongstleden vrijdagnacht nog wel een paar keer mis. Het
Kerkplein is wat dat betreft een vertrouwd en overvol dekor Agenten te
voet kregen er te middernacht een
bierglas naar het lijf gegooid. Het
glas schampte langs het hoofd van
een voorbijganger en raakte de ordebewaker op de schouder. De dader
bleef anoniem m de massa
O Wie mocht denken dat de gemeentelijke wegsleepregeling meer als
dreigement gehanteerd wordt dan
werkelijk uitgevoerd, lijkt zich toch
te vergissen. Zaterdagmiddag werden er in ieder geval 35 autoos met
de takelwagen opgehaald Het merendeel uit de omgeving van het circuit. Het hadden er ons msziens net
zo goed 350 kunnen zijn. maar daar
was geen beginnen aan

vanavond valt beslissing
over groot
Enige uren na het verschijnen van
deze editie zal de gemeenteraad een
besluit nemen over de toekomst van
Groot Kijkduin. Welk bouw- en verbouwplan vanavond de eindstreep
haalt, is tot op heden verborgen in
het brein van de geachte afgevaardigden.

GEVONDEN VOORWERPEN

Uitsluitend elke tweede en vierde woensdag van de maand is er een kijkdag voor
gevonden fietsen. Tussen 14.00 en 15.00
uur in de opslagloods aan de burg.van
Alphenstraat.

H.W.

adviesdiensten

De overige aktiviteiten, georganiseerd
door de jubilerende zwem-en poloklup
de Zeeschuimers, hadden evenmin te
klagen over gebrek aan belangstelling.
Het oosters parelduiken werd metspanning gevolgd en bij het springplankhangen gingen de handen op elkaar voor de
vestiging van een nieuw rekord. Dat
kwam op naam van Eric Box uit Haarlem, die het 2 min. 23 sek. volhield. De
jonge zandvoorters Ralph Soepboer en
Ferry Goosen haalden de twee minuten
eveneens ruim en verdeelden de 2e en
3e prijs.

Ook ditmaal waren er genoeg mensen
die het zelfs onder water niet konden
laten zich op wielen voort te bewegen.
Vier avonden lang bestreden tientallen
bakfietsenteams elkaar op de bodem
van het bad. In de finale op vrijdag kwamen Coster/Bruinis als eersten boven
water. Die laatste avond was trouwens
in alle opzichten een feest, waar duizenden bezoekers van hebben genoten.

sept.

Het lobh bekommert zich vooral om
de woningzoekenden met een laag
inkomen en weinig kansen op de
woningmarkt. Volgens de organisatie
biedt het projekt Kijkduin eindelijk
een gelegenheid om nu eens aan
deze groepen tegemoet te komen.
Wel is in de badplaats de laatste tijd
veel gebouwd voor alleenstaanden
een tweepersoonshuishoudens maar
de huren zijn daarbij voor een
groeiend aantal woningzoekenden te
hoog. zo zegt het lohb.

Jongeren zijn namelijk niet alleen
'starters' op de woningmarkt maar
ook op de arbeidsmarkt. Dat is een
weinig rooskleurige situatie, de
werkeloosheid is groot en wanneer
al een baan gevonden wordt betreft
het vaak part-time werk. De daling
van uitkeringen en jeugdlonen maakt
het er niet simpeler op om akseptebele
huisvesting te vinden. Het jeugdloon
van 18 t.e.m. 22 jarigen ligt tussen de
f 700.- en f 1.200.- per maand, de
RWW uitkeringen tussen de f 700 voor deze groepen woningzoekenden
en f 900.immers weinig of niets te vinden in
Zandvoort
Volgens de berekeningen van de belangenorganisatie zullen bij nieuwDe Werkgroep huisvesting Zandvoort.
bouw op de plek van Kijkduin netto •
d:e het met de strekking van deze
huren ontstaan van ca f 280.- mede
brief roerend eens is probeert onmogelijk omdat de gemeente bereid
dertussen langs andere wegen de
is f 273.000 - m het projekt te steken
sloop van Kijkduin te verhinderen
om de grondkosten te drukken. Bij
Tijdens de hoorzitting in het provincieuitvoering van hei derde alternatief
huis te Haarlem waar de werkgroep-de kombinatie van verbouw van het
leden hun bezwaren tegen de nieuwhuidige gebouw en latere nieuwbouw
bouwbestemmmg mochten toelichten,
op het achterterrein- zouden de huren
verklaarden ze dat er pogingen worf 50.- lager uitkomen, een aanzienlijk
den ondernomen om het voormalige
verschil voor de weinig kapitaalkrachkindertehuis op de lijst van monutige jongeren.
menten te krijgen. Het zou voor vriend
en vijand ongetwijfeld een grote v^rHet landelijk overleg dringt er bij de
rassing zijn als Groot Kijkduin werd
raad op aan de belangen van de
aangewezen als 'beschermd dorpslaagstbetaalden centraal te stellen en
gezicht'.
deze voorlopige laatste kans niet verloren te laten gaan Er is tot nog toe

eanduoortse Noeraff

met bekerwedstrïjd opent zvm
voetbalseizoen '83-'84

Belangrijk
voor

kabel~tv abonnees
in Zandvoort

Aanstaande zaterdag spelen de voetballers van Zandvoortmeeuwen de
eerste officiële wedstrijd. Om 18.30
uur kunnen de vele fans langs de zijlijn elkaar op de plus- en minpunten
van het team wijzen, als de uit hun
zomerslaap gewekte dribbelaars op
het hoofdveld het bekerduel tegen
Kennemerland uitvechten.

NIEUW ADRES EN TELEFOONNUMMERS
VANAF 30 AUGUSTUS 1983.
Om tot een snellere en efficiëntere
storingsbehandeling en informatiebeantwoording
te komen, zijn de telefoonnummers voor het
melden van storingen en inwinnen van informatie
inzake de kabeltelevisie gewijzigd.

Hoe de selektie er voor het nieuwe
seizoen uit gaat zien is nog niet bekend gemaakt. Op dit moment laat
een aantal spelers nog verstek gaan,
omdat hun vakantiedroom nog niet
ten einde is of verplichtingen hen elders roepen. De stuurlui aan de wal
zullen hun prognoses voor het komend jaar,een definitief oordeel over
de vaardigheden van het elftal dus
even moeten uitstellen. Wellicht dat
de kompetitiewedstrijd tegen Ado 20
in Heemskerk op 11 september al
meer duidelijkheid geeft.
Onplezierig voor de zandvoorters is
het in ieder geval dat de verbouwing
van de kleedkamerakkommodatie nog
niet af is Sekretaris Alblas hoopt dat
de renovatie medio oktober goeddeels zijn beslag kan krijgen. Tot die
tijd zullen een aantal thuiswedstrijden
verplaatst moeten worden, te beginnen met het duel tegen Alcmaria.
Een domper op de voetbalvreugde
en een slecht begin voor de gewenste klantenbinding, al laat de vaste
aanhang de meeuwen nimmer in de
steek
Trainer Willem Groen heeft zonder
mankeren de opbouw van het team
ter hand genomen. Een stevige konditietraining met veel variatie en het
nodige balplezier moet ZVM klaarstomen om de race naar de top van

nieuws
kort & klein
• Op de Zandvoortselaan tussen
Bentveld en Zandvoort mogen automobilisten heel even ekstra gas geven om daarna direkt weer in te houden. Tussen de borden van de bebouwde kom in beider lokaties -een
afstand van 750 meter- is de toelaabbare snelheid sinds kort 80 km per
uur, overal elders op de toegangsweg
naar de badplaats niet meer dan 70.
Niet erg logies en verkeers gevaarlijk vindt het gemeentebestuur, dat
het rijksbesluit om op die plek de
vaart der vierwielers met 10 km. per
uur te verhogen, bestreed bij de
Raad van State. Deze scheidsrechter
zag er echter geen kwaad in. In goed
vertrouwen dat de dames en heren in
het verkeer na de korte demarrage
hun paardekrachten op tijd zullen beteugelen

De nieuwe nummers zijn:

Informatie: 02522-1 7550
Storingen: 02522-175 53
of schrijf naar N.V. Casema,
v.d. Berch van Heemstedeweg 7,
2215 RK VOORHOUT.

Casema

de 2e klasse te beginnen. De samenhang in het elftal, aan het eind van
het vorig seizoen volledig zoek, vertoond gezien de oefenwedstrijden tegen Tester 2, Sliedrecht en DIO duidelijk een stijgende lijn. Individueel is

Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

CURSUS ENGELS
Van september t.e.m. april zal in het
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te
Zandvoort, een cursus Engels gegeven worden
op de woensdagavond voor

de goede vorm nog niet bij iedereen
aanwezig, maar dat is bij de start niet
zo'n ramp zolang de meeuwen als
hechte eenheid op het veld opereren.
Dan krijgen de spelers volop de gelegenheid naar hun top te groeien.

beginners + gevorderden
Het accent ligt op spreken en verstaan, dus geen
schriftelijk huiswerk.
Lesgeld f 30.- per maand.
Kennismakingsavond:
woensdag 7 september
om 19.00 (beginners) en 20.00 uur (gevorderden).

onbespoten landbouwgewas
is weer terug in zandvoort
Het natuurvoedingswinkeltje aan de
Grote Krocht zal op vrijdag 23 september a.s. haar deuren weer openen
voor de liefhebbers van biologies
voedsel.
De zaak was voorheen gevestigd als
'de Gouwe' in de'Haltestraat, verhuisde dit jaar naar de Grote Krocht waarbij de naam 'Salomo' kreeg, maar
kon het al na korte tijd niet meer bolwerken. Ingezetenen van de kustgemeente die hun eetgewoonten hadden ingesteld op de gezonde produkten, moesten daarna enige tijd hun
inkopen doen in Haarlem. Zandvoortse Ansje Molenaar was alleminst tevreden met die situatie en besloot
een kompagnon op te zoeken om de
winkel nieuw leven in te blazen. Dineke Westerbeek wordt nu haar rechterhand in de zaak, die onder de naam
Lentebloesem' verder gaat

Over enkele dagen gaat het onbespoten en zonder kunstmest geteelde gewas weer over de toonbank.
Het assortiment bestaat uit het basisapkket d.w.z granen, groenten, peulvruchten, vclkoren- en desembrood.
Daarnaast zijn er artikelen verkrijg• Het werkschema bracht vorige week baar die de overgang van de gebruikelijke voeding naar het natuurlijke
het inbrekersgilde in de wijk nieuw
eten moeten vergemakkelijken Voor
noord In de Van Leeuwenhoekstraat
adviezen overvoeding en gezondheid
slopen langvingerigen donderdag een
kan de klientele bi] Dineke terecht
woning binnen en gingen er vandoor
Zij heeft ervaring opgedaan bij het
met een dikke portemonnee, inhoud
koken in een natuurvoedingsrestauf 500 - Ook werd een bezoek afgerant en het gereed maken van maallegd aan de Celsiusstraat. daar vertijden voor zieken.
dween een beurs met f 50.-, een
antiek gouden vestzakhorloge en een
Aan het Kushi-instituut te Amsterdam
gouden ketting Tenslotte werd deis ze verder onderwezen in oosterse
zc-ifde day een postboks opengebrofilosofie en geneeskunde, diagnose
K?n in de Lorentzstraat.
en akupressur. Het wekt dan ook
geen verbazing dat behalve de verkoop ook de filosofie achter het nieuwe konsumptiepatroon de nodige
aandacht zal krijgen. Het ligt in de
bedoeling binnenkort te beginnen
met een serie kursussen Uiteraard
kooklessen, maar ook bijeenkomsten
waarin voetmassage, akupressuur en
gezondheidsdenken aan de orde koken. De in de badplaats niet onbekende Alfons Zwetsloot -hij verzorgde

ENERGIE

lat,e maatscnapu'i

casema gevestigd te s g'aveinage

ZWEMLESSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
moeder - baby, jeugdlessen v.a. 3 jaar
voor het KNZB-diploma, konditie- en zvvemgymnastiek voor volwassenen,
overdag en 's avonds vrij zwemmen.
Neem een proefles voor kennismaking.
Sportacademie NAUWELAERTS DE AGE
sinds 1945
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
telefoon 023-27 66 67

al een aantal malen lezingen- verleent daarbij zijn medewerking.
Het programma ziet er als volgt uit:
14, 18 en 28 september van 20.00 tot
22.00 uur: voetrefleksologie; 11, 18, 25
okt, 1, 8. en 22 nov. van 19.30 tot
22.00 uur: herfst/winterkooklessen
voor beginners:
5.19 okt., 9, 23 nov. en 7 dec. van
19.30 tot 22.00 uur: lezingen door
A Zwetsloot.
5 okt.: gezichtsdiagnose.
9 nov.: jezelf genezen en ziekte voorkomen.
23 nov.: zichtbare en onzichtbare
energie.
7 dec : verleden, heden en toekomst.
Inlichtingen over de kursussen, onkosten e.d. zijn te verkrijgen bij 'Lentebloesem' aan de Grote Krocht 27.

Sankties tegen
ZUID-AFRIKA

- wanneer?
DE VRIJHEIDSSTRIJD
GAAT DOOR!

.omroepers
Te koop aangeboden:
plm.600 platte dakpannen.
Tel. 17287

A. Rftman.
1948 1983
35 Jaar tandtochnlker
1973 1983
ttoniaar
gavasügd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

STEUN HET
A.N.C.
GIRO 26655

Bevrijdingsfront
KZA
Amsterdam

WINTERTENNIS EN CLUBLESSEN
overdag en in het weekeind
speciale jeugdkursussen na schooltijd
privelessen
baanverhuur
Sportacademie NAUWELAERTS DE AGE
sinds 1945
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
telefoon 023-27 66 67

IAZZBALLET - AEROBIC DANCE
7 september a.s. aanvang nieuwe kursussen
Jeugd na school, volwassenen 's avonds
Speciale zaterdagochtend en zondagochtend
aerobic - dance lessen
Neem een proefles voor kennismaking.
Sportacademie NAUWELAERTS DE AGE
sinds 1945
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
telefoon 023 - 27 66 67

Geef
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lucht
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slag om kijkduin
liep fiks uit de hand
Bewoners van Kijkduin en medestanders hebben dinsdagavond veel konsternatie verwekt, zowel in als buiten
de raadszaal
Tijdens de vergadering gaven ze met
applaus, met boe- en blabla-geroep
luidruchtig blijk van hun goed- of
afkeuring, als de volksvertegenwoordigers hun standpunt over de toekomst van het gekraakte pand uiteenzetten. Spandoeken gingen de
lucht in en het op en neer halen van
een duim van abnormaal formaat
werkte als barometer van hun gevoelens. Toen het afbraakbesluit onherroepelijk gevallen was en de bijeenkomst geschorst, lazen de woedende
krakers een verklaring voor.

raad koos
voor sloop
en nieuwbouw
Het voorstel van b en w om het verbouwplan van Groot Kijkduin in de
prullemand te gooien en tot sloop en
nieuwbouw aan de Van Speijkstraat
over te gaan, werd dinsdagavond in
de raad door vvd, inspraak nu en gemeentebelangen bekrachtigd.
De talrijke bijeenkomsten in het afgelopen jaar waar alternatieven voor
de afbraak werden uitgewerkt, bleken tenslotte schijnmanoeuvres.
Machteloos moesten d'66, cda en
pvda toezien hoe de regerende koalitie, die medio '82 al aangekondigd
had nieuwe huizen en een mooi stationsplein te prefereren, de buit binnenhaalde. Voor de werkgroep huisvesting Zandvoort, die het gebouw
wilde behouden voor goedkope jongerenhuisvesting, was er niet meer
dan een woord van dank voor hun inspanningen en mooie historiese
overzichten.

23 augustus - 29 augustus 1983
ondertrouwd: Harry Marinus Langenhein en Lenneke José Minden;
Jacobus Lambertus van de Graaf en
Maria Wiebrigje Kroese.
gehuwd: Jacobus Paulus Alessie
en Veronica van der Klugt; Albert Bol
en Kathleen Mary de Boo.
geboren: Jordi zoon van N. Ribot en
Igualada en R.H.H.J.M. Thunnissen;
Maarten zoon van J.F. Neerincx en
Lc. Bluijs.
overleden: Cornelis Andreas van
Heel, oud 85 jaar; Jan Versteege,
oud 98 jaar; Cecilia Josina Anna Versteeg geb. Munting, oud 94 jaar.

'Deze raad, riep een van hen, heeft
geen interesse voor mensen zonder
poen, maar wil een luukse Stationsplein voor modelburgers. Wij pikken dat niet. We gaan er niet uit, nu
niet en nooit!' Een drietal rookbommen kwam tot ontbranding waarna
ze de in stinkende wolken gehulde
tribune verlieten. Tot op dat moment
was hun rumoerige aanwezigheid -ongewoon wellicht voor het dorp maar
slechts een flauwe schim van wat
zich in menig andere gemeente
afspeelt- getolereerd. Raadsvoorzitter
Machielsen had er zich terdege op
voorbereid en tot een verdraagzame
aanpak besloten. Met sukses. Niemand, ook de Kijkduin-groep niet,
had behoefte aan een harde konfrontatie.
Buiten beplakten de krakers het raadhuis met hun proklamatie en werden
door de politie weggestuurd. Daarop
trokken ze naar de woning van wéthouder Jongsma om hun plakarbeid
voort te zetten. Toen aanwezige agenten meenden daar wel te moeten ingrijpen en men.sen wilden aanhouden,
kwamen ze te staan tegenover een
eensgezinde groep. Aan het buro
werd om assistentie gevraagd en
vanaf dat moment kon de eskalatie
haast wiskundig berekend worden.
Het kwam tot een heftige knokpartij
waarbij de wapenstok niet gespaard
bleef. Een vlucht naarde beschermende muren van Kijkduin mocht
de krakers niet meer baten. Samen
met politie uit Heemstede en Bloemendaal werd het gebouw omsingeld,
de voordeur en drie kamerdeuren ingetrapt. Even voor half elf volgde de
arrestatie van 11 jongeren, waarvan
9 zandvoorters. Ze werden ingesloten
of overgebracht naar naburige gemeenten. 2 Personen konden na verloop van tijd weer naar huis. De overigen zullen een procesverbaal krijgen wegen openlijk geweld en
verzet, terwijl ook de verstoring van
de raad hen nog aangerekend wordt.

'Het is volkomen uit de hand gelopen' zoals een kraakster later zei,
Een roerend betoog hield Jaap Ko'beide partijen zijn de kontrole verloning (gem. bel.) over de 'tragiek van
ren'. Een oordeel waar we mee in
deze tijd: de woningnood'. De jeugd,
kunnen stemmen. De politie had o.i.
zo zei hij, is de jarenlange beloftes
de situatie beter behoren in te schatbeu. Hij had begrip voor de heersenten. Analoog aan het optreden van
de vertwijfeling en medeleven met de
Machielsen in de raad het kleinere
slachtoffers. Wonen is een elemenkwaad moeten tolereren om een hardtaire levensbehoefte, kraken soms
handig konflikt te vermijden. Er was
een laatste uitweg uit de nood. Hij
gezien de omstandigheden, de berondde zijn bewogen verhaal af met
grijpelijke teleurstelling en kwaadheid
de konklusie dat sloop en nieuwbouw
van de krakers, geen reden een paar
noodzakelijk waren. Eind goed, al goed, plakkers aan te houden om vervolDaarmee zat hij in ieder geval op één
gens een paar blikken agenten open
lijn met vvd en inspraak nu.
te trekken die de knuppel hanteren.
Maar even bedenkelijk is het dat de
De oppositiepartijen deden voor spek
Kijkduin-aanhang niet in staat is geen bonen mee. Hun argumenten kónden geen gewicht meer in de schaal
leggen. Pvda en d'66 zagen geheel
onnodig bijna f 300.000.- uit het reservefonds verdwijnen, geld dat de
gemeente op de nieuwbouw toelegt,
maar ook elders in de huisvesting van
pas had kunnen komen. De christendemokraten zagen er helemaal geen
heil meer in: verkoop van het pand
leek hen de beste remedie om aan
een financiële strop te ontkomen.
Niemand hoefde zich hun woorden
meer aan te trekken, het pleit was al
Vrijwillige Hulpverlening
beslecht.

waterstanden

rookbom-protest in raadszaal

bleken de verkropte aggressie binnen de perken te houden. De raadszaal-aktie was duidelijk genoeg. Een
gebrek aan organisatievermogen, dat
we al eerder signaleerden, met het
huidige onverkwikkelijke resultaat.

Spijtig met name, omdat juist de
laatste tijd veel goodwill was gekweekt bij een deel van de zandvoortSe bevolking. Dat kan nu wel vergeten
worden,
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vrouwen willen vroedvrouw behouden
voor zandvoorts nageslacht
Dorpsbestuurder Jongsma stond er
dinsdagavond wat bedremmeld bij
toen aktievoersters hem in de hal
van het gemeentehuis een mama-roepende babypop hadden toegestoken.
Het vaderlijk geheugen liet hem echter niet in de steek en het namaakkind
kreeg al gauw volgens de regelen
der kunst een komfortabel plaatsje
op de arm.

lijkt het me dat ik daarin niet de allereerste hoef te zijn. Ondanks de voortdurende geruststellende woorden van
gemeentezijde, heeft het proces me
inmiddels duizenden guldens gekost.
Ik kan als het moet heel inschikkelijk
zijn, maar het valt niet goed in te zien
hoe ik nog een stap terug kan doen
als het de noodzakelijke ruimte betreft. Op dit moment wordt elke centimeter gebruikt, zelfs de keuken is
als sterilisatieruimte in gebruik. De
kwaliteit van de verloskunde telt nu
zwaar, maar zal de komende jaren
nog me'ér gewicht in de schaal leggen als met de wet voorzieningen gezondheidszorg bekeken wordt welke
praktijken gehandhaafd kunnen blijven en welke niet Ook daarzou het
gemeentebestuur aandacht aan moeten schenken. Het gaat in .ieder geval om een ruimte waar een vroedvrouw in alle rust en op elk gewenst
moment kan funktioneren naar moderne maatstaven '

Aldus ter plekke tot baker gedoopt
kon hij vervolgens een lijst met
1900 handtekeningen in ontvangst
nemen, die in een week tijd langs
huis en deur waren verzameid. De
signaturen kwamen van burgers en
burgeressen die zandvoorts verloskundige Tine Oudshoorn voor het
dorp willen behouden. Haar praktijk
als vroedvrouw dreigt in de knel te
komen nu de rechter de ontruiming
heeft bevolen van haar bedrijfsruimte
aan de Linnaeusstraat.
Met spandoeken onderstreepten de
woordspelige aktivisten hun bezorgdheid. Tine bevalt ons' en 'Vroede heren,
laat ons onze vroedvrouw behouden'
luidde het. Jongsma, nog steeds
in pose met het symboliese speelgoed en glimlachend gadegeslagen
door zandvoorts vroedste heer Machielsen, kon nog geen harde toezeggingen doen. 'Er is ons veel aan gelegen, we zullen er alles aan doen om
mevrouw Oudshoorn hier te houden.
Maar het zal afgewogen worden tegen een ander probleem, dat van de
woningnood'. En, zo zei hij waarschuwend, alle betrokkenen zullen enige
soepelheid moeten tonen'.
De Jong, echtgenoot van de afwezige vroedvrouw, sprak de verwach-

\J~**ar " C
aktievoersters boden petitie aan

ting uit dat iedereen van harte zal
meewerken om een oplossing te bereiken. Tine wil graag blijven', zei hij.
Mevrouw Oudshoorn zelf beaamt
dat per telefoon volmondig, maar
weet desgevraagd niet precies hoe
ze de term 'soepelheid' moet interpreteren. 'Als het om inleveren gaat,

Volgens de vroedvrouw heeft ze uitstel van ontruiming gekregen tot 9
november, maar ze is niet van plan
de affaire zolang te rekken' 'binnen
een week moet er duidelijkheid komen, ik kan de zwangere vrouwen
eenvoudigweg niet langer m onzekerheid laten
Gisterochtend heeft wethouder
Jongsma haar een verblijf op het
Gasthuishofje aangeboden. Wel rustig, dat moet gezegd. Maar hoe die
piepkleine hokjes te rijmen vallen
met de normen van een moderne
praktijk, is ons een raadsel.

il met speelautomaten
ntie te lijf

Gezellig
en
Sfeervol
INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Boulevard Barnaart 16 - Zandvoort 02507-14661
(strand Noord bij Circuit)

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Liefst 29 nederlandse gemeenten
staan te trappelen van ongeduld om
een legaal kasino binnen de poorten
te halen.
Er zijn dorpen en gehuchten bij in
uithoeken van het land die geen
schijn van kans maken, maar onder
het motto 'wie niet waagt, die niet
wint' nemen ze alvast een voorschot
op de gewenste goklust. Zeer veel
aanmeldingen zijn binnengekomen
uit het zuiden des lands, met name
Brabant is sterk oververtegenwoordigd.
De vakbond die veel kasinopersoneel
onder haar vleugels heeft, de beambtenbond blhp, breekt een lans voor
een speelzaalvestiging in Breda.
Daarvoor pleit volgens de bond een
goede horekastruktuur en de gunstige
ligging ten opzcihte van België, faktoren die overigens evenzeer tellen
voor het kasino te Valkenburg zonder
jaar in jaar uit teleurstellende bedrijfsresultaten te kunnen verhinderen. De
unie is bang dat als hoofdgegadigde
Amsterdam het 4e nationale kasino
binnenhaalt, de zandvoortse speelgelegenheid een groot deel van haar
bezoekers kwijt raakt.
De Raad voor de kasinospelen in
Den Haag, die het beleid in deze uitstippeld, zal zeker vóór 1 januari a.s.
een voordracht doen aan de regering
over de meest wenselijke plaats van
vestiging, zo meldt sekretaris Polders. Hij kan niet op de beslissing
vooruitlopen maar bevestigd dat
Amsterdam 'met name in verband
met het grote aantal illegale speelhuizen' een hoogst serieuze kandidaat is.

SUBSIDIEPOT VOOR FILM
EN VIDEO

Hoewel de heer Bergmans van de
nationale stichting kasinospelen blijft
volhouden dat de hoofdstad en bijvoorbeeld Nieuwerschans op papier
even goede kansen hebben, is hij
wel bereid de konsekwenties van
een nabije vestiging voor Zandvoort
te bespreken. Zeker is dat een deel
van het publiek de reis naar de
roelettetafels van de kustgemeente
achterwege zal laten. 75% van de bezoekers komt uit het direkte stedelijke achterland van de badplaats, bijna
20% daarvan uit de hoofdstad. Een
fikse aderlating staat het casino dus
te wachten, maar Bergmans tilt er
niet zo zwaar aan. We zijn dan minstens 2 jaar verder, zegt hij lakoniek.
'Het kasino in Zandvoort kan het
met de huidige kapaciteit goed aan,
maar ekstra ruimte is er niet meer.

Mogelijk geeft enige terugloop in
bezoek gelegenheid om het nieuwe
plan uit te voeren: het plaatsten van
speelautomaaten. Daar is nu geen
ruimte voor en het zou weer wat ander
publiek kunnen trekken. Er is
in ieder geval geen sprake van dat
het kasino opgeheven gaat worden
of zal verhuizen. Ook niet binnen
Zandvoort zelf, om die geruchten
maar eens te ontzenuwen.'
Bij voorbaat al een scheepslading olie
op de woelige golven, zo mag de
konklusie luiden. Of de eenarmige
bandiet werkelijk in staat zal zijn de •
voorspelbare aftakeling van het
kasino tegen te houden, mocht de
keus op Amsterdam vallen, kan gevoeglijk betwijfeld worden.
Een gokje wagen?

Dagelijks geopend om 17.00 uur.
OOK AFHALEN is mogelijk!!!
Bediening in originele Indonesische kleding
Indonesische muziek en exotische sfeer.
Nog de ECHTE Indonesische smaak met pittige kruiden,
en nog origineel geroosterde saté's
met IEDERE MAANDAG - SMULDAG
d.w.z. ONBEPERKT eten (geen saté)
voor slechts f 21.50 p.p.
Het Indonesisch BAR-GRILL RESTAURANT met
uitgebreide rijsttafels, maar ook eenvoudiger gerechten.
In de WEEKENDS LIVE MUSIC of DANSSHOWS
Na 22.00 uur ook alléén voor een drankje.

KOM EN MAAK KENNIS

Indonesisch eten is anders dan Chinees-lndisch eten, maar
dat wist u waarschijnlijk al

belangrijke adressen

nieuws

kort & klein

• Natuurvoedingswinkel 'Lentebloesem'
aan de Grote Krocht zal niet, zoals wij
abusievelijk vermeldden, op 23 september, maar morgen, 3 september haar
deuren openen.
» De bekerwedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en Kennemerland is omgezet
in een uitwedstrijd. Morgenmiddag spelen de zandvoorters om 16.30 uur op
het terrein van Kennemerland in'het
Pim Muliersportpark te Haarlem.
« Nog éénmaal zal wijkgebouw 't Stekkie aan de Fahrenheitstraat onderdak
geven aan het zandvoorts Vrouwencafé
en wel op maandagavond 5 september
a.s.. Nu stichting EVA een eigen ruimte gekregen heeft in de Jos.v.d. Endenschool aan de Nic.Beetslaan zullen de
diverse aktiviteiten op emancipatiegebied in de toekomst daar plaatsvinden.

De provincie Noord-Holland heeft
een bedrag op de begroting van waar« Het Prinses Beatrixfonds, dat hulp
uit subsidies worden gegeven voor
biedt aan patiënten die lijden aan aanaudio-visuele produkties.
tasting van het zenuwstelsel -multiple
Zowel professionals als amateurs die
een film, een videoband of een diasclerose, spierdystrofie, ziekte van parserie willen maken, kunnen een
kinson e.d. - houdt tussen 19 en 25
beroep doen op deze subsidiepot.
september een kollekte. Het vraagt meHet moet gaan om produkties die
dewerkers/sters om met de geldbus rond
met de provincie Noord-Holland te
te gaan. Men kan zich daarvoor melden
maken hebben en geen commercieel
bij mevr.Machielsen-Mouw, Jhr.Qu. van
doel hebben. Ook is er een mogelijkUffordlaan 3, tel. 16488.
heid om geld te krijgen voor het
schrijven van een scenario.
• Het nederlandse Rode Kruis, afdeling
De voorwaarden om zo'n subsidie te
Zandvoort, geeft in de komende winterkrijgen en de manier waarop dat
maanden weer een kursus EHBO. De lesmoet worden aangevraagd staan besen, die op donderdag 8 sept.a.s. om
schreven in een folder. Deze fol20.00 uur beginnen, worden gegeven in
der is gratis te krijgen bij bureau voor- hotel Keur aan de Zeestraat 49.
lichting tel. 023-163309 of bij
bureau culturele zaken, tel. 023-163274

•De Zandvoortse Fietscrossvereniging
heeft opnieuw wedstrijden georganiseerd 14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
op de baan bij de Thomsonstraat in
13043 Politie
nieuw-noord. Morgenmiddag om'14.30
14841 Gemeentesekretarie
uur verschijnen de tweewielers aan de
17947 Informatieburo vvv
start. Van de gelegenheid kan gebruik
023-242212 Automobiel bedrijf
gemaakt worden om zich als lid bij de
Fl interman, Zandvoortselaan
klup aan te sluiten. Inschrijf papieren
365, Bentveld
voor de wedstrijd zijn te verkrijgen bij
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
Versteege in de Haltestraat en bij de
en magazijn
snackbar in noord of zaterdag op het
13360
Rinko verkoopcentrum, nieuwe
fietscrossterrein tussen 12.00 en 13.30
en
gebruikte Renaults
uur. Kosten f.2,50 p.p.

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN
Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13095,
Utrecht, o.v. FSLN.

groeten uit zandvoort
Het in 1913 aan de
Boulevard de Favauge verrezen tweede Kurhaus, op deze
ansichtkaart gezien
aan de landzijde,
ontkwam wel aan de
slopershamer van de
bezetter maar niet
aan die van de wederopbouwers. Hoewel het interieur 6ehoorlijk beschadigd
was (in de oorlog
bivakkeerden er
duitse militairen)
had het volgens deskundigen gerenoveerd kunnen worden. Zandvoort zou
dan niet alleen in het
bezit zijn geweest
van een kasino met
allure, herstel zou
bovendien invloed
hebben gehad op
een betere architektuur van de NoordBoulevard.

Openbare bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

de vlieger
gaat nog
steeds op
bij f ly away

SEPTEMBER - AKTIVITEITEN
• Film-inn:

Onvermoeibaar gaat Fly Away-koördinator Edo van Tetterode voort met
de organisatie van vliegerfestijnen
Ongeschokt door de tegenslagen van
storm en regen die de luchtige scheppingen jaarlijks schijnen op te roepen.
Morgenmiddag om half drie vindt de
finale van het stabiel-vliegeren plaats
op het parkeerterrein in de zuid. Om
11.00 uur kan men nog een poging
wagen zich bij de reeds geplaatste
deelnemers te voegen waaronder de
heren Hemelrijk, die de touwtjes gewoonlijk stevig in handen houden. De
minst labiele jongere onder de 15
jaar verovert bij deze luchtrace de titel nederlands jeugdkampioen '83.
Behalve Fly Away-medaljes met inskriptie zijn er ook prijzen te verdienen, beschikbaar gesteld door Schiphol en Fokker. Voor de kosten hoeft
men de deelname niet te laten: f 2,50,
voor leden f 1.-.
Tussen 10.00 en 14.00 uur is het
mogelijk een begin te maken met de
europese vliegervierdaagse, vliegers
en vliegtijden zijn naar keuze. Doel is
om in totaal 8 uur in de lucht te
blijven. Daarvoor zijn een zestal zaterdagen aangewezen: 3, 10,17 en 24
september en 1, 8 oktober. Bij slecht
weer zal uitgeweken worden naar
de zondagen. Ook hier is aan de
jeugd (tot 12 jaar) gedacht. Wie
meent dat het kinderspel is, zal trach-

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
Zondag 4 september a.s.
10.00 uur: ds.P.J.Mulders, Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 4 september a.s.
10.00 uur : Drs.J.Helderman, Badhoeverdorp. Viering Heilig avond

Vrijdagavond 2 september: Apocalypse Now
Regisseur Franci Ford Coppola
Vrijdagavond 16 september: Nosferatu
Regisseur Werner Herzog
Vrijdagavond 30 september: Magnum Force
Regisseur Ted Post
Alle voorstellingen beginnen om 8 uur
's avonds. Toegang is gratis.
Jeugdafdeling:
ten minstens 2 uur lang het vliegerhoofd in de wolken te houden. Daarmee kan een heus brevet gehaald

worden. Kosten f 2,50, leden f 1.-.
Voor alle informatie kan men telefonies terecht: 02507-1 4618.

• Fonotheek:
EXODUS OVER BURGERLIJKE

extra kollektie grammofoonplaten Salsa
muziek; Elvis Presley grammofoonplaten.

ONGEHOORZAAMHEID

De oekumeniese Werkgroep Exodus
belegt op donderdag 8 september a.s.
een open gespreksavond over het onderwerp 'burgerlijke ongehoorzaamheid'.
Burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat wanneer iemand de regels bewust overtreedt, omdat hij vindt dat
die niet het recht vertegenwoordigen,
maar juist het onrecht. Hij hanteert
dan een andere norm, een die voor
hem meer gezag heeft dan de gangbare normen. Die normen ontleent
hij aan zijn levensbeschouwing, politieke overtuiging, geloof of geweten.
Als regel gaat het daarbij om akties
zonder geweld.
Ongetwijfeld zit ieder die wat langer
nadenkt, met vragen of datgene wat
er in de wereld gebeurt wel strookt
met de normen en waarden die hij
zelf belangrijk vindt.
Om met elkaar van gedachten te wis- ,

nieuws
kort & klein

• Dinsdagavond 6 september houdt het
Zandvoorts Mannenkoor zijn eerste na- .
Zaterdag 3 september a.s.
jaarsrepetitie in het Gemeenschapshuis
19.00 uur : eucharistieviering met orgel aan de Louis Davidsstraat. Hetsuksesen samenzang
volle eerste jaar zal worden voortgezet
Zondag 4 september a.s.
met konserten op 10 januari en 15 mei
08.45 uur: stille viering
1984. Voor het eind van dit jaar hoopt
10.45 uur : Hoogmis met St.Caec.koor
men een langspeelplaat te realiseren.
Vanaf 19.30 uur kan men zich a.s. dinsNED. PROTESTANTENBOND
dag nog aanmelden als lid.
ROOMS KATHOLIEKE KERK

Zondag 4 september a.s.
10.30 uur : ds.R.Gaaikema, Haarlem

Elke woensdagmiddag weer voorlezen om
2 uur voor kinderen tot 9 jaar.
Tentoonstelling over 'Schoolverhalen'.
Tentoonstelling vakkollektie jeugdbibliotheek voor ouders, opvoeders en
onderwijzers.

Ondanks de eerbiedwaardige leeftijd
van bijna zeventig jaar doet 'Jong Zandvoort' haar naam eer aan. De Kinderoperettevereniging, waaraan tal van
medische dienst oudere ingezetenen de beste herinneringen hebben en bij wie de naam van
dirigent
Post en de operette 'RepelDOKTOREN
steeltje' nostalgiese gevoelens opInlichtingen over de zondagsdienst worroepen, start met veel animo het winden verstrekt via het telefoonnummer
terseizoen. Op maandag 5 septemvan uw huisarts.
ber beginnen de repetities voor de
nieuwe operette 'Eén dag Kalief'
ZUSTERDIENST
waarvan de regie opnieuw aan Hans
's Avonds en 's nachts en in het weekGoedhart is toevertrouwd. Niet alainde023-313233.
leen de kinderen die lid zijn maar ook
anderen in de leeftijd van 6 tot 14
GESLACHTSZIEKTEN
jaar zijn hartelijk welkom, vooral wat
Voor algemene informatie bel 023 - •
ouderen en dan bij voorkeur jongens
3202 02 (dag en nacht).
Maar het belangrijkste is dat ze het
leuk vinden om te zingen en toneel
te spelen. Ze kunnen dan meehelpen
adviesdiensten
om van de nieuwe operette, waarvan
de opvoering in april zal plaats hebben, een waar sukses te maken. De
ADVIESDIENST
repetities vinden iedere maandagVrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
avond van half zeven tot half acht
informatie, advies en hulp tel. 02507 plaats in het Gemeenschapshuis en
17373.
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur de sekretaresse, mevrouw F van der
Werff-Hartsuiker, tel. 1 46 20, is
woensdagavond van 18.30 • 19.30 uur
graag bereid verdere informatie te
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
geven.
Zandvoort.

• Openingstijden:

selen kunt u terecht op 8 september
's avonds om 8 uur in het gebouw
Brugstraat 15 in Zandvoort. Als inleider en gespreksleider zal aanwezig
zijn de heer Wim Leenman van het
Rosenstock Hussey-huis te Haarlem.

Vanaf 1 september gelden weerde normale
openingstijden.
In de bibliotheek kunt u enquêteformulieren
krijgen over de openingstijden.

EMANCIPATIECOMMISSIE

KINDEROPERETTE
'JONG ZANDVOORT'
De repetities voor de operette
'EEN DAG KALIEF
beginnen op maandag 5 september
18.30 uur in het Gemeenschapshuis.

TE KOOP
Constatijn Huygenstraat 1
Ruime hoekwoning met schuur
5 kamers plus badkamer,
c.v.-gas, goed onderhouden.
Koopsom f 145.000.- k.k.
Inlichtingen:

CEfVE

makelaar/o.g.

Telefoon 02507-1 2614

omroepers
WONINGRUIL
Haarlem - Zandvoort
Aangeb.: zonnige ruime 4
kamerflat, 4e étage, zonder
lift.
Gevr.: 3 of 4 kamerwoning
of flat 1 e of 2e etage (geen
overname)
Inl. tel. 02507-146 36 of
023-359603.
Te koop aangeboden
LANDROVER 109, bwjr. 74
met vrijlopende naven, plus
imperial. In goede st. verk.
Pr.n.o.t.k. Tel. 020-255539
WIE heeft er belangstelling
voor een ruime 3-zitsbank?
(Bruin rib-fluweel)
Gratis af te halen.
Tel. 161 19.
A. Rltman •

1948

-

1983

35 Jaar tandtochrtlker

1973

-

In verband met langdurig verblijf in het
buitenland van één der leden van de emancipatiecommissie ontstaat er een vakature.
Daar emancipatie een zaak is van vrouwen én
mannen, en de laatsten in de commissie
nauwelijks vertegenwoordigd zijn, worden
mannen verzocht naar deze funktie te
solliciteren.
Bij de beoordeling der kandidaten zal, i.v.m.
de brede samenstelling van de commissie,
rekening worden gehouden met de politieke
en/of maatschappelijke achtergrond.
Sollicitaties binnen 14 dagen aan het college
van burgemeester en wethouders.
Inlichtingen bij de vice-voorzitter van de
commissie:
Wil v.d. Oord-de Haan, tel. 16187.

1983

tien laar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

E/run

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

SEPTEMBER 1983
Voor leden komen beschikbaar:
1. de eengezinswoning
Burg. Beeckmanstraat 17
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging.
Huur f l. 222,95 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 3 personen.
2. de eengezinswoning
TOLWEG 17
bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, berging.
Huur'fl. 288,95 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen.
3. de flatwoning voor alleenstaanden.
LORENTZSTRAAT 607
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, blokverwarming, douche, berging.
Huur fl. 484,70 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
-alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
4. de flatwoning
KEESOMSTRAAT109
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, blokverwarming, douche, berging.
Huurfl. 503,10 per maand.
5. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 307 (per 1-11-1983)
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
blokverwarming, douche, berging.
Huurfl. 604,90 per maand.
6. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 64
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, blokverwarming, douche, berging.
Huur fl. 636,80 per maand.
7. de flatwoning
LORENTZSTRAAT167
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, blokverwarming, douche, berging.
Huurfl. 638,80 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze flatwoningen slechts woonvergunning aan:
-gezinnen
- 2-persoonshuishoudens
8. de garage
CELSIUSSTRAAT 'W
Huurprijs f 53,00 per maand.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven.
9. de garage
KEESOMSTRAAT "97 a" (per 1-11-1983)
Huur fl. 55,00 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van de
flatwoningen Keesomstraat met de huisnummers 273 t/m 395 voorrang bij inschrijving.
De toewijzing van de garages geschiedt in
volgorde van rangnummer.

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 voor het onderdeel: duur
van de inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 september a.s. voor 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere objecten,
kan men dat kenbaar maken in één brief; het
is niet nodig voor ieder onderdeel 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 9 september a.s. orn 14 uur in het gevelkastje aan
het kantoor worden gepubliceerd.

Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat 47 - Zandvoort
telefoon 13965-15829
Met ingang van l september a.s. starten alle
dames-, heren- en jeugdclubs
AEROBIC
BADMINTON
JEUGDJUDO v.a. 5 jaar
JKIJUSÜ
JUDO
VOLLEYBAL
SQUASH

SAUNA
ü bent weer van
harte welkom in onze
geheel gerenoveerde
SAUNA-ACCOMMODATIE

Tevens komt beschikbaar:
het winkelpand
BURG. BEECKMANSTRAAT 2a
Huurprijs fl. 268,65 per maand.
In deze ruimte is de mogelijkheid voor gas-,
water-, electriciteits- en telefoonaansluiting
aanwezig.
Schriftelijke reacties met vermelding van
geboortedatum en rangnummer dienen vergezeld te gaan van een uittreksel uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel, voor Haarlem en Omstreken dat werd
afgegeven in de maand september 1983.
Over toekenning van een bereidverklaring
zal het bestuur beslissen aan de hand van
de aard van het bedrijf en het rangnummer
van de belangstellenden.
Inschrijving dient vóór woensdag 21 september a.s te geschieden aan het kantoor
van de vereniging; reacties die later binnenkomen worden ter zijde gelegd. De uitslag van de toewijzing zal begin oktober
1983 aan de belangstellenden schriftelijk
worden meegedeeld.
RUILRUBRIEK
1. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
huur fl. 604,90 per maand
Gevraagd: kleinere woning in dorp.

•;

Wintergidsen
aangekomen
GRATIS

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 off 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

2. Aangeboden: eengezinswoning
PRINSESSEWEG
huur fl. 279,00 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.

iMIffeMI

OHOENElf EIN BJK
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw arkand InstaHatiaburaau voor cantrata
varwarming, airconditioning an kxxfgiatarswarfc,
zowal niauw ato ondarhoud».

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

M. 023 - 31 14 60
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van blovmenhuis J. Bluys
U vindt er ook Jeuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tul. 12060

kameriingh onneaatraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jee. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort >
Verbindinosweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-26 06 33
Intormatta betreffende Begrafenissen of Crematie»
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

v. i Werft

mijn hakkar
sinds 1746
Gasthuispltin 3
an winkelcentrum
Nieuw Noord
Tal. 12129

83e jaargang no. 67
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eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13 60.221
abonnementen f 25.- per iaar, f 14.50 per half iaar, f 37.50 oer oost

een fraai ingerichte diskotent
is nog geen nachtklup
Het valt niet mee om het bouwes-hotel overeind te houden. De eerdere
eigenaar, nu direkteur van het bedrijf
Meerburg, heeft al kort na de overname van het roerend en onroerend
goed -tegen al zijn beloften in- zonder pardon de helft van het personeel uit vaste dient ontslagen om
de kosten te drukken, maar veel
heeft dat, zo blijkt nu, niet mogen
baten.
Onlangs liet hij in een geschil met de
gemeente weten dat Bouwes het zonder de nieuwe 'nachtklup' Cecils niet
kan bolwerken, in de rode cijfers komt
en nog meer dag- en nachtwerkers
aan de kant zal dienen te zetten. Als
dat zo doorgaat moet Meerburg een
dezer dagen zelf de bedden gaan opmaken. De voorspelling van de hotelhouder bij zijn komst wordt dan bewaar
heid. 'Een gezond familiehotel wordt
het, zei hij toen, zonder franje of tierelantijrien'.
Enkele maanden later zoekt Meerburg zijn laatste houvast nog e'én maal
in de glitter en glans van het nachtleven. Van een leien dakje gaat het
niet. Na een konflikt met burgemeester Machieisen over de sluitingstijden
van de nachtklup werd de eerste
burger het gat van de deur gewezen.
Het wil sinds de affaire Hordo maar
niet boteren tussen de Bouwesaanhang en het gemeentebestuur. Het
meningsverschil werd voortgezet bij
de afdeling rechtspraak van de Raad
van State. Volgens het dorpshoofd is
de zgn. nachtklup niet veel meer dan
een veredelde disko. Geen enkele
reden om het klokje van gehoorzaamheid te verschuiven van 3 uur naar 5
uur in de vroege morgen en zo speciale voorrechten te verschaffen
die andere horekaondernemers in
Zandvoort moeten missen. Machielsen was niet van zins de nachtelijke
onrust in de badplaats, die deze zomer toch alle perken te buiten ging,
nog eens ekstra te vergroten.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de msand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

• A.s. donderdag begint voor de Zandvoortse Schaakklup het spelseizoen weer,
voorafgegaan door een algemene ledenADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor vergadering. De aanwas van de jeugd tussen 9 en 14 jaar is een belangrijke pijler
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
voor de vereniging, die ook dit jaar voort
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur zal gaan met het geven van schaaklessen.
Vorig seizoen konden velen een pionnenwoensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
toren- of koningsdiploma halen. De seof schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
nioren spelen zoals gebruikelijk een interne en eksterne kompetitie. Iedereen
MAATSCHAPPELIJK WERK
die de schaakkunst machtig is of juist
Noorderstraat 1, telefoon 13459
graag onder de knie wil krijgen is op de
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
donderdagavonden van harte welkom in
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De jeugd begint om 19.00
uur, de ouderen om 20.00 uur. De officiële kompetitie vangt aan op donderwaterstanden
dag 15 september.
sept. H.W.

L.W.

K.W.

U.W.

6
7
8
9
10

11.15
12.05
12.45
13.29
14.16

15.49
16.28
17.11
18.00
18,41

23.48
00.26
01.10
02.00
02.41

03.17
04.06
04.46
05.29
06.16

BEL

voor «*n
o«nro«p«rti«
12135

• Op maandag 12 en dinsdag 13 september organiseert Kunstkring Z.O. een
filmmarathon met als onderwerp kunsten van modern tot primitief. Het gevarieerde programma biedt een rijke schakering films over schilderkunst, etsen,
beeldhouwen, muziek, ballet enz. Kunstenaars als Rembrandt, van Gogh, Mondriaan, Appel, Jonk, Zwartjes, Mozart
en ook het Nationaal Ballet komen uitgebreid aan bod. De voorstellingen vinden plaats in de Konferentiekamer van
Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan.
De kleine zaal is gratis toegankelijk. Programmaboekjes zijn af te halen bij de
receptie.

cda kontra speelautomaten
de Cenav werd dan ook 'niet-ontvankelijk' verklaard. Later werd dat besluit na een procedure voor de raad
van state, o.m. aanhangig gemaakt
door de gemeente, weer ingetrokken en kreeg de cenav-direktie
alsnog de tijd om met de cijfers
over de brug te komen. Uit het raadsvoorstel bleek dat Gs er van tevoren
Het pand op de hoek van de Zeevan op de hoogte was dat de Cenav
straat en de Stationsstraat is in gegeen goede aanvraag zou indienen.
bruik als speelautomatenhal en zal
In onderling overleg was al afgesprodat ook blijven tot de gemeente er
ken dat het bedrijf 'dan maar een nieteen nieuwe bestemming voor heeft.
ontvankelijk aanvraag' zou doen. Het
•De zandvoortse christendemokraten
stand van Kennemejland na een
kon toch geen kwaad omdat een
zijn het met de gang van zaken niet
voorzet van v.d. Berg, 0-1.
eventuele sluiting van het circuit
eens. Volgens woordvoerder Van
uitsluitend in handen van Gs lag, die
As is het een publiek geheim dat een
In de eerste minuten van de tweede
beloofde
niet zo streng'te zullen zijn
aantal
ouders
er
grote
problemen
termijn lachte het geluk de meeuwen
Ondanks dit 'handje-klap'.ging de getoe. Na onnozel balverlies in de defen- mee heeft dat hun kinderen zich
meente in beroep Volgens het dorpsophouden in de flipperkastenzaal.
sie van de tegenstanders was Raybestuur zou iedere burger nl. op
Sommige jeugdige bezoekers zijn, almond de Roode- samen met Norbert
grond van de Wet Ekonomiese Delikdus Van As, totaal verslaafd geraakt
Vissers overgekomen van Telstar Cten bij de rechter om sluiting hebben
aan de spelen. Fraktie en kerngroep
er als de kippen bij om een tweede
kunnen verzoeken Pvda-er Toonen
van het cda hebben zich er een printreffer aan te tekenen. Dezelfde spenoemde
het vorige week dinsdag flaucipieel
tegenstander
van
verklaard
ler stond een kwartier later aan de
wekul om met die wet op de proppen
dat de gemeente daar via de nieuwe
wieg van het 3e doelpunt. Zijn voorte komen. Mogelijkerwijs had een gezet werd door v.d. Berg afgerond 0-3. tijdelijke gebruikersovereenkomt aan
rechtelijke uitspraak de Cenav een
meewerkt.
Het hoofd van v.d. Meij leek vervolboete kunnen kosten, maar voor drastiegens doeltreffend te zijn, maar de bal
ser ingrepen was geen enkele aanDe ingewikkelde manoeuvres om
kon worden weggewerkt. Kort daarwijzing te vinden Zeg dan eerlijk
het circuit te behoeden voor sluiting
op wisselde trainer Groen de snelle
op grond van de geluidshinderwetten dat u de gemeentepacht veilig wilde
spits, die zijn krachten wat wil sparen
stellen, zei de socialist, dit is schieten
kwamen eveneens in de raad ter
voor een slopende marathon op 10
met een kanon op een mug'. Raaksprake.
De
provincie
kon
het
raceseptember, voor Mario van Meelen.
schieten daarmee, repliceerde Mabaanbedrijf geen vergunning geven
omdat het de nodige gegevens niet op chielsen, is een kunst op zich'.
Kennemerland leek hulpeloos maar
tijd had ingediend. De aanvraag van
kreeg nog meer kansen dan menig
zandvoorter lief was. Na 30 minuten
maakte het de eerste tegentreffer uit
een vrije schop (1-3) en 10 minuten
slag door de doelman voor de 4e
later werd Steffers uitgespeeld. Vastenhouw haalde het leer nog net van
maal het nazien te geven. De eindde doellijn. ZVM-nieuweling van Eijck stand 1-4 kwam tot stand in een sportieve wedstrijd waarin arbiter Ger-afkomstig van het amsterdamse
DWG- gaf de Kennemers de genade
rits het niet moeilijk had.

Mijne heren, er zit nog maar één ding op. Een frisse duik in zee bij het
ochtendgloren.

De raad heeft vorige week besloten
de huur van perceel Zeestraat 27 per
1 oktober a.s. op te zeggen om niet
gehinderd te worden bij mogelijke
bouw- en ontwikkelingsprojekten in
de omgeving van het Stationsplein.

nieuwe aanwinsten van zvm
op dreef in bekerduel

Meerburgs juridies raadsman
Duijsens vond het maar kinderachtig.
Regen en wind hebben de ZandvoortBouwes is zó bijzonder, meende hij
meeuwen er niet van weerhouden
in opdracht, dat er best een uitzonzaterdag in het bekerduel tegen
dering voor gemaakt kan worden. Een Kennemerland van leer te trekken.
laat sluitingsuur zou ook dienstig zijn
om de gasten van het hotel en naastMocht er a! vrees bestaan hebben
gelegen kasino te gerieven. De aange- dat de schotvaardigheid van de ZVMklede gelegenheid zou een nachtklup
ers door het afscheid van enkele
van internationale allure worden - een voorhoedespelers danig aangetast
zandvoorts modewoord en vermaard
zou zijn, in deze wedstrijd bleken de
nieuwe aanwinsten goed genoeg op
lokkertje.
dreef om dat verlies te kompenseren.
Noch Machieisen noch de Raad van
State lieten zich door die toverformuDe eerste speelhelft op het vervanle van de wijs brengen. Drie uur is
gende haarlemse terrein -de zvm-akkommodatie is nog niet gereed om
laat genoeg.
bezoekers te ontvangen- maakte dat
nog niet zo duidelijk. Na 5 minuten
moest doelman Ed Steffers zelfs al
zijn soeplesse in de-strijd werpen om
een doelpunt te voorkomen. Maar
geleidelijk aan werd de zvm-greep
op het spel groter, al bleef het skorebord lange tijd maagdelijk blank. Een
vrije schop geselde de massieve wolkenpartij boven het kennemerdoel en
een droomkans, aangeboden door
Jos v.d. Meij, ging jammerlijk naast.
De snelle meeuwenspits probeerde
het even later zelf met een kopbal,
Vrijwillige Hulpverlening
maar had evenmin sukses. Na een
half uur brak Marcel Schoorl de weer-

eanduoortee Koerartf

koppeling wan stekkie en pageehal
biedt vele voordelen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het college voornemens is om met
toepassing van art. 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van
de Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor:
a. de bouw van een garage op perceel
Haarlemmerstraat 8,
b. de bouw van 52 woningen op perceel
Dr. C.A. Gerkestraat 20.
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 12 september 1983 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor
een ieder ter inzage (geopend van ff.30 -12.30
uur).
Gedurende de termijn van de terinzage legging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Zandvoort, l september 1983.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

De planvoorbereidingskommissie
specifiek welzijn heeft het kollege
van b en w geadviseerd een nieuw
wijkcentrum in Zandvoort noord aan
te bouwen bij de Van Pageesporthal.
Een van de bewindslieden, wethouder Jongsma, heeft voor de zomer laten weten meer te voelen voor prefabbouw op de huidige plek van het buurthuis aan de Fahrenheitstraat. Dat
kwam vooral voort uit financiële
motieven. Een oud voorstel voor
nieuwbouw aan de sporthal was hem
te kostbaar, f 900.000.-. De welzijnskommissie heeft echter een plan ontwikkeld dat nauwelijks duurder is dan
het kant en klaar bouwpakket, 4 a 5
ton, maar het voordeel heeft van
duurzaamheid en, zoals het advies
luidt, een optimale situatie schept
vooreen ontmoetings mogelijkheid
op sportief en sociaal kultureel gebied
voor de burgers in de wijk. De investeringskosten kunnen nog aanzienlijk
gedrukt worden als men gebruik kan
maken van een provinciale subsidie
van 10%, waar volgens ambtelijke
kringen een goede kans op bestaat.
De koppeling met de Van Pageehal
heeft meerdere voordelen. De kommissie noemt o.a.: de wisselwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen, de aanwezigheid van douches en kleedruimtes. Het gebruik
van de sportzaal voor sociaal kulturele doeleinden, de opvallende situering die de vertrouwdheid en herkenbaarheid bevordert, het centrumver-

sterkend effekt en de ruime parkeergelegenheid. Dure voorzieningen, zoals een bar, een aangepaste entree
en invalidetoiletten zijn al aanwezig
en hoeven dus niet afzonderlijk
aangelegd

terwijl ook de maatschappelijke omstandigheden,waaronder de toename
van de vrije tijd, van invloed zijn.
Bij het ontwerp zou dan ook rekening
gehouden moeten worden met latere
aanpassing.

Het is volgens de gemeentelijk adviseurs best mogelijk dat in de toekomst nog een uitbreiding nodig is.
De bouw van een wijkhuis (350 m2
bruto oppervlakte) zou immers een
sterke stimulans kunnen zijn voor de
ontwikkeling van nieuwe aktiviteiten.

De welzijnskommissie denkt dat de
eis van b en w om het eksploitatietekort onder de f 75.000.- te houden
haalbaar is en heeft dat met cijfers
onderbouwd. Het bestuur van de stichting aktiviteitencentrum 't Stekkie is
het volledig eens met de opzet.

*Evenals gisteravond in de kommissie
financiën zal ook a.s. donderdag in de
kommissie pw het groot onderhoud van
gemeentewoningen aan de orde komen.
Nog dit jaar, zo luidt het voorstel, zou
daarvoor f.300.000,- op tafel moeten
komen.

beginners + gevorderden
Het accent ligt op spreken en verstaan, dus geen
schriftelijk huiswerk.
Lesgeld f 30.- per maand.
Kennismakingsavond:
woensdag 7 september
om 19.00 (beginners) en 20.00 uur(gevorderden).

r
Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds\
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

Geefzebicht
Giro 55 O 55 Leusden

• Het kraken van huizen is uit nood geboren. Maar ook gelegenheidskrakers
komen voor. Vrijdagavond lichtte een
29-jarige zandvoorter het bovenraam
uit een pand aan de Kerkstraat en klom
naar binnen. De gewaarschuwde politie
was snel ter plekke en bracht de man,
samen met zijn echtgenote, die buiten
had staan wachten op het openen van
de voordeur, naar het buro. De zandvoorter had 3 maanden terug zijn eigen
huurhuis onderverhuurd om zelf voor
een jaar af te reizen naar nog zonniger
streken. Omdat hij door omstandigheden
eerder was teruggekeerd en de onderhuurder hem aan zijn afspraken hield,
besloot hij elders een dak boven het
hoofd te zoeken. Hij hield er een proces verbaal wegens vernieling aan over.

CURSUS ENGELS
Van september t.e.m. april zal in het
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te
Zandvoort, een cursus Engels gegeven worden
op de woensdagavond voor

m/^

Astma Rmds 7?
• Het Prinses Beatrixfonds, dat hulp
biedt aan patiënten die lijden aan aantasting van het zenuwstelsel -multiple
sclerose, spierdystrofie, ziekte van parkinson e.d. - houdt tussen 19 en 25
september een kollekte. Het vraagt medewerkers/sters om met de geldbus rond
te gaan. Men kan zich daarvoor melden
bij mevr.Machielsen-Mouw, Jhr.Qu. van
UffordlaanS, tel. 16488.
• Het nederlandse Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, geeft in de komende wintermaanden weer een kursus EHBO. De lessen, die op donderdag 8 sept.a.s. om
20.00 uur beginnen, worden gegeven in
hotel Keur aan de Zeestraat 49.

omroepers
Aktieve man van 60 jaar
zoekt bijverdienste,
liefst als kelner of chauffeur. Tel. 19471 na 19.00
uur.

A. Rttman

1948

-

Als je Sevda meemaakt op school, valt ze op door de nauwkeurigheid waarmee ze haar werk doet. Maar heb je een afspraak met haar, dan komt ze ijskoud een half uur te laat. Hoe
die dingen zijn te njmen? Simpel.
In de Turkse traditie die voor een deel Sevda's achtergrond
is heeft 'op tijd komen' eerj andere waarde dan bij ons. Een ömgekeerde. Want in tegenstelling tot wat wij vinden is precies op
tijd komen niet zoals het hoort. En te laat komen wél. 't Is goed
om dat even te weten als je met Sevda een afspraak maakt.
Net zoals het goed is om even te weten dat er in Nederland
kinderen wonen van een heleboel verschillende nationaliteiten
en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen
echt niet allemaal hetzelfde zijn. 't Zou trouwens een saaie boel
worden.

1983

35 jaar tandtechnlker

1973

-

1983

tien laar
0evesügd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Leuk dat we in Nederland
niet allemaal hetzelfde zijn.
Publicatie aangeboden dooi dit blad m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

SIRE

duinen drogen uit

nieuws
kort'& klein
Na een kortstondige ziekte overleed in
een Haarlems ziekenhuis op de leeftijd
van bijna 80 jaar onze plaatsgenoot de
heer Willem van der Werff. De overledene genoot in Zandvoort grote bekendheid. Niet alleen als eigenaar van het familiebedrijf bakkerij van der Werff, waar
hij tot voor enkele weken zelf nog aktief bij betrokken was, maar ook door
zijn inzet voor de Zandvoortse gemeenschap. Zo was de heer van der Werff
van 1939 tot 1966 raadslid voor de
C.H.U., terwijl hij van 1953 tot 1958
deel uitmaakte van het kollege van Burgemeester en Wethouders. Als diaken
van de Nederlands Hervormde Kerk
heeft de overledene ook in het kerkelijk leven in Zandvoort tal van jaren een
belangrijke rol gespeeld. De teraardebestelling heeft gisterochtend onder grote
belangstelling plaats gehad op de Algernene Begraafplaats aan de Tollensstraat.

De duinen tussen Zandvoort en IJmuiden zijn zienderogen aan het uitdrogen. Oorzaak is de waterwinning
door het waterleidingsbedrijf ZuidKennemerland in het nationale park
de Kennemerduinen.
Vanaf 1898 wordt het grondwater
daar naar boven gehaald. In zulke hoeveelheden dat aanvulling door regen geen soelaas meer biedt. Sinds
die tijd is de grondwaterstand met
2 a 3 meter gedaald. Flora en fauna
heeft daarenrstig van te lijden. Veel,
soms zeldzame, planten en dieren
die van oudsher de duinen bevolkten
zijn nagenoeg onvindbaar geworden. Het gebied stond vroeger bekend om zijn uitgebreide 'natte' vegetatie in ongekende verscheidenheid.
In de vochtige valleien broedden moeras en watervogels. Dat dorstige leven konsentreert zich nu ironieserwijs vooral boven de zandvoortse
racebaan. Een gevolg van de rioolwaterlozingen vanuit Zandvoort in het
circuitgebied, die om redenen van
vervuiling overigens allerminst gewenst zijn. Verder verdorren en verdrogen de duinen echter in onrustbarend tempo.
Een aantal milieuorganisaties wil die
natuurarmoede te lijf en het gebied,
o.a. kennemerduinen, duin- en kruid
berg, middenherenduin en het kraansvlak, zijn verloren aanzien hergeven.
De vereniging tot behoud van natuurmonumenten, duinbehoud, natuur & miljeu, kontakt miljeubescherming n.h. hebben het provinciebestuur voorstellen daartoe gedaan.
Noodzakelijk is in ieder geval dat de
waterwinning wordt beëindigd. Er zijn
namelijk heel goede alternatieven aanwezig. Een daarvan is 'diep-infiltratie',
een methode waarbij water in diepe
en afgesloten bodem lagen wordt
opgeslagen. Er zitten wel een paar
nadelen aan vast. Met het ingebrachte water komen bijvoorbeeld ook
zware metalen en andere niet-afbreekbare stoffen mee. Vergaande voorzuivering is daarom verplicht. Onzeker
is verder wat de gevolgen zijn voor
natuur en landschap van vergravingen, het slaan en onderhouden van
putten e.d.

Een 2e mogelijkheid is om de lévering van drmkvocht over te dragen
aan het gemeentelijk waterbedrijf
van Amsterdam. Niet door nog meer
water te pompen uit de duinen ten
zuiden van Zandvoort, dat zou het

overhevelen van ellende zijn, maar
door toename van de winning uit het
plassengebied onder de hoofdstad
De bezorgde organisaties vragen aan
de provincie zo snel mogelijk onderzoek te doen naar de beste oplossing

• A.s. woensdag 4 januari staat Zandvoortmeeuwen in de schijnwerpers. Het
elftal speelt dan een wedstrijd op het
2e veld aan de Vondellaan tegen AZ'67.
De strijd die door velen met spanning
tegemoet wordt gezien begint om 19.30
uur.

kerst-in '83 bracht veelzijdig programma
Een grondige voorbereiding, een uitstekende samenwerking in het team
en de inzet van zo'n veertig vrijwilligers hebben er toe geleid dat de
Kerst-In wederom een groot sukses
is geworden. Dit sukses is voor een
belangrijk deel ook te danken aan het
gevarieerde programma dat zowel
op kerstavond als eerste kerstdag
geboden werd.
Het team was opnieuw uitgegaan
van de gedachte dat de Kerst-1 n er
is voor iedereen, voor jong en oud,
en had daarmee bij het aantrekken
van de artisten terdege rekening
gehouden. Een goede keus was dan
ook het duo Bruinsma & Zijlstra, resp.
pianist en bassist, waarvan laatstgenoemde bovendien het vokale gedeelte voor zijn rekening nam. De
rustige achtergrondmuziek bracht
direkt al een plezierige stemming in
de met slingers en kerstattributen
mevr. Kraan-Maeth

versierde zaal van het Gemeenschapshuis en het uitgebreide repertoire van evergreens viel ook bij
de jongeren in de smaak. De leerlingen van Gemma de Boer, op wie
ook dit jaar niet tevergeefs een beroep v/as gedaan, moesten zich aanpassen aan de beperkte ruimte en
de wijze waarop de desondanks de
wals uit het Coppélia ballet van Delibes een drietal jazzbaletten uitvoerden kreeg dan ook een welverdiend applaus. Applaus was er ook
voor de driejarige Lieske Keur die, onbewust van de vertedering die ze
wekte, spontaan in haar eentje de bewegingen van de grotere meisjes
nadeed. Een schat van een kind!
Een grappig intermezzo was het optreden van "The naughty boys" die lieten zien dat in straatdansen meer zit
dan men opppervlakkig zou denken.
De kerstgedachte kwam tot uiting in
een gedicht van Nel Benschop en
het sprookje 'De Engel' Van Godfried
Bomans, beiden voortreffelijk gebracht door Lidy Schouten. Otto
Sterman begon zijn performance
met een bespiegeling over het kerstfeest, waarna hij zijn mening gaf over
de toestanden in midden- en zuidamerika om te besluiten met een
Antillaans kerstverhaal Zoals ge-

woonlijk wisselde de nu zeventigjarige uit Curacao afkomstige akteur
zijn voordracht af met sluitspel. waarvan de aanwezigen tevens konden
genieten bij de samenzang van kerstliederen. Deze viel ons, met alle respekt voor stimulator en voorzanger
Wim van der Moolen en begeleider,
Michiel Jansen, toch wat tegen na de
happening die Helen Sheperd er verleden jaar van maakte.
Ook eerste kerstdag zorgden tal van
medewerkende voor aan afwissekende programma. Karen Tienkamp,
die ondanks een stevige verkoudheid geen verstek wilde laten gaan,
bleek een begaafde gospelzanger.
Niet alleen wist ze haar gehoor te
boeien met tal van bekende gospels,
waaronder 'Go teil it the mountains',
maar ook voor haar eigen songs zoals
You know there is a way to get a
peace in your heart' kreeg ze een
dankbaar applaus. Een bijzonder leuk
onderdeel van het programma was
voorts het toneelstukje 'Het kerstdiner van de familie Fluweel', geschreven en geregiseerd door Paola Koper
en gespeeld door leerlingen van de
vijfde klas van de Hannie Schaftschool. In het kort komt het hier op
neer: doordat de reuk van rartengif
de muizen op zolder verjaagd heeft
en de vogeltrek is begonnen komt
het kerstdiner van het poezenechtpaar Fluweel op losse schroeven te
staan, de gedachte om dit jaar eens
kip op het menu te zetten verdwijnt
bliksemsnel bij het zien van de kale
armetierige kippen in een legbatterij,
die ze dan in de kerstnacht samen
met andere katten door het kapot
krabben van de legbatterij bevrijden.
Een aktueel gegeven, een leuke outfit van de spelers en spitse teksten,
met verve gebracht!
Een hoogtepunt vormde het optreden
van Rosa King met haar trio dat zich
late rop de middag uitbreidde tot
vijf musici. Zowel vokaal als op de
saksofoon oogstte de bekende jazzzangeres sukses met o.a. 'You're the
sunshine of my life', 'The shadow of
your smile' en Take the A train'. Een
ander hoogtepunt was vanzelfsprekend het vijfgangendiner, voorafgegaan door het lezen van het
kerstevangelie door mevrouw De
Leeuw. Ad Goossens sloot met een
uitgebreid repertoire van bekende
en zelfgemaakte liedjes de rij van

• Vorige week dinsdag werden op de
Teunisbloemlaan in Bentveld twee olievaten aangetroffen. Een van de vaten
was leeggelopen. De olie bedekte zeker
20 meter van de rijbaan. Over mogelijke
milieuschade, waarvoor juist bij dit
soort ongelukken gevreesd wordt is
niets bekend. De dienst pw heeft de
weg afgezet en schoongemaakt.
• Naar aanleiding van een hele serie diefstallen uit auto's en pogingen daartoe,
gepleegd m de nacht van 21 op 22 december, verzoekt de politie iedereen die
inlichtingen kan verschaffen zich te meiden aan de Hogeweg, tel. 13043. Als
plaats van misdrijf worden genoemd de
Koninginneweg, Julianaweg, Vondellaan
en Kostverlorenstiaat. Spoorloos verdwenen een rijbewijs, autosleutels met bijbehorend voertuig, kerstkado's, eet-en
drinkwaren uit een decemberpakket en
een regenjas. Vier pogingen tot autoinbraak leverden niets op, wel sneuvelden daarbij achterruiten e.d.
• De natuur trekt zich niets aan van de
25e december en het 'vrede op aarde'.
Zondagmorgen meldde een plaatsgenoot dat 3 van zijn ganzen op het binnencircuit waren doodgebeten. Hij gaf
vossen de schuld, maar bij nader onderzoek van de verwondingen leek dat erg
onwaarschijnlijk. Een andere zandvoorter had ter plekke een grote roofvogel
gesignaleerd, die nu de grootste verdachte is.
• Zaterdag 7 januari houdt sociëteit
Duisterghast haar traditionele nieuwjaarsreceptie van 21.00 tot 22.00 uur.
Na afloop daarvan zal rond 22.30 de
jaarlijkse uitreiking van de Tafel van
Verdienste plaatsvinden. Een onderscheiding die sinds 1970 haar weg heeft gevonden naar diverse personen en instellingen, waaronder Nico Bouwes, Rekreade,
ZRB, Zr.Bokma, de politie, de brandweer,
G.Loogman, Bep Roozen, Zr.de Beer,
W.de Buyzer en laatstelijk de KNZRM.

artisten en onze plaatsgenoo t deed
dit wederom op hartverwarmende
wijze, waarvoor hij tal van open
doekjes kreeg.
Behalve m de grote zaal, waar Ton
Kaspers de belichting en Pieter van
der Mije het geluid verzorgde, waren
er ook aktiviteiten elders in het Gemeenschapshuis. Zo was de spelletjeszaal wederom een eldorado voor
de jeugd, niet in het minst door de
twee speelautomaten die konstant
bezet waren. Verder was er vertier
in de filmzaal met o.a flitsen van de
vorige Kerst-In, bij de tombols, het
klaverjassen, bridgen en het rnaken
Evenals in vorige jaren zal kort na de
van kerststukjes.
Terugkijkend is mevrouw De Leeuw, jaarwisseling de brand gestoken worden
en met haar het gehele team, uiterst in grote stapels kerstbomen.
tevreden over het verloop van de
Kerst-In 1983. De belangstelling
Op twee inmiddels overbekende verzawas groter dan andere jaren en er
melplaatsen in het dorp, het strand voor
is dus alle reden om over een
de rotonde en het terrein tussen de repaar maanden de voorbereidingen
mise van pw en de rioolwaterzuivering
voor het eerste lustrum vol goede
in nieuw noord. De vreugdevuren laaien
moed ter hand te nemen.
op woensdag 4 januari a.s. om 19.30 uur
Een goed heidens gebruik dat in een
grijs verleden het keerpunt van de winter aangaf en de komende zonnegloed
symboliseerde. Nog steads staan de mensen, jong en oud, in dichte kring om de
huizenhoge vlammenzee en kunnen er
de ogen niet vanaf houden. Hun vingers
wel, daar zorgt anno 1984 de brandweer voor, die zelf de lont in het dennegroen gooit en de vonkenregen in de gaten houdt.

over 6 dagen
kerstbomen
in de fik

wordt donateur

van
GREENPEACE

maak minimaal
ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

Ook ditmaal is er een loterij verbonden
aan de boomverbranding. Elk kind dat
volgende week woensdag vanaf 12 uur
's middags tot 7 uur 's avonds een kerstboom aansleept ontvangt een lot. Voor
elk eksemplaar één. De eerste 3 prijzen
bestaan uit vvv-bonnen ter waarde van
resp. f.40,-, f.30,- en f.20,-. De 4e tot
en met 100e beloning is het kleinste
groene briefje, vijf gulden om de kinderkoopkracht in het nieuwe jaar op peil
te brengen. De trekking van de verloting geschiedt op maandag 9 januari, de
uitslag zal worden aangeplakt in het
dorp op in het oog lopende plekken.
Voor het afhalen van de prijzen is men
aangewezen op het kantoor van de
dienst van publieke werken, raadhuisplein 4.

l

De Stichting Nieuw Unicum is een
wooncentrum voor ca. 200 lichamelijk
gehandikapte mensen. Uitgangspunt bij het
beleid van Nieuw Unicum is, dat de
belangen, de privacy en de zelfstandigheid
van de bewoners voorop staan.
Met behulp van kommunikatie- en overlegprocedures wordt gestreefd naar een
optimaal leef- en werkklimaat.

omroepers

«rl

Bij de ekonomische dienst ontstaat per 1 februari door vertrek van
de huidige funktionaris de vakature van

A. Rftman •

administratief medewerker (m/v)
^

voor 28 uur per week

Drukkerij
Oudt

Stoffeernaaister
heeft weer tijd.
Het bekleden van
bankstelkussens, bootcaravan- en tuinmeubels.
Tel.023-32 29 61
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wenst iedereen
eengoed

tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Funktie- inhoud:
Het verrichten van diverse administratieve werkzaamheden
waaronder:
- verzorging krediteuren administratie
- verzorging debiteuren administratie
- bijhouden van het verpleegdagenregister
- verrichten van ziekmeldingen bij de bedrijfsvereniging
- inkoop en beheer van de kantoorartikelen.

1984

"roe

Te koop of te huur gevr.
Sousterrain of soortgelijke
woning.
Tel.02507-15290

Opleiding en ervaring:
-MAVO/HAVO niveau
- enige jaren administratieve ervaring gewenst.
Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat hij/zij positief aankijkt
tegen ontwikkelingen op automatiseringsgebied.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO. voor het
Ziekenhuiswezen. Het salaris bedraagt minimaal f 2024,84 en
maximaal f 2624,31 bruto per maand bij een full-time
dienstverband.
Inschaling vindt plaats op basis van ervaringsjaren.
Voor verdere informatie omtrent de funktie kunt u kontakt
opnemen met dhr. C. Weijers, tst. 158Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 2 weken na verschijning
richten aan de afdeling Personeelszaken.

Te huur aangeboden
perl febr. 1984
ZOMERHUIS bev.
woonk.,slaapk.,keuken,
toilet en douche.
f.650,- p.m. inkl. gas,
water en elektra.
Tel. 14759

niEuw-unicum

Wooncentrum voor lichamelijk
gehandicapten te Zandvoort.
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort
Telefoon 02507-15441

Fatima is gek op dieren. Toch zal je haar niet gauw een hond zien aaien. "Wat heeft dat meisje tege
honden', vraag je je af. Het antwoord is simpel.
Fatima is Moslim En volgens de Islam is een hond een onrein dier dat je bijvoorbeeld nooit in huis z
nemen Het is goed om dat even te weten als je met je hond een bezoek wüt gaan brengen aan Fatima.
Net zoals het goed is om even te weten dat er m Nederland kinderen wonen van een heleboel versch
lende nationaliteiten en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen echt niet aUema
hetzelfde zijn. 't Zou trouwens een saaie boel worden.'

Leuk dat we in Nederland niet allemaal hetzelfde zijn.
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS

Installatie bureau

Haltestraat 65, tal. 12060

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.

CDA

christen
democratisch
appèl

VOOR UW WELZIJN

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

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

ÓÓK l M 984

BOEKBINDERU - DRUKKERIJ
Fa. J. H. v. Westerhoven BV
Deken Zondaglaan 98 • Vogelenzang

F. M.v. DEURSEN
Schoolstraat 2 - Zandvoort - Tel. 02507 -125 07

FAMILIEDRUKWERK - HANDELSDRUKWERK
Modelboeken - Vraag prijsopgave

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

mijn bakte
«a viakaleratrum
Nteuv Noord

Tri. 12129

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Byrg. B66CkiiUHMlfMl 33
telefoon
14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zyn voor elkaar.
ni *,,„ »„,,, „ „„, ,„..„ f,,, J

kuit (Mndhiiifri o.'>lfcu> J« 2600 U 0,1/1

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(geopend van 08.30 - 12.30 uur) voor een
ieder ter inzage liggen de besluiten van de
raad van 20 december 1983, nrs. 6a, 6b en
6c.
Bij deze besluiten zijn in voorbereiding
verklaard:
1. een herziening van het bestemmingsplan
"partiële wijziging Zeereep Zuid" voor
het perceel Boulevard Paulus Loot 27;
2. een bestemmingsplan voor het gebied
Grote Krocht e.o.;
3. een bestemmingsplan voor het
Kostverlorenpark.
Zandvoort, 22 december 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
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help, de bibliotheek verzuipt
Niet alleen de bibliotheek maar ook
het gemeentebestuur wacht in spanning af wat de 2e kamer zal beslissen over de door minister Brinkman
voorgestelde bezuinigingen.

De personeelskosten van de openbare leeszalen worden tot aan een
bepaalde norm betaald door het rijk.
85% van de overige lasten moet de
gemeente zelf bekostigen, 15% komt
voor rekening van de provincie. Bij
het parlement is nu een voorstel
in behandeling om de lagere overheden één totaalbedrag te geven voor
het bibliotheekwerk. Die kunnen dan,
na overleg met de boekenbesturen,
zelf uitmaken hoe het geld te verdelen over de diverse posten. Beter gezegd.'ze mogen de bezuinigingsnarigheid zelf oplossen.

Van verschillende zijden is zware
kritiek op het ministeriële hoofd
neergedaald voor zijn abrupte en
rigoereuze voornemens, die ook ernstige gevolgen zullen hebben in de
personele sfeer. De zandvoortse bibliotheek probeert uit alle macht
ontslagen te voorkomen door de aankoop van boeken en materialen
uit te stellen of achterwege te laten.
Volgens Marjan Hendriks, waarnemend voor hoofd Frank Haggenburg,
zal de bibliotheek in de badplaats de
kontributie opnieuw moeten verhogen, nu van f 18.- tot 21.50, ook al

vreest ze een terugloop van het aantal bezoekers die toch al aan alle
kanten met prijsstijgingen worden
gekonfronteerd. Liever dat dan het
verafschuwde leengeld in te voeren.
Bijzonder pijnlijk is het dat als de kamer akkoord gaat nog dit jaar zo'n
f 20.000.- ingeleverd moet worden.
Halverwege een begrotingsjaar een
dergelijk bedrag vinden is geen sinekure. Het betekent het verdwijnen
van de film-inn, een wijziging van het
tentoonstellingsbeleid, een speurtocht naar energiebesparingen en bo-

Want daar draait het in feite om. Het
ministerie van welzijn en kuituur wil
namelijk nog op de lopende begroting van 1983 4% bezuinigen en er
zijn vergevorderde plannen om voor
het komend jaar minstens 18% te besparen. Rijksbestuurder Brinkman
acht het niet bezwaarlijk als de gebruikers voor dat doel meer kontributie, desnoods tot f 30.- per jaar, of
leesgeld per boek, tot één gulden,
gaan betalen.

vendien zullen de kinderaktiviteiten
op een laag pitje worden gezet. Als
in 1984 het mes nog dieper snijdt
dan nu gevreesd wordt, is het zelfs
de vraag of de personeelsformatie
intakt blijft.
Over enkele weken gaat er een landelijke aktie van start met de noodkreet: 'help, de bibliotheek verzuipt'.
Ook in Zandvoort zal de bevolking
dan worden opgeroepen te protesteren tegen het afbraakbeleid van de
rijksoverheid.

v,.

praktijkruimte
voor
vroedvrouw
komt in zicht

nieuws
kort&klein

• Per 1 oktober a.s. zal de heer R.
Kroeze zich om privé-redenen terugtrekken als hoofd van de Plesmanschool aan de A.J. v.d. Moolenstraat.
Zijn funktie wordt, als de gemeenteraad haar fiat geeft, binnen het huidige onderwijzersteam overgenomen door mevrouw G. Weidema-Ham.
• De fotokring Zandvoort heeft haar
programma voor het winterseizoen
gereed. De eerste bijeenkomst is op
dinsdagavond 13 september. Op het
programma staan: werkavonden en
wedstrijden met vrij- of verplicht onderwerp. Ook neemt de kring deel
aan de rayonkompetitie. Een aantal
klupavonden is uitgetrokken voor de
diawerkers. Dinsdagavond 8 november vertoont een amsterdamse amateurfotograaf een diaserie met geluid
en overvloeiers. Belangstellenden zijn
daarbij van harte welkom. De jaarlijkse fototentoonstelling zal dit jaar
voor het eerst in de bibliotheek van
Zandvoort te zien zijn vanaf 17 december tot 15 januari. De klupavonden vinden plaats om de veertien dagen vanaf dinsdag 13 september, aanvang 20.15 uur in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Inlichtingen tel. 023-244309 of 023241498.

eanduoorhse tooerarô
adviesdiensten

Een kort bericht over de perikelen
rond zandvoorts vroedvrouw Tine
Oudshoorn.

Zoals te verwachten was heeft de
verloskundige het aanbod om gebruik
te maken van een miniwoning op het
Gasthuishofje van de hand gewezen.
Hoewel Oudshoorn bevreesd was
dat dat het laatste bod van gemeentezijde zou zijn, kon ze er na lang beraad niet mee instemmen op die manier 'weggestopt' te worden.
Toch is ze op dit moment beduidend
optimistieser over een goede afloop
dan enige tijd terug. 'Er is driftig onderhandeld, zo zegt ze, 'zij het uitsluitend telefonies'. Ook zelf ben ik
op zoek gegaan naar een woon- en
praktijkruimte in de vrije sektor,
maar het valt uiteraard niet mee daarin iets te vinden dat redelijk betaalbaar is'.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

werkgroep jongerenhuisvesting
woedend over politieoptreden

ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

De werkgroep huisvesting Zandvoort,
waarvan meerdere leden betrokken
waren bij de ongeregeldheden rond
Groot Kijkduin na afloop van de
raadsvergadering op 30 augustus, is
van plan bij de officier van justitie
een aanklacht in te dienen over het
politieoptreden.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkthulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

Volgens een persverklaring van de
werkgroep hebben de agenten na
een plakaktie van krakers en sympathisanten, als dollemannen ingeslagen op de geweldloze aktievoerders,
protesterende omstanders met de
gummieknuppel bewerkt en de politiebus ingeschopt. Nadat de demonstranten, zo gaat het schrijven, voor
het geweld naar Kijkduin waren gevlucht werd het gebouw omsingeld,
hielden de agenten een razzia in het
pand en richtten daar vernielingen
aan. 11 Mensen werden aangehouden, 9 in verzekerde bewaring gesteld, waarvan sommigen 4 dagen
hebben vastgezeten.

Tine Oudshoorn, die vorige week nog
zeer skepties was, is nu goed te spreken over de bemoeienissen van wéthouder Jongsma. 'Hij doet vreselijk
zijn best en heeft met zoveel woorden te kennen gegeven een definitieve oplossing te zoeken, zodat een
verloskundige praktijk in Zandvoort
nu én in de toekomst veilig is. Er is
na het Gasthuishofje al een nieuwe
suggestie gedaan, die er veelbelovend uitziet, maar ik kan er in dit stadium nog niets over loslaten. Bovendien, ik heb jarenlang mooie woorden gehoord, ik wil het eerst zwart
op wit zien.'

Ook op het buro hebben zich zo zeggen de briefschrijvers, de meest afschuwelijke dingen voorgedaan. Er
zou iemand in de cel in elkaar zijn
geslagen, gesprekken met advokaten
en kinderbescherming werden gesaboteerd, tijdens de verhoren is van
intimidatie gebruik gemaakt. De politie heeft volgens de werkgroep haar
eigen rechtsregels op tal van punten
overtreden en daartegen zullen juridiese stappen ondernomen worden.
De werkgroep heeft de indruk dat
politieaktie uitgevoerd is op instiga-

Vanaf 1 september heeft de zandvoortse sportvereniging Academy
for Asian Fighting Arts de fitnesstrainingen voor dames uitgebreid.
Het is nu mogelijk ook op de maandag- en vrijdagochtenden van 9.00
tot 10.00 uur langs te komen. Uiteraard kan men in de Brugstraat 15-17
nog steeds terecht voor kickboksen
en karate. Op de zaterdagmorgen begint bovendien het nieuwe karate
trainingsjaar voor de jeugd. Voor de
dames en heren die het afgelopen

tie van het gemeentebestuur, een
wraakaktie is van het huidige kollege
om de aandacht af te leiden van haar
eigen rol in de Kijkduin-affaire.
De ondertekenaars zijn meer dan ooit
vastbesloten om tot in hoogste instantie het besluit om Kijkduin te
slopen aan te vechten.
Korpschef Menkhorst van de zandvoortse politie is zeer resoluut in zijn
kommentaar op de verklaring. 'Het is
één grove leugen. Er staat geen zin
in die de waarheid ook maar benadert'.

strandseizoen niet tevreden waren
met hun figuur is nu het uitgelezen
tijdstip om een aanvang te nemen
met een kursus bodybuilding en/of
krachttraining. Inlichtingen zijn te
verkrijgen aan de Brugstraat, door
de week iedere avond geopend van
19.00 tot 22.00 uur. Telefonies bereikbaar onder nummer 17814.

wie niet wil duiken kan nu
de duinpan in

familieberichten

t

foto Jacob Koning

Met droefheid geven wij U kennis dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader, schoonen grootvader, broer, zwager en oom

ödön Komlössy
echtgenoot van Anna C.D. Steenman
op de leeftijd van 71 jaar.
A.C.D. Komlôssy-Steenmari
A.P. van Litsenburg
E. van Litsenburg-Plukker
Aniecke
G.M. Komlössy
M. Komlôssy-Boonacker
I.A. Komlössy
en verdere familie.
Zandvoort, september 1983.
Zr. Dina Bronderstraat 5.
De Crematie heeft hedenmiddag plaats gehad.

kerkdiensten

Morgen tussen 11.00 en 15.00 uur
wordt in het binnenbad van de Duinpan officieel de eerste zachte waterglijbaan ter wereld in gebruik genomen.

soort ekstraatjes - de toegangsprijs
blijft gelijk- op het waterminnend volk
uit de regio, moet van het zwembad
aan de Vondellaan een trekpleister
maken, ongeacht welk seizoen.

De 30 meter lange slurf kromt zich
om de korte kant van het bad en levert jong en oud al bij voorbaat
kletsnat af aan de lange zijkant. De
baan is gefrabiceerd van een soepele
kunststof die meegeeft met het lichaam, wat met name in de bochten
een heel speciaal effekt geeft. Stroef
kan de 'waterslide' nooit zijn, 4000
liter badwater spuit er per minuut
doorheen en vervoert de liefhebbers,
snel, gladjes en veilig.

De waterglijbaan zal overigens niet
op elk moment in werking zijn, maar
in ieder geval gedurende de vrije
zwemtijden. Die worden dan ook op

De attraktie is afkomstig uit Zweden,
waar het prototype uitgetest en vervolmaakt is. Voor pakweg f 35.000.-,
die de Duinpan uit eigen beurs heeft
gehaald, moet de neergaande tendens in het zwembadbezoek een halt
toegeroepen worden. Direkteur
Mollerus is er van overtuigd dat die
investering er dubbel en dwars uitkomt. De aantrekkingskracht van dit

de zondag uitgebreid met twee uur:
van 11.00 tot 15.00 uur. De eerste
250 bezoekers kunnen rekenen op
een presentje, een ganzenbordspel
in de vorm van de glijbaan. Hokje 5:
'U bent de zwembadbeheerder of
wethouder zelf en probeert van
bovenaf de bezoekers te tellen. Dat
is leuk maar het kost tijd, 3 plaatsen
terug:

tweede
ambtstermijn
voor
machielsen
Jongstleden dinsdag is bekend gemaakt dat zandvoorts eerste burger
H. Machielsen bij koninklijk besluit
van 26 augustus is herbenoemd tot
burgemeester van de badplaats met
ingang van 1 oktober 1983.

met wedstrijd tegen ado'20
start zvm voetbalseizoen
Aanstaande zondag vertrekt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen naar
Heemskerk om de kompetitie rond
14.30 uur te beginnen tegen Ado'20.

In dat openingsduel, dat van belang
kan zijn als peppil of aanvangsdomper, is Steef Water niet van de partij in verband met een nog uit te zitten schorsing, terwijl Bert Leijenhorst met vakantie is. Het elftal zal
vermoedelijk bemand worden door
doelman Steffers (res. Schriemer),
Vastenhouw, Richard Kerkman, Hans
Schmidt, Rob Buchel, Norbert Vis30 augustus - 5 september 1983
sers, Sander Schuurman (uit eigen
ondertrouwd: Michael John Clark
a-juniorenkweek), Rob v.d. Bergh,
en Esther Hendrika Regina van OosRaymond Roode, Marcel Schoorl,
strum; Frits de Bruin en Alida de Jong. Frans Post (eks-Zeeburgia) en Jos
v.d. Meij.
gehuwd: Erik Honders en Julia
Ludovica Jansen; Alexander Albert
Teambegeleider Bob de Vries is net
Ritman en Johanna Adriana Emerenzo benieuwd naar de eerste resultiana Man Vet; Ronald Nicolaas
taten als elke ZVM-fan. Hij is een reaHeijselaar en Jantina Margaretha
list zonder overspannen verwachtinHuijer
gen:
'Me dunkt dat we een hele stergeboren Rosalie Fleur dochter van
ke
achterhoede
op de been gebracht
B.N.C J. Ruckerten M J Ringa; Akiel
hebben.
Maar
veel
zal afhangen van
Medhi zoon van Y. Nefzi en W. Visser;
de voorhoede, of die tot skoren kan
Boudewijn Adriaan zoon van B M.
komen. Daar is nog niets van te zegDuivenvoorde en Y H G. van der
gen, we moeten afwachten hoe het
Velde.
dit jaar loopt. Het vasthouden van
overleden: Michael Noon. oud 44
goede spitsen is een probleem van
jaar; Wiilem Adriaan van der Tuin, oud veel verenigingen, de uitblinkers krij92 jaar, Johan Hendrik Maria Berg,
gen aanbiedingen van anderen en
oud 47 jaar; Elizabeth Theresia de
verdwijnen weer te snel.'
Boer, geb. Zijl, oud 83 jaar; Petrus
In ieder geval geeft de ruime bekerJohannes van Benthum, oud 56 jaar;
zege tegen Kennemerland trainer
Antje Houtkoper geb. Mienis, oud
Groen en begeleider de Vries goede
95 jaar.
hoop op een aanvalslustige start.

burgerlijke staniJ

ze
lucht
Giro 550 SS Leusden ^/^

Asttna Bonus 3*f

HERVORMDE KERK
zondag 11 september a.s.:
10.00 uur: ds. K.E. Biezeveld.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 september a.s.:
10.00 uur: Ds. W. Volker
PROTESTANTENBOND
zondag 11 september a.s.:
Kontaktdag op Spaarnberg, geen
dienst in de Brugstraat.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 september a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 11 september a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering met jeugdkoort.g.v. opening schooljaar.

belangrijke adressen

Het programma, dat voorlopig door
de kleedkamerproblemen alleen uitwedstrijden telt, ziet er als volgt uit:
11 september Ado'20; 18 september
Alcmaria V.; 25 september SVW; 2 oktober H BC; 9 oktober inhaaldag en
bekerprogramma. De eerste thuiswedstrijd zal naar verwachting te zien
zijn op 23 oktober.

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

Het 2e elftal, dat ook verscheidene
kandidaten voor het 1e in zijn gelederen heeft, speelt a.s. zondag om 9.30
uur in Santpoort-z tegen Terrasvogels 2.

medische dienst
Zijn eerste ambtsperiode van 6 jaar
ving aan in oktober 1977 toen hij
magistraat Nawijn opvolgde. Vóór zijn
komst naar de kustgemeente op-54jarige leeftijd was Machielsen 24 jaar
lang lid van de gemeenteraad in Hilversum, waarvan de laatste 7 jaar
als wethouder financiën, miljeu, pw
en woningbouw. Ook trad hij op als
vvd-fraktievoorzitter in het gewest
Gooi- en Vechtstreek. Sinds 1970
bekleedt hij eenzelfde funktie in
provinciale staten van noord hofland.
Of de herbenoemde burgervader, die
nu 60 jaar is, de nieuwe ambtstermijn
van 6 jaar volledig zal uitdienen of
bijvoorbeeld in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, tussentijds zal aftreden, is
niet bekend.

Koop nu
Rode Kruis

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het we'ekeinde023-313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 (dag en nacht).

waterstanden
sept. H.W.

L.W.

11

14.59
15.39
16.20
17.08
18.17
19,39
08.25
09.45
10.39
11.12

12
13
14
15
16
17
18
19
20

06.58
07.37
08.18
09.07
10.17
11.40
00.26
01.45
02.38
03.12

.H.W.

19.17
19.49
20.29
21.31
22.53
- .13.03
14.10
14.58
15.25

L.W.

03.17
03.50
04:29
05.30
06.53
08.25
21.02
22.10
22.58
23.34

zeeslag van windsurfers
lust voor het oog
Oe harde storm die afgelopen zateriag over zee en strand joeg, was de
neeste windsurfers, in het week^inde bijeengekomen om deel te
lemen aan het Ripcurltoernooi, te
veel. Hoewel een enkele vermetele
30lvenrijder zijn krachten mat met
.iet natuurgeweld, werden de wed;trijden bij het noorderstrand af;jelast in afwachting van beter omstandigheden.
Zondag waren de surfers echter niet
meer te houden. Tot genoegen van
het publiek dat, stevig ingepakt tegen
het plotselinge herfstweer, op
strand of boelevard stond samengedromd. De kleine honderd watersporters die 's ochtends een groot aantal
variaties op de zeilplank ten beste
moesten geven en een viertal uitgezette boeien moesten ronden, maakten er een aantrekkelijk schouwspel
van.
In de middaguren vond het meest
spektakulaire onderdeel van de zeestrijd plaats. De voor het merendeel
jeugdige deelnemers werkten een ingewikkeld patroon van sprongen,
buitelingen en salto mortales af, dat
de toejuichingen van het publiek
meer dan verdiende. De internationale waterrodeo was echter niet alleen een plezier voor het oog van de
bezoekers maar ook voor de beurs
van de meest ervaren surfkampioenen.
De eerste prijs van f 10.000.- ging
naar noordwijker Olaf van Tol. Onno
Tellier uit Utrecht werd 2e en kon

nieuws
kort & klein
Het Genootschap Oud-Zandvoort
gaat uitvoering geven aan zijn op de
voorjaarsvergadering genomen besluit werkgroepen in het leven te
roepen die zich gaan bezighouden
met diverse aspekten uit de ge-,
schiedenis van het kustdorp.
Men wil beginnen met de samenstelling van een werkgroep klederdrachten, een werkgroep monumenten en bouwkunst, een werkgroep
visserij en botenbouw, een werkgroep
genealogie en een werkgroep
dialekten. In een later stadium kan
het aantal werkgroepen worden uitgebreid voor het uitdiepen van andere zaken en gebeurtenissen uit het
verleden van Zandvoort. De werkgroepen waarmee het genootschap
wil starten krijgen een grote mate
van zelfstandigheid bij de uitvoering
van hun resp. taken. Voor de ontplooide aktiviteiten blijft het genootschap de eindverantwoordelijkheid
dragen.
Maandag 12 september a.s. heeft het
bestuur van het schap gekozen als
datum om samen met de leden vorm
en inhoud aan de in te stellen werkgroepen te geven. Plaats van samenkomst: het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat. Tijdstip: 20.00
uur.
* De zondagsschool is nog geen
stukje verleden waarvoor het Genootschap Oud-Zandvoort een werkgroep
moet instellen. Het fenomeen gaat
a.s. zondag 11 september opnieuw
van start in de chr. mavo Jaap Kiewiet aan de Sophiaweg. Jongens en
meisjes van 4-11 jaar worden om
10.00 uur verwacht door de zondagsschoolwerkers. Verder iedere zondag op dezelfde tijd. Voor de oudere
jeugd is er iedere laatste zondag van
de maand -te beginnen op 25 september a.s.- jeugdkapel in het jeugdhuis
achter de hervormde kerk aan het
Kerkplein. Aanvang 10.00 uur.

Wintergidsen
aangekomen

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCHiORKEST

neem nu een abonnement
muziek door het noordhollands philharmonisch
orkest: probaat middel om de winter plezierig
door te komen
recht doen gelden op f 2.000.-, Jacco
den Duik uit Scheveningen nam de
3e prijs van f 500.- mee naar huis. Bij
de junioren won Umuidenaar Dennis
Hennevanger. Louis Bareaux uit
Noordwijk was de beste veteraan,
Martine van Solingen nummer 1 bij
de dames.

• Kommer en kwel blijven Fly Away
achtervolgen. Afgelopen zaterdag
moest het programma worden afgevlagd wegens windkracht 8. Geen
partij voor de vlinderdunne vliegers.
Maar organisator Van Tetterode zet
door. Morgen, zaterdag 11 september, moet het evenement van de
grond komen. Het programma -uitvoerig beschreven in de koerant van
vorige week vrijdag- is ongewijzigd
gebleven.

A.s. zondag organiseert rijwieltoerklup
Olympia vanuit Zandvoort een 100 km.
Euradax propagandatocht 'rond de
zuid'. Fietstochten met het internationale euradaxpredikaat worden verreden achter zgn. voorrijders en in een
strak tijdschema van 25 km. per uur.
Gestart wordt om 9.00 uur bij strandpaviljoen 8 't Trefpunt, waar men zich
al vanaf 8.00 uur kan laten inschrijven.
De rit gaat via Langevelderslag - Noordwijk - Katwijk - Wassenaarseslag en
Scheveningen naar Kijkduin waar drie
kwartier wordt ingelast om de inwendige mens te versterken en de spieren
wat rust te gunnen. De terugtocht loopt
over Den Haag - Wassenaar - Katwijk
a/d Rijn - Voorburg - Lisse - Vogelenzang en Aerdenhout. Om 13.50 uur
arriveren de deelnemers weer op het
strand. Het inschrijfgeld voor de tocht
bedraagt f 2,50. Zij die als blijvende
herinnering de fraaie Euradaxmedalje
willen ontvangen betalen f 10.- ekstra. Voor inlichtingen kan men bellen
naar K.J. Koper, tel. 1 4833.

Vrijwillige Hulpverlening

dirigent: Roelof van Driesten
gastdirigenten: Kees Bakels, Jan Cober,
Mircea Cristescu Jean Fournet Elgar Howarth,
Jerzy Katlewicz David Shallon. Jan Stulen
en Otakar Trhlik.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

co

concertgebouw Haarlem

serie A 'prestige'

CO

dinsdagavondconcerten
20.15 uur

27 sept, 1 nov.. G dec., 10 jan. 7 tebr., 6 maart
SOLISTEN: RONALD BRAUTIGAM, MALCOLM FRAGER
ABDEL RAHMAN EL BACHA- piano, GIJSBERT BETHS, CHRISTIANE EDINGER viool, ROBERTA ALEXANDER - sopraan
• abonnement 6 concerten f 90,losse kaart / 18-

Sene B 'populair1
6 vrijdagavondconcerten
7 okt. 11 nov., 16 dec. 20 jan, 17 f eb r.. 16 maart
20.15 uur
SOLISTEN: THEO BRUINS, KARIN LECHNER BARBARA NISSMANN - piano,
EMMY VERHEY, MASUKO USHIODA- viool, MARIEN VAN STAALEN - cello
abonnement 6 concerten f 80,losse kaart f 16.Serie Zl 'mOZart-plUS'
3 zondagmiddagconcerten
20 november, 29 januari. 25 maart
.
14.30 uur
SOLISTEN: HEIDI HENDRICKX, LEVENTE KENDE, ANA-MARIA VERA- piano,
SKYE CARMAN - viool
abonnement 3 concerten f 40,losse kaart / 16-

'er was eens...'

Serie Zll er WaS eenb...
3 zondagmlddag16 oktober. II december. 26 februari
familieconcerten 14.30 uur
SOLISTEN: MARTINE BIJL LUC LUTZ MANUS WILLEMSE - vertellers
abonnement 3 concerten / 40,losse kaart / 16,abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n) f 15GEADVISEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR
losse kaart f
7-

extra redukties:
serie A en B samen M30,- • serie A en Z-1 samen M20- * serieBenZ-l
samen f 110,- • serie A B en Z-l samen f 190- 9 serie Z-ll in combinatie met
andere series f 35,Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13 van 10 -15 uur; telefonisch 023 - 32 09 94 van 12 -15 uur.
Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar
bij het Concertgebouw en de administratie van bet N.P.O, telefoon 023 - 31 92 48

groeten uit zandvoort
Zoals wii al eerder
schreven maakte
in het begin van
deze eeuw de fantasie zich meester
van de prentbriefkaart. De ontwerpers besteedden
toen veel aandacht
aan de versiering
die, zoals uit de
scherpte van deze
kaart blijkt, gelukkig
niet ten koste van
de afbeelding ging.

STUDENTEN HAVER
(250 gram vaif 4,95
voor f 2,95
tot en met zondag

r

cestbori\

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

ERASMUS COLLEGE
onderwijs aan volwassenen
ZANDVOORT
(lerneenschapshuis, L. Davidsstraat 17
Laatste inschrijving voor DAG-MAVO
Inschrijving en inlichtingen:
mevrouw T. Kamminga - tel. 023-289258

SCHUTTERSVELD
corduroy pantalons
div. kleuren

KERK0TR.20

• TEL: 13186

Ini.tall«rt te bureau

Te koop
STATIONSSTRAAT 20a
achterhuis met 3 kamers, plaatsje.
Vraagprijs f 45.000.- k.k.
Inlichtingen

CEIVE

BOEKBINDERIJ - DRUKKERIJ
Fa. J. H. v. Westerhoven BV
Deken Zondaglaan 98 - Vogelenzang
F. M.v. DEURSEN
Schoolstraat 2 - Zandvoort -Tel. 02507-1 25 07

FAMILIEDRUKWERK - HANDELSDRUKWERK
Modelboeken - Vraag prijsopgave

makelaar/ o.g.

Telefoon 02507-1 2614

J
KOELKASTEN-DIEPVRIEZERS
•
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,•
D« Drie Sterren,
V
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
^L
(bij de Botermarkt)
^^^

*1.023-31 14«0
Haal warmte en kleur in uw huil
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN
VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP
VAN RIJNLAND;
brengen het volgende ter kennis:
Het voorstel tot vaststelling van het tarief
verontreinigingsheffing 1984, welk voorstel in
de openbare bijeenkomst van de Verenigde
Vergadering zal worden behandeld, ligt
gedurende veertien dagen, van 9 september
toten met 22 september a.s. (op elke werkdag
- behalve op zaterdag - van 9.00 -12.00 uur
en van 14.00 -16.00 uur, alsmede op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur), op de
secretarie van het hoogheemraadschap
(Leiden, Breestraat 59) voor een ieder ter
inzage. Een exemplaar van hetvoo.rstel isalsdan kosteloos verkrijgbaar.
Belanghebbenden kunnen tegen hetvoorstel
gedurende de termijn van terinzageligging
bezwaren indienen bij de Verenigde
Vergadering (Leiden, Breestraat 59).
Leiden, 8 september 1983.
Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd,
E.H. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN,
dijkgraaf.
B. PLOMP, secretaris-rentmeester.

Hoogheemraadschap
van Rijnland
S

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

J. BLUYS
Haltestraat 65. «l. 12080

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Koop nu
Rode Kruis
Drukwerk voor iedereen!
DRUKKERIJ

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend Installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nteuw ate onderhoud...

kameriingh oonetwtraat 38 / zandvoort /
tetef oon 02507 - 1 84 84*

Van Petegem ».*.
«•ricpad 6 - Td. 12793 - Zandvoort

omroepers
SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beecfcmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Biedt zich aan: KOK met
ruime ervaring. R Mensink.
Bilderdijkstraat 11 - 2041
NJ Zandvoort
Te koop aangeb. 3 ORIG.
tenen noordzee-kuipstrandstoelen. Tel. 020-723553.

KINDEROPPAS

Amnesty International
werkgroep Zandvoort
POSTGIRO: 4202255

v. i Werft

gezocht voor 16 mnd oud
jongetje, 's Middags en
ook 's avonds. Tijd n.o.t.k.
Tel. 1 32 82

mijn baklnr
•indi 1746
Gutfeubpltin 8
ta wtoktlctntrum
Nteuw Noord

Tri. 12129

A.RHman.
1948 - 1983
asjMftendtochnlkor
1973 - 1983
tionlMr
gevestigd In Zindvoort
telefoon 1 43 65

83e jaargang no. 69

dinsdag 13 september 1983

eancluaorrse No

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

zandvoorts huurhuizenbezit
krijgt opknapbeurt
De gemeente gaat het achterstallig,
zeg maar nalatig, onderhoud aan haar
woningen in etappes te lijf. Voor de
eerste fase is f 300.000.- uitgetrokken. Geen van de frakties lijkt daar,
gezien de kommissievergaderingen
van de afgelopen tijd overwegende
bezwaren tegen te hebben.

e
6 4000 m2 duin en bos gingen in
vlammen op toen een hoogst bejaarde amsterdammer besloot eens en
voorgoed een eind te maken aan de
hem kwellende wespen De 74-jarige
hoofdstedeling zocht het nest op om
dat met een vuurtje uit te roken. De
brandweer had'er daarna 45 minuten voor nodig om de per abuis al te
drastiese oplossing te boven te komen. Men mag aannemen dat de
wespen een goed heenkomen hebben gezocht.

Een totaalplan waarin sanering, renovatie en verkoop op een rijtje
moeten worden gezet, zal nog heel
wat sleutelwerk vereisen. Het is te
verwachten dat een gedetaileerd
programma veel stof zal doen opwerpen. De rigoereuze opvatting
van
de vvd-fraktie vindt immers weinig
steun bij de overige partijen. Het kollege heeft echter geen kans de kool
en de geit te sparen, pogingen om
tweespalt te vermijden door het plan
in mootjes te hakken die één voor één
zoetjes gekonsumeerd kunnen worden, hebben al bij voorbaat schipbreuk-geleden. Uitstel van beleid is
wel mogelijk als behandeling van de
pas gereed gekomen struktuurstudie
voorrang krijgt.

Tweederde van het bedrag zal worden betaald door het ruime overschot
van 1982 aan te spreken, 1 ton komt
ten laste van de begroting '83. Voor
'84 zal het fiat van de raad gevraagd
worden voor nog eens bijna een ton
om de slechte naam van de gemeente
als huisbaas uit te wissen. De eerste
fase betreft dringend noodzakelijk
werk, voornamelijk dakreparaties in
de Marisstraat, Prinsesseweg, Koningstraat, Kanaalweg en Van Ostadestraat. Een topzware werkgroep van
de diensthoofden pw, financiën en
EKS-WETHOUDER DENKT VAN WEI
volkshuisvesting heeft daartoe geadviseerd. In het verleden zijn in genoemde straten wel de ergste-lekken gedicht maar dat was niet veel meer dan
tijdelijk lapwerk.
Onder aanvoering van vvd-er Methorst lieten de volksvertegenwoordigers duidelijk merken zo vlug
mogelijk een volledig overzicht te
willen krijgen van de plannen rond
het gemeentelijk woningbezit. Men
was bevreesd stukje bij beetje voor
voldongen feiten geplaatst worden,
te meer omdat de politieke visie van
de diverse partijen nog geen vertaling
in het beleid had gevonden. Met name de liberalen, die een groot voorstander zijn van een snel afstoten van
huizen door de gemeente aan partikulieren of woningbouwvereniging,
bleken erg ongeduldig.

verzweeg gemeente meevaller
van half miljoen?

De socialist Aukema moest zich zichtbaar inhouden om geen krachttermen te bezigen, die in het notabele
miljeu onwelvoeglijk zijn. 'Ik voel me,
zo zei hij zoekend naar een niet al
te ongepaste uitdrukking, en.... in de
maling genomen!'
Willens en wetens belazerd, bedonderd in het kwadraat, bedoelde hij
te zeggen, toen bekend werd dat de
gemeentekas over 1982 meer dan
een half miljoen colijnse guldens had
overgehouden. In een uitgebreide
beschouwing had de voormalige pvdawethouder enkele maanden terug bij
de behandeling van de voorjaarsnota

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis DavidsstraaL
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

Aukema's rekenwerk, destijds bedoeld om de bezwaren tegen nieuwbouw van buurthuis 't Stekkie als
drogredenen te ontmaskeren, werden
in juni door bewindsman Flieringa en
ambtelijk ekspert van den Heuvel als
onzin bestempeld en weggewimpeld.
'Wat ik toen wist, zei de pvda-er onlangs in een kommissiebijeenkomst,
kon u ook weten. U heeft er niets
meegedaan en dat vind ik lijken op
het achterhouden van cijfers.'
Het verbolgen raadslid beschuldigde
de huidige bewakers van het gemeentelijk huishoudboekje van een konservatief en bedriegelijk geldbeleid.
Weten dat er ekstra ge! d is maar daar
niet voor uit komen, betekent het uit
de weg gaan van een politieke diskussie. 'Als u andere prioriteiten
stelt dan ik, zei de pvda-er, alla, dat
is daar aan toe. Maar als dit in juni
niet verzwegen was, hadden we op
een andere manier over het beleid
kunnen praten.'

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn
heel verschillende zaken, zo bleek
eens temeer. De socialist kreeg ook
ditmaal geen poot aan de grond bij
de financiële staf. Flieringa betreedt
dat het saldo in de voorjaarsnota ekspres klein was gehouden om Aukema
de wind uit de zeilen te nemen bij
zijn pleidooi voor het Stekkie. Wel
gaf hij toe bij de raming te zijn uitgegaan van een 'pessimistiese benadering'. Ambtenaar Van den Heuvel
betoogde met klem dat dit reusachtige overschot niet eerder te voorspellen was, daarvoor waren er teveel onzekere faktoren in het spel. 'We hadden er geen inzicht in en zijn toen
heel voorzichtig te werk gegaan,
hield hij vol.
Voorzichtigheid is de moeder van de
porseleinkast. Het is opmerkelijk dat
dit stampvoetende kollege in ieder
geval op één terrein wel degelijk op
de tenen kan iopen. Als het de eenten betreft.

ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.

Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
woensdagavond van 18.30- 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

Aukema voelt zich genomen

Vrijwillige Hulpverlening

zijn opvolgers voorgerekend hoe
groot het batig saldo zou zijn. Geen
5 ton, dat had zelfs de optimistiese
Aukema niet verwacht, maar wel véél
en véél meer dan de schamele
f 124.000 - die de afdeling financiën
geraamd had.

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7,'3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

eanduDorrse hoerarir

• Studiecentrum 'Springtij', de informatieafdeling van natuurvoedingswinkel 'Lentebloesem' aan de Grote
Krocht, organiseert een hele reeks
kursussen en lezingen over gezondheid, voeding en aanverwante onderwerpen. Inlichtingen over het programma zijn te verkrijgen bij de winkel of
per tel. 1 6948. Morgen start Alfons
Zwetsloot om 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis met de eerste
van een drietal voordrachten over
voetrefleksologie, een techniek om
via massage van de voeten zieke organen te aktiveren en te verbeteren.
• De zandvoortse afdeling van het
ned. rode kruis heeft eindelijk een
goed onderkomen gevonden in een
lokaal van de Jos v.d. Endenschool
aan de NIC. Beetslaan 14. ledere
maandagmiddag kan men er terecht
tussen 13.30 en 15 30 uur. De soos
die op donderdag 29 september a.s.
begint hanteert dezelfde openingstijden.
• De balustrade van de 18e verdieping van Bouwes Palace is niet zo
berucht als het topje van de Eifeltoren. maar blijkt toch zijn aantrekkingskracht uit te oefenen op levensmoede
burgers. Zaterdag vroeg in de avond
kwam een melding uit het hoogste
restaurant van Zandvoort dat een
duitse bezoeker afscheid wilde nemen van het droefgeestig aardse bestaan met een sprong diep in de vergetelheid. Zandvoortse agenten troffen de 26-jarige man aan op de rand
met een fles drank in de hand en kennelijk troosteloos dronken. Drie kwartier deden de wetsdienaren erover
om de jonge duitsor in engels en duits
te bepraten, vast te. grijpen en naar
het buro te brengen. De wanhoop
van de man kwam voort uit eenzaamheid. 2 Jaar geleden was hij van oostnaar west-duitsland gevlucht, maar
zonder familie of bekenden was het
leven h ?m ook hier de moeite niet
waard. In hetkrisis mterventiecentrum ie Haarlem, waar de valiumdokter al klaar stond, kon hij er nog een
nachtje over slapen

sept. H.W.
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16
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18
19
20

09.07
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11.40
00.26
01.45
02.38
03.12
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17.08
18.17
19,39
08.25
09.45
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11.12

K.W.
21.31
22.53
- .13.03
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06.53
08.25
21.02
22.10
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al is de staatssekrefaris nog zo snel....
DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN
VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP
VAN RIJNLAND;
brengen het volgende ter kennis:
Het voorstel tot vaststelling van het tarief
verontreinigingsheffing 1984, welk voorstel in
de openbare bijeenkomst van de Verenigde
Vergadering zal worden behandeld, ligt
gedurende veertien dagen, van 9 september
toten met22 september a.s. (op elke werkdag
- behalve op zaterdag - van 9.00 -12.00 uur
envan 14.00-16.00 uur.alsmede op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur), op, de
secretarie van het hoogheemraadschap
(Leiden, Breestraat 59) voor een ieder ter
inzage. Een exemplaar van het voorstel is alsdan kosteloos verkrijgbaar.
Belanghebbenden kunnen tegen hetvoorstel
gedurende de termijn van terinzageligging
bezwaren indienen bij de Verenigde
Vergadering (Leiden, Breestraat 59).
Leiden, 8 september 1983.
Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd,
EH. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN,
dijkgraaf.
B. PLOMP, secretaris-rentmeester.

voortbestaan van zuiderduinen opnieuw op de tocht ?
Racen is vooruitzien, meent staatssekretaris van der Reijden van het
ministerie van welzijn, volksgezondheid en kuituur, die zich door de veel
tragere bestuurlijke werkelijkheid niet
uit het lood heeft laten slaan.
Vliegensvlug moet er duidelijkheid
komen over de toekomst van zandvoorts circuit, merkte de rijksvoorman op tijdens de grand prix, die hij
in gezelschap van ambtsgenoot
Brokx (volksgezondheid, ruimtelijke
ordening en miljeu) met een bezoek
vereerde. Op korte termijn -enkele
weken- zullen de ministeries daarom een plan opstellen waarbij men de
piste nationale allure wenst te verlenen, nu de internationale niet genoeg
blijkt. Dat schept onder meer mogelijkheden om het noodlijdende circuit -zelf langzamerhand een auto
zonder bougie- met gemeenschapsgelden te subsidiëren.

Eks-minister Gruyters, die zijn planologiese beslissingen ook na zijn ambtstermijn altijd met verve verdedigd
heeft, is nu voorzitter van de landelijke Raad die het rijk op dit terrein
moet adviseren. Vast staat verder
dat een bonte verzameling miljeuorganisaties in het geweer zullen
komen - tot aan de Kroon toe desnoods. En niet in de laatste plaats kan
er op gerekend worden dat de ge-

foto Jacob Koning
meente Amsterdam (met veel aanhang in provinciale staten van n-h) hun
waterwingebied uit alle macht willen
verdedigen tegen de oprukkende bebouwing.
De vertoonde hoge snelheid van
Van der Reijden bij zijn circuit-gastheren heeft daarom komiese trekjes. Racen is vooruitzien, maar dit
soort regeren wordt later ongetwijfeld omzien in verwondering.

alles ging de lucht in
bij f ly away

Koop nu
RodeKruis

BUIT
UIT... !
Ondanks de ruime publiciteit die aan
'Auto dicht en buit uit 't zicht', het
samenwerkingsprojekt van het
Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven Noord Holland Zuid/West,
is voorafgegaan is de bekendheid
er mee miniem. Zoals men zich zal
herinneren werd deze aktie, waaraan
uiteraard ook Zandvoort deelnam, in
mei j.l. gepresenteerd ter ondersteuning van de plaatselijke politiekorpsen in de regio. In onze gemeente
werden in het kader van deze aktie
op de noord- en zuidboulevard vijftig
waarschuwingsborden geplaatst en
bij wijze van steekproef werden er op
verschillende data tellingen gehouden om vast te stellen hoeveel voertuigen niet afgesloten waren. Van de
ongeveer 1500 auto's waren dat er
maar liefst 100, waarin bovendien
een rijk gevarieerde buit werd aangetroffen.

Een paar miniskule probleempjes zijn
er wel. De belastingschulden van de
cenav zijn niet fraai, al moet dat met
vestzak en broekzak op te lossen
zijn, konstrukties waar kleine luyden
en bedrijfjes jaloers op zouden zijn.
Er is ook nog een wet op de geluidshinder, zij het dat daar ontheffingen
op mogelijk zijn. Er ligt een streekplan waar de racebaan niet eens
meer op voor komt, maar dat kan
natuurlijk aangepast worden. Voor de
noodzakelijke woningbouw die door
het turbogeweld verhinderd wordt, is
het nodig dat de aanwijzing-Gruyters,
die Zandvoort verbiedt buiten de huidige grenzen te bouwen, wordt ingetrokken. Dat gaat nu allemaal snel
geregeld worden, mag uit de woorden
van 's lands onderbaas opgemaakt
worden.
Alleen al laatstgenoemde operatie
werd ooit door burgemeester Machielsen geschat op een duur van minstens 7 jaar. In gemeentelijke huisvestingskringen hoopt men allang datdaarbij zandvoort-zuid vrijgegeven
wordt voor huizenbouw. Honderden
eengezinswoningen zouden er kunnen verrijzen. Het valt echter te bezien of het permantig optimisme van
de staatssekretaris terecht is.

Hoogheemraadschap
van Rijnland
£2

Het meest windgevoelige evenement in de badplaats, de FlyAway wedstrijd in de zuid, heeft dit weekeind ondanks het miserabele weer toch
doorgang gevonden. Van nog meer uitstel komt afstel, moeten de organisatoren gedacht hebben. De krachtige herfstwind haalde j.l. zaterdag
soms zo hef tig uit dat meerdere aeronauten hun vliegers niet langer aan
het lijntje konden houden. Driemaal verdween een dundoek in de wolken
nadat het koord geknapt was. Alleen de echte cracks hielden hun bevende
scheppingen duurzaam genoeg in de lucht om mee te kunnen dingen naar
het nederlands kampioenschap stabielvliegeren '83. In de voorronden
schaarden hagenaars John Verheij en R. van de Bron zich samen met
junior Marco de Keijzer uit Baarn bij de finalisten, 's Middags lieten zij zien
dat hun luchtige konstrukties, met vaste hand geleid, een prijs waard waren. Eerstgenoemde vliegenier uit de parlementsstad, luchtmachtkapitein,
verwoed vliegerbouwer en publisist op dit gebied, won met zijn driesterrenbouwsel de hoogste achting van de jury, zijn plaatsgenoot werd tweede en
de 13-jarige Marco mag zich voorlopig de 1e ned. jeugdkampioen noemen.
Op een gedeelde 3e en 4e plaats nestelden zich een paar oud-kampioenen,
Jaap Hemelrijk en Ba/t Stevens. De euro-vlieger-vierdaagse, een bovenaardse uitvinding van het Fly Away-konsortium, telde ditmaal 6 deelnemers. Om de verplichte 8 vliegeruren vol te maken is de komende zaterdagen nog genoeg gelegenheid. Ook voor nieuwe hemelbestormers.

In samenwerking met genoemd
buro is besloten om in de regio nogmaals een folder-aktie te houden,
die met een advertentiekampagne zal
worden ondersteund. Eind september zullen de inwoners van onze gemeente, vooral in de wijken Oud-

noord en Nieuw-Noord, achter de
ruitenwissers van hun geparkeerde
auto een waarschuwingsfolder aantreffen.
Wij blijven de mensen adviseren hun
bezit beter te beschermen' aldus brigadier Frank Steenman van het
Bureau Voorkoming Misdrijven.
Geen overbodig advies want alleen
in de woonwijk Nieuw-Noord bleken
van de 400 gekontroleerde auto's
er ongeveer 40 niet afgesloten te zijn,
terwijl in de maanden juli en augustus door de zandvoortse politie niet
minder dan 235 aangiften van diefstal
uit auto's werden verwerkt plus nog
eens 47 aangiften van autodiefstallen.

omroepers
Reklamestudio de Zwager
te Zandvoort
zoekt op korte termijn een
ervaren, part/time
werktekenaar m/v
die twee a drie dagen per
week komt assisteren in
een van alle moderne gemakken voorziene studio.
Een vlakdrukmonteur met
ervaring in tekstverwerking
is natuurlijk ook welkom.
Ook zoeken wij een
accurate
AOW-er
die op part/time basis en in
bezit van een eigen auto
regelmatig licht transportwerk kan verrichten. Bij
voorkeur woonachtig in
Zandvoort.
Bel voor het maken van een
afspraak 02507-1 7044*.
Echtpaar met 1 kind (11 jr.)
zoekt woonruimte te huur
ongemeubil. Voor minimaal
1 0 2 jaar te Zandvoort.
Huurprijs ± f 1.000.- inkl.
Brieven onder nr. 681 buro
van dit blad.

GEEN NIEUWE
KERNWAPENS
IN EUROPA

A. Rltman •
1948 - 1983
35 Jaar tandtechnlker
1973 - 1983
tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
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b en w: wij kunnen 't ook niet helpen
dat de begroting niet wil deugen
De deze week verschenen gemeentebegroting 1984 bestaat uit een
dikke stapel boekwerken vol met cijfers. Heel gebruikelijk, niets ongewoons. Bijzonder is dat de begroting
niet deugt.

e Bij de aanvang van de herfst wemelt
het van de kursussen. Kortlopende en
langdurige, ter lering of tot vermaak,
prijzige en vrijwel kosteloze, voor elk
wat wils.
Wie ooit een VOS-kursus gevolgd heeft
('vrouwen oriënteren zich in de samenleving') kan vrijdag 23 september a.s.
beginnen met een vervolgleergang om
de voorheen besproken onderwerpen
meer uit te diepen. De tijd is van 9.00
tot 11.30 uur en de plaats van samen komst de openbare bibliotheek. De bijdrage voor de hele kursus is bepaald op
f.30,- Voor meer informatie en aanmeldingen is Ingrid Veerkamp bereikbaar,
tel. 14744

Dat is geen kwaadaardige opmerking
onzerzijds, maar een konstatering
van burgemeester en wethouder zelf,
die zich bij voorbaat verontschuldigen voor het omvangrijke maar toch
magere resultaat. We hadden niet voldoende informatie om de begroting
'84 deugdelijk op te stellen, zo klagen ze, laat staan u een betrouwbaar
beeld te schetsen voor de toekomst.
Beleid zal men er dan ook nauwelijks
in aantreffen, hoogstens vage ideetjes
die al jaren cirkuleren. Daarmee is het
een getrouwe kopie geworden van
de voorjaarsnota, die door raadsleden
van links tot rechts als 'onvoldoende'
werd bestempeld. Zoals toen krijgt
ook nu Den Haag de schuld. Van een
zelfstandig zandvoorts beleid is, aldus
de opstellers, geen sprake. Alles gebeurt 'bij gratie van de rijksoverheid'.
Van meerjarenplanning, een oud
stokpaardje van inspraak nu man Flieringa, is helemaal niets terechtgekomen. Daarom heeft men er eenvoudig
mee volstaan de huidige cijfers door
te trekken naar de komende jaren.
Op hoop van zegen.
Het dorpsbestuur leeft bij de dag en
van de hand in de tand, zo mag de
konklusie luiden. Hefrijksbeleid van
nu, aldus de officiële tekst, is nog niet
het beleid van morgen of overmorgen. Niemand weet waar hij aan toe
is. Er is nog geen besluit genomen
over de nieuwe financiële verhou-

burgerlijke stand
6 september

-

12 september

geboren: Hendrik Nick, zoon van Hendrik Goode en Marie C.D.Molenaar.
gehuwd: Ronald Nicolaas Heijselaaren
Jantina M.Huijer; Lodewijk Blokker en
Helena Cornelia de Hoog.
overleden: Sülter geb. Aafke Gerardina
van Hemert, oud 65 jaar; Odön Komlóssy, oud 71 jaar; Jan Bos, oud 67 jaar;
Cassee geb. Geertje Emanuel, oud 75
jaar; Heijneman geb.Wilhelmina de
Knegt, oud 73 jaar.

waterstanden
sept. H.W.
16 11.40
17 00.26
18 01.45
19 02.38
20 03.12
21 03.44
22 04.22
23 04.59
24 05.30
25 05.54
26 05.27
27 06.01
28 06.36
29 07.20
30 08.23

L.W.

H.W.

L .W.

08.25
13.03
21.02
22.10
14.10
14.58 22.58
23.34
15.25
16.05
00.06
16.38
00.40
17.11
01.12
17.46
01.46
02.17
18.17
17.42
01.41
18.08 02.06
18.43
02.42
19.36 03.36
20.59 04.59
springtij 24 sept. - doodtij 16 sept.

19,39
08.25
09.45
10.39
11.12
11.45
12.23
12.58
13.29
13.54
13.25
14.01
14.37
15.21
16.23

voor het koflege is den Haag de kwade pier
dingswet, die alle kleinere gemeenten geld gaat kosten, de kompensatie voor de stijgende bijstandskosten
is niet geregeld, de financiering van
de bejaardenhuizen is ongewis, de
hoogte van de leges op speelautomaten onbekend.

Het vertwijfelde kollege weet kortom
niet wat het kan of mag, laat staan wat
het wil. Slechts een ding weet het
wel zeker: de gaten in de dorpsbeurs
moeten dichtgebreid. Met belastingen tariefsverhoging en een reeks van
bezuinigingsmaatregelen.

Binnen enkele weken komen de
eerste raadkommissies bijeen om te
diskussieren over een begroting die
niet deugt, waar geen schim van beleid in te bespeuren valt en die de
burger toch veel geld gaat kosten.

«Tot half oktober eksposeert mode-ontwerpsterThea Huyben in galerie K9c
aan het Gasthuisplein. Zij is dit jaar afgestudeerd in de modevormgeving aan
de akademie voor beeldende kunsten
te den Haag. In de galerie is een deel
van haar eindeksamenwerk te zien, o.a.
een 13-tal tekeningen en enkele kostuums. K9c is dagelijks geopend van
13.30 tot 16.00 uur behalve op maandag en dinsdag.

eenduoortee Hoeren?1

werkgroepen oud-zandvoort
kunnen aan de slag
visserij en botenbouw. Omdat een
mogelijk geïnteresseerd lid niet aanwezig was kon de Werkgroep Genealogie nog geen vaste vorm krijgen,
terwijl de Werkgroep Dialekten bij
nader inzien reeds bestond. De heren Steen en Zwaag zijn namelijk al
jaren bezig met het vastleggen van
het zandvoortse dialekt. Het lag voor
de hand dat Bob Gansner die in 'De
De besprekingen werden geleid door
Klink' meermalen geschreven heeft
de vice-voorzitter van het genootover het Zandvoortse kostuum en
schap, Ir C.J. Wagenaar die, sprede bijbehorende versierselen gekend over de twee monumenten van
vraagd zou worden de Werkgroep KleZandvoort (Groot Bentveld en de toren van de hervormde kerk) verheugd derdrachten samen te stellen, maar
het waren juist deze versierselen die
was dat de hem na aan het hart lighem weerhielden om spontaan 'ja' te
gende karakteristieke huizen aan de
zeggen.
Wanneer de werkgroep de
Haarlemmerstraat nu ook als zodanig
hand zou weten te leggen op b.v. een
zijn erkend. In een door het Provinkompleet zilveren oorijzer dan zou
ciaal Bestuur van Noord-Holland vervaardigde film over monumenten treft daar een aanzienlijk bedrag mee gemoeid zijn 'en dan komen wij met de
men namelijk niet alleen het zandvoortse station maar ook de karakteris- f 150.- waarover de werkgroep per
tieke bebouwing van de Haarlemmer- jaar mag beschikken, niet ver' aldus
de heer Gansner. Na een langdurige
straat aan.
diskussie werd besloten de Werkgroep Klederdrachten los te koppemevr. Kraan-Meeth
len van het aankoopbeleid.
In tegenstelling tot de Katwijkse
zustervereniging die een flinke subVoor de Werkgroep Monumenten en
sidie van de gemeente krijgt is het
Bouwkunst meldden zich de dames
genootschap 'Oud Zandvoort' finanJ.F. Wolff en Alice Vernooy alsmede
cieel niet bij machte zich waardevolde heren J.M. Bluys en A. Koper, en
le historiese voorwerpen aan te
de door de heer Wagenaar beschikschaffen. Betreurenswaardig, temeer
baar gestelde plattegrond, waarop de
omdat op de gemeentebegroting de
prille bebouwing van het dorp ompost kuituur altijd het kleinste bedrag
streeks 1800 kadastraal werd vastgekrijgt toegemeten en het er dus naar
legd, zal hen bij hun naspeuringen
uitziet dat ook het gemeentelijke
van de grond te krijgen bleek er nog
ongetwijfeld goed van pas komen.
kunstbezit dat betrekking heeft op
meer ter tafel te komen. Gelukkig
Over enige tijd zullen zij hun bevinhet vroegere Zandvoort voorlopig
maar, want nu kon het bestuur een
dmgen ter kennis van het bestuur
beperkt zal blijven tot de twee litho's
duidelijk antwoord geven op de vraag
brengen en dat zullen ook mevrouw
van Valentijn Bing en Braet von Uetot wie zij. die historiese voorwerpen
Kemp-van der Mije en de heren J.M.
bergeldt en die ene Huik.
aan het Genootschap 'Oud ZandBluys en J.J. Koning doen, die zich
Hoewel de bijeenkomst bedoeld was
voort' willen afstaan, (hetzij in bruikgaan verdiepen in de historie van de
om bovengenoemde werkgroepen

Tijdens een maandagavond door het
Genootschap 'Oud Zandvoort' in het
Gemeenschapshuis belegde bijeenkomst kwam een aantal werkgroepen
van de grond. Zoals wij al eerder
schreven zullen deze zich gaan bezighouden met diverse onderdelen
van de historie van Zandvoort.

leen of definitief) zich kunnen wenden. Dat is de sekretaris van het genootschap, de heer J Paap, Van Lennepweg 14 flat 1, tel. 15967, die dan
graag kontakt met de betrokkene!n)
opneemt.

afslanken is de boodschap
van koll
Het gemeentelijk recept voor 1984
luidt simpel: meer inkomsten, minder
uitgaven. Afslanken heet dat laatste
in modern jargon, alsof het om een
kuur voor dikke dames gaat. De
dorpsdokter is zijn patiënten langs
gegaan voor onderzoek en stelt de
volgende remedies voor.
In navolging van de ideeën van de
welzijnskommissie, die de verenigingen tot verregaande zuinigheid maande, gaan ook alle overige subsidies
minstens 5% omlaag. Dat lijkt niet zoveel en levert ook maar f 26.000.ekstra op, maar is voor menigeen
een rib uit het lijf. Bij het zwemonderwijs aan de schooljeugd verdwijnen de vakleerkrachten, het toezicht
wordt opgevangen door het personeel
van de Duinpan. Het zwembad aan de
Vondellaan, verantwoordelijk voor
een jaarlijks tekort van een miljoen,
zal zelf op zoek gaan naar besparingen a raison van f 49.000.-. Een tariefsverhoging ligt in de lijn der verwachtingen, zij het dat de abonnementsprijs voor zandvoorters gelijk
blijft. Het zwembad, ooit een parel in
het voortvarend bedachte grootschalige rekreatieprojekt, krijgt een bescheiden funktie. Volgens het kollege
hoort de Duinpan in het vervolg alleen ten dienste te staan van de
plaatselijke bevolking. Het openhouden van het bad ten behoeve van
de rekreatieve funktie, heeft, zo vermeldt de aanbiedingsbrief bij de begroting, in de huidige opzet geen
enkele zin, leidt alleen maar tot grótere tekorten. Een gewijzigde opzet zou
in 1985 haar beslag moeten krijgen.
Alweer een grootse droom door de
werkelijkheid achterhaald.
Andere bezuinigingen betreffen het
gasbedrijf, dat dit jaar overigens een
geschatte winst haalt van meer dan
f 600.000.-, een zwakker pitje voor de
straatverlichting en een kleine besparing bij de brandweer. In de nabije
toekomst bekijkt b en w of men daar
met minder beroepsspuitgasten toekan. In het onderwijs sneuvelen een
aantal randvoorzieningen zoals de
scapino-balletvoorstellingen en
het godsdienstonderricht op de
openbare scholen.

O Aanstaande zondag opent de Lokale Raad van Kerken de vredesweek met een oekumeniese dienst
in de R.K. St. Agathakerk aan de
Grote Krocht om 10.45 uur. Het is
tevens het begin van het winterprogramma van de lokale raad. Daarin
zal ruimte zijn om in 3 gespreksgroepen, waarvoor men na afloop van de
viering kan inschrijven, van gedachten te wisselen over het thema:
Vrede in vrijheid, in veiligheid en gerechtigheid, en hoe dat als christenen te realiseren is en te beschermen.
O A.s. maandag 19 september is er
voor iedereen een gratis gelegenheid
om kennis te maken met volksdansen. Wie er een vaste gewoonte van
wil maken om op die dag tussen
19.30 en 20.30 uur (voor gevorderden tot 21.00 uur) in 't Stekkie te dansen op muziek uit Israël, Griekenland,
Rusland of Joegoslavië is van harte
welkom. De kontributie bedraagt dan
f 1,25 per keer. De leiding is in handen van Jopie Puts en Hyke Tebbenhof. Bij hen kunt u ook terecht
voor informatie, tel. 1 8371 of 1 7734

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 18 september a.s.
10.45 uur: interkerkelijke viering
in r.k. kerk St.Agatha, Grote Krocht
GEREFORMEERDE KERK
ZONDAG 18 september a.s.
10.45 uur; interkerkelijke viering
in r.k.kerk St.Agatha,Grote Krocht
PROTESTANTENBOND
10.45 uur: oekumeniese dienst van
woord en tafel. Geen dienst in de
Brugstraat.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 september a.s.
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.
zondag 18 september a.s.
8.45 uur: vervalt
10.45 uur: Dienst van Woord en Tafel
(interkerkelijk) met St.Caec.koor.
Thema: Gerechtigheid en Vrede

voor je lijn hoef je niet meer naar balletles, je kunt al afslanken
op de belastingtarieven van b en w
Tenslotte krijgt de dure dienst van
publieke werken de rekening gepresenteerd. Behalve het eenmaal ophalen van huisvuil waardoor
f 120.000.- uitgespaard wordt, gaat

er nog eens f 40.000.- van de bedrijfsbegroting af. In de komende jaren zal de dienst opnieuw onder het
mes gaan.

Vanavond houdt de zandvoortse Rolskien Langlaufvereniging haar open klupkampioenschap op de plaatselijke racebaan, die nu eens voor de hele kleine en
geluidsarme wieltjes gebruikt wordt. Om
19.00 uur precies begint de wedstrijd
die meetelt voor de nederlandse rolskibeker. Op de geaksidenteerde asfaltpiste dienen de heren 12,6 kilometer met
de prikstok weg te duwen, 3 ronden
lang. De dames mogen al na 8,4 km, 2
ronden, uitblazen, terwijl de pupillen
1.5 km onder de latten weg laten rollen.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-313233.

herfst- en winteraktiviteiten
in 't stekkie
Wijkcentrum 't Stekkie aan de Fahrenheitstraat heeft er zich door de
jarenlange strubbelingen omtrent
nieuwbouw niet van laten weerhouden voor de komende periode een
uitgebreid programma van aktiviteiten op te stellen.
Elke dinsdagmiddag houdt het buurthuis open huis voor volwassenen van
13.00 tot 17.00 uur. Men kan er rustig
een praatje maken of een spelletje
doen: schaken, dammen, sjoelen, klaverjassen e.d.
's Maandags om 19.30 uur is er gelegenheid tot volksdansen o.l.v. J.
Puts bij wie nadere inlichtingen te
krijgen zijn, tel. 1 83 71. Het jeugdhonk voor jongeren tussen 12 en 17
jaar is iedere vrijdagavond open. Toegang f 1.-. Dinsdagmiddag en donderdagavond liggen de pingpongbatjes en balletjes klaar voor de liefhebbers. De klaverjasklup komt elke donderdagavond bijeen voor een kompetitieduel. Kosten f 1,50.
Konditietraining voor dames vindt
plaats op maandag van 10 tot 11 en
woensdag van 20 tot 21 uur. Die mogelijkheid is er woensdag ook voor
heren van 19 tot 20 uur. Kosten f 15.p.m. Inlichtingen bij mevr. Effern- van
Soolingen, tel. 1 2043.
Jongens en meisjes vanaf 6 jaar kunnen maandagmiddag van 16.00 tot

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel 023 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek. H.B.A.
Mulder, tel. 13185

17.00 uur in het wijkhuis terecht
voor balletles. Het kost f 18.- p.m.
mevr. Groenestein kan er meer over
vertellen.
Een kreatieve instuif is gepland op
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Voor 1,25 per keer is de jeugd welkom
om onder leiding van A. v.d. Berg, tel.
1 6734- te knutselen, schilderen, boetseren enz.
Behalve voor genoemde bezigheden
is in 't Stekkie ook plaats voor de
peuterspeelzaal van Marjolein Noltee-Hoefnagel. Geopend van
maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 11.30 uur. Kosten f 25.-, p.m. voor 1
ochtend in de week. Inlichtingen bij
M. Huyberts, tel. 1 71 99.
Tot slot: de zalen en zaaltjes van het
buurthuis zijn te huur voor f 11.- per
uur voor alle mogelijke soc. kulturele
aktiviteiten, verenigingsavonden en
vergaderingen. Beheerder W. Prins,
tel. 1 60 55, weet er alles van.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.

Er is een tijdslimiet gesteld van 75 minuten, klokslag 20.15 uur worden de
traagsten uit het parkoers gevlagd. Als
kompensatie voor de minder gebruikelijke vrijdagavond is ditmaal geen inschrijfgeld verschuldigd. Alle verdere
informatie is verkrijgbaar bij het sekretariaat van de klup, Thorbeckestraat 26,
tel.13783.

17373

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

belangrijke adressen

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Vrijwillige Hulpverlening

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

ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

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

eanduüortee hoeranr-

groeten uit zandvoort

wel ideeën maar nog geen
praktijkruimte voor vroedvrouw
Nu een viertal mogelijke vestigingsplaatsen -het gezondheidscentrum,
de Engelbertstraat, het Gasthuishofje en een sousterrein in de flat Zeeburg- door zandvoorts vroedvrouw
Tinë Oudshoorn van de hand is gewezen omdat ze haars inziens niet .
voldoen aan de eisen van een hedendaagse verloskundige praktijk,
begint zowel Oudshoorn als het gemeentebestuur tekenen van ongeduld te vertonen.
Een echte impasse, die haar vertrek
tot gevolg kan hebben, is deze week
uitgerekend voorkomen door de sekretaris van de woningbouwvereniging. De Emm kan het zich, zo lijkt

de gedachtegang, na het afsluiten van
de suksesrijke juridiese procedure
permitteren een wat mildere houding
aan te nemen. Het idee is gelanceerd
om de praktijk tezijnertijd -vermoedelijk eind 1984- onder te brengen in
een nog te bouwen huisje aan de
Kruisstraat in de Noordbuurt. Het
gaat om een premiehuurwoning,
waarvoor alle formaliteiten inmiddels nagenoeg afgerond zijn, zodat
de bouwvakkers vlug aan de slag
kunnen.
Het kollege van b en w heeft de
suggestie met open armen ontvangen en zal bij de toewijzing aan de
vroedvrouw geen strobreed in de

weg leggen. Wel is het natuurlijk
zaak dat Oudshoorn in afwachting
van deze definitieve oplossing haar
werk kan blijven voortzetten in de
Linnaeusstraat.
Of dit nieuwe plan, dat er alleszins
aantrekkelijk uitziet, ook doorgang zal
vinden is echter nog niet zeker en
behoeft de goedkeuring van het
Emm-bestuur. Het dubbelbesluit vestiging van de praktijk aan de
Kruisstraat en een tijdelijk verblijf op
het oude adres- zal volgens direkteur
Visser op 29 september aan de orde
komen in het Emm-bestuur.

Amnesty International
werkgroep Zandvoort
POSTGIRO: 42O2255
Toen Zandvoort in 1912 een aansluiting kreeg op het waterleiding-net van Haarlem verrees op de plaats van de vroegere
vuurbaak de watertoren. Omdat het morgen precies veertig
jaar geleden is dat het robuuste bouwwerk door de bezetter
werd geveld, tonen we vandaag de markante toren nog eenmaal in zijn volle glorie.

nieuws
kort & klein
o De kommissie specifiek welzijn vergadert a.s. donderdag 22 september in
de kommissiekamer van het raadhuis,
aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat
o.m. de stichting Iwanowitch, de subsidieaanvraag van de werkgroep kinderdagverblijf en een diskussie over reserveringen voor investeringsdoelen.
0 De stichting EVA, sinds kort gehuisvest in de Jos.v d. Endenschool,
wil binnenkort beginnen met een
kursus 'politieke vorming van vrouwen'. In 12 bijeenkomsten op de
maandagavond zal geprobeerd worden de politiek dicht bij huis te brengen, o.a. door het uitwisselen van ervaringen uit het dagelijks leven van
vrouwen. Er wordt een eigen bijdrage
verlangd van f 30.- voor de hele kursus. Opgave en inlichtingen: Elly
Bluijs, tel. 1 81 39.
In oktober starten in Zandvoort weer
een aantal hart-reanimatie kursussen. Veel tijd en geld kost zo'n leergang niet. In 4 x 2 lesuren kan iedereen die handelingen leren, die nodig
zijn om iemand te helpen die plotseling door een hartaanval wordt getroffen. Wachten op de hulp van een
arts of ambulance kan fataal zijn in
een dergelijk geval. De geoefende
leek die onmiddellijk -binnen 5 minuten- ingrijpt is in staat levens te
redden. De kursus wordt met name
aanbevolen voor familieleden van
hartpatiënten. In samenwerking met
de Hartstichting begint de kruisvereniging op maandag 24 oktober a.s.
met de eerste kursus die op 4 opeenvolgende maandagavonden van
20.00 tot 22.00 uur gehouden wordt
in het Gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen. Kruisverenigingsleden betalen f 25.-, anderen f 40.-. Inlichtingen en opgave bij: P.C. de
Leeuw, van Galenstraat 116, tel.
1 6085, b.g.g. mevr. Porsch, Keesomstraat 20, tel. 1 54 56 of bij de plaatseiijke apotheken.

Handelsdrukwerk

eanduoortse fooerarV

D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 - Zandvoort

lastenverzwaring voor burgerij
zal in '84 verder toenemen
De bij herhaling uitgesproken intentie
van de huidige vvd-inspraak nu kombinatie om de gemeentelijke belastingen niet op te schroeven, is een
aardige geste in verkiezingstijd, maar
de praktijk leert anders.
Het begrotingstekort van f 470.000.en de kosten voor de meest noodzakelijke investeringen (waaronder veel
sutomatiseringsapparatuur) a
f 312.000.- zal voor een groot deel
opgevangen worden door belastingverhogingen in sektoren die doorgaans in vvd-kringen niet als eerste
in aanmerking komen. Zo wil men de
onroerend goed belasting in vier jaar
tijd met 16% verhogen, komend jaar
met 4% om te beginnen. Dat levert
ruim een ton op. Bovendien is er een
stijging van de ogb-tarieven op komstOmdat de huizen in waarde gedaald
zijn, dreigt de gemeente er namelijk
bij in te schieten. Dat wordt na de nu
vrijwel afgeronde taksaties, rechtgetrokken.
De tweede woningen in de badplaats,
plm. 300 in getal, 5% van het totale
huizenbestand, krijgen voor het eerst

een afvalstoffenheffing en rioolafvoerrechten te verduren, opbrengst
f 66.000.-. Zandvoortse bedrijven
worden verplicht gebruik te maken
van de afvalkontainer. Door nauwkeuriger registratie van de vuilhoeveelheid per bedrijf hoopt het dorpsbestuur zo f 100.000.- te verdienen. Een
verhoging van de parkeertarieven
moet f 25.000.- ekstra in kas brengen. Een forse duw naar boven heeft
men in petto voor de afvalstoffenheffing voor partikulieren. 10% zal daarbij de stijging zijn, voordeel f 72.000.-.
Volgens de nota van aanbieding, het
schrijven dat de pure cijfers vergezelt, is het begrotingstekort gebaseerd op 'ongewijzigd beleid.' Dat wil
zeggen dat de begroting van 1983
model heeft gestaan voor het meeste
rekenwerk, aangevuld aan de hand
van de voorjaarsnota. Die begroting
is nog opgesteld door de oude koalitie van pvda-cda-d'66 en inspraak nu.
Van 'ongewijzigd beleid' spreken, is
dat nu gewoon een doekje voor het
bloeden, een teken van onmacht of
een belediging van de vorige bestuurders?

omroepers
T.h.a. voor 6 mnd.
VRIJ HUIS met kompl. inventaris voor 2-3 pers.
In Zandvoort f 850.- p.m.
excl. g.w.l. Brieven onder
nr. 7<M buro v.d. blad.
BABYSIT gezocht voor
16 mnd. oud jongetje,
's middags en/of 's avonds.
Tijd n.o.t.k. Tel. 13283.
Wijkverpl. kundige en academicus zoeken etage in
Zandvoort of omg. i.v.m.
aanstelling te Zandvoort.
Inl. tel. 020-73 75 71.
Echtpaar met 1 kind
(11 jaar) zoekt woonruimte
te huur (ongemeub.). Voor
minimaal 1 a 2 jaar te Zandvoort, huurprijs ± f 1000.incl. Brieven onder nr. 702
buro v.d. blad.

WONINGRUIL
Amsterdam - Zandvoort
Aangeb.: geheel mooi verbouwde 2e etage won., gr.
huiskam., grote amerik. keuk.
1 sip. kam., 1 zolderkam.,
mooie badkam., lage huur.
Nabij Hoofddorpplein.
Gevr.: woning in Zandvoort.
Tel. 02507-15409.
A. Ritman •
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35 Jaar tandtechniker
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-
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tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

bakker
ginds 1748
Gttthutepfeia 8
«s wiakMevatran
Nieuw Noavd
ToL12129

Te koop unieke postzegel
verzamelingen van
Nederland. Tel. 13895.
Hongersnood

Welfare

HemyDunant

Aardbevingen

Epidemieën

Wegenhulpposten

Rode Kruis Korps

Rampen binnenland

OP IS OP. HELP!
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

Te huur aangeh: voor rus- .
tige dame of heer aan zuidboulevard te Zandvoort
van 15 okt-1 april '84,
1 grote gemeub. kamer met
vrije keuken, bad en toilet.
Balkon op zee en balkon
op de duinen.
f 750.- p.m. incl verwarm.
en elektra. Brieven onder
nr. 7O3 buro van dit blad.

* tWMwielertadrijf
Haltastraat 18 - Zandvoort
Trtrfoon 02507 - 1 44 99

Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort

restaurants

Te koop gevraagd
WONING in centrum van Zandvoort
± f 100.000.Telefoon023-327334

Het is met genoegen dat de 'Vrouwenraad Zandvoort1 U hierbij aanbiedt
liet programma voor de periode september/december 1983.
Wederom zijn aan het cursuspakket een aantal emancipatie activiteiten
toegevoegd.
Vrouw en Bestuur.
Deze cursus hoeft tot dool, drornpolvroes wes te nemen, om mee to werken in een vorenigings-hestuur (sport, school, kerk etc.). Werkschema in
overleg mot cursisten.
(i Lessen op maandagmorgen. Aanvang 24 oktober '83.
Kosten f '25.- (exclusief cursusboek t' (i,50).
VHOM-cursus.
Vrouwen Heroriënteren zich Op de Maatschappij.
Het aantal lessen wordt vastgesteld in overleg met de cursisten. Bij deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon.
De vrouwen die wij willen bereiken zijn:
vrouwen die vervolgonderwijs hebben genoten of zij, die op andere wijze
gelijkwaardige kennis hebben verworven en daardoor niet in aanmerking
komen voor een heroriëntering op de maatschappij via een VOS-cursus.
Vrouwen, die gedurende een korte of langere tijd niet actief hebben deelgenomen aan het maatschappelijk gebeuren, worden door het heroriënteren op de maatschappij in staat gesteld zich van hun eigen situatie bewust
te worden en daar dan conclusies uit te trekken.
VOS-cursus.
Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving.
Het aantal lessen wordt vastgesteld in overleg met de cursisten. Bij deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon.
De cursus is bedoeld voor alle vrouwen, getrouwd en ongetrouwd, oud en
jong!
Voor deze cursus hebt U geen opleiding nodig. Het is juist de bedoeling, dat
vrouwen meedoen die vroeger weinig kans hebben gehad om vervolgonderwijs te volgen of af te maken.
NAAIEN.
12 lessen voor f 75.-. Op maandagavond en dinsdagavond o.l.v. mw.
Deesker. op dinsdagochtend, woensdagochtend en woensdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond o.l.v. mw. Ovaa, aanvang resp. 2(5, 27.
28. 29 september 1983.
Bij overbezetting, plaatsing op wachtlijst voor januari '84.
MENSENDIECK/GYMNASTIEK.
8 lessen voor f 48.-.
Door het beter spiergebruik klachten voorkomen. Op dinsdagmiddag o.l.v.
mw. Broekhuijsen. aanvang 4 oktober 1983.
Cursussen zijn toegankelijk voor iedereen. De cursussen kunnen alleen
doorgang vinden bij minimum deelname van tien personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10.
Lestijden:
's morgens van 9.00 -11.30 uur
's middags van 13.30 -16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur

_

Vtereetaurant

Duivenvoordan
TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTBTRAAT 4*

ZANOVOOKT

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)
til. 023-31 1460
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

WINTER - TENNISPASJE
van 1 oktober tot 1 april
onbeperkt tennissen
via 'afhangsysteem'.
fl. 85.- p.p.

DE DUINPAN
Vondellaan 57 telefoon 12170

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge art. 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de
gemeenteraad bij besluit van 30 augustus
1983 op grond van artikel 21 van voormelde wet heeft verklaard, dat voor de percelen
Haarlemmerstraat 8 en Dr. C.A. Gerkestraat
20 bestemmingsplannen worden voorbereid.
Bedoelde besluiten liggen met de 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 orm9

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

"

Zandvoort, l september 1983.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jee. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 26 06 33
Informatief betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Aanmelden:
op woensdag 19, 20 en 21 september kan men zich telefonisch opgeven via
telefoonnummer 14026.

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
30 augustus 1983 vastgestelde bestemmingsplan "Natuur- en recreatiegebieden" van
maandag 19 september 1983 af gedurende
een maand ter gemeentesecretarie (afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
voor een ieder ter inzage ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schriftelijk bezwaren
tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan indienen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder,
die bezwaren heeft tegen wijziging, welke bij
de vaststelling van het plan in het ontwerp
zijn aangebracht.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
tetefoon 1 2206 oM 47 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

centrale verwarmng
airconditioning
loodgietersbedrijf
uw ortond tostetatiaburoau voor cantrato
, akconcHUontng an

kamorlingh omeaatraat 38/zandvoort/
tatofoon 02507 -184 84*

Zandvoort, 7 september 1983.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien ook
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in
amslerdam / meuwendijk 37 / 020- 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / 02507-1 3580

WELSTANDSCOMMISSIE
Op woensdag 21 september 1983 om 15.30
uur zal de commissie vergaderen in het gebouw van de dienst van Publieke Werken,
Raadhuisplein 4 alhier.
De volgende plannen zijn ingediend en zullen tijdens deze vergadering beoordeeld worden:
1. nieuwbouw boekhandel Kerkplein 10-12;
2. uitbreiding supermarkt Celsiusstraat 192;
3. lichtreklame Kerkstraat 6;
4. gewijzigd bouwplan dakverdieping
Koninginneweg 3;
5. wat verder nog ter tafel komt.
Indien nog andere plannen worden ingediend
zullen deze daags vóór de vergadering op het
publicatiebord bekend worden gemaakt.
Zandvoort, 13 september 1983.
De Voorzitter der Commissie,
J. Attema.

dinsdag 20 september 1983

83e jaargang no. 71

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.
tosse eksempJaren 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

nieuwe zvm-kleedakkommodatie ingewijd
met plaatsen van eerste steen

foto Jacob Koninfl

watèrstèndèil
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03.44
04.22
04.59
05.30
05.54
05.27
06.01
06.36
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11.45
12.23
12.58
13.29
13.54
13.25
14.01
14.37

H.W.

16.05
16.38
17.11
17.46
18.17
17.42
18.08
18.43

L .W.

00.06
00.40
01.12
01.46
02.17
01.41
02.06
02.42

wateroverlast
en
blikseminslag
in dorpskern
Hevige regenval en een oorverdovend
onweer brachten jongstleden vrijdagavond en nacht de dorpskom in rep en
roer.

De gloednieuwe kleedkamerakkommodatie bij het hoofdterrein van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan
stond afgelopen vrijdagmiddag in het
middelpunt van de belangstelling.
Niet alleen voetbalvrienden, maar ook
vele andere genodigden - waaronder
dorpspol itici en oud-sportwethouder
van der Mije gaven acte de presence bij
het leggen van de eerste steen. Een symboliese handeling natuurlijk, want het
gebouw is nagenoeg gereed voor de intocht der ZVM-gladiatoren, die er eerder dan gepland -waarschijnlijk op 2
oktober - de kicksen zullen onderbinden. Het omzetten van thuis- in uitwedstrijden wordt niet langer door de voetbalbond gedoogd, omdat men kompetitievervalsmg in het 2e halfjaar wil
voorkomen.
Aan Eli van Petegem was de eer de plakette met inskriptie te onthullen. Officieel sloot hij daarmee tevens 25 jaar
kluptrouwe arbeid o.a. als sekretaris af
en hij werd daarvoor samen met zijn
echtgenote door voorzitter Nijboer terecht in het zonnetje en de bloemen gezet. Nijboer herinnerde eraan in zijn

r

toespraak dat het oude verenigïngsgebouw een kleine 50 jaar geleden tot
stand was gekomen, in de krisistijd, precies zoals nu ook het nieuwe home gestalte kreeg in een tijd van neergang.
Het plaatsen van de eerste steen zag hij
als een teken van verbinding tussen verleden en toekomst. Van Petegem kreeg
het symbool van de bouwers overhandigd, een kleine zilveren troffel. Heel
toepasselijk omdat mensen als hij het
metsel- en voegwerk betekenen tussen
de elementen die het klupleven vormen.
Na afloop van de gemoedelijke plechtigheid was er gelegenheid om de nog
kale kleedkamers, douches, scheidsrechterruimtes, bestuurspaddock enz. te bezichtigen, waarbij aannemer Luiten
tekst en uitleg verschafte. In het Kapklusgebouw aan de van Lennepweg namen de genodigden een geestrijk voor-

eanduoortee

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

Vanaf half twaalf kregen politie en
brandweer een stortvloed van telefoontjes in verband met de wateroverlast op
straat, in woningen en gebouwen, teweeggebracht door de overdadige slagregens. De klachten - volgelopen kelders, keukens en kamers - kwamen
vooral uit de Haltestraat, Willemstraat,
Kanaalweg, Koningsstraat, Schoolstraat,
van Ostadestraat en Kostverlorenstraat.
De riolering bleek niet in staat de plotselinge massa-aanvoer te verwerken, het
water spoot om die reden uit de putten
in het laaggelegen centrum van het dorp.
Hier en daar stonden straten volledig
blank en moesten met hekwerk worden
afgezet tegen overmoedige verkeersdeelnemers.

Donder en bliksem waren er de oorzaak
van dat bij een groot aantal woningen
en winkels het stil alarm 'spontaan' in
werking trad. In sommige huizen viel
de elektriciteit helemaal uit. Onklaar
raakte het portofoonnet en de teleksapparatuur van het buro aan de Hogeweg.Rond half tien 's avonds sloeg het
schot op de toekomst. Een splinter- •
vuur uit de hemel in de schoorsteen
nieuwe akkommodatie, een prachtig
van het Gemeenschapshuis aan de Louis Brandweer, politie en de dienst van puveld, verenigingszin, een verse trainer
Davidsstraat, dat op dat moment volop blieke werken rukten uit met veel manen een ruime voorraad sportief talent.
schappen en materieel, zij waren tot
in bedrijf-was. Er ontstond een gapend
Dat moet toch genoeg zijn om dit voetgat, stenen van de rookafvoer tuimeldiep in de nacht in touw om de ergste
nood te lenigen.
baljaar naar de hoogste toppen te reiken. den naar beneden.

voetganger niet langer kansarm
in zandvoort
Als het aan het dorpsbestuur ligt wordt
1984 het jaar van de voetganger en fietser. Het gemotoriseerd verkeer moet nu
zijn plaats maar eens weten, menen burgemeester en wethouders.
De aanbiedingsbrief bij de begroting
geeft te kennen dat komend jaar vooral aandacht zal worden geschonken aan
de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers. Er zijn maatregelen op
komst om een halt toe te roepen aan,
zoals het hier heet, 'te grote opdringerigheid' van de auto en de motor. Die
voertuigen dienen te verdwijnen van de
plekken die bestemd zijn voor langzame medeburgers. Dat vriendelijke woorden of een vermanende vinger daartoe
niet voldoende zijn, is welbekend. Er
is geen kruid gewassen tegen de vele
brutale huis- tuin- en keukenkoereurs,
het zal hen dus fysiek onmogelijk gemaakt moeten worden om overlast en
ergernis te geven. Hoewel volgens het
liberale badplaatsbestuur voorkomen
moet worden dat Zandvoort een 'palendorp' wordt, zullen deze auto-obstakels
toch langs diverse stoepranden verschijnen om voetgangers hun beknelde veiligheid en vrijheid terug te geven.

i

Niet alleen de ridder te voet, maar ook
de pedaalliefhebber krijgt de zegen van
het kollege. Bij voorkeur vrijliggende,
van de Blinkertweg op de Zandvoortsemaar als het niet anders kan eenvoudig
laan niet is vergeten. Het is verder zeker
gemarkeerde rijwielbanen zijn gepland
op een aantal hoofdwegen in de gemeen- niet denkbeeldig dat bij de ingangsweg
naar nieuw-noord, de Linnaeusstraat,
te, waarbij ook de beruchte aansluiting

en de kruising van Lennepweg de fietsers een eigen pad krijgen. Daarmee zou
een hartewens van veel noorderlingen •
in vervulling gaan. Voorts zal gewerkt
worden aan de uitbreiding van de parkeermogelijkheden voor tweewielers
op de boulevard en in het dorp.
De passage in de begroting over het verkeer, waar geen positief woord over het
rollend blik in te ontdekken valt, mag
heel verrassend genoemd worden. De
vvd heeft immers lange tijd de neiging
gehad haar 'blij-dat-ik-{auto)rij-'aanhang
in alles naar de mond te praten. Nu de
schaduwzijden van het oprukkend
gemotoriseerd verkeer zoveel aandacht
krijgen, kan wel van een prijzenswaardige wending gesproken worden.

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

met een telefoontje is voor ingwersen
de kwestie niet geregeld
'Het is allemaal een beetje uit de
hand gelopen en was niet zo bedoeld', verontschuldigde vvd-wethouder Jan Jongsma het kollege tegenover het cda-raadslid Peter Ingwersen door de telefoon.

plaats in het bestuur van de jeugdtandverzorging? Hij heeft kennis genomen van de mededeling van Jongsma en wil nu eerst de openbare behandeling van het voorstel van b en
w afwachten.

Op deze wijze reageerde de portefeuillehouder van volksgezondheid
op de protestbrief van Ingwersen
naar aanleiding van een schrijven van
b en w aan de Stichting ter Bevordering van de jeugdtandverzorging in
Kennemerland Hierin kondigden zij
aan de gemeenteraad te zullen voorstellen met ingang van 1-augustus
1985 uit de gewestelijke jeugdtandverzorging te stappen.

Ingwersen merkt op dat hij destijds
in het stichtingsbestuur zitting heeft
genomen onder voorwaarde dat het
kollege zich positief zou opstellen
tegenover het samenwerkingsver-

Ingwersen, die namens de gemeente
Zandvoort zitting heeft in het stichtingsbestuur, was van dit plan niet op
de hoogte en eiste van het kollege
binnen tien dagen opheldering over de
gang van zaken. Wanneer dit niet gebeurde zou hij zich beraden op zijn
positie als bestuurslid van de stichting. Het gemeentebestuur gaf taal
noch teken. Pas na de publikatie van
een afschrift van zijn brief in de koerant, ontving hij bovenstaand telefoontje van wethouder Jongsma. De
termijn van tien dagen was inmiddels
ruimschoots gepasseerd.

kruisvereniging zandvoort
start met nieuw kursuspakket
De kruisvereniging Zandvoort organiseert in het komend seizoen voor haar
leden een aantal kursussen.
KURSUS ZIEKENVERZORGING
THUIS

Deze kursus bestaat uit 4 middagen of
4 avonden en is niet alleen bedoeld
voor mensen die nu in hun familie te
maken hebben met ernstige of langdurige zieken, maar voor iedereen die te
maken kan krijgen met zieken in zijn
of haar omgeving, familie, buurtgenoAan dit laatste tilt Ingwersen niet
ten, vrijwilligers enz.
zwaar, maar de telefoniese reaktie
De deelnemers leren de grondbeginsevan de bewindsman stemt hem niet
len die nodig zijn om een zieke thuis te
tot een milder oordeel over het opverzorgen. Het is van groot belang dat
treden van het kollege. Een schriftemen deze zorg - eventueel met behulp
lijk antwoord op zijn brief was blijkvan de wijkverpleging - aandurft, want
baar te veel moeite voor de dagelijkse het komt maar al te vaak voor dat zieleiding van de gemeente. Gaat hij
ken die graag thuisblijven bij gebrek
zich nog nader beraden op zijn
aan familiezorg toch moeten worden
opgenomen.
De kursus zal van de deelnemers geen
verpleegkundigen maken, maar alle zaken nodig voor een goede verzorging
komen aan de orde: verzorging , het gebruik van hulpmiddelen daarbij, voedingsadviezen, tiltechnieken en loophulpmiddelen.
• Deze week houdt het Prinses Beatrix
De kursussen worden gehouden op de
Fonds, een ongesubsidieerde partikulie- volgende data: middagkursus, 20 - 27
re stichting die zich het lot aantrekt van oktober en 3 - 10 november, aanvang
mensen die lijden aan invaliderende ziek- 14.30 uur; avondkursus, 23 - 30 januates als polio, m.s., spierziektes e.d., zijn
ri en 6 - 13 februari, aanvang 19.30 uur
jaarlijkse kollekte. Het fonds vraagt om en worden gegeven door J.Genuit, wijksteun in zijn streven om het werk voor
verpleegkundige, en P.v.d. Veen, zieken-,
deze vaak zwaar getroffen medeburgers verzorger.
te kunnen voortzetten.

nieuws
kort & klein

« Op 30 september a.s. zal de heer W.
E.Keizer, die sinds 1 augustus 1960
werkzaam is aan de Wim Gertenbachschool op de Zandvoortselaan, vervroegd uittreden en 's morgens afscheid nemen van leerlingen, personeel
en ouderkommissie. Van 17.00 tot
18.30 uur zijn ook oud-leerlingen van
harte welkom in het schoolgebouw om
hem de hand te drukken en een prettig
arbeidsloos bestaan te wensen.
• Onder barre weersomstandigheden, f
storm en regen, windkracht 7 en bij vlagen zelfs 9, heeft zandvoorter C.Polman
met zijn bemanningslid H.Mulder onlangs op de Spiegelplas bij Ankeveen
het nederlands zeilkampioenschap Simoen 4.85 gewonnen.

band. Daaronder verstaat hij iets
anders dan de lakonieke boodschap
van b en w de relatie over twee jaar
te verbreken. Zo maar. Zonder opgaaf van reden. Als het voorstel in
de gemeenteraad aan de orde komt
zal Ingwersen het kollege hierover
nog eens duchtig aan de tand voelen.
Met een telefoontje is de kwestie
voor hem niet geregeld laat staan
opgehelderd.

familieberichten
VAN HARTE GEFELICITEERD
LEEN PAAP en CISCA PAAP-LAMMERS
met jullie 25-jarig huwelijksfeest
de kinderen

TE KOOP IN ZANDVOORT
Koningstraat 19, WOONHUIS en zomerhuis.
Woonkamer 8 x 4, 2 gr. sl.k., gr. mod.badk.
2e toilet, balkon, kl.tuin.
Alles goed onderhouden.
Prijs f,156.000,- kk. tel. 02507 - 13638

KURSUS VOOR A.S. OUDERS
Tijdens deze kursus zullen in februari/
maart onderwerpen behandeld worden
die te maken hebben met de zwangerschap, de bevalling en het kraambed.
Er is tevens ruimschoots gelegenheid
om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Het programma is bedoeld voor mensen die in de periode
van maart t.e.m. juni het eerste kindje
verwachten en wordt verzorgd door A.
van Limbeek, wijkverpleegkundige.

KURSUS 'PRATEN OVER PEUTERS'
Voor ouders van peuters van 2-4 jaar
start de afd.preventie van de RIAGG
zuid-kennemerland, samen met de
kruisvereniging, in oktober gespreksgroepen over opvoeding.
Er wordt, ook onderling.gesproken
over onderwerpen als: het stellen van
grenzen, jaloezie, angst, slapen, eten,
boosheid enz. De kursus vindt plaats
op 6 avonden, 26 okt, 2,9,16,23 en 30
nov., van 20.00 - 22.00 uur, kost in
totaal f.20,- en wordt geleid door L.v.
Buren, preventiemedewerkster, en R.
Leurdijk, wijkverpleegkundige.

BOUWPLAN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college voornemens is om met
toepassing van art. 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en art. 50 lid 8 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
de bouw van een berging/garage op perceel
Brederodestraat 67.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
23 september 1983 gedurende veertien dagen
ter gemeentesecretarie, afd. Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter
inzage (g'eopend van 8.30 - 12.30 uur).
Gedurende de termijn van de ter visie legging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan indienen.
Zandvoort, 16 september 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Voor informatie of aanmeldingen kan
men op de werkdagen tussen 13.30 en
14.30 uur terecht tijdens het spreekuur
van de wijkverpleging, Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1, tel. 16364.
Voor de kursus 'praten over peuters'
kan men zich ook wenden tot de peuterspeelzalen of tot het RIAGG- Haarlem, tel.023-319325.

Geefzebicht
Giro SS O SS Leusden ^^
Astma FmdsT?

KOLLEKTE NIERSTICHTING
NEDERLAND

De nationale kollekte van de Nier Stichting Nederland wordt dit jaar gehouden
van 26 september tot en met 2 oktober
a.s. Zoals bekend krijgt de stichting
geen enkele subsidie van het Rijk en
haar omvangrijk werk, dat uitbreiding
niertransplantatie, dialyse, bevordering
• Wie hondepoep in de brievenbus
van het wetenschappelijk onderzoek,
kreeg kon er tot voor kort van opaan
sociaal-maatschappelijke begeleiding van
dat hij of zij slachtoffer was van een
de chroniese nierpatient alsmede voorhetze, voortspruitend uit het niet allichting van het publiek omvat, moet
tijd even frisse brein van de zwijgende
dan ook worden bekostigd uit giften
meerderheid. Sinds afgelopen zondag
van partikulieren. Het is dan ook niet
doet men er in zo'n geval echter goed
verwonderlijk dat het plaatselijk komiaan eerst de dichtsbijzijnde parkeerdien- tee, bestaande uit de dames L.Habetsder aan te spreken. Een bewoner van
Bol, Burg.van Alphenstraat 23 a, tel.
het Favaugeplein kreeg de uitwerpse17302, C.v'an den Houten-Niehof, Dr.
len van zijn eigen viervoeter in de bus.
C.A.Gerkestraat 135, tel. 12072, H.P.
Een parkeerwachtster die de eigenaar
Scholten-Nieland, Cath.van Renessevan de hond al eerder had gewaarschuwd straat 5, tel. 15434 en Gradeke Verzijn huisdier niet los te laten op het par- sluis-Leurs, Duindoornlaan 1, Bentveld,
keerterrein aldaar, maakte zonder partel. 023: 240719, een dringend beroep
don schoon schip en een vuile deurmat,
doet op de inwoners om de kollekte te
toen de per ongeluk ontsnapte hond
doen slagen. Ook een bijdrage op giro
opnieuw zijn drukkende arbeid verricht
No. 388.000 ten name van de Nier Stichhad. De ordehandhavers van de Hogeweg ting Nederland is uiterst welkom. Leven
kwamen er aan te pas om 'te bemiddeen welzijn van een groot aantal nierpalen' in het daarna gerezen konflikt.
tienten staan immers op het spel l r

omroepers
A. Rltman
1948
1983
35 Jaar tandtechnlker
1973
1983
tiert jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65
Te koop aangeboden:
sportieve brommer met
helm en verzekering
voor f.450,Inl.tel. 14515

BEL
voor een
omroepertje
12135

'Help! Uw bibliotheek verzuipt! ' is
f.21,50. Het leengeld voor grammofoonhet motto waaronder de nederlandse
platen stijgt van 0,75 naar f.1,-. Ook de
bibliotheken vanaf eind september '83
kosten voor het aanvragen/reserveren
tot januari/februari '84 akties gaan voe- van materialen wordt hoger, van f.0,50
ren tegen de bezuinigingsplannen van
naar f.1,-. Bovendien wordt bezuinigd
minister Brinkman van WVC.
op het aantal tijdschriften en op aktiviteiten zoals de film-inn, tentoonstel l inOok de bibliotheek Zandvoort doet aan gen, aktiviteiten voor kinderen en dergedie akties mee. Brinkman wil voor 1984 lijke.
op de rijksbegroting voor openbare bibliotheken ongeveer f.55 miljoen bezui- Op 22 september wordt door middel
nigen op een bedrag van ca.f.300 milvan een landelijke demonstratieve bijjoen (18,3 °/o). Er wordt dan al uitge- eenkomst in Amersfoort het startsein
gaan van het feit dat ook in 1983 fors
gegeven voor verschillende akties. Zandis ingeleverd, zo'n f.15 miljoen. Het is
voort blijft dan zeker niet achter. •
echter erg waarschijnlijk dat dit laatste
bedrag bij dat van '84 moet worden opgeteld, omdat '83 al voor het grootste
deel voorbij is.
REKTIFIKATIE ADVERTENTIEPosters, stickers, buttons, aktiekrantjes In de advertentie van de Vereniging Fed.
en andere materialen zullen het publiek Vrouwenraad Zandvoort van afgelopen
op de hoogte houden van de onzekere vrijdag zijn twee fouten geslopen.
situatie waarin Brinkman de bibliothe- De 8 lessen Mensendieck/Gymnastiek
ken heeft gebracht. Het bedrag van f.
kosten geen f.48,- maar f.52,55 miljoen is namelijk nog maar voorlo- De juiste aanmeldinsdata zijn: 19, 20
pig en kan volgens zijn zeggen hoger
en 21 september, tel. 14026.
worden.
Voor de openbare bibliotheek Zandvoort zullen deze plannen, als ze doorgaan, tot gevolg hebben dat de kontributie wordt verhoogd van f.18,- naar

eanduoartee Noerartf

vrijdag 23 september 1983

eanduüor

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.
tosse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse mi&tenstaïidsbank. rek.rtr. 67.13.60.221
abonnementen (25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

bouw van eengezinswoningen
krijgt voorrang van b & w
Liefst 1511 zandvoorters staan nu ingeschreven als woningzoekenden, bijna
10 °/o van de bevolking.
En dat is dan nog een welwillende berekening, want na aftrek van de jeugd onder 18 jaar en het meerekenen van het
aantal gezinnen, nadert het percentage
met rasse schreden het dubbele. Zoveel
ingezetenen op zoek naar een woning,
het ziet er onrustbarend uit.
Het aantal geeft evenwel niet de echte
woningnood weer, zo meldt de nota van
(aanbieding bij de begroting '84, maar
moet verdeeld worden in een kwalitatieve en een kwantitatieve vraag naar huizen. Er zijn m.a.w. burgers die dringend
een dak boven het hoofd nodig hebben
en mensen die een ander, gerieflijker of
goedkoper huis wensen, maar niet op
stel en sprong geholpen hoeven te worden. Zo zijn volgens b en w veel flatbewoners 'geestelijk te zwaar belast' met
hun woonsituatie. Zij zoeken een uitweg, een eensgezinshuis bijvoorbeeld,
maar die liggen niet voor het oprapen.
Naar een pas gereed gekomen studie zijn
er tot 1993 zeker 800 nieuwe woningen
nodig om zoveel mogelijk zandvoorters
onder de pannen te brengen.

foto Jacob Koning

Het is de bedoeling dat gelijktijdig met
de begroting ook de struktuurstudie het
licht ziet. Daarin wordt in aansluiting
op mogelijke woningbouwplannen een
overzicht gegeven van de meest wenselijke ruimtelijke ordening van Zandvoort
Het circuit, dat door zijn geprbdücëerde lawaai veel woningbouw belemmert,
speelt daarin bij de huidige politieke koalitie een grote rol. Zelf zegt het kollege
daarvan: 'wij ontveinzen niet dat het circuit moeilijke tijden doormaakt. Toch
hebben we er vertrouwen in dat het in
de toekomst als nationale autosportakkommodatie kan funktioneren. Zo'n
vast gegeven zal de diskussies in de raad
vereenvoudigen'.
Kan het dan nog simpeler ?

o Hedenavond wordt door het Noordhollands Promenade-orkest een konsertavond verzorgd in de Greenery van het
' Bouwes-hotel. Werken van J.Strauss, Fr.
Lehar, J,Schrammel, N.Dostal en K.Noack omlijsten een weens diner dat om
19.00 uur ter tafel komt. Het konsert
staat onder leiding van Josef J.Stanek.
Voor nadere informatie en reserveringen kan men terecht bij de plaatselijke
vvv, tel. 17947.

minder bouwen voor starters op de woningmarkt

nachtklup wordt nachtmerrie
voor elkaar bestrijdende eksploitanten

8
zandvoortse nachtleven hadden gestopt,
'Bouwes wat anders' luidde jaren terug
willen dat geld nu terugzien met een bode
leus
in
de
hoofdstad.
Destijds
gericht
De dorpsbestuurders vragen zich af of
nus voor gederfde inkomsten. Zij twijhet bouwen van veel Hat-eenheden voor tegen de ontwikkelingsplannen van de
zandvoortse
hotel
magnaat.
De
kreet
kan
felen er blijkbaar aan dat Meerburg dat
1-en 2 pers.huishoudens wel toekomstnu met ietwat gewijzigde intonatie sommetje in de binnenzak heeft, want
waarde heeft. Het is wel aardig voor de
Bouwes,(nu eens) wat anders - gevoeg- er is beslag gelegd op diens bezittingen
'starters' op de woningmarkt, maar te
lijk herhaald worden.
elders o.a. zijn hotel te Bloemendaal en
eenzijdig. Het aksent zal naar de bouw
zijn woning te Santpoort. Het Bouwesvan eensgezinswoningen moeten worWant er is de laatste jaren altijd wat met hotel zelf blijft natuurlijk buiten schot
den verlegd, dat krijgt een hogere priohet bedrijf maar zelden iets aardigs.
want dat is sinds enige tijd van Caransa.
riteitvan het kollege.
Kommer en kwel, narigheid alom. Het
eens rotsvaste konsern is ontleed tot op
Om de bijna neurotiese flatbewoners te
het bot toe af gekloven resten. De een
gerieven, heeft men het plan opgevat
na de andere eigenaar brandt er zijn vinhen tegemoet te komen in het puntengers aan en zelfs de laatste stap, de ontsysteem waarmee de urgentie bepaald
wikkeling van hotelimperium naar 'KUSwordt. Deze zandvoorters krijgen dan
tiek aan zee gelegen'familiepension
ekstra punten voor het aantal kinderen
gaat gepaard met juridiese strapatsen
en het aantal jaren dat zij in een dergevan
allerlei aard.
lijke stapelwoning hebben doorgebracht.

Meerburg heeft te kennen gegeven zich
te zullen beroepen op overmacht, de
vermaledijde'overheid heeft immers een
stokje gestoken voor de nachtklupplannen, zijn schuld is het niet. Een zwak
argument, dunkt ons. Van overmacht
is tenslotte pas sprake als het niet voorzienbaar is. Daarvan is hier vast geen
sprake, wel van een gebrek aan voorn itziende blik.

o A.s zaterdag gaat Nieuw Unicum op
de Beatles-toer. De dag, die volledig in
het teken staat van de beroemde engelse top-vier, duurt van 11.00 tot 21.00
uur. Op de aldaar gehouden markt kan
men zich Beatles-artikelen en kuriosa
verwerven, nostalgiese naturen mogen
zich vergapen aan oude films van de
band, die op video te zien zijn. Ook
staat de diskotheek en de dansvloer aan
de liefhebbers ter beschikking. De toegang is kosteloos.
o De Zandvoortse Handelsvereniging,
esn van de pijlers van de Federatie
Handelsvereniging Hanze, bestaat dit
jaar 75 jaar. Het jubileum zal op 7 november, ruim na de zomerdrukte, feestelijk worden gevierd met een receptie
en diner in hotel Bouwes.
o De bijeenkomst van de raadskommissie voor algemene zaken en ruimtelijke
ordening op 28 september a.s. gaat niet
door. Er is niets dat haast heeft volgens
het gemeentebestuur. Het wachten is nu
op 2 november.

licht en klassiek op

Dat komt in de plaats van de sociale indikatie. Ook het effekt van de doorstroming zou in de puntentelling tot uitdrukking dienen te komen.

Begin deze week verscheen het zoveelste vervolg in de melodramatiese hotelroman. Direkteur Meerburg kreeg de
deurwaarder op bezoek met een dagvaarding. De hotelier zou zich niet geSpijtig meldt het dorpskabinet dat de
houden hebben aan zijn kontraktuele
overloop naar Alkmaar en Hoofddorp
mislukt is. Slechts 43 zandvoorters heb- afspraken met zijn onderhuurders, Lifa
Lock en Bobby Nees. Deze pachters
ben de badplaats voor die nieuwe lokavan de in Bouwes gelegen luukse-disko
ties verruild, de rest blijkt honkvast en
Cecils kregen ondanks Meerburgs schrifprobeert hier een plekje te vinden.
telijke toezegging geen gelegenheid hun
Dat zal niet meevallen. Wel staan er
zaak tot nachtklup om te toveren, d.w.z.
plannen op stapel voor zeker 550 huizen, maar het is nog heel onduidelijk op tot 5 uur 's morgens hun gasten te vermaken. Zandvoorts eerste burger Mawelke termijn die gerealiseerd kunnen
chielsen zag geen heil in dat late sluiworden.
tingsuur en weigerde een vergunning af
te geven. Een gerechtvaardigde beslisZeker is dat de volkshuisvesting, de sosing, zo meende onlangs de afdeling
ciale woningbouw, er nog nauwelijks
rechtspraak van de Raad van State, die
aan te pas komt. Het rijk ziet graag een
door een verontwaardigde Meerburg was
verschuiving naar premiewoningen en
ingeschakeld.
naar de vrije sektor en dat is het badHet Zandvoorts Mannenkoor timmert
plaatsbestuur niet onwelgevallig. Waar
stevig aan de weg. Het laat zich geen
de minder kapitaalkrachtige woningzoe- De eksploitanten van Cecils, die naar
kans ontglippen om het publiek kond
kenden dan naar toe moeten is een raad- zeggen f.450.000,- in het voorgenomen
te doen van zijn prestaties.
sel. Wat eufemisties konstateert het kollege dat er 'een zekere terughoudendheid
Dat het koor bij herhaling de publisiis ontstaan bij de toewijzing van duurdeteit zoekt is een van zijn ingebouwde
re huizen. Huurverhogingen, stijgende •
eigenschappen, om niet te zeggen talenenergielasten en onzekerheid m.b.t. de
ten. Hoe serieus de zangers hun metier
individuele huursubsidie maken menigook uitoefenen, ze zijn nooit te beeen voorzichtig.
roerd om het luchthartige voorrang te
geven in de presentatie. Die amusementswaarde is niet alleen bedoeld voor de
toehoorders, maar evenzeer voor de le-

Koop n*
RodeKnris
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den zelf, het vormt een belangrijk deel
ters een repertoire voor te bereiden.
van de aantrekkingskracht van het koor,
waardoor het nu al een jaar lang meerOp de LP zullen enerzijds klassieke, an,stemmig maar eendrachtig opereert.
derzijds populaire klanken ten gehore
gebracht worden. Het promoten van de
Om het éénjarig bestaan luister bij te
schijf is de koorknapen en hun brede
zetten zal niet alleen op 10 januari '84
aanhang in de badplaats wel toevernet als vorig jaar een klinkend konsert
trouwd. De plaat, waarvan er een duigegeven worden in de hervormde kerk,
zendtal in omloop komen, zal evenals
maar ook een langspeelplaat volgezonde dit jaar geproduceerde"single in geen
gen. Dirigent Dico van Putten, die geen
Zandvoorts etablissement ontbreken.
waagstuk te groot vindt en zijn geestEn dat is een zekere weg naar populadriftige amateurs meestal met sukses
riteit.
op de notenbalk tracht te houden, is
bezig met de zestig zingende zandvoor-

bereidt zich voor
kenweek

familieberichten
Geheel onverwacht is tot onze droefheid van ons heengegaan
onze vaderen opa, mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom
Engel (Henk) Bol

In verband met de kinderboekenweek
die van 5 tot15 oktober a.s. wordt gehouden zal in de Openbare Bibliotheek
een aantal aktiviteiten plaats hebben.

op de leeftijd van 57 jaar.
Tineke en Wim
Janneke en Henk
Anke, Willem en
Chaissa
Elly
Monique
J.H. Bol-den Otter
Elias en Aly
Tiny en Theo
en verdere familie

Jeugdbibliothekaresse Marjan Hendriks
prijst zich gelukkig dat Poppentheater
Mijko uit Haarlem wederom een voorstelling zal verzorgen en dat gebeurt op
Woensdag 5 oktober. Leerlingen van de
kleuterscholen en de eerste en tweede
klas lagere school zullen 's middags van
half twee tot half drie enorm plezier
hebben bij de avonturen die poppenspeelster Marijke Kots haar figuren weer

Zandvoort, 21 september 1983
correspondentie-adres
L'Amistraat 1

mevr. Kraan-Meeth

allemaal laat beleven. Een ander evenement is de komst naar de bibliotheek
van de in Frankrijk wonende Nederlandse schrijfster Thea Dubelaar, wier boek
'Zand in je limonade' door een kinderjury, bestaande uit twaalf jeugdige Zandvoortse lezers en lezeressen, gekozen
werd als beste van een achttal besproken boeken. Op 10 oktober zijn niet
alleen de juryleden maar ook andere
kinderen welkom in de bibliotheek
waar de schrijfster van half vier tot vijf
uur aanwezig zal zijn om vragen te beantwoorden en om te luisteren naar het
liedje dat speciaal voor haar werd geschreven en te kijken naar de toneelstukjes die kinderen naar aanleiding
van het boek zullen opvoeren. Woensdagmiddag 12 oktober is een spelletjesmiddag. Van twee tot vijf kunnen er geheimschriften ontcijferd worden, ontbrekende woorden worden ingevuld, en ook
voor de allerkleinsten valt er genoeg te
doen. Verder is er nog een gedichtenwedstrijd en de leukste vier inzendingen
zullen in druk verschijnen. René Hendriks, echtgenoot van Marjan en onderwijzer in Utrecht, is namelijk ook bekend met zeefdrukken en op een ochtend in de herfstvakantie zullen de prijswinnaars hun geesteskind onder zijn leiding eigenhandig mogen drukken. Maar
de andere kinderen hoeven niet werkloos toe te zien want zij kunnen helpen
bij het maken van kaften en het bedrukken daarvan met zelfgemaakte stempels.

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum "Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te
Zandvoort van 16.00 uur tot 16.30 uuren van 19.00 uur tot
19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 24
september om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Staat de Zandvoortse jeugd straks in de
bibliotheek dus veel leuke dingen te
wachten, ook volwassenen zullen van
een gang naar de Prinsesseweg geen spijt
hebben. De tentoonstelling rond de met
een gouden en diverse zilveren griffels

en penselen bekroonde kinderboeken -'
alsmede die rond het thema van de kinderboekenweek 'Spelen met Woorden'
zijn een bezoek aan de bibliotheek ten
volle waard.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
Zondag 25 september a.s.
10.00 uur: Ds. K.BIei uit Haarlem.
Crèche aanwezig.

'GEREFORMEERDE KERK

burgerlijke stand
13 september

-

19 september

gehuwd : Goos, Karel Cornelis en Dorst,
Nancy; Heule, Wolter Frank en Oostergetel. Karen Marlies; Helmich, Eugene
Winetou en van Rhoon, Shirley Joan;
Syed, Shabir-UI-Hasan en Lukkassen, Cornelia Johanna.

Zondag 25 september a.s.
10.00 uur: Intrede en bevestiging van
lopen, zat men nog niet zo lang geleden
geboren : Stefan Kristiaan, zoon van
rijzig te paard of stijf gestrekt op de hoge Dr.M.E.Brinkman als part-time prediVerhoef, Johan Sipke en Wartenbergh,
kant door Drs.E.Pijlman, Amsterdam.
tweewieler. Sinds enige tijd kan men
Louise Christine.
echter horizontaal in vrijwel elk gewenst vervoermiddel, privé of openbaar. PROTESTANTENBOND
overleden : Gerritsma, Lambertus, oud
Niet om te rusten, maar om rekords te
64 jaar.
Zondag 25 september a.s.
halen, dat spreekt vanzelf.
10.30 uur: Prof. Dr.A.van Biemen,
Bentveld.
'Op het asfaltlint door de duinen haalden de sprinters met hun bouwsels over
ROOMS KATHOLIEKE KERK
200 meter met vliegende start 70 a 75
Zaterdag
24 september a.s.
km. per uur, niet gering."De buitenlanWETSWINKEL
19.00
uur:
eucharistieviering met orgel Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Human Power Bikes, fietsen op mensders stalen daarbij de show. Gerhard
en samenzang
kracht - het ligt wel erg voor de hand. Scheller uit Duitsland bleef onder de
1e en 3e woensdag van de maand van
Zondag 25 september a.s.
In het afgelopen weekeinde bleek het
10 sekonden, in zijn kielzog finishte
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
8.45 uur: stille viering
niettemin iets heel speciaals te zijn.
de britse tandem van Buil en Sinar.
10.45 uur: Hoogmis met st.Caecilia
Precies omgekeerd was de uitslag.op de
ADVIESDIENST
Op de zandvoortse racebaan die steeds
koor.
lange afstand, vijf krachtenvretende
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
meer show-artikelen in de aanbieding
rondjes, 21 km. in totaal. Het weer was
informatie, advies en hulp tel. 02507 gooit, werd duidelijk dat het om tweebar en boos, het viel niet iedereen mee
1 73 73.
en driewielers ging, die heel of halfligOp alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
om in de vele bochten met rukkende
gend voortgestuwd werden door rappe
woensdagavond van 18.30- 19.30 uur
zij- of tegenwind in het rechte spoor te
benen. De ligfietsers weten aanzienlijke blijven. Binnen het half uur kwamen de
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
DOKTOREN
hogere snelheden te produceren dan
beide genoemde engelsen over de streep, Inlichtingen over dé zondagsdienst wor- Zandvoort.
hun door-de-weekse broeders en zusters. gevolgd door Scheller, Jones en Pegg.
den verstrekt via het telefoonnummer
CRISISCENTRUM
Speciale aandrijfmechanismen en aerovan uw huisarts.
De nationale trots op het officieel nog
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
dynamiese vormgeving geven de lichaams- niet nationale circuit was Ronald Piton _
023 - 256198.
spieren de kans een optimaal rendemenl die 5 minuten na de winnaars als 7e eindig-ZUSTERDIENST
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
te halen. De kilometers razen met gede. Het ronderekord kwam te staan op
's Avonds en 's nachts en in het we'ekheeft bij akute problemen.
zwinde spoed onder de smalle bandjes
5 min. 22 sek.
einde 023 - 31 32 33.
door, al gaat het nu ook weer niet zo
hard dat getrainde koereurs het niet
zouden kunnen bijbenen.

horizontaal
fietsen
gaat
sneller j

adviesdiensten

medische dienst

o Op vrijdag 30 september viert politieadjudant A.Barmentlo zijn 25 jarig jubileum als overheidsdienaar. Na een huldiging ten burele krijgt de jubilaris een
receptie aangeboden in de kantine van
het buro aan de Hogeweg, aanvang
16.30. Barmentlo heeft dienst gedaan
bij de afdelingen Algemene dienst en
Liggend fietsen, het lijkt een omgekeerVerkeerspolitie en is een seizoen komde evolutie. Na het kruipen, staan en
mandant geweest van het stranddetachement. Op dit moment is de adjudant
chef van de Verkesrspolitie en koördinator bij de Algemene Dienst. In de jaren '79 en '80 leidde hij een verkeerskursus voor belangstellenden.

groeten uit zandvoort

waterstanden

o Bij de rechtbank te Haarlem is voor
14 oktober a.s. een zitting vastgesteld
inzake een aantal zandvoortse geweldplegingen, O.a. in een shoarmazaak en
tussen duitsers en nederlanders waarbij
zwaar letsel het gevolg was.
Op 26 oktober komt de amsterdammer
voor die er na een aanrijding met dodelijk gevolg vandoor ging en pas na intensief onderzoek kon worden aangehouden.

sept. H.W.
24
25
26
27
28
29
30

05.30
05.54
05.27
06.01
06.36
07.20
08.23

L.W.

13.29
13.54
13.25
14.01
14.37
15.21
16.23

•ia

H.W.

17.46
18.17
17.42
18.08
18.43
19.36
20.59

L.W.

01.46
02.17
01.41
02.06
02.42 '
03.36
04.59

'Vroeger was het zomerseizoen op 31 augustusafgelopen 'vertelde oom Jan de Roode onlangs in een radio-interview. Hoewel er op dat punt
wel het een en ander
veranderd is en het
strand tijdens een
mooi najaar ook in
september nog gonst
van de bedrijvigheid
zal het binnenkort
toch echt afgelopen
zijn. Het strand vertoont dan weer een
beeld als op deze
ansichtkaart.

gevestigd:

Güido Raaff
tandarts
de Sa v. Lohmanstraat 16 / Zand voort
Telefoon 136 36
Aanmelding van nieuwe patiënten, zowel ziekenfonds
als particulier, dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur.
Tevens voor protheses.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 122 0& of 147 55
foto Jacob Koning

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Drie razenddrukke maanden hebben de strandpachters achter de rug. Een hart-en lijfverwarmende zomer,
die abrupt begon en even abrupt eindigde. Een stralend seizoen ingeklemd tussen de plensbuien van lente
en herfst. De paviljoens verdwijnen nu weer van het strand. Losgeschroefde onderdelen, inventaris en
strandstoelen gaan naar de opslagloods om na een korte rustperiode opgekalefaterd te worden voor 1984.

MEDISCH COMITÉ
NEDERLAND-VIETNAM

FRED, BEL EENS OP!
GUUS GAAT 26 OKTOBER A.S. NAAR SPANJE.

agenda

Ben vanaf volgende week donderdag 29 september
's morgens tot 12 uur thuis

gemeenteraad
voor de bijeenkomst van het dorpsparlement in het raadhuis op dinsdag 27
september a.s. om 20.00 uur.
1. Notulen van de vergadering van 30
augustus 1983.
2. Ingekomen stukken:
In handen te stellen van b en w ter
afdoening:
- Brief d.d. 23 augustus 1983 van G.
Loos houdende verzoek om het
jazz-festival op het Gasthuisplein
voortaan op een andere plaats te houJ
den i.v.m. de door hem ondervonden
overlast van muziek en publiek.
-- Brief d.d. 6 september 1983 van Mr.
Th.J.Douma, waarin hij namens A.
Koper bezwaar maakt tegen de weigering van een standplaats voor de
verkoop van vis en aanverwante arti kelen.
- Brief d.d. 6 september 1983 van
mevrouw M.C.Paap- Verhulst, waarin zij zich beklaagt over het gebruik
van een teellandje
- Brief d.d. 29 augustus 1983 van mr.
Reijer K.P.Kalbfleisch houdende verzoek namens de Vereniging van
Strandpachters Zandvoort om toestemming voor het eksploiteren van
een tweede verkooppunt op het strand.
•'<. Begrotingswijzigingen enz.
i
. Onderwijsaangelegenheden
5 . Transakties onroerend goed
't. Bestemmingsplannen e.d.:
a. voorbereidingsbesluit Brederodestraat 67
-. Groot onderhoud gemeentelijk woningbezit.
L Beroepschrift peuterspeelzaal
'Klimop'.
v. Winkelsluitingsverordening 1984
'0. Vervanging hogedruk persluchtvulinstallatie.
'>1. Garantielening één woning Kruisstraat 14.
12. Vervanging toiletakkommodatie
strandtentenkamp.
13. Benoemingen en ontslagen:
i
a. benoeming leden algemeen bestuur
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemer'
land.
b. ontslag/benoeming hoofd Dr.AIi
bert Plesmanschool.
; 14. Rondvraag.

omroepers

TE K OOP AANGEBODEN wegens gevorderde
leeftijd eigenaar VRIJ HUIS met tuin en plaats,
aparte ingang straat, goed onderhouden, woonk.,
3 slaapk., w.c.. Nu nog bewoond door vrouw op
leeftijd. Mooi gelegen in centrum dorp.

BLIJFT HELPEN

Fl. 82.000,Brieven onder nr. 710

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

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

Opnieuw organiseert rijwieltoerklup
Olympia een zgn.Euradax-fietstocht.
Ditmaal op zondag 25 september a.s.
Een groep cyclisten gaat dan achter de
voorrijders aan voor een rit over 50 km.
De gemiddelde snelheid van het gezelschap zal plm.25 km. per uur zijn. Het
vertrek vanaf strandpaviljoen 'tTrefpunt nr.8 is om 10.00 uu r stipt, de aankomsttijd aldaar niet moeilijk te berekenen. Vanaf 9.00 uur kan men zich er
tegen f.1,- administratiekosten laten inschrijven. Wie na afloop een fraaie medal'je wenst, dient f.10,- ekstra neer te tellen. De roete gaat via Aerdenhout naar
de Brouwerskolk, via Overveen en Bloemendaal doen de fietsers de haventjes
en het vissersmonument van IJmuiden
aan. De oversteek van het noordzeekanaal over de sluizen en de terugkeer
met de pont is het begin van de thuisrit. Die loop over Santpoort-noord en
zuid naar Aerdenhout en haar 'kopje',
langs de Westerduinweg en het Visserspad wordt de badplaats weer bereikt.

BEL
vooreen
omroepertja
12135

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

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

Haltestraat 65, tal. 12060

Te koop aangeboden
zo goed als nieuwe damesfiets. Prijs f. 175,Tel. 16681

verzekeringskantoor

M. 023-31 1460

. BLUYS

A. Rltman •
1948
1983
35 iur tandtechnikor
1973 1983
ttonJMr
gavestfgd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

Bijna alle

ZON-enSNEEUWVAKANTIEGIDSEN

MaltMtraat 18 - Zandvoort
Totof oon 02507 - 1 44 83

voor de komende winter
zijn bij ons binnengekomen.

HAAL ZE GRATIS AF BIJ
mijn hakkar
einde 1746
Geothuiopkin 3
«a viakelcontrum
NtouwNoofd

Tel. 12129

X'j

EJTUT1

1IJ ONS GEARRIVEERD
UGEOT205

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
2e inschrijving
SEPTEMBER 1983
Voor leden komen beschikbaar:
1. de benedenwoning
VAN LENNEPWEG 91 zw
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, berging.
Huur: f 157,80 per maand.

«-™J
i

Burgemeester en Wethouders verlenen voor •
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden.

2

2. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 16-4 (leeg per 1-11-83,
mogelijk later), bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, berging, CV.
Huur f 318.00 per maand.

'NSTERKNUMMER

Een sterk nummer in zuinigheid. De 205 GL
(1124 cm3 motor) verbruikt 1 op 23,3 bij 90 km/u
constant De dieselversie (1768 cm3-motor) is
de zuinigste: 1 op 25,6 bij 90 km/u constant
Een sterk 3nummer in prestaties. De 205 GT
(1360cm -motor, 80 DIN pk) is goed vooreen

top van 170 km per uur.
Een sterk nummer in prijs: Peugeot 205 vanaf
f 14.695- inclusief BTW, afleveringskosten f 355,-.
^_ Bad •^•'BC^VT ~>•*%•"•"
lü Pfc WCaSsC/T Z%JZÏ

Ter gelegenheid van de officiële introductie van de ni6UW6 PEUGEOT

205

nodigen wij U gaarne uit voor de presèntatieshow waar U uitgebreid kunt kennismaken met de splinternieuwe

22 september 1983 van 10.00 tot 18.00 uur
23 september 1983 van 10.00 tot 21.00 uur
24 september 1983 van 10.00 tot 17.00 uur

*J/TVERSTEEGE*»
-

ZANDVOORT

-

TEL. 02507 - 12345

Uw dealen

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

*""» «e naive prijs!

§

vloerbedekking

et tapijt is met versneden, leveringfrankohnis.)^

.„
v

e

r

4. de eengezinswoning
VOLTASTRAAT 30
bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
zolder, douche, berging, CV.
Huur: f 668,70 per maand.

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 voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Autobedrijf

WMaam PAKVELDSTRAAT 21

Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze flatwoningen slechts woonvergunning aan:
- .twee-persoonshuishoudens;
- gezinnen.

Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit
tenminste 4 personen.

Wij rekenen U graag tot onze gasten op
donderdag
vrijdag
zaterdag

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 192 (leeg per 15-11-83),
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging en lift.
Huur: f 637,65 per maand.

a

p

e

.

f 90

t„

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag
27 september a.s. voor 's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen,-kan men dat
kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor iedere woning een aparte
brief te schrijven. 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 30 september a.s. om 14 uur in
het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

,„
BEGRAFENISSEN
erstunt
superstunt

""".-perste, meter, nu als

___

CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

f200,v
inlichtingen en stalenvrijdag 23 september
ww» 17 tot 21 uur

8

eanduoorrse hoerari

Hotel BOVWES
Badhuisplein 7
Zandvoort
•
^

H. H. KROON
(VoorhMn Jee. Koper, DorptpMn 11. Zmdvoort)
VerbindiitfnMg 38
Bloemendeel
Telefoon 023-260633
Informetfes betreffende Begrefeninen of Crematie*
geheel vrijblijvend
Geen IMnuuttchep

dinsdag 27 september 198.3

83e jaargang no. 73

eanduoor

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitoave.: zandvoortse koerant b.v.
tosseeksen^laren 10.30/advertentietarief
abonnementen f 25.- per jaar, 114.50 per half jaar, 137 50 per post

bejaarden krijgen voorran
bij toewijzing woningen hulsman
Op het terrein aan de Nieuwstraat waarop van 1904 tot 1982 het bejaardenhuis
Hulsmanhof van de Diakonie van de nederlands hervormde gemeente stond, is
'het nieuwbouwkompleks van woningbouwvereniging E MM op een oor na gevild.
Het tehuis voor de ouden van dagen
werd eind maart '82 met de grond gelijk gemaakt. Aaanstaande vrijdag 30
september is het precies anderhalf jaar
geleden dat op die plek de eerste bouwers verschenen. Op deze dag draagt,
ijs en weder dienende, de aannemer de
woningen over aan het EMM-bestüur.
Kort daarop kunnen de eerste huurders
er hun intrek nemen. Het gaat om 26
tweekamer- en 8 eenkamerpanden. Bé
stemd derhalve voor alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens. Volgens een
afspraak met de diakonie, die de leden
van de vereniging goedkeurden, krijgen
bejaarden die een Emm-huis leeg achterlaten voorrang bij het verstrekken van
een bereidverklaring. Men verwacht grote belangstelling voor de premiehuurwoningen die in het hart van het dorp staan.
De 2-kamerwoningen hebben een woonzitkamer (3.62 x 5.96) met open keuken en een slaapkamer (2.92 x 3.49)
met balkon. De overige panden doen
het met één zit-slaapkamer (3.62 x 5.96),
open keuken en balkon, ledere woning
heeft zijn eigen centrale verwarming en
is aangesloten op het kabelantennenet.
Voor en achter het kompleks ligt een
stukje grond dat in beheer van de EMM
blijft en als gemeenschappelijke tuin
zal worden ingericht, op kosten van de
huurders.
Van de in totaal 34 huizen zijn er 3
voor het rijk, 16 ervan worden direkt
door de gemeente toegewezen, de overige 15 via de woningbouwvereniging. Wie

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
ADVIESDIENST
Vrijwillige Hulpdienst Zandvoort, voor
informatie, advies en hulp tel. 02507 1 73 73.
Op alle werkdagen van 10.30 - 12.30 uur
woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur
of schriftelijk postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Vrijwillige Hulpverlening

er uiteindelijk voor in aanmerking komt,
is afhankelijk van het recentelijk ingevoerde puntensysteem, d.w.z. een kombinatie van gemeentelijke urgentienormen en het aantal EMM-lidmaatschapsjaren.
De premiehuurwoningen waarvoor de
korporatie zelf het geld op de kapitaalmarkt heeft geleend, vallen onder de bepalingen van de woningwet. Dat betekent onder meer dat men rekening dient
te houden met de parlementair vastgestelde huurverhogingen per 1 juli. Dat
gaat echter pas in na minimaal 1 jaar na
oplevering. De definitieve huurprijs kan
vastgesteld worden als alle kosten bekend
zijn. Voorlopig kan de aanstaande huurder uitgaan van een kale huur van f.315,tot f.330,- per maand (2 kamers) of
f.270,- tot f.290,- per maand (1 kamer).
De bijkomende kosten, waarop huurverhogingen niet van toepassing zijn, voor
o.a. warmwatervoorziening, verlichting
galerijen e.d., onderhoud van de tuin en
het schoonhouden van hal en trappenhuis,
zijn vastgesteld op f.44,25,- p.m. Het is
mogelijk individuele huursubsidie voor
de Hulsmanhofhuisjes aan te vragen.

'Dominee worden is niet niks' aldus drs.
Pijlman, die een vergelijking trok met de
profeet Jeremia, die zich achteraf door
de Heer gepakt voelde, overdonderd, en
die er vaak over had gedacht om te kappen omdat hij zich het mikpunt voelde
van de spot en smaad van zijn gehoor.
'Ik spreek niet meer uit Zijn naam'.
Maar het lukte hem niet er los van te komen 'want dan werd het in mijn hart
als brandend vuur, opgesloten in mijn
gebeente'. Zijn jonge kollega kennend
wist Drs.Pijlman dat deze zich, evenals
hijzelf, thuisvoelde bij deze profeet. Nadat zowel Ds.Brinkman als de gemeente de hen gestelde vragen met 'ja, van
harte' hadden beantwoord werd eerstgenoemde door Drs.Pijlman in het ambt
bevestigd. Na de rond de preekstoel ge-

sept. H.W.

L.W. H.W. L.W.

28

06.36

29
30

07.20
08.23

14.37
15.21
16.23

18.43
19.36
20.59

02.42
03.36
04.59

okt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HW
09.49
11.21
00.10
01.17
02.00
02.45
03.33
04.10
04.55
05.38
06.12
06.49

LW
17.49
19.23
08.13
09.18
10.00
10.43
11.30
12.09
12.55
13.38
14.12
14.50

HW
22.37
- .12.44
13.46
14.30
15.09
15.52
16.35
17.15
17.51
18,25
19.06

LW
06.37
08.13
20.45
21.46
22.30
23.08
23.50
00.33
01.14
01.51
02.24
03.06

11
12

De naam Hulsmanhof voor het nieuwe kompleks van 34 EMM-woningen aan
de Nieuwstraat is ontleend aan het bejaardenhuis - hier op archieffoto - dat
eind '82 werd afgebroken.

Zondagochtend vond in de tot de laatste plaats bezette gereformeerde kerk
de bevestiging plaats van de nieuwe predikant. Ds.M.E.Brinkman.

mevr. Kraan- Meeth

Waterstanden^

10

ds m. e. brinkman werd zondag
nieuwe pastor geref. kerk aan Jolianaweg

Onder de aanwezigen, tot wie de praeses, de heer W.Ingwersen, namens de
kerkeraad een woord van welkom
sprak, bevonden zich behalve familieleden van het domineesgezin ook vertegenwoordigers van de classis Haarlem, bestuursleden van de Vrije Universiteit,
van de theologiese fakulteit van de Vrije Universiteit, afgevaardigden van de Gemeente Zandv.oort, van de andere plaatselijke kerkgenootschappen en van de
Lokale Raad. De bevestiging geschiedde
door Drs.E.Pijlman uit Amsterdam, die
in zijn gelukwensen ook de moeder van
de jonge predikant betrok. Haar aanwezigheid herinnerde hem aan zijn eigen
bevestiging die ook door zijn moeder
werd bijgewoond en dat blijde moment
was hem altijd bijgebleven.

^^^r^y^Kr^Pfy^fg^r

tie bekleedt. Prof.Veenhof schetste de
zojuist bevestigde predikant als een gewaardeerd staflid, 'gewaardeerd om
wat je deed en wat je bent, om je ijver,
je kundigheid en je voorbeeldige werkdiscipline die de geboren Groninger kenmerkt. Wat jij te bieden hebt is de kennis en waardigheid van de vojbloed theoloog en jouw preken zullen de mensen
wat te denken geven' aldus professor
Veenhof, die er voorts van overtuigd is
dat zijn wetenschap over de relatie tussen de theologie van Karl Barth en de
gereformeerde wereld Ds.Brinkman bij
zijn werk in Zandvoort van nut zal blijkken te zijn.

schaarde kinderen het verhaal verteld te
hebben over de broertjes Joost en Kees,
dat ook al een beetje over de intredepreek ging, wendde Ds.Brinkman zich
voor het eerst van de kansel tot zijn gemeente. Hij was er van overtuigd dat zij
die zijn voorkeur voor Amsterdam kennen, de stad die na een weekend buiten
bij aankomst in het Centraal Station op
hem overkomt als 'terug uit de natuur
en weer in de kuituur' verbaasd zullen
zijn dat hij een natuurpsalm (Ps.19) als
intrede-tekst had gekozen en dat ook
een gedicht van Bloem over de natuur
hem uit het hart gegrepen was.

Dat de advertentie in Trouw' waarin
een te benoemen predikant een 'riante
pastorie' in uitzicht werd gesteld nogal
wat stof deed opwaaien bleek uit de toespraak van praeses Ingwersen. 'Trouw'skribent A.Klei haakte in een artikel over de toekomst van theologie-studenten aan de VU daar namelijk op in, wees
op de 'riante pastorie' die hen in Zandvoort wachtte en verluchtte zijn artikel
met een foto van een jongetje dat op het
strand een zandkasteel bouwt. 'Wanneer
wij als kerk worden beschouwd als bouwers van zandkastelen dan bouwen ze
aan de VU luchtkastelen ' aldus de heer
Ingwersen, die onder hilariteit een ingelijste foto van het zandscheppende jongetje overhandigde.

Na afloop van de dienst, waaraan organist André Hoekenna, trompettist Willem Lekkerkerker en fluitiste Irene
Koel muzikale medewerking vorleendcn,
werd het woord gevoerd door diverse
sprekers waarvan als eerste prof.dr. J.
Veenhof namens de theologiese fakulteit van de Vrije Universiteit' en de wijde kring daar omheen'. Spreker memoreerde de lange tijd die Ds.Brinkman
aan deze fakulteit heeft doorgebracht,
waar hij als onderzoeker een eigen funk-

Paitoor Kaandorp, die in eerste instan-<tie het woord voerde namens de Lokale
Raad van Kerken, toonde zich verheugd
dat de lege plaats nu is ingenomen. Hij
omschreef de Raad als een wonderlijk
groepje, maar met de serieuse opdracht
te blijven aandringen op ' een stapje
meer'. Tevens sprak de pastoor een
woord van welkom namens de katholica:
'Ook wij hebben open deuren'. Dat zich
eerdaags een derde pastor bij de Lokale

• Zwembad de Duinpan is er toe overgegaan een deel van het benodigde water, de bron van haar bestaan, direkt
uit de bodem te halen. Een tientallen
meters lange buis is in de grond geslagen om als het even kan minstens
10.000 kuub grondwater per jaar omhoog te pompen en dat geschikt te maken voor zwemkonsumptie. Het is een
van de vele pogingen van het Duinpanbestuur om op de hoge kosten te bezuinigen en de gemeentekas een beetje te
sparen.
»Een 61-jarige zandvoorter is zaterdag
in de dr.Mezgerstraat hardhandig toegetakeld door zijn 31-jarige zoon. Met een
fikse hoofdwond werd hij door de gg en
gd naar de Mariastichting gebracht.
Zoonlief was net in zijn woonplaats Amsterdam teruggekeerd na een bezoek
aan de britse eilanden toen hij vernam
dat vader en broer zijn drie boten verkocht hadden, geheel buiten zijn medeweten. In razernij reisde hij naar de badplaats waar hij zijn verwekker een stenen
beeld naar het hoofd gooide. De politie
was net op tijd om de medeschuldige
broer, die elders in de kustgemeente
woont, te beschermen tegen de furie
van de gedupeerde.
«Aanstaande donderdag 29 september
komt de raadskommissie van publieke
werken als eerste bijeen om de begroting '84 te bespreken. Aanvang 20.00
uur in de kommissiekamer van het gemeentehuis.

Raad voegt acht hij erg belangrijk. 'We
moeten met z'n drieën zijn om wat te
kunnen doen' aldus pastoor Kaandorp,
die tenslotte de hoop uitsprak dat de
vriendschap met vroegere kollega's en
hun echtgenoten zich zal voortzetten in
het echtpaar Brinkman.
Na een dankwoord van de zojuist bevestigde voorganger was er gelegenheid om
in de Calvijnzaal bij een kop koffie hen
en zijn vrouw de hand te drukken.
'Ik ben erg blij dat wij hem hier hebben'
vertrouwde de heer Ingwersen ons na afloop toe. De lange rij geduldig wachtende kerkgangers bewees dat hij niet de
enige is.

zvm op earsfe kompetitiezondag
volledig weggespeeld
De hoopvolle verwachtingen van de
ZVM-aanhang hebben bij het eerste serieuze treffen een fikse tik gekregen. De
zandvoorters gingen afgelopen zondag
in Heerhugowaard kansloos ten onder
tegen SVW'27.
De nederlaag viel allesbehalve bescheiden uit. Liefst 5 maal moest de doelman van de kustbewoners de bal mistroostig uit de touwen vissen, een tegentreffer was er ondanks alle goede bedoelingen niet bij. De SVW-ers kwamen belust op revanche het zonovergoten veld
op, vorige week hadden ze zelf een
soortgelijk verlies geleden tegen ZFC.
Na een periode van aftasten, waarin beide elftallen kansen kregen, kwam de
aanval van de tegenstanders goed op
dreef. Een hoekschop belandde na een
scherpe inzet op de ZVM-lat en Jongbloed kon kort daarop nog net met het
hoofd redding brengen. Na een snel genomen vrije schop in de 19e minuut
brak SVW-er Gersrd van Stralen de skore open, 1-0. De meeuwen zochten op
hun beurt de aanval om de stand weer
in evenwicht te brengen, het leverde een
aantal hoekschoppen op en een felle
schuiver van Mario van Meelen, maar
geen resultaat. Nog vóór de rust nam
SVW een veiliger afstand door een strafschop te verzilveren.

nieuws

kort & klein

o Op de voorlaatste dag van de ekspositie 'door het oor van de naald', zullen
J.Attema en E.Joosten, met wie het
Kultureel Centrum de tentoonstelling
heeft opgebouwd, nog eenmaal een uitgebreide demonstratie geven. Zaterdagmiddag 1 oktober tussen 13.30 en 16.00
uur zijn de oude wasrollen en platen te
beluisteren en de fonografen in werking
te zien. Er is bovendien een boekje uitgegeven bij de ekspositie dat voor f .9,50
te verkrijgen is in het Kultureel Centrum.
Nagenoeg alle tentoongestelde machines
staan er in afgebeeld en beschreven.
Daarnaast bevat het een schat aan algemene informatie over de geschiedenis
van de fonograaf en diens uitvinder Edison.
Met ingang van 1 oktober a.s. is het verboden bepaalde gevaarlijke katapulten
in bezit te hebben, te maken of te verkopen.
Het gaat natuurlijk niet om speelgoedproppeschieters, maar om het echte
schiettuig dat tegenwoordig als serieus
handwapen in omloop is. Het is zo precies en zo krachtig dat de afgevuurde
projektielen zwaar lichamelijk letsel tot
gevolg kunnen hebben. Uït proeven is
gebleken dat dit soort katapult bij het
gebruik van stalen kogeltjes in effektiviteit nauwelijks onderdoet voor lichte
vuurwapens. Deze allerminst ludieke
wapens zijn al meermalen gesignaleerd
bij baldadigheden of vernielingen, maar
ook bij grotere ordeverstoringen, waar
ze tegen de politie werden ingezet.
14 dagen krijgt men de tijd - van 1 oktober tot 14 oktober - om het vuistwapen in te leveren bij de plaatselijke politie. Daar zijn ze zelfs niet te beroerd om
er geld voor neer te tellen. F.5,- voor
een bedrijfsmatig gefabriceerde katapult, 50 cent voor een eigen-bouwsel
en een dubbeltje voor de onderdelen.
Misschien een aardige boterham voor
de fabrikanten van elastiekjes.

Wissels brachten de zandvoorters in de
2e helft geen redding, ook al konden
Rob v.d. Berg (voor Sander Schuurman)
en Bert Leijenhorst (voor Rob Buchel)
de druk opvoeren. Mogelijk had een tegentreffer, die lange tijd in de lucht
hing en op dat moment ook niet onverdiend zou zijn geweest, de kansen doen
keren, maar de ZVM-spitsen zagen geen
kans het beslissende schot af te leveren.
Toen Ben Berndt na 15 minuten de
ploeg uit Heerhugowaard op 3-0 zette,
was het leed kompleet. Een ontredderde
kustdefensie moest daarna nog toezien
hoe goalgetter van Stralen de produktie

DIERENBESCHERMING

opvoerde naar 4-0 en op de valreep bepaalde Sander Heibloem de eindstand
op 5-0.
De komende weken moet blijken of de
zandvoorters genoeg 'karakter' tonen
om deze eerste tegenslag te verwerken.
Het was juist die eigenschap die ZVM
2 jaar terug naar de 1e klasse bracht
Het zal voor een belangrijk deel afhangen van de verhouding tussen roetiniers
en de nieuwelingen in de ploeg of dat
kunststukje opnieuw kan worden uitgehaald.

Geef
ze
lucht
Giro SS O 55 Leusden ^^
Astma FondsW

WIST U DAT, wij op Dierendag, zaterdag 8 okt.a.s.
weer met onze artikelenstand en een gezellige rommelkraam op het Raadhuisplein staan en wij voor deze rommeikraam Uw overtollige spulletjes graag
komen afhalen. U kunt ons bellen op
tel.nr. 14561
WIST U DAT, wij dringend collectanten nodig hebben
en wij er op vertrouwen dat er nog vele
dierenvrienden zijn, die zich voor een
uurtje collecteren willen vrijmaken in
de week van 3t/m 8 okt.a.s. Aanmelden
tel. 14334 en 14561.
WIST U DAT, U kunt ons helpen het probleem van teveel katten op te lossen, door tijdig Uw
dier te laten steriliseren of castreren, óf
door nestjes van katten en honden, mits
binnen 24 uur na de geboorte,kosteloos
te laten inslapen bij dierenarts C.DekkerLukkassen en het dierentehuis aan de
Keesomstraat alhier.
WIST U DAT, BONT overbodig is, er zijn tal van modieuze en warme alternatieven.
Koop geen bont.
Draag geen dierenleed.
VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

zandvoortse wao'ers kunnen
deelnemen aan kursus
Zandvoortse arbeidsongeschikten krijgen binnenkort gelegenheid met hun
lotgenoten uit de regio om de tafel te
zitten en te praten over hun situatie.
Die is voor velen van hen niet makkelijk. Het werk is - vaak plotseling weggevallen. De WAO-er of AWW-er
raakt in de mallemolen van instanties.
Gesprekken, keuringen, onzekerheid, afhankelijkheid, afwachten, het is geen
pretje. Het thuiszijn roept dikwijls spanningen op, daar komen nog eens de reakties van familieleden, buren, oud-kollega's enz.bij. De schrik slaat om het
hart als men de bezuinigingen ziet opdagen, de gevolgen voor het inkomen. Het
kan wel eens goed zijn het eenzaam gepieker over al die zaken opzij te zetten
en er met anderen over te praten die
soortgelijke ervaringen hebben.
Dat is de bedoeling van de kursus die de
afdeling preventie van de RIAGG-zuidkennemerland dit najaar organiseert
voor arbeidsongeschikten en hun partners. Het gaat niet om 'lessen' in de gebruikelijke zin van het woord, maar om
ervaringen uit te wisselen en iets van elkaar op te steken. Diverse onderwerpen
worden aangesneden: wat betekent het
om niet meer te werken, hoe ga je met
vrije tijd om, waarom zijn de procedures bij de officiële instanties zo ingewikkeld, hoe verlopen de kontakten daarmee, wie kan de helpende hand bieden
in het doolhof van de regelingen, welke aktiviteiten zijn er in de buurt voor
WAO/AWW-ers.

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

De kursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten op een ochtend of middag,
van 9.30 tot 12.00 uur of van 13.30 tot
16.00 uur. De deelname is geheel gratis.
Voor twijfelaars of diegenen die graag
eerst iets meer willen weten, is er een
informatie-bijeenkomst gepland op donderdag 13 oktober om 10.00 uur in
Haarlem, Nieuwe Groenmarkt 20.
Telefonies kan men zich opgeven of
om inlichtingen vragen op: 023- 319325.

4 OKTOBER

omroepers

A. RItman

1948

-

1983

35Jaartandtechnlker
1973 1983
tien laar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Openbare bijeenkomst van
Rijnlands algemeen bestuur
De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland zal op woensdag 5
oktober 1983 te 09.30 uur in openbare zitting
bijeenkomen in de vergaderzaal van het
kantoorgebouw Breestraat 48 te Leiden.
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst zullen
de kommissies uit de verenigde vergadering
bijeenkomen in Rijnlandshuis, Breestraat 59,
te Leiden en wel:
a. de kommissie waterstaat op dinsdag
27 september 1983 te 13.30 uur;
b. de kommissie waterkwaliteit op maandag
26 september 1983 te 14.00 uur;
c. de kommissie bestuurszaken op dinsdag
27 september 1983 te 10.00 uur;
d. de kommissie financiën op woensdag
28 september 1983 te 13.30 uur.

Alle vergaderingen zijn openbaar. De op de te
behandelen onderwerpen betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 23 september 1983 tot de
aanvang der vergaderingen voor een ieder ter
inzage in het Rijnlandhuis, Breestraat 59 te
Leiden op werkdagen van 09.00 - 12.00 en van
14.00- 16.00 uur.

Leiden, 22 september 1983.
De dijkgraaf
E.H. VAN TUYLL VAN
SEROOSKERKEN.

Hoogheemraadschap van Rijnland s
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raad heeft geen boodschap aan kalkar
In tegenstelling tot een 70-tal andere
gemeenten in Nederland, is Zandvoort niet bereid te protesteren tegen voortzetting van de rijkssteun
aan de snelle kweekreaktor in kalkar.

20september- 26 september 1983
ondertrouwd: Ronald André Tukker en Yvonne Esmeralda Munier;
Huig Blaauboeren Lucienne Jacqueline Ivette Gaus.
gehuwd: Johan Huesken en Christina Maria Thieleman; Jacob Christiaan Frederiks en Linda Bol.
geboren: Maarten Frans zoon van
F.J. de Vlieger en M.M. Vreeken;
Uva Gerjanne, dochter van E. Heidoorn en M. Scholten.
overleden: Jacobus Jan Verweij,
oud 58 jaar.

Een oproep van de plaatselijke socialisten om de regering te vragen uit
het kernenergieprojekt te stappen,
werd door de overgrote meerderheid
van de dorpsvertegenwoordigers op
formele gronden verworpen.
Dit najaar zal er in de 2e kamer een
debat losbarsten over het al dan niet
doorgaan van de nederlandse deelname aan het Kalkarprojekt. Het
Landelijk Energie Komitee probeert
vóór die tijd massaal steun te verwerven voor zijn opvatting dat deze richting van energiepolitiek stop gezet
moet worden en heeft de gemeenten'
gevraagd daarmee instemming te
betuigen.
Pvda-woordvoerderToonen haakte
daar afgelopen dinsdag op in. De
veiligheidsrisiko's van de kweekreaktor zijn onverantwoord hoog, er bestaat gevaar voor misbruik van het
geproduceerde plutonium en de kosten rijzen de pan uit. Eén miljard hebben de burgers er zeker al aan besteed, terwijl het hoogst onzeker is
of het energiebaten terug zal brengen. Topnen benadrukte vooral de
enorme'geldverspilling en het streven naar een ander energiebeleid,
gericht op toepassing van wind, zon, i
biogas en besparende technieken als
warmtekrachtkoppeling. Daar zou
al dat geld naar toe moeten.
Cda-er Ingwersen zetten de toon
voor de reakties van de overige frakties, die op d'66-er Termes na niets
voelden voor medewerking aan de
motie. Dergelijke nationale vraagstukken, zei de christendemokraat, horen niet in een gemeenteraad thuis.
Persoonlijk kon hij wel sympathie
opbrengen voor de anti-Kalkar zienswijze, maar dat deed niet terzake. De
raad mocht er zich uitsluitend mee
bemoeien als er een direkte schakel
was met het dorpsbelang of als er
een 'in het algemeen bewustzijn levend beginsel' aan de orde was. De
demokratiese rechtsorde bijvoorbeeld. Gielen (inspr. nu) sloot zich
daarbij aan. Dit is de verantwoorde!ijkheid van de landelijke partijen, zo
meende hij. De oproep zag hij als
een 'appèl aan de angst'.

Herenmode van
internationale klasse...
(Jrote Houtstraat 121/Haarlem

belangrijke adressen

Toonen: 'daér zou het geld naar toe moeten'

De pvda-fraktievoorzitter deed zijn
best zijn tegenstanders te overtuigen. Er is een ontwikkeling in gang
gezet, zo merkte hij op, naar een
andere energiepolitiek, waar bij kleinschaligheid voorop staat. In meerdere
gemeenten is men daarmee bezig.
Dat streven moet gesteund worden
in plaats van geld te pompen in kernreaktoren. Hij vond het vanzelfsprekend dat lokale volksvertegenwoordigers ook konden mee praten over
zaken die van zo essentieel belang
zTjn. 'We zijn met zijn allen medeverantwoordelijk, besloot hij.

Hij kreeg er geen hand voor op elkaar.
'We moeten hier niet te ver gaan in
onze zendingsdrift, meende voorzitter Machielsen. 'De oproep doet trouwens geen recht aan deze regering die bij het energievraagstuk op
een 2-sporenbeleid aanstuurt'.
Die term hebben veel zandvoorters
al eens eerder gehoord. Als het daaraan ligt, moeten we het ergste vrezen.

14444 p0|jtie (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

eanduoortse hoerartf

O Ter verbetering van de relatie politie-publiek wordt van 4 t/m 12 oktober 1983 een ekspositie gehouden
in de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg. In die periode zal tijdens de openingsuren van de bibliotheek, m.u.v. de woensdagmiddagen, het veelzijdige werk van de politie in beeld worden gebracht.
In de ekspositieruimte van de bibliotheek zullen fotoos, panelen en vitrines worden opgesteld.
Dia-voorstellingen en video-vertoningen zullen vele facetten van het politiewerk belichten.
o A.s.dinsdag 4 oktober buigt de raads
kommissie voor maatschappelijk welzijn
en volksgezondheid zich over de begrotingsvoorstellen. Om 20.00 uur in het
raadhuis.

waar blijft jong zandvoort»?

waterstanden
okt.
1
2
3
4
5
6
7
8

HW
09.49
11.21
00.10
01.17
02.00
02.45
03.33
04.10

LW
17.49
19.23
08.13
09.18
10.00
10.43
11.30
12.09

HW
22.37
- .12.44
13.46
14.30
15.09
15.52
16.35

LW
06.37
08.13
20.45
21.46
22.30
23.08
23.50
00.33

r
Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

J

De kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort' heeft het moeilijk. Niet de zanglust is er verdwenen, maar wel
een voldoende groot aantal kinderen om naar behoren uitvoeringen op de planken te brengen. De verregaande
vergrijzing van de dorpsbevolking treft vrijwel alle klups maar natuurlijk het ergst groepen die hun bestaan baseren op het jonge volk. Al bijna 65 jaar probeert 'Jong Zandvoort' kinderen van 6 tot en met 15 jaar de kunst
van het operettespel bij te brengen. Het jaarlijks optreden is een lust voor het oog. Met nauwelijks 20 leden
ziet het er echter somber uit. Dat gaat zo niet langer. Ouders, desnoods groot-ouders, die goede herinneringen
bewaren aan de kinderoperette, worden verzocht hun (klein) kroost eens te polsen. Wie weet hoeveel zangen akteertalent verborgen ligt bij uw kinderen. Eén uur in de week repeteert 'Jong Zandvoort', 's maandags
van 18.30 tot 19.30 uur in het Gemeenschaoshuis aan de Louis Davidsstraat. Bij de operettetelefoon
- 14620, 1 36 76, 1 5720 en 1 6220 - zit men hoopvol te wachten op jeugdige aanmeldingen.

nu gemeente in gebreke blijft

kerkdiensten

emm neemt initiatief
voor bebouwing terrein van lennepweg

PROTESTANTENBOND
Zondag 2 oktober a.s.:
10.30 uur: hr.Jos Kooreman, Amster-'
dam.

De Emm voelt zich ditmaal gepasseerd omdat b en w op eigen houtje
bezig zijn huizenbouw voor te bereiden op de hoek van de Van Lennepweg en Tollensstraat bij de begraafplaats. Dat is een taak die als het sociale woningbouw betreft wettelijk
toehoort aan de woningbouwvereniging. Die is deze keer niet van zin
binnenskamers te blijven mokken,
maar heeft de gang van zaken voor
het voetlicht gebracht. In een schrijven rechtstreeks aan de raad met afschriften naar de pers. Met keurig
verzorgde dokumentatie, uitgebreid
geïllustreerd met bouwtekeningen en
situatieschetsen.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 1 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.
Zondag 2 oktober a.s.:
8.45 uur: stille viering
10.45 uur: hoogmis met st.Caeciliakoor

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

Met onverholen bitterheid maakt de
vereniging in de brief gewag van de
vele moeite die ze zich jarenlang getroost heeft om op de bewuste plek
woningbouw van de grond te krijgen. In 1973 -10 jaar terug- kreeg
men nog te verstaan dat het terrein
daarvoor niet bestemd was. Ook toen
de oude remise van publieke werken
aldaar in 1974 gesloopt was, veranderde dat kollegestandpunt niet. Pas
in 1976 sloeg de gemeente een nieuwe weg in, maar sprak tegelijk de
voorkeur uit voor woningbouw in de
partikuliere sektor. En daar komt de
Emm niet aan te pas.

De vereniging windt er zich mateloos
over op dat die mededeling zonder
enige ruggespraak is gedaan. Ons
is opgedragen, zo schrijft ze kwaad,
de sociale woningbouw in deze gemeente te behartigen, we vragen u,
raad, om ons daarbij de nodige steun
te geven. Een schetsplan is bij de
brief gevoegd. Als het kollege niet
naar onze ideeën wil vragen, lijkt de
gedachtegang, dan presenteren we
die maar buiten hen om.

Het raadsbesluit van december 1983
om de bijdrage van f 2.500.- voor peuterspeelzaal Klimop te schrappen kan
wel eens duurder uitvallen dan de
hele subsidiebezuiniging De leidster
van de peutergroep heeft een bezwaarschrift ingediend bij de afdeling rechtspraak van de Raad van
State. Het verweer daartegen van gemeentezijde kost veel prijzige ambtelijke tijd en moeite.

eanduoortse Naeranh

Zondag 2 oktober a.s.:
10,00 uur: kand. C.T.Mataheru,
Gemeensch.Herv./Geref. dienst
met medew,van Seaside Gospelgroep.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 2 oktober a.s.:
10.00 uur: zie hervormde kerk.

De ooit innige relatie russen woningbouwvereniging Emm en het gemeentebestuur is danig bekoeld. De
'Eendracht' verwijt het kollege bij
herhaling voorbarig en eigenmachtig
op te treden bij de ontwikkeling van
bouwplannen.

Nog eens twee jaar later kwamen
b en w er op terug. Men was er nog
niet uit, het vooroverleg over de bestemming van het stukje Zandvoort
moest eerst afgerond. Men zou echter
'zo spoedig mogelijk op de aangelegenheden terugkomen'. Niets heeft de
Emm sindsdien vernomen over eventuele vorderingen. Tot het korporatiebestuur -5 jaar na dato- uit de raadsagenda van 30 augustus jongstleden
mocht opmaken dat de plannen klaar
waren: de bouw van 45 premiehuurhuizen.

HERVORMDE KERK '

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

Het gaat om 41 eengezinswoningen
in 2 typen plus 6 driekamerpanden.
Het straatprofiel van de overkant van
de Van Lennepweg is naar vermogen
nagebootst, waardoor een harmonieus geheel tussen oud en nieuw
kan ontstaan. Ruime groenvoorzieningen moeten de privacy van de
toekomstige bewoners waarborgen.
Er is rekening gehouden met het aanbrengen van ekstra geluidswerende
voorzieningen, die vermoedelijk

nodig zijn om het nabije trein- en verkeerslawaai te beteugelen
Op vragen van pvda-erToonen, dinsdag tijdens de raadsbijeenkomst,
bleek dat het kollege de taak en inbreng van de Emm in een ander
perspektief ziet. Niet de vereniging
maar de gemeente dient bij dit soort
zaken het voortouw te nemen. Het
dorpsbestuurwil nog meer vingers
in de pap hebben als het de volks-

inbeslagname over en weer
Oog om oog en tand om tand, dat is
de aanpak van Bouwesdirekteur
Meerburg in het konflikt met de huurders van superdisko Cecils, Lock en
Nees.

De besloten vennootschap is immers
pas enkele weken terug officieel geworden. De afspraken tussen Meerburg en de disko-eksploitanten dateren uit het voorjaar.

De eksploitanten van dit etablissement, dat maar geen nachtklup wil
worden, stelden Meerburg verantwoordelijk voor het uitblijven van de
benodigde vergunningen. De voormalige eigenaar, nu bovenbaas van
Bouwes, kon zijn toezeggingen daarover niet waarmaken. Om hun kostbare maar deels verspilde uitgaven
goed te maken lieten Lock en Nees
beslag leggen op de bezittingen van
direkteur waaronder zijn hotel te
Bloemendaal en zijn privé-woning.

De Bouwesbaas heeft ondertussen
problemen met de bank die zijn
bloemendaalse hotel medefinancierde, de beslaglegging doet er geen
goed aan; Lock hoopt binnenkort aan
een bankroet te ontsnappen; Nees
moet een beslaglegging vrezen
terwijl Meerburg de zijne ongedaan
tracht te maken. Zo gaat dat maar
door. De wegen der heren blijven
ondoorgrondelijk, glibberig en bezaaid met venijn. Het betreft zakenlieden die elkaar minzaam de hand
reiken op recepties, daar niet van.

Meerburg heeft de haarlemse rechtbank nu gevraagd beslag te mogen
leggen op het bezit van zijn schuldeisers. Een koekje van eigen deeg
voor de Cecils-pachters, die hem ook
wat rekeningen verschuldigd zouden
zijn. Of deze aanval werkelijk de beste verdediging oplevert, zal in grote
mate afhangen van de vaardigheden
van Meerburg advokaat mr. Duijsens.
Diens poging om de hotelier als partikulier in rechte te onderscheiden
van de n.v. Bouwes lijkt te stranden.

Volgende week dinsdag probeert de
rechter wijs te worden uit de komplikaties. Wordt vervolgd.

VIETNAM
VECHT TEGEN
DE GEVOLGEN
VAN 30 JAAR
OORLOG

Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

huisvesting betreft. Dat is natuurlijk
haar goed recht. Er valt te praten over
het moment waarop de Emm ingeschakeld zou moeten worden. Het is
medische dienst
evenwel een raadsel waarom b en w de
Emm zo taktloos benaderen en bruusk
voor het hoofd stoten. Maar dat is nu
DOKTOREN
eenmaal de stijl van regeren onder
Inlichtingen over de zondagsdienst
de huidige koalitie.
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal

ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.
100 RUSTDORSERS VOOR
ZAAIZAAD-COÖPERATIES

STORTNUOPPOSTCIRO

2592592
komitee wetenschap en
techniek voor Vietnam
brouwersgracht 62 sous
1013 gx amsterdam

WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek. H.B.A.
Mulder, tel. 13185
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023-32 02 02 (dag en nacht).

O

net op tijd voor renovatie

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrykwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

HAAL EERST
DE GRATIS
ENERGIE-WIJZER
foto Jacob Koning
Drie maanden heeft het geduurd voor
de tijdelijke huisvesting voor de bejaarden van het Huis in de Duinen
klaar was. Gisteren is men begonnen
met de verhuizing uit het hoofdgebouw. Vandaag hebben zo'n 70
ouden van dagen hun .intrek genomen in de razendsnel opgetrokken
woningen langs de Herman Heijermansweg. Een leger verhuizers heeft
de inboedels overgebracht.
Noodwoningen in de slechte zin

van het woord betreft het zeker niet.
Het'zijn aardige hout-skelet huisjes
van alle gemakken voorzien, dubbelwandig, met betere brandveiligheidsvoorzieningen als men in het oude
gebouw gewend was. Daar kan men
na deze ontruiming verder met de ingrijpende verbouwerkzaamheden.
De renovatie geschiedt net op tijd.
Want het ziet er naar uit dat het ministerie van welzijn, kuituur en volksgezondheid zijn zin krijgt en de bouw

EN KOOP DAN

of renovatie van bejaardenhuizen
volledig wordt stilgezet. Zelfs daar,1
waar de plannen tot verbouw van
deze oorden, die in de jaren '50 uit
de grond schoten en dringend aan
modernisering toezijn, al in een vergevorderd stadium verkeren, dreigt
een stop. Bezuinigingsmaatregelen
die het Huis in de Duinen net vóór is
geweest. Op het nippertje.

WASAÜTOMAAT
(of'n ofwasmachine, of'n diepvriezer, of'n koelkdbi)
De energie-wijzers vertellen u precies met
welke apparaten u stroom en geld kunt sparen.
Vraag ernaar bij uw
nergiebedrijf!

DIERENLEED HOUDT NIET OP BIJ DORPSGRENS

De zondvloed, die twee weken terug
het oude dorpshart blank zette, heeft
aanzienlijke schade opgeleverd aan
vloerbedekking en meubilair. De
riolering kon de wolkbreuk niet verwerken en vele gedupeerden klopten bij de gemeente aan. Op vragen
van Jaap Koning (gem. belangen)
kon wethouder Attema nog niet met
zekerheid meedelen of de schade gedekt wordt door de verzekeringsfirma van de gemeente. Er was sprake
van overmacht. Wel kregen de bewoners van een huis in de Boerlagestraat in nieuw noord een tegemoetkoming in de kosten van waterschade.
Een overstroming aldaar was te wijten aan wortelgroei in de afvoerbuizen.
Het plan om voor '83 en '84 bijna
f 400.000.- uit te trekken voor de
meest noodzakelijke reparaties aan
de gemeentewoningen is met grote
instemming begroet en goedgekeurd
door de raad. Wel werd van diverse
zijden teleurstelling geuit over het
ontbreken van een totaalplan waarin
onderhoud, sanering en de verkoop
van huizen opgenomen zou zijn. De
liberalen wensten zo'n overzicht binnen 6 maanden maar kregen geen
enkele toezegging. De vvd-fraktie, die
er onlangs voor pleitte dat de gemeente volledig zou stoppen met haar taak
als huisbaas, bracht nu wat nuances
aan. Het zou zo/zei fraktievoorzitster de Jong, toch wel verstandig zijn
een aantal oudere en goedkope huurhuizen te bewaren.

eanduoortee Noeran*

Ook het afgelopen jaar heeft de verenïging voor het Welzijn der Dieren
weer op de bres gestaan voor het
dier in nood. Plaatselijk, vaak in samenwerking met het Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat,
maar ook landelijk.

dieren, voor de natuur en alles wat
daarmee verband houdt en bovendien
een heel verzorgd blad uitgeeft) en de
wintervoedering van vogels (indien
nodig) noemen, dan doen we slechts
een greep uit de talrijke plaatselijke
aktiviteiten.

Dierenleed houdt namelijk niet op bij
de grens van ons dorp. Het miserabele bestaan van een miljoen fokzeugen, die hun leven moeten slijten
tussen ijzeren stangen op een bétonvloer en geketend aan een ketting
van vijftig centimeter, ontketende
ook bij de Zandvoortse dierenbescherming een aktie. Zij steunt verder
de Anti-Vivisektiebond in haar strijd
tegen onnodige dierproeven, maakt
het mede mogelijk dat het Algemeen
Inspektiefonds van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Dieren zijn belangrijk werk kan voortzetten en ijvert, samen met o.a. de Stichting Lekker Dier, voor afschaffing van
legbatterijen in de EEG landen. Wanneer we het laten steriliseren en
kastreren van resp. poezen en katers
teneinde het overschot aan deze dieren te beperken, de voorlichting op
scholen en het begeleiden van de
Jeugdbrigade (een groepje enthoesiaste jongeren dat zich inzet voor

Dat wij bij het werk van de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren juist
dezer dagen even stilstaan is natuurlijk niet toevallig. Dierendag staat
voor de deur en daarmee de jaarlijkse
kol lekte. Volgende week zal een aantal dierenvrienden er op uit trekken
om een offer(tje) te vragen voor het
goede doel. De.kollekteweek wordt
op zaterdag 8 oktober afgesloten met
een aktie op het Raadhuisplein. Dan
zal daar niet alleen een kraam met
propaganda-artikelen worden opgesteld maar ook een rommelKraam.
Vooral de laatste is altijd een sukses.
Tweedehands spullen zijn nog steeds
'in' en zo'n vlooienmarkt brengt veel
geld in het laadje. Artikelen voor de
rommelkraam zijn dan ook zeer weikom en worden na een telefoontje op
no. 1 45 61 of 1 7418 graag opgehaald. Ze worden zelfs op zaterdagochtend bij de kraam nog dankbaar
aanvaard.

Na een heerlijke
VAKANTIETIJD
zijn wij vanaf
3 oktober a.s.
weer tot uw
dienst bereid.
Bakkerij
v.d. Werff
Gasthuisplein 3
winkelcentrum
nieuw noord
tel. 1 21 29

Sociëteit DUYSTERGHAST
houdt rommelmarkt
zaterdag 8 oktober 10.00 - 18.00 uur
zondag 9 oktober 12.00 - 18.00 uur
Op zondagmiddag ook veiling door
Sirnon Waterdrinker.
ieder uur Rad van Avontuur.
Gasthuisplein 5 - Zandvoort

govesttgd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

BIO-INDUSTRIE l BIO-INDUSTRIE l BIO-INDUSTRIE • BICHNDUSTRIE

DOE ER N IET DOE ERNIET l DOE ERNIET l DOE ER N l ET
AAN MEE! l AAN MEE! l AAN MEE!
AAN MEE!
DIERENBESCHERMING

A. Ritman
1948 1983
35 |aar tandteehntker
1973 1983

DIERENBESCHERMING

DIERENBESCHERMING

DIERENBESCHERMING

Tehuuraang 3-kamer
appartement.
Huur f 850- all in
Brieven onder nr 701 buro
van dit blad.
WEGGELOPEN
Vanuit Bodaanstichting
Bentveld, muisgrijze poes
plm. 5 jaar oud.
Luistert naar de naam 'Muis'
Heeft witte bef en witte
voetjes.
Tel. 02507 -1 82 85 of 023 242273

GEMEENTE WATERBEDRIJF
SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.
Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats in
de periode:
maandag 3 oktober t/m vrijdag 7 oktober
a.s. van 23.30 tot 5.00 uur v.m.
maandag 10 oktober t/m vrijdag 14 oktober
a.s. van 23.30 tot 5.00 uur v.m.
Het spoelen voor Bentveld vindt plaats in de
periode:
maandag 17 oktober a.s. van 23.30 tot 5.00
uur dinsdag v.m.
Het spoelen voor Zandvoort Nieuw Noord
vindt plaats in de periode:
dinsdag 18 oktober t/m donderdag 20 okt.
a.s. van 23.30 tot 5.00 uur.
Men gelieve in deze perioden 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

SCHUTTERSVELD

corduroy pantalons
div. kleuren
WINTER - TENNISPASJE
van 1 oktober tot 1 april
onbeperkt tennissen
via 'afhangsysteem'.

fl. 85.- p.p.

DE DUINPAN
Vondellaan 57 telefoon 12170

KERK0TR.20

• TIL: 13186

WIJZIGING TAXISTANDPLAATSEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten de
drie taxistandplaatsen aan de noordzijde van
de Grote Krocht, nabij de supermarkt van
Albert Heijn, aangeduid met bord 54a van
bijlage II van het Reglement verkeersregels
en -tekens te verplaatsen naar de Louis
Davidsstraat, ter hoogte van Apotheek Muider en bar Old Dutch.
Op de Grote Krocht vrijkomende plaatsen
zullen parkeermeters worden geplaatst en
op het bedoelde gedeelte van de Louis Davidsstraat zullen parkeermeters worden verwijderd.
Zulks geschiedt op basis van de Parkeermeterverordening.
Het desbetreffende verkeers- en parkeermeterbesluit liggen ter inzage op de afdeling algemene zaken van het raadhuis, Swaluëstraat
2 - alhier. Het raadhuis is daartoe opengesteld
van 08.30 tot 12.30 uur.

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

Bijna alle

J. BLUYS

ZON-en SNEEUW
VAKANTIEGIDSEN

Haltestraat 65. tel. 12060

voor de komende winter
zijn bij ons binnengekomen.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

HAAL ZE GRATIS AF BIJ

Zandvoort, 22 september 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
de burgemeester,
A.H. Merts.
J. Attema - l.b.

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jee. Koper. Dorpsplein 11, Zandwoort)
Verbindingsweg 38
Bloermmdttl
Telefoon 023- 260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

D.V.

Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Baeckmanstraat 33
telefoon 122 06 01147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - <

•nitallafte bui
B.V.

OKTOBER
WERELDDIERENDAG

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw «kejnd irataMatWx

zowel nwuw •*•
kamarlingh onnaMtraat 38 /zandvoort/
telefoon 02607- 1 8484*

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien pok
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in
amsterdam / nieuwendijk 37 / 020 - 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / 02507 - 1 35 80
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adviésÜiënstefïï

nieuwbouw in nieuwstraat
paradepaardje van emm

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.

't stekkie
toch naast
van pageehal
foto Jacob Koning
Vrijdagmiddag heeft bouwfirma ibbkondor het vvoningkompleks Hulsmanhof in een korte plechtigheid
overgedragen aan de vergenoegde
woningbouwvereniging Emm.

Voorzitter Jan Termes hees de geelblauwe Emm-vlag op de hoek voor
de hoofdentree en hield een kleine
toespraak. Daarin gaf hij de bouwers
en architekt Wagenaar een pluim en
liet niet na - met een stille verwijzing
naar de huidige geïrriteerde verhouding tussen dorpsbestuur en korporatie - de wedergeboorte van het hof
te typeren als 'een schoolvoorbeeld
van ideale samenwerking tussen diakonie, gemeente en Emm.'
Mevrouw de Beer, de laatste direktrice van het voormalige bejaardenhuis', dat behoorde aan de diakonie
van de ned. hervormde gemeente,
onthulde een gevelsteen van de hand
van de zandvoortse steenhouwer
Lavertu, waarop zowel de omtrekken
van het oude als nieuwe kompleks
stonden afgebeeld gevolgd door een
eerbewijs in tekst aan dominee G.
Hulsman.die van 1884 tot 1903 predikant in de badplaats was. 'Een predikant met groot sociaal gevoel, zoals
mevrouw de Beer opmerkte, die met
zijn ideeën zijn tijd ver vooruit was'.
De oud-direktrice die vanaf 1964 16
jaar lang werkzaam was in het huis,
toonde zich bijzonder tevreden over
het nieuwbouw-resultaat dat naar intentie -bestemd voor 1- en 2 persoons
huishoudens, voorrang voor bejaarden- en naar vriendelijke vormgeving
aansloot bij de wensen van de diakonie.

eanduoortee hoerar*

Een rondleiding door het gebouw
met zijn 34 eenheden, bevestigde
dat de Emm het projekt in de dorpskern als een paradepaardje heeft beschouwd. Een goed doordachte en,
binnen de mogelijkheden, afwissellende opzet, met aandacht voor het

detail, sober maar smaakvol afgewerkt. De binnenplaats zal, zeker als
de aan te leggen tuin haar groen tevoorschijn brengt, een aangename
en zonnige plek van rust bieden aan
de bewoners.

zvm haalt eerste punt binnen
De fikse nederlaag van vorige week
heeft de meeuwenvoetballers klaarblijkelijk goed wakker geschud. De
verdediging die toen zo lek was als
een mandje, sloot afgelopen zondag
in het uit-duel tegen H BC hecht
aaneen. Ook de rest van het elftal
leek als herboren na enkele omzettingen in de basisopstelling. Alleen het
skoren blijft een moeizame aangelegenheid.

ZVM ging vlot van start, was in aanvallend opzicht duidelijk de meerdere
en forceerde een reeks van hoekschoppen. De uitvallen van HBC
strandden op een resolute afweer
Met Rob Buchel, Richard Kerkman en
Bert Leijenhorst. Het veldoverwicht
van de kustbewoners werd na een
half uur beloond toen Marcel Schoorl
na goede voorbereiding van Rob v.d.
Bergh met sukses uithaalde, 0-1.
Ook de HBC-ers kregen kansen, maar
bleven steken in het strafschopgebied. Eenmaal bracht de doellat
ZVM redding. Akties van Kerkman,
van der Meij en Buchel hielden de
wedstrijd in spannend evenwicht.
De HBC-ers waren niet van plan op
eigen terrein ten onder te gaan en
drongen in de 2e periode sterk aan.
Hun schoten en hoekschoppen waren niet van gevaar ontbloot, maar
misten toch de nodige precisie. Aan
de andere kant kwam Marcel Schoorl
alleen voor keeper v.d. Veldt, die

Vanavond presenteren b en w in de
raadskommissie voor maatschappelijk welzijn het voorstel om een nieuw
wijkcentrum in Zandvoort-noord aan
te bouwen bij de Van Pagéesporthal.
Het is niet te verwachten dat de kommissie alsnog dwars gaat liggen.

Zoals bij meer heikele kwesties in de
sociaal kulturele sfeer-jeugdcentrum
Iwanowitch bijvoorbeeld- was het de
planvoorbereidmgskommissie specifiek welzijn die met de juiste argumenten en een open oog voor de financièle situatie, de politiek geladen
weerstand heeft gebroken.

echter het overzicht behield en keurig redde. Een paar wissels -Rob VisDe van jaren her daterende plannen,
sers voor M. Schoorl en Van Meemet volharding gebracht door de
len voor Hans Schmidt- brachten geen vroegere pvda-wethouder Aukema,
wijziging in de spelverhouding. Een
die gedurig pleitte voor nieuwbouw
vlijtig aanvallend HBC gaf de verdebij de sporthal, werden door de nieudigers handenvol werk, de zandwe koalitie met kracht verworpen. De
voortse counters boden bij herhaeksploitatielasten zouden te hoog opling lucht en hoop op een veiliger relopen. Later bleken ook de bouwkossultaat. Het leek alsof ZVM een nipte
ten van ca. 9 ton een struikelblok, al
overwinning uit het vuur zou slepen,
was dat geld al geruime tijd geresermaar 3 minuten voor het slot zette
veerd. Vvd en inspraak nu beten zich
Joost Korstenbroek het hoofd onder
vervolgens vast in de meest goedkode bal en bracht HBC, niet onverpe en minst duurzame oplossing,
diend, op gelijke hoogte, 1 -1.
prefab-bouw op de huidige plek aan
de Fahrenheitstraat Zelfs dat heeft
A.s. zondag zullen de meeuwen probinnen het kollege nog overredingsberen een ronde verder te komen in
kracht vereist van wethouder Jongsde bekerwedstrijd, uit tegen DSS.
ma, want niet iedereen was daar even
overtuigd van het nut van een buurthuis.

• Vanavond vergadert de raadskommissie voor maatschappelijk welzijn vanaf
20.00 uur in de kommissiekamer van
het gemeentehuis. Op de agenda staat
niet alleen de begroting '84 maar ook
de subsidieverzoeken voor het komend
jaar, het ontwerpprogram soc.kult.werk
en nieuwbouwvan 'tStekkie.
Morgenavond beraadt op dezelfde tijd
en plaats de kommissie algemene zaken
en ruimt.ordening zich op de begroting.
• Aanstaande vrijdag 7 oktober vieren
de leerlingen van de christelijke mavo
Jaap Kiewiet het 25-jarig bestaan van
de school. Dat betekent een schoolen huiswerkloze dag met feestelijke aktiviteiten, die eindigt met een leuke
film en een prijsuitreiking.
o Vanaf a.s. donderdag 6 oktober maakt
het Vrouwenkafee, pas verhuisd naar de
Jos.v.d. Endenschool, een nieuwe start
met een koff ie-ochtend van 8.30 tot
12.00 uur. ledere vrouw is van harte
welkom op het nieuwe adres, Nicolaas
Beetslaan 14.
• Een poging tot brandstichting in de
ruimte boven een horekabedrijf aan het
Dorpsplein heeft dankzij een oplettende
bewoonster slechts beperkte schade tot
gevolg gehad. Voor de toegangsdeur
was een pak oude kranten in brand gestoken. De vrouw kon samen met een
vriend het beginnend vuur nog in de
kiem smoren.

Nu de pvda-argumenten. tot het laatst
toe eenzaam gesteund door de demokraten 66, onlangs anders geformuleerd maar toch herhaald zijn door de
welzijnskommissie, een onverdacht
gezelschap, en zo uit het politieke
strijdgewoel zijn gehaald, is het kollege toch overstag gegaan In niet geringe mate heeft daartoe bijgedragen
dat de bouwopzet aanzienlijk soberder is geworden, plm f 550 000 gaat kosten Ook is het eksploitatietekort vastgepmd op f 75 000 - jaarlijks.
Zo kan iedereen tevreden zijn. De
pvda omdat de intentie van haar plannen is overgenomen, de kollegepartijen omdat een grote besparing bereikt is. de welzijnskommissie om
'naar geslaagde interventie En bovenal natuurlijk het Stekkiebestuur
en de wijkbevolkmg Het ziet er nu
echt naar uit dat ze na tien jaar troosteloos bivakkeren m een bouwval eindelijk een fatsoenlijk wijkhuis krijgen.
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in zand voort

MIJN HARTELIJKE DANK
aan ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen
mijn afscheid van de Wim GERTENBACH- Mavo voor
mij en mijn echtgenote tot een onvergetelijke dag te
maken.
W.E.Keizer
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Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel óf schrijf:

praktijk van Tine Oudshoorn naar Gezondheidscentrum
Het Emnj-bestuur heeft donderdag
de suggestie om een nog te bouwen
woning aan de Kruisstraat als vverkruimte te bestemmen voor verloskundige Tine Oudshoorn niet opgevolgd.
Het idee was geopperd door de sekretaris van de woningbouwvereniging maar kon de bestuursleden niet
bekoren Integendeel, het werd algemeen als een weinig snuggere, zij
het goed bedoelde, gedachtensprong
beschouwd. Jarenlang is immers geprocedeerd om de vroedvrouw uit
haar praktijkruimte aan de Linnaeusstraat te krijgen om het pand. in overeenstemmmg met de statuten van de
Emm, weer als woning te kunnen
aanbieden aan een van de vele gegadigden Nu opnieuw een woonhuis
aan het bestand onttrekken, zou die
hele procedure tot een farce maken.

Daags na de Emm-vergadering, toen
alle kansen verkeken leken, bleek
de vroedvrouw, gesteund door echtgenoot de Jong, wel bereid tot een
kompromis met het gemeentebestuur. Met wethouder Jongsma werd
een overeenkomst bereikt. Oudshoorn zal haar praktijk toch vestigen in
het eerder afgewezen Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen.

foto Jacob Koning

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

Daar krijgt ze voor 24 uur per etmaal
de beschikking over een aparte ruimte en plaats voor een assistente. Ze
hoeft haar vertrekken niet zoals in
een eerder aanbod te delen met een
aldaar spreekuur houdende oogarts.
Het akkoord zal door de zandvoortse
burgerij met vreugde en opluchting
worden begroet.

omroepers

KINDER
BOEKEN

Een voorteken van het voor Oudshoorn negatieve besluit, had de oplettende waarnemer al kunnen vinden in de afgelopen raadsvergadering
waarin het dorpsparlement zijn goedUitgebreid heeft de koerant onlangs
keuring hechtte aan een garantiegeld.aandacht geschonken aan de op hanlening van f 110.000.- voor het nieuwden zijnde viering van de kinderboebouw huis. Voor een woning en voor
kenweek in de openbare bibliotheek.
niets anders, zoals een attente Van
Het kan echter geen kwaad nu het
As (cda) nog eens nadrukkelijk liet
evenement vlak voor de deur staat
aantekenen.
het geheugen van de lezers en lezertjes nog even op te frissen en in het
De onnadenkende suggestie van de
kort het programma te presenteren.
Emm-sekretaris, die de hoop op een
gunstige oplossing bij Oudshoorn en
De aktiviteiten rond het thema 'spevele betrokken zandvoorter,' deed
len met woorden' duren van a.s.
terugkeren, werd in het bestuur ook
woensdag 5 oktober tot zaterdag 15
om een andere reden met misprijzen
oktober'
ontvangen Voor de publieke opinie
woensdag 5 oktober
ga'at de 'zwarte piet1 nu naar de Emm
van 13.30- 14.30 uur:
in plaats van naar het gemeentebestuur, dat verantwoordelijkheid draagt poppenkastvoorstelling voor kindevoor het peil van de gezondheidszorg ren van de kleuterschool en de 1e en
2e klas. door poppenkasttheater
in Zandvoort
'Mijko' uit Haarlem,
maandag 10 oktober
De gekozen dorpsnotabelen die de
15.30- 17 00 uur:
vroedvrouw m het verleden in de
de kinderjury Zandvoort heeft dit jaar
badplaats aanstelden, hebben zich
het boek 'Zand in je limonade' van
tenslotte in de loop der jaren weinig
Thea Dubelaar bekroond. Daarom
gelegen laten liggen aan de problebrengt deze in Frankrijk wonende
men rond de praktijkruimte. Pas toen
schrijfster een bezoek aan de bibliohet begin augustus jongstleden echt
theek, waarbij haar bekroning wordt
spaak dreigde te lopen, is men naargevierd.
stig op zoek gegaan naar alternatieEen aantal kinderen van de jeugdven en de bewindsman voor volksgejury voeren een toneelstukje n.a.v.
zondheid Jongsma kan in deze weihet boek op. en zingen een lied.
nig verweten worden. Dat Tine OudsVanzelfsprekend kunnen aan Thea
hoorn verschillende malen een aanDubelaar ook allerlei vragen gesteld
bod van de hand heeft gewezen is
worden.
daarbij niet erg goed gevallen. Terecht
Alle kinderen vanaf ± 9 jaar zijn weistelde ze eisen aan een goed bereikkom.
bare en modern te outilleren ruimte,
maar ze heeft het wel erg hoog gespeeld en dat had ook verkeerd uit
kunnen pakken.

A. Rttman
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gavesUgd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

woensdag 12 oktober
14.00- 16.00 uur.
Spelletjesmiddag voor alle kinderen.
Tijdens deze middag zijn er in de
bibliotheek allerlei spelletje rondom
het thema taal, zoals het ontcijferen
van geheimschriften, maken van
woordbomen enz.
Natuurlijk zijn er ook een aantal
prijsjes.
Verder gedurende de kinderboekenweek:
Gedichtenwedstrijd:
'Wie maakt het leukste gedicht?'
Alles mag, en iedereen kan meedoen.
De 4 leukste gedichten worden óp
dinsdagochtend 18 oktober vanaf
10.00 uur (herfstvakantie) gedrukt,
waarbij kinderen zelf kunnen drukken. Ook andere kinderen zijn weikom o.a. voor het maken van kaften
e.d.
Wie meedoet, krijgt een eksemplaar
van het resultaat van deze ochtend!
Bekroonde boeken-kwis :
Een kwis over de bekroonde boeken.
De vlagen kunnen gemaakt worden
met behulp van de boeken, die in de
bibliotheek in te kijken zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats op de
spelletjesmiddag (± 16.00 uur).
Tentoonstelling rondom het thema
van de kinderboekenweek 'Spelen
met woorden.
Tentoonstelling rondom de bekroonde
boeken.

eanduaorrse hoeranr

O

soen
In verband met het rooster van aftreden van het bestuur van de stichting SOEN, stichting ondersteuning
emancipatiewerk Noord-Holland, zullen in januari
1984 vijf nieuwe bestuursleden worden benoemd.
Hiervoor dient de Adviesraad een open sollicitatieprocedure te starten.
Het bestuur bestaat momenteel uit 10 statenleden.
Volgens de statuten moeten in januari 1984 vijf statenleden hun werk overdragen aan vijf vrouwen uit
het werkveld. Daarom zoekt SOEN naar nieuwe bestuursleden.
Mensen kunnen solliciteren»
- die ervan overtuigd zijn dat de positie van de
vrouw verbetering behoeft;
- de doelstelling van de SOEN onderschrijven;
- kennis hebben van het vrouwenwerk in noordholland;
- bestuurlijke ervaring hebben.
Meer informatie hierover kan worden verkregen bij
Tine Haazer, tel. 023 - 327718. Eventuele gegadigden kunnen hun sollicitatie sturen naar:
de Adviesraad, p/a sekretariaat SOEN, KI.Houtweg
32, 2012 CD Haarlem.
De sluitingsdatum voor de sollicitaties is 18 november 1983.

Badmintonvereniging B.C. Lotus is
alweer volop in de kompetitiestrijd.
De shuttle-klup heeft dit seizoen een
aardige aanwas van de jeugd mogen
begroeten en dat is een vermelding
waard nu Zandvoort steeds meer
grijze haren krijgt. Twee jeugdteams
heeft BC Lotus kunnen toevoegen,
een B2 en C2-team.
De uitslagen van het afgelopen weekeinde:
Lotus 1 - velsen 2 1-7; Lotus 2 - ODS
1-7; Lotus 3 - v. Zijderveld 11 2-6;
Lotus 4 - Duinwijck 10 6-2; Lotus 5 ASVU 2 4-4; Lotus 6 - Tybb 1 6-2;
Lotus 7 - Duinwijck 11 4-4; Lotus 8 Deneba 2 6-2; Lotus 9 - Tybb 6 5-3;
Lotus 10 - Tybb 3 2-6; Lotus A1 Velsen A2 2-6; Lotus B1 - Velsen B2

8-0; Lotus B2 - Velsen B3 0-8; Lotus
C1 - Velsen C1 7-1; Lotus C2 - Haarlem C1 3-5.
Zes overwinningen, zes nederlagen
en twee remises, dat houdt de totaalstand keurig in balans. Volgende
week staat het volgende programma
te wachten:
Kennemerland 1 - Lotus 1; Duinwijck 6 - Lotus 2; Umond 2 - Lotus 3;
Bloemendaal 3 - Lotus 4; Slotermeer
7 - Lotus 5; Spaarnestad 3 - Lotus 6;
Velsen 9 - Lotus 7; Umond 5 - Lotus
8; Spaarnestad 5 - Lotus 9; Kennemerland 12 - Lotus 10; Slotermeer A2
- Lotus A1; v. Zijderveld B1 - Lotus
B1; GSV Heemstede B1 - Lotus B2;
Haarlem C1 - Lotus C1; Kennemerland C1 - Lotus C2.
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flatliefde is uit in zandvoort
hoge huren spelen ook een rol
• Woensdagmiddag is een 17-jarige zandvoorter om het leven gekomen bij een
verkeersongeluk op de kruising van Lennepweg - burg. van Alphenstraat. Een
54-jarige automobilist uit de badplaats
was van plan, komend vanaf het circuit,
linksaf de van Lennepweg in te slaan,
maar reed in volle vaart tegen de jeugdige bromfietser op die op de van Alphenstraat rechtdoor wilde rijden. Agenten hebben de jongen nog eerste
hulp verleend, maar hij stierf onder hun
handen.

Een dezer dagen is een rapport in de
openbaarheid gekomen dat een schril
licht werpt op de gevolgen van hoge
huren en woonlasten in bepaalde delen van Zandvoort.
De nota 'evaluatie woonruimteverdeling' is afkomstig van de afdeling
volkshuisvesting en bestrijkt de periode van januari tot augustus van dit
jaar. In die periode kwamen, afgezien
van 20 nieuwbouw-eenheden aan Smedestraat en Zeestraat, 62 huizen beschikbaar voor verdeling onder de
1511 woningzoekenden. Liefst tweederde bestaat uit flats in nieuw noord.
Die worden de laatste tijd in versneld tempo verlaten en er nieuwe
bewoners voor vinden, die er met plezier intrekken, wordt steeds moeilijker. De kille cijfers tonen onomstotelijk aan dat dat het gevolg is van de
huren die voor veel burgers niet meer
op te brengen zijn.
Volgens chef volkshuisvesting
Heemskerk is die ontwikkeling -het
grote verloop in de 4-kamerflats en
de geringe animo ervoor -sinds 1 a 1 V2
]aar aan de gang. Langzaam maar zeker begint de mensen de schrik om
het hart te slaan, de inkomens dalen,
de huursubsidies staan op de tocht,
de toekomst is onzeker. Het verloop
is evenredig aan de huurprijzen. De
Lorentzstraat (f 636.- p.m.) is veruit
koploper, gevolgd door de Keesomstraat, Flemingstraat en Celsiusstraat.
Waar voorheen 50 of 60 inschrijvingen bij de Emm binnenkwamen,
voor een flat in de Lorentzstraat, zijn
dat er nu nog maar enkele. De goedkopere 3-kamerflats aan de Van Lennepweg (f 340.- p.m.) halen daarentegen meer dan 70 intekenaars.

• A.s. dinsdag houdt A.Zwetsloot een
lezing over de geschiedenis en werking
van ons dagelijks voedsel, van 20.00
tot 22.00 uur in het Gemeenschapshuis.
Deze lezing is tevens een inleiding op
de kooklessen die gedurende 6 weken
elke donderdagavond gegeven zullen
worden. De kosten bedragen f.10,-.
Inlichtingen en opgave bij natuurvoedingswinkel Lentebloesem, tel. 16948.

Behalve de woonlasten ziet Heemskerk nog een reden voor de toenemende afkeer van de flateenheden,
namelijk de woonomgeving. Steeds
meer bewoners hebben genoeg van
een jarenlang verblijf in de stapelwoningen en zien uit naar een eengezinshuis. Aan deze kwalitatieve behoefte kan slechts mondjesmaat tegemoet worden gekomen, precies 5
maal in de beschreven periode.
Zolang de echte woonnood nog zo
hoog is, raken de leegkomende flats
toch wel weer bevolkt. Niet alleen
met starters op de woningmarkt maar
ook met mensen die door omstandigheden dakloos zijn geworden,
noodgevallen na echtscheidingen,
bijstandsmoeders. Zo dreigen er getto's te ontstaan van mensen die, huursubsidie of niet, tot over hun oren in
de financiële problemen komen te
zitten.

m.i.v. 20 oktober
donderdagavond
geopend tot
21.00 uur...
hans smits hair
schagchelstraat 40 / haarlem
023-323869

foto Jacob Koning

animo voor stapelwoningen loopt sterk terug

Voor Heemskerk is het duidelijk dat
het bouwen van nieuwe flats geen
oplossing meer kan zijn voor de
woonnood. Een opvatting die heel
wel de voorgenomen hoogbouw (215
flatwoning) op het Ns-terrein op losse
schroeven kan zetten. Men wil bij de
gemeente zo snel mogelijk het aksent verleggen naar de bouw van
eengezinshuizen, voor een deel
eventueel in de koopsektor, en zo de
doorstroming op gang brengen. Uit
recente kontakten met de bouwwereld zou gebleken zijn dat men daar
tegenwoordig dat type woningen kan
leveren tegen prijzen die konkurreren met de lasten van dure flats. Dat
daar behoefte aan bestaat staat buiten kijf, maar het probleem van de
onbetaalbare flats is er niet mee opgelost, het ziet er zelfs naar uit dat
dat in de toekomst alleen maar erger
wordt, tenzij de ekonomie zich op
wonderbaarlijke wijze herstelt.

Oplossingen worden er in het rapport niet voor aangedragen. De resultaten van een onderzoek naar flatsplitsing, wat een reeèle mogelijkheid zou
zijn, laten op zich wachten. Het is zo
niet ondenkbaar dat er over enige
tijd nog maare'e'n radikaal middel
voorhanden is, sloop van de torenwoningen en kleinschaliger nieuwbouw.

burgerlijke stand

• Stichting EVA organiseert woensdag
12 oktober a.s. een thema-avond over
'Vrouw en Gezondheid'. Ter sprake komen o.a. medicijngebruik, alternatieve
geneeswijzen, de houding vrouw - arts
e.d. Als gastspreekster is uitgenodigd
Silvia Dorst. De avond begint om 20.00
uur in de Jos.v.d. Endenschool aan de
Nic.Beetslaan 14. Entree: f.2,-.

waterstanden
okt.

Vrijwillige Hulpverlening

8
9
10
11
!2

HW

LW

04.10
04.55
05.38
06.12
06.49

12.09
12.55
13.38
14.12
14.50

HW

16.35
17.15
17.51
18,25
19.06

17373

groeten uit zandvoort

27 september - 3 oktober 1983
ondertrouwd: Hendrik Leonardus
Bos en Johanna Elisabeth Hoots.
gehuwd: Jacobus Lambertus van
de Graaf en Maria Wiebrigje Kroese;
Franciscus Johannes Antonius Maria Inden en Irma Strackx.
geboren: Fleur, dochter van P. de
Boer en J.M.C. Louman; Wendy dochter van O.W. Paap en J.M.H. Burggraeve; Naomi dochtervan R.H.J.
Demmers en J.W. Kreuger.
overleden: Grietje Fröling geb.
Tjemmens, oud 74 jaar; Engel Bol,
oud 57 jaar; Paulus Johannes Willemse
oud 77 jaar.

Aan het eind van de zeventiende eeuw bestond de Rooms-katholieke
Kerk in Zandvoort uit twee armetierige huisjes bij de kousenpaal. In
1915 werd daar café-restaurant 'Neuf' van de heer C. (ï.Bluys, thans
bekend als de 'Kousenpael' gevestigd. In 1854 liet pastoor l'Ami aan
de huidige Grote Krocht een kerk met pastorie neerzetten en tot 1928
het jaar waarin de Sint Agatha kerk voltooid werd. bleef het bedehuis
in gebruik. Daarna kreeg de kerk de funktie van Patronaatsgebouw en
momenteel wordt hetgeëksploiteerd als Verenigingsgebouw 'De Krocht'.
De pastorie daarentegen behield door de jaren heen haar oorspronkelijke bestemming.

LW

00.33
01.14
01.51
02.24
03.06

raadslid gielen wil beloning voor
snelbefaSing gas- en waterrekening
In de raadskommissie voor publieke
werken heeft mr. A. Gielen van de
lokale groepering inspraak nu het
voorstel gedaan alle zandvoorters
die tijdig hun gas- en waternotaas
voldoen een stimuleringspremie te
geven.
De gemeente inkasseert sinds enige
tijd maandelijks m plaats van 2-maandelijks om de mensen niet te hoeven
overvallen met torenhoge bedragen.
Een bijkomend voordeel blijkt te zijn
dat zo een aardige financiële meevaller ontstaat voor de dorpskas in de
vorm van rentevoordeel, naar schatting f 48.000.- per jaar. Dat geld zou
volgens Gielen terug moeten vloeien
naar de inwoners die zich aan de betalingsregels houden. Om entoesiasme te kweken voor het op tijd betalen van de rekeningen, zouden degenen die een jaar lang binnen 3 weken na de nota-datum aan hun verplichtingen voldoen f 25.- korting
krijgen, zoals onder andere ook in
Amsterdam gebeurt. Omdat het nogal eens spaak pleegt te lopen met een
eigenhandige vlotte betaling door vergeetachtigheid, vakanties e.d. is een
machtiging voor automatiese afschrijving de oplossing voor burgers die
dat doeceurtje voor geen prijs willen
mislopen. En dat zou op zijn beurt
de administratie van de nutsbedrijven weer behoolijk verlichten. De man
van inspraak nu hoopt dat de regeling
per 1 januari 1984 kan ingaan.

zag geen heil in het turven van al die
snelbetalers. Tenzij ze natuurlijk al
met een automatiese inkasso-opdracht
werkten. Hij stak een omslagtig technies verhaal af over termijnen, saldoos,
komputers en administratieve rompslomp en hield dat zo lang vol tot
geen raadslid er nog een touw aan
kon vastknopen. Het ambtelijk tegenstribbelen bereikte een hoogtepunt
met de opmerking dat 'al een hogere
ambtenaar was ingeleverd voor een
lagere' uit bezuinigingsdrift en men
geen tijd had voor het eerlijke handwerk.

familieberichten
Met grote verslagenheid geven wij er kennis
van dat onze leerling
JOHN PIETERS
bij een verkeersongeval is omgekomen.
Zandvoort, 5 oktober 1983.
bestuur en oudercommissie
CHR.MAVO SCHOOL 'JAAP KIEWIET'
JOHN, WE ZULLEN JE MISSEN!
personeel en leerlingen

Het schoot in het verkeerde keelgat
van cda-er Ingwersen. 'We worden
elk jaar op een of ander punt met een
kluitje in het riet gestuurd, ik wil van
dit plan de uitwerking zien en daarmee uit'. Die opdracht zal dan ook
worden uitgevoerd.

BEL
vooraan
omroepertje
12135

van
GREENPEACE
De topambtenaar die de raadsleden
moest adviseren deed erg moeilijk
over het toch niet onlogiese voorstel.
Hij noemde het rentevoordeel 'een
teruggang van het renteverlies' en

Geef
ze
tocht
Giro 55 O 55 Leusden ^^
Astma Fhnds W

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 9 oktober a.s.10.00 uur: Ds. C.J. v.d. Sluys,
Driebergen.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 9 oktober a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 9 oktober a.s
10.30 uur: Ds. C.P. Hoekema.
Heereveen
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 8 oktober a s.:
19 00 uur: eucharistieviering met
eucharistieviering met
r met orgel en samenzang.
zondag 9 oktober a s.:
08 45: eucharistieviering
10 45 uur: eucharistieviering met
St Caeciliakoor

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

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

wordt donateur

chr. mavo nam afscheid
van geliefd docent
Vrijdagochtend werd in de aula van
de Wim Gertenbachschool afscheid
genomen van de heer W.E. Keizer die
sedert 1960 als docent wiskunde
aan de Mavo was verbonden. Op het
moment dat wij dit schrijven is de
heer Keizer, die gebruik gemaakt
heeft van de VUT-regeling, al naar
zijn nieuwe woonplaats Doetinchem
vertrokken maar het hartelijke afscheid zal ongetwijfeld nog heel lang
in zijn herinnering blijven,
De scheidende docent, die vergezeld
was van zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, werd in de bomvolle
aula toegesproken door direkteur
Nijboer. Het was gebleken dat zowel
de leerkrachten als de leerlingen, en
echt niet alleen de uitblinkers in
wiskunde, het vertrek van de heer
Keizer betreuren. Dat zij hem node
zien gaan kwam in tal van samenspraken. liedjes en gedichten duidelijk
naar voren en de versregels:
'O waf een pech
een fijne leraar gaat nu weg
We kunnen allemaal wel janken
we hebben veel aan U te danken'
lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zijn zeer bescheiden
wens voor een afscheidskado, een
portable radio, wat ruime ge'mterpreteerd werd en dat hem als gezamenlijk kado van leraren en leerlingen een schitterende radio/kassetterekorder met een aantal kassette-bandjes en een komfortabele draaistoel werden aangeboden. Voor mevrouw Keizer was er een fraai boeket
bloemen en namens de ouderkommissie mocht de scheidende wiskundeleraar een gebrandschilderde raamdekoratie in ontvangst nemen.

eanduoortee fooerar*

Hoewel het zijn eigen wil was geweest om het onderwijs vaarwel te
zeggen bleek uit de toespraak van
de heer Keijzer dat, na 38 jaar voor
de klas te hebben bestaan, het afscheid hem toch niet helemaal onberoerd had gelaten. Vooral de 23 jaar
Zandvoort noemde hij een fijne tijd
en het duidelijkste bewijs daarvan
was dat hij in die periode nooit de
behoefte heeft gehad om te verkassen. In zijn dankwoord voor de prettige samenwerking richtte hij zich in
het bijzonder tot de heer Bruin en
mevrouw Heukeshoven, laatstgenvevr. Kraan-Meeth

noemde bovendien voor haar bereidheid om samen met de leraar Frans,
de heer Van Nuss, de redaktie van
de Adoptiekrant van hem over te
nemen. Zoals bekend is de heer Keizer op de Wim Gertenbach-mavo de
stuwende kracht geweest achter het
opzetten van een adoptiefonds voor
het Poster Parents Plan en het lag
dan ook voor de hand dat hij de leerlingen opwekte om aan dit fonds medewerking te blijven geven. Eveneens lag het voor de hand dat de onderwijsman pur sang hen aanspoorde
om na het behalen van het Mavo-diploma niet te stoppen met leren maar
door te gaan.
Met een woord van welkom tot de
nieuwe wiskundedocent, de heer
R. de Rooy uit Amsterdam, en een
'vrijaf' voor de rest van de dag voor
de leerlingen werd de geanimeerde
bijeenkomst besloten. Ook de heer
Keizer kreeg 'vrijaf' maar niet voor
lang. Om vijf uur werd hij in de school
terugverwacht waar oud-leerlingen
hem een grandioos afscheid bereidden. Ze waren overal vandaan gekomen en de stemming was zó geani meerd dat de anderhalf uur die voor
het samenzijn was uitgetrokken veel
te kort bleek. Zal de heer Keizer nog

vaak aan de Wim Gertenbach Mavo
terugdenken, ook het omgekeerde is
het geval: een aantal oud-leerlingen
bood een naambord aan waardoor
de aula tot in lengte van dagen
'Keizerplein' zal heten!

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

vroedvrouwpraktijk wordt
verhaal in afleveringen
Opgelucht is vroedvrouw Tine Oudshoorn eind vorige week op vakantie
gegaan om bij te komen van de doorstane emoties. De problemen rond
haar praktijkvestiging in Zandvoort
leken geheel opgelost.
Wethouder Jongsma liet een persbericht over het geslaagde akkoord
de deur uitgaan, de krant informeerde de burgerij: er was geen vuiltje
meer aan de lucht. Dinsdagavond
echter strooide het bestuur van het
Gezondheidscentrum roet in het
eten. Tot verrassing van de aanwezigen bij de raadskommissie-bijeenkomst die door Jongsma werd geleid,
legde van Norden, voorzitter van de
kruisvereniging en bestuurslid van
het centrum, een felle verklaring af
waaruit bleek dat het bestuur nergens
van op de hoogte was en er niet over
peinsde om de zogenaamde overeenkomst voor zoete koek te slikken. Een
frontale aanval dus op het beleid van
de bewindsman. Zonder omwegen
werd verder meegedeeld dat er kóntakten waren met een andere verloskundige die heel wat inschikkelijker
zou zijn dan de veeleisende Oudshoorn.
Jongsma, die zich in het kollege gebonden weet aan afspraken over het
behoud van de huidige vroedvrouw,
trok wit weg. Van schrik of kwaadheid
dat was niet duidelijk. Ijzig meldde

hij de bestuurders van het Gezondheidscentrum dat hij tot drie maal toe
kontakt had gehad met hun voorzitter
Bakels, hem het principe-akkoord
had meegedeeld en geen bezwaren
had ontmoet.
Woensdagavond gingen de om en om
beledigde heren rond de tafel zitten.
Volgens de wethouder is het akkoord
daarbij 'in principe' overeind gebleven. Op basis van de afspraak die het
kollege in het verleden met het centrum heeft gemaakt over het inpassen van de verloskundige. Maar de
grote stelligheid is verdwenen. 'Ik
denk dat we er wel uitkomen, aldus
Jongsma, in hoofdlijnen worden we
het wel eens, maar er liggen nog
een aantal detailpunten'.
Die betreffen overigens wel harde
eisen van Oudshoorn, zoals een
ruimte die haar eksklusief 24 uur per
etmaal ter beschikking moet staan.
Zij zou die nu toch 1 uur per week
moeten delen met een oogarts en
huidarts. Verder is geen sprake van
een aparte ruimte voor een assistente. 'Zo heb ik dat nooit begrepen,
zegt de wethouder, ik dacht dat het
om een vervangster ging'. De interpretatie van de overeengekomen
spelregels is dus allerminst eenduidig.
Dat wordt voetnoten-werk. 'Maar als
Tine Oudshoorn zich een beetje redelijk opstelt, zo stelt Jongsma ons
gerust, dan lukt het allemaal best'.

zilveren jubileum
bij politie
menleving die zich kenmerken aoor
onzekerheden op allerlei gebied. 'De
afgelopen vijfentwintig jaar was er
een snelle doorstroming en nu is er
stagnatie. Dat geeft onrust in onze organisatie en in bijeenkomsten van de
politiebonden wordt zelfs over stakingen gesproken' vervolgde de heer
Menkhorst, die van mening is dat de
politie op de veranderende maatschappij moet inspelen.
Het is voor korpschef Menkhorst alOndanks de luchtige trant waarin
adjudant De Hoop als oudste staflid
tijd een amusante bezigheid om ter
gelegenheid van zo'n festiviteit in het de jubilaris toesprak en de talrijke
kwinkslagen waarmee hij zijn speech
dossier van de betreffende politiedoorspekte was er toch een ernstige
man te duiken en kennis te maken
ondertoon toen hij het woord voervan diens sollicitatiebrief en de in de
de namens de Algemene Christelijke
marge geplaatste aantekeningen. In
Politiebond. 'Door de fusie van de
het dossier 'Barmentlo' waren dat
Bond van Christelijke Politieambtena'een antieke opvoeding, een goede
ren en Sint Michaël weten we van
gezondheid en een flink postuur'.
jou als bondsman niet veel, hoogstend
Uit het dossier bleek voorts de voordat je georganiseerd bent. Maar dat is
spoedige loopbaan van de jubilaris
die in 1979 uitmondde in de rang van uiteraard heel erg belangrijk en nu
meer dan ooit nodig!'
adjudant. Aardig detail: werken aan
Andere woordvoerders waren brigaje karriëre betekende korter dienst
dier Arnoldi en hoofdagent Vermeuop het buro in verband met studie
len resp. namens de Zandvoortse Politie Sportvereniging en de afdeling
mevr. Kraan-Meeth
Verkeerspolitie. Alle sprekers werden
ingeleid door de heer Ten Haave,
chef van de administratie, en deden
thuis, maar het betekende ook konhun gelukwensen vergezeld gaan van
trole of je 's avonds tussen acht en
kadoos en bloemen voor de echtgetien wel thuis was. Toestemming om
note van de jubilerende politieman.
op een ander adres te studeren
In
zijn dankwoord richtte adjudant
(lees voor ander adres 'bij de verloofBarmentlo zich tot alle sprekers perde thuis') moest bij de korpsleiding
soonlijk (tot de korpschef: 'U kwam,
worden aangevraagd onder vermelU zag en U ging aan het veranderen')
ding van het nieuwe adres. Men
en
memoreerde dat het vak van polimoest zekerheid hebben dat er ten
tieman, zeker in deze tijd, geen sinehuize van de verloofde gestudeerd
kure is. Het thuisfront, waarvan deze
werd en men zich daar niet met
middag in tal van toespraken met
andere zaken bezig hield. 'Veel verwaardering werd gerept, vervult
anderingen in een tijdsbestek van
kennelijk ook in huize Barmentlo een
amper vijfentwintig jaar' aldus de
korpschef, die vervolgens inhaakte op belangrijke rol. De vijfentwintig rode
rozen die Rietje aan het slot van de
de veranderingen in de huidige sabijeenkomst in verband met hun
trouwdag van haar man kreeg aangeboden lieten daarover geen twijfel
bestaan.
Vorige week werd in de kantine van
het politieburo aan de Hogeweg het
zilveren jubileum in overheidsdienst
van adjudant Bermentlo gevierd,
een viering waaraan de aanwezigheid
van burgemeester Machielsen en de
vroegere politiedunktionarissen van
het zandvoortse korps, de heren Blokland en Van Maris, ekstra luister
bijzette.

GROENE!
GEEN NIEUWE.

KERNWAPENS
IN EUROPA

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

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

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem

(bij de Botermarkt)
tol. 023-31 1460
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS

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.

Haltestraat 65, tel. 12080

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7, 3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

kruisvereniging zandvoort
start met nieuw kursuspakket
De kruisvereniging Zandvoort organiseert in het komend seizoen voor haar
leden een aantal kursussen.
KURSUS ZIEKENVERZORGING
T* J l S
Deze kursus bestaat uit 4 middagen of
4 avonden en is niet alleen bedoeld
voor mensen die nu in hun familie te
maken hebben met ernstige of langdurige zieken, maar voor iedereen die te
maken kan krijgen met zieken in zijn
of haar omgeving, familie, buurtgenoten, vrijwilligers enz.
De deelnemers leren de grondbeginselen die nodig zijn om een zieke thuis te
verzorgen. Het is van groot belang dat
men deze zorg - eventueel met behulp
van de wijkverpleging - aandurft, want
het komt maar al te vaak voor dat zieken die graag thuisblijven bij gebrek
aan familiezorg toch moeten worden
opgenomen.
De kursus zal van de deelnemers geen
verpleegkundigen maken, maar alle zaken nodig voor een goede verzorging
komen aan de orde: verzorging , het gebruik van hulpmiddelen daarbij, voedingsadviezen, tiltechnieken en loophulpmiddelen.
De kursussen worden gehouden op de
volgende data: middagkursus, 20 - 27
oktober en 3 - 10 november, aanvang
14.30 uur; avondkursus, 23 - 30 januari en 6 - 13 februari, aanvang 19.30 uur
en worden gegeven door J.Genuit, wijkverpleegkundige, en P.v.d. Veen, zieken-,
verzorger.

KURSUS VOOR A.S. OUDERS
Tijdens deze kursus zullen in februari/
maart onderwerpen behandeld worden
die te maken hebben met de zwangerschap, de bevalling en het kraambed.
Er is tevens ruimschoots gelegenheid
om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Het programma is bedoeld voor mensen die in de periode
van maart te.m. juni het eerste kindje
verwachten en wordt verzorgd door A.
van Limbeek, wijkverpleegkundige.

KURSUS 'PRATEN OVER PEUTERS'
Voor ouders van peuters van 2-4 jaar
start de afd.preventie van de RIAGG
zuid-kennemerland, samen met de
kruisvereniging, in oktober gespreksgroepen over opvoeding.
Er wordt, ook onderling.gesproken
over onderwerpen als: het stellen van
grenzen, jaloezie, angst, slapen, eten,
boosheid enz. De kursus vindt plaats
op 6 avonden, 26 okt, 2,9,16,23 en 30
nov. , van 20.00 - 22.00 uur, kost in
totaal f.20,- en wordt geleid door L.v.
Buren, preventiemedewerkster, en R.
Leurdijk, wijkverpleegkundige.
Voor informatie of aanmeldingen kan
men op de werkdagen tussen 13.30 en
14.30 uur terecht tijdens het spreekuur
van de wijkverpleging, Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1, tel. 16364.
Voor de kursus 'praten over peuters'
kan men zich ook wenden tot de peuterspeelzalen of tot het RIAGG- Haarlem, tel.023-319325.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

oordeling 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 oktober a.s. om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

gevestigd:

Tevens komt beschikbaar:
OKTOBER 1983

Voor leden komen beschikbaar:
1. de beneden duplex-woning
VAN LENNEPWEG 87 zw.
bestaande uit woonkamer, slaapkamer,
berging. Huur f 157,80 p.m.
2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 567
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, berging, blokverwarming, lift.
Huur: f 484,70 p.m.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woningen slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden.
3. de woning
GASTHUISHOFJE 1
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
zolder, douche. Huur f 206,35 p.m.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 45 jaar of ouder;
- echtparen waarvan een van de huwelijkspartners 45 jaar of ouder is; doch ouderen
hebben de voorkeur.
4. de (hoek) eengezinswoning
WILLEM DRAIJERSTRAAT13
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging. Huur f 295,90 p.m.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 3 personen.
5 de flatwoning
FLEMINGSTRAAT168
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming.
Huur f 599,55 p.m.
6 de flatwoning
KEESOMSTRAAT211
Huur f 605,70 p.m.
7. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 481
Huur f 637.65 p.m.

Beide flatwoningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming, lift.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze flatwoningen slechts woonvergunning
aan:
- gezinnen;
- 2-persoonshuishoudens.
8 de garage
KEESOMSTRAAT 35A
Huurf 55,00 p.m
De toewijzing van de garage geschiedt in
volgorde van rangnummer, waarbij de huurders van de woningen Keesomstraat nrs. 149
t/m 271 voorrang hebben bij toewijzing.
De toewijzing van 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 voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 oktober a.s. voor 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere objecten, kan
men dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor ieder onderdeel 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 aan Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De be-

9. de opslagplaats onder het flatgebouw
ZEESTRAAT 22
Huurf 1.000,00 p.m.
De oppervlakte van deze ruimte is ca. 130 m2,
In deze ruimte is de mogelijkheid voor gas-,
water-, elektriciteits- en telefoonaansluitingen
aanwezig.
Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en rangnummer dienen vergezeld te gaan van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel,
voor Haarlem en Omstreken, dat werd afgegeven in de maand oktober 1983. Over toekenning van een bereidverklaring zal het bestuur beslissen aan de hand van de aard van
het bedrijf en het rangnummer van de belangstellenden. Inschrijving dient vóór dinsdag 25 oktober a.s. te geschieden aan het
kantoor van de vereniging; reacties die later
binnenkomen worden ter zijde gelegd. De
uitslag van de toewijzing zal voor eind oktober a.s. aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld.
RUILRUBRIEK OKTOBER 1983
1. Aangeboden: 2 kamer flatwoning (beneden) TROELSTRASTRAAT
'Sonnewende'. Huurf 367,00 p.m.
Gevraagd:, grotere woning. Geen flat, niet
in noord.

Guido Raaff
tandarts
de Sav. Lohmanstraat 16 / Zandvoort
Telefoon 13636
Aanmelding van nieuwe patiënten, zowel ziekenfonds
als particulier, dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur.
Tevens voor protheses.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT
Badhuisplein 7.

Belangrijke tapijtveiling
Zondag 9 oktober 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder, zal door
veilingbedrijf ROZENBURG m het openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

2. Aangeboden: 3 kamer flatwoning
VAN LENNEPWEG
Huurf 232,45 p.m.
Gevraagd: grotere (flat) woning

PERZISCHE,
CHINESE
OOSTERSE
TAPIJTEN

3. Aangeboden: 5 kamer eengezinswoning
(geen EMM woning) + garage,
voor- en achtertuin.
LORENTZSTRAAT
Huurf 446,35 p.m.
Gevraagd: kleinere woning (minstens 3
kamers), indien mogelijk zonder cv.
Geen flat, niet in noord.

en andere

4. Aangeboden: beneden flatwoning 2 kamers
ZEESTRAAT 22 (zijde Engelbertstr.) Huurf 485,55 p.m.
Gevraagd: andere woning 2 a 3 kamers.
5. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huurf 604,90 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning.
6. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huurf 604,90 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning minimaal 4
kamers.
7. Aangeboden: 4 kamer eengezinswoning
(hoek), voorzien van cv.
VAN LEEUWENHOEKSTRAAT
Huurf 382,50 p.m.
Gevraagd: woning in dorp.
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 bii 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.

de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is
voorzien van een garantie certificaat.

Kijken Zondag 9 oktober
van 11.00 tot 15.30 uur.
Aanvang veiling 16.00 uur.

omroepers
Te koop aangeboden
BURG. NAWIJNLAAN 10
luxe halfvrijstaande vilia in rustige
villa buurt. Bouwjaar 1977,6 kamers.
Vraagprijs f 385.000.- k.k.
Bel voor bezichtiging:

CEfVE

mokeloor/ 0.9.

WOONRUIMTE
te huur aangeboden
woonkam., slp.kam., keuk.,
toilet en douche, (2 pers.).
f 750,-inkl. Tel. 16814

A. Rltman
1948 - 1983
35Jaartandtechniker
1973 - 1983
tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Telefoon 02507-12614

iedereen heeft wel een slechte
gewoonte; zullen we eens een
goeie aanleren?
VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u

auto dicht
en buit
uit 't zicht

». d. Werft

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

Van Petegem b.v.
Karkpad 6 - Tel. 12703 - Zandvoort

mijn bakker
•inds 1746
GMthuuplein 3
M winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129
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gemeente wil af van stichting
maatschappelijk werk

waterstanden
okt.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HV\

LW

HW

LW

08.42
09.52
10.09
11.23
00.01
01.01
01.45
02.22
02.57
03.32
04.01
04.28
04.58
05.40
06.26
07.16
08.18
09.36
11.01

16.44
17.53
18.09
19.23
08.00
09.01
09.46
10.22
10.57
11.30
12.00
12.27
12.58
13.40
14.27
15.18
16.20
17.37
19.01

20.03
21.22
22.45

04.05
05.24
06.45
08.00
20.27
21.21
22.05
22.40
23.11
23.40
00.12
00.45
01.21
01.58
02.39
03.34
04.51
06.23
07.51

12.27
13.22
14.06
14.40
15.12
15.42
16.13
16.45
17.21
17.59
18.39
19.32
20.49
22.22
23.51

springtij 24 oktober
doodtij 16 en 31 oktober

adviesdiensten

dagen van buro maatschappelijk werk aan Noorderstraat geteld ?
Het bericht kwam als een volslagen
verrassing voor direkteur Peter Holst
van de katholieke stichting 'instelling
voor maatschappelijk en welzijnswerk',
de IMW.
B en w van Zandvoort zijn, zo laten
de subsidievoorstellen voor 1984
zien, van plan de subsidiëring aan
de stichting af te bouwen en het vrijkomende geld te gebruiken voor het
maatschappelijk werk bij de gemeentelijke sociale dienst. Niet alleen
Holst, die sinds kort mevrouw Mul
vervangt -zij nam afgelopen vrijdag
officieel afscheid van de IMW- maar
ook maatschappelijk werker Willem
de Goede, sinds jaar en dag werkzaam in de Noorderstraat alhier,
stond perpleks. Niemand van de instelling was van dat voornemen op
de hoogte gesteld.
De stichting ontvangt een subsidie
van f 146.000.- in de salaris-, apparaats- en vervoerskosten van 3 maatschappelijk werkers, die niet alleen in
Zandvoort maar ook in Bennebroek,
Bloemendaal en Heemstede aktief
zijn. Sinds 1 januari 1982 betaalt het
rijk daar de helft van terug aan de
gemeente. In 1984 zal uit Den Haag
ruim 5% minder bijgedragen worden.
Geen fifty-fifty verdeling meer in het
• vervolg, een reden voor het bestuur
van de badplaats om ook zijnerzijds
de financiering aan te passen.
Pijnlijk voor de IMW, maar de onbeveiligde zaagmachine van de rijksbezuinigers hakt ook in andermans vlees,
de stichting is de enige niet die het in
de komende tijd moet bezuren..Dat
Zandvoort op eigen houtje een punt
wil zetten achter dit partikulier maatschappelijk werk is echter van een
heel andere orde.
Verantwoordelijk wethouder Jongsma zette in de raadskommissie voor

maatschappelijk welzijn de gedachtengang uiteen. De werkdruk op de
sociale dienst(eigenlijk de afd. sociale
zaken) is door het aanwassend legioen werkelozen en bijstandstrekkers zo groot geworden, dat van immateriele hulpverlening nauwelijks
sprake kan zijn. Veel meer dan geld
uitkeren is er niet bij. De laatste tijd
zijn er wel 4 nieuwe krachten bij de
dienst gekomen ter vervanging van
vooral oudere ambtenaren -een personeelsoperatie die de huidige bewindsman, gezien de jarenlange
klachten over het optreden van een
aantal werknemers tot eer strektmaar ook zij zitten tot over hun oren
. in de afhandeling van financiële
aanvragen.
Het idee om het subsidiegeld aan de
IMW tezijnertijd over te hevelen naar
de sociale dienst om met meer menskracht het maatschappelijk werk van
de grond te tillen, is allerminst onomstreden. Een aantal raadsleden
zette vorige week al vraagtekens bij
het plan. Juist omdat de hulpverlening
door de IMW geen direkte band heeft
met de puur financiële noodleniging,
verdient de instelling een aparte
plaats in de lokale samenleving. Er
is daar sprake van een heel andere
hulpvraag, zo luidde het standpunt
va pvda, cda en d'66. Van liberale
zijde is men verder niet erg gelukkig
met het overplanten van partikuliere
taken naar de overheid. Het kollege
krijgt het m.a.w. nog moeilijk als het
vast wil houden aan zijn voornemen.

Koop nu
Rode Krab
postzegels

foto Jacob Koning

Op de achtergrond speelt ongetwijfeld een rol dat de verhouding tusde zandvoortse imw-ers en de
ambtelijke top van de dienst zachtjes
gezegd niet erg hartelijk is. Wat dat
betreft komt het plan tot afbouw niet
als een donderslag bij heldere hemel, want de lucht boven de IMW
was al geruime tijd zwaar betrokken.
Zeker sinds de pvda-klachtenbrochures over de dienst, die de instemming van Willem c(e Goede kregen. Met een beroep op onontkoombare bezuinigingen worden tegenwoordig wel meer oude konflikten
met harde hand 'opgelost'.

Een pluspunt daarvan is niet alleen
dat de meeuwen weer een slopende
ronde verder zijn, maar ook dat het
vertrouwen in de eigen kapaciteiten
met de week groeit. Dat hoort zijn
vruchten in de kompetitie af te werpen, zeker als binnenkort voor het
eerst op eigen gras gspeeld kan
worden.
ZVM kreeg de zege niet in de schoot
geworpen. Na wederzijdse aanvalsakties van de rivalen in de beginfase,
kwamen de DSS-ers in de 16e minuut
in het voordeel, toen de kustdefensie een overtreding nodig had om het
gevaar in het deelgebied te bezweren. De toegekende strafschop werd
door v.d. Veldt feilloos benut, 1 -0.
Enkele minuten later al gaven de
ZVM-ers een doeltreffend antwoord.
Een dieptepass op maat van Hans

• Maandag 3 oktober is een 30-jarige Alkmaarder flink beschadigd in de
Kerksteeg. Hij sprak daar te middernacht een vrouw aan, wilde van haar
weten of zij alleen was. Dat was ze
klaarblijkelijk niet want een man die
de dolende dame vergezelde ging
prompt over tot lichamelijk geweld.
Met een bloedende pols, open wenkbrauw, dik oog en schaafwonden over
het hele gezicht stelde de man uit de
kaasstad zich onder behandeling van
een arts in het Marinehospitaal.

• De politie maakt er nogmaals op
attent dat vanaf a.s. zaterdag 15 oktoWETSWINKEL
ber onverbiddelijk zal worden opgeGemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. treden tegen het bezit of de verkoop
van gevaarlijke katapulten. Tot en
1e en 3e woensdag van de maand van
met vrijdag kan men het niet speelse
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
goed voor een schappelijke prijsje van
de hand doen. Bij het politie buro aan
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
de Hogeweg wel te verstaan.
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30- 12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

sport - spel

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.

zvm verder in bekertoernooi
In een tot de laatste minuut enerverend duel tussen DSS en ZVM hebben de zandvoorters aan het langste
eind getrokken. De bekerwedstrijd
werd met 2-3 gewonnen.

0 Vorige week dinsdag heeft
politiechef Menkhorst 3 nieuwe agenten officieel in zijn korps opgenomen. De 25-jarige E.H Aarend
uit Haarlem, de 22-jarige M.A.C. Huijsmans uit Heemstede waren al vanaf
1 oktober 1982 als aspirant werkzaam
in Zandvoort. De 31-jarige C.A.J. van
Hattum was voorheen agent in Beverwijk en Delfzijl. Na de insta'llatie werden zij alle drie beëdigd door burgemeester Machielsen.

Schmidt bereikte Jos v.d. Meij die de
bal zonder mankeren in het net legde,
1-1. Schmidt verzilverde vlak voor
rust bovendien een penalty na een
handsbal van DSS in het strafschopgebied. Het deed de thee goed smaken.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of de stand leek gelijk getrokken te worden. Doelman Steffers
was al gepasseerd, maar de hardwerkende Schmidt redde op de doellijn.
Een mooie ZVM-aanval -met opnieuw
Schmidt en v.d. Meij in de hoofdrollen- bracht het uitzicht op de eindzege naderbij. Richard Kerkman zette als laatste de voet tegen het leer
en liet de DSS-goalie kansloos, 1-3.
Zoveel weelde bleek maar moeilijk
te dragen. Het ZVM-spel werd slordig, de kontrole glipte weg. Prachtige
slalom-akties van Rob v.d. Bergh, bijgenaamd de vlo, konden niet verhinderen dat DSS gaandeweg meer kansen kreeg. In de 31e minuut werd dat
uitgedrukt in een treffer. Na geknoei

Badmintonvereniging BC Lotus
heeft het afgelopen weekeinde weer
driftig tegen de pluimpjes geslagen. De uitslag van de uitwedstrijden
luidt als volgt:
Kennemerland 1 - Lotus 1 0-8;
Duinwijck 6 - Lotus 2 6-2;
Umond 2 - Lotus 3 6-2
Badhoevedorp 3 - Lotus 4 4-4
Slotermeer 7 - Lotus 5 3-5
Spaarnestad 2 - Lotus 6 7-1
Velsen 9 - Lotus 7 5-3
Umond 5 - Lotus 8 5-3
Spaarnestad 5 - Lotus 9 4-4
Kennemerland 12 - Lotus 10 6-2
Slotermeer A2 - Lotus A1 8-0
GSV H'stede B1 - Lotus B2 7-1
Haarlem C1 - Lotus C1 0-8
Kennemerland C1 - Lotus C2 8-0

R E KT l F l K ATI E
In de kop van het artikel over het afscheid van de heer W.E.Keizer, dat wij
j.l. vrijdag publiceerden, is een uiterst
storende fout geslopen.
De heer Keizer heeft zich jarenlang ingespannen als docent op de Openbare
Wim Gertenbach-mavo. Het'christelijk'
in de titel is een abuis waarvoor de koerant haar verontschuldigingen aanbiedt.

in de ZVM-achterhoede was Timmerman attent en skoorde, 2-3. Nagelbijtend
zagen de ZVM-fans hoe de meeuwen
het laatste kwartier standhielden en
de overwinning mee naar huis namen.

fietspad naar zeeweg
stap dichterbij
Een droomwens van veel rekreatiefietsers uit de omgeving, maar zeker
ook van de zandvoorters uit nieuw
noord, kan in enkele jaren in vervulling gaan.

kop Zeeweg

Jan - Leni
Gerda - Jan
Ü.S.A.:
Bella - Wayne
Michael, Kim - Marie

soen

De rijwielroete sluit aan bij het fietspad in de Kennemerduinen, loopt
vlak langs de noordoosthoek van het
circuit door het Kraansvlak in de richting van de spoorbaan Haarlem - Zandvoort. In de buurt van het Kennemerdierentehuis ligt volgens de schetsen een aftakking naar de Keesomstraat voor de hand. Om uit te komen op het Visserspad, waar dat afbuigt
in de richting van Bentveld, is een tunnel gepland onder de spoorlijn. Die
is wel in het plan opgenomen, maar
is uiterst kostbaar. Het is zeker niet
uitgesloten dat onder druk van de
bezuinigingen tenslotte toch gekozen wordt voor een gewone spoorwegovergang. De uitvoering laat
overigens nog wel even op zich wachten. Vóór 1986 hoeft men er niet op
te rekenen en dan nog alleen als het
rijk inderdaad over de brug komt.

• De openbare bibliotheek Zandvoort zal per 1 november a.s. de
filmvoorstellingen die eenmaal per
twee weken gehouden werden, stopzetten.
De reden hiervoor is de ekstra bezuiniging van f 19.737.- die door de
bibliotheek in 1983 nog gerealiseerd
moet worden. Gezien de voorgenomen bezuinigingen van het ministerie van W.V.C, zal deze aktiviteit
van de bibliotheek ook in 1984 niet
meer plaats vinden.
De filmvoorstellingen van november
en december (Close encounters of
the third kind, Cria cuervos en Missing) komen hierdoor te vervallen.
In de maand oktober zullen nog twee
films vertoond worden, t.w.
- woensdagmiddag 19 oktober jeugdfilm 'De laatste onvoldoende'.
-vrijdagavond 18 oktober'Een vlucht
regenwulpen'

Vrijwillige Hulpverlening

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

Vandaag, 11 oktober, zijn
onze ouders
50 jaar getrouwd
J. Schaap
M. Schaap - Smektala

De provincie heeft geld beschikbaar
gesteld om een fietspad aan te leggen door de duinen tussen de kop
van de Zeeweg en het Visserspad
ter hoogte van de Keesomstraat. Bijna 6 miljoen gaat het projekt kosten,
waarvan het rijk driekwart voor zijn
rekening neemt en de provincie
een kwart. F 900.000.- uit een potje
dat hoort bij het provinciaal fietspadenplan, 6 ton gaat naar het waterleidingbedrijf van Noord-Holland
aan wie het terrein behoort.

Pas echt tevreden kunnen de zandvoorters tegen die tijd zijn als het
Visserspad eindelijk eens wordt
doorgetrokken naar Overveen. Tot
nog toe heeft Staatsbosbeheer daar
een stokje voor gestoken.

familieberichten

In verband met het rooster van aftreden van het bestuur van de stichting SOEN, stichting ondersteuning
emancipatiewerk Noord-Holland, zullen in januari
1984 vijf nieuwe bestuursleden worden benoemd.
Hiervoor dient de Adviesraad een open sollicitatieprocedure te starten.
Het bestuur bestaat momenteel uit 10 statenleden.
Volgens de statuten moeten in januari 1984 vijf statenleden hun werk overdragen aan vijf vrouwen uit
het werkveld. Daarom zoekt SOEN naar nieuwe bestuursleden.
Mensen kunnen solliciteren}
- die ervan overtuigd zijn dat de positie van de
vrouw verbetering behoeft;
- de doelstelling van de SOEN onderschrijven;
- kennis hebben van het vrouwenwerk in noordholland;
- bestuurlijke ervaring hebben.

doemdenken of realisme is
de kwestie in begroting '84
De teneur van de algemene beschouwingen die volgende maand in de raad
zullen worden afgestoken, klinkt al
door in de diverse raadskommissies
die zich over de begroting buigen
De kollegepartijen vvd en inspraak
nu zijn uiteraard heel wat positiever
over de voorstellen van b en w dan
de overige groeperingen, maar niet
kritiekloos. De liberalen zijn niet ontevreden over het financiële spoorboekje voor 1984 maar kijken toch
met toenemend misprijzen naarde
puurtechniese uitwerking. Zij missen de politieke afwegingen en laten steeds vaker merken dat konkrete
voorstellen hen liever zijn dan de vage en globale prietpraat. Inspraak
nu, dat de wethouder van financiën
leverde, is nog het best te spreken
over het kolJegiale voorwerk. Geen
slechte nota, reëel en nuchter, de
tijd van 'leuke dingen voor de mensen is voorbij', aldus Gielen. Maar
wat meer inventiviteit kan geen
kwaad.
De socialisten hebben daarentegen
geen goed woord over voor het beleid. Er valt niets in te ontdekken dat
niet onder het hoofdstuk 'doemdenken' valt, meent de pvda. Wachten tot
de bom valt, zo typeerde Toonen de
huidige gang van zaken. Ook d'66-er
Termes had geen hoge hoed op van
hetgeen b en w als beleid presenteerde. Christendemokraat Van As maakte de oppositionele irritatie doeltrefgend kenbaar door één jaar liberaal
beleid te hekelen, waarin de oplossingen voor gesignaleerde problemen zijn doorgeschoven. Van begroting '83 tot de voorjaarsnota, van de
voorjaarnota naar de begroting '84.
Elke gedachtengang over een mogelijke aanpak blijft ontbreken.

Het niet voeren van beleid heet nu
ook al besturen, zo mag de konklusie
luiden. De kruik gaat natuurlijk zo
lang te water tot ze breekt. In vvd-kringen wordt de nattigheid al gevoeld.
Daar stelt men zijn hoop nog op het
nieuwe begrotingsmodel dat de gemeente met ingang van 1985 moet
hanteren. Het doel daarvan is, zo
meldt een vvd-notitie, van de begroting meer een beleids- dan een beheersinstrument te maken. De nieuwe voorschriften zien wij als een goede voorzet, aldus het schrijven, maar
het doelpunt zal de gemeente moeten maken. Ere-divisievoetbal zal het
wel nooit worden of lijkt nog ver weg,
vrezen wij.

Meer informatie hierover kan worden verkregen bij
Tine Haazer, tel. 023 - 327718. Eventuele gegadigden kunnen hun sollicitatie sturen naar :
de Adviesraad, p/a sekretariaatSOEN, KI.Houtweg
32, 2012 CD Haarlem.
De sluitingsdatum voor de sollicitaties is 18 november 1983.

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

omroepers
A. Ritman -

1948

-

1983

35 Jaar tandtechniker
1973 1983
tien jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

Direktiesekretaresse +

struktuurstudie eindelijk gereed
Het heeft lang geduurd, maar de
schets van de toekomstige struktuur
van Zandvoort ligt tenslotte op tafel.
In het kollegeprogramma '78-'82
werd de wenselijkheid uitgesproken
om een struktuurplan te maken. Centraal stond daarbij de gedachte dat
versnipperde besluiten op het gebied
van de ruimtelijke ordening een samenhangend beleid in de toekomst
zouden kunnen blokkeren. Het stedebouwkundig buro van Hezik leverde op verzoek in mei 1980 een studie
af die als leidraad zou fungeren, tegelijk met het verkeers- en geluidsonderzoek van het buro Goudappel en
Coffeng.
Een voorlichtingskrant, huis aan huis
verspreid, en drie informatieavonden
in november '80, maakten een groot
aantal reakties los. Werkgroepen en
individuele burgers grepen de kans
om in te spreken en kregen na ver-

loop van tijd een wel uiterst summiere
reaktie van de gemeente. Het huidige
kollege ziet weinig heil in uitgebreide
inspraakprocedures. Een abstrakte
materie, zo zeggen b en w, met weinig konkrete invullingen, vergemakkelijkt de inspraak niet. Dat is bovendien heel tijdrovend. Geen officieel
struktuurplan derhalve, maar een
schets, een raamwerk of blauwdruk
zonder juridiese betekenis.
Aanstaande vrijdag zal de koerant
de toekomstblik van de dorpsbestuurders grondig tegen het licht houden.

eanduoortse Noerartf

verpleegkundige zoeken
WOONRUIMTE, 2 sip. kam.
tot f 900.- inkl. p.m.
Tel na 18.00 uur
023-250004
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ambtenaar beticht van onoirbare
praktijken met woningbezit
In een brief aan het gemeentebestuur
van de badplaats hebben een aantal
inwoners van Amsterdam ernstige beschuldigingen geuit tegen de zandvoortse ambtenaar Belonje, werkzaam
bij de dienst volkshuisvesting.

In de zomervakantieperiode van 1982
werd de zolder van de Van Beuningenstraat opengebroken, die in gemeenschappelijk gebruik was van de
etagehuursters. Aanwezige spullen
werden op straat gezet of vernield, de
deur van de derde etage geforceerd
en het gas afgesloten. Onder druk
van de huursters zorgde Belonje voor
een nieuwe deur en gasaansluiting.
Na een kort geding kregen de bewoners verder ieder f 5.000.- schadevergoeding toegewezen en kregen
ze hun zolder terug.

waterstanden
okt.
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14
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08.42
09.52
10.09
11.23
00.01
01.01
01.45
02.22
02.57

16.44
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08.00
09.01
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21.22
22.45
- .12.27
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14.06
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15.12

04.05
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06.45
08.00
20.27
21.21
22.05
22.40
23.11
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burgerlijke
• . . «» . * stand

4 oktober - 10 oktober 1983
ondertrouwd: Martin Cornelis Bol
en Christina Maria Marcella Hekker.
gehuwd: Fop Leder en Sonja Carolina Bekebrede
geboren: John Paul zoon van F.H F
M. Demmenie en J.J Bruyning;
Jhonny zoon van R HakhoffenJ.
van der Mije; Agatha Catharina Maria
dochter van J P.N. van Kleeff en J.M
Okkerse.

Zij menen dat Belonje betrokken is
bij onoirbare en mogelijk strafbare
feiten, die in verband staan met zijn
positie als eigenaar van meerdere
woonpanden in de hoofdstad, en misbruik heeft gemaakt van zijn status
als ambtenaar volkshuisvesting. Het
schrijven, opgesteld door mevrouw
Mobron en de woongroep Staatsliedenbuurt, is ook aan de plaatselijke
pers overhandigd. Samen met het
nodige ondersteunende materiaal, afschriften uit het kadaster, schriftelijke verklaringen van een aantal
betrokkenen en brieven van een
advokatenkantoor.
Volgens de schrijvers springt Belonje op ongeoorloofde wijze om
met zijn amsterdamse bezittingen.
Voor zijn huizen aan de Van Bossestraat en Van Beuningenstraat maakt
hij daarbij gebruik van de diensten
van een beheerder, ene Kalloe. Op
13 maart '81 deden Belonje en Kalloe,
zo meldt de brief, een bijna geslaagde
poging om de deur van een gekraakte
tweede etage aan de Van Bossestraat te forceren. Anderhalve maand
later zou Belonje de kraakster ten
kantore van advokaat Mr. Donk bedreigd hebben met het sturen van
een knokploeg. Begin mei van dat
jaar benaderde hij 'als zijnde ambtenaar bij volkshuisvesting te Zandvoort', aldus de brief, de Amsterdamse
Huizenhandel en Administratiemaatschappij om voor de kraakster van
zijn pand vervangende woonruimte
te regelen. Hetgeen overigens niet
lukte.

BCoopnu
filedie Kruis

overleden: Klaartje Drommel geb.
Keur, oud 74 jaar; Annetta Hendrika
Roest, geb. Baksteen, oud 89 jaar;
IdaTheodora Sellmeijergeb Hondeman, oud 76 jaar; Marinus Theodorus
Jansen, oud 76 jaar; John Jürgen
Jelle Pieters, oud 17 jaar; Jan Marie
Groen, oud 65 jaar; Sara Catharina
Otte geb Swagerman, oud 87 jaar;
Trijntje Ramkema geb. de Wolf, oud
72 jaar.

nieuws
kort & klein
• Op woensdag 19 oktober a.s. zal
Jelly's Boetiek onder auspiciën van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen kring Zandvoort een modeshow
verzorgen van z.g. second hand clothes.
De mannequins presenteren zich 's middags om 2 uur in het Gemeenschapshuis. Een unieke gelegenheid voor moderne vrouwen die graag leuk gekleed
gaan en daarmee toch hun garderobebudget niet willen overschrijden. Iedereen is hartelijk welkom, met dien verstande dat leden f.2,50 betalen en nietleden een gulden meer.

horeka krijgt haar zin
met steun uit den haag
spullen werden op straat gezet of vernield .
Enkele weken terug eskaleerde de
situatie rond het gekraakte pand aan
de Van Bossestraat. 'Beheerder' Kalloe was in alle gevallen betrokken bij
diverse akties van knokploegen, intimidaties en lijfelijk geweld. Op 24
september j.l braken 5 mannen het
pand binnen en gijselden de aanwezigen onder bedreiging van messen.
De politie moest hen ontzetten Een
aanklacht hierover is inmiddels na
een politieonderzoek doorgestuurd
naar de officier van justitie. Belonje
wordt in de beschuldigingen verantwoordelijk gesteld voor zijn eigen
akties en voor die van zijn beheerder
In een brief van het advokatenkollektief Staatsliedenbuurt wordt gesproken van een onrechtmatige daad
'aangezien u als eigenaar profiteert
van het strafbare gedrag van uw beheerder'. De briefschrijvers konkluderen dat Belonje niet langer gehandhaafd kan blijven in het gemeentelijk apparaat van Zandvoort.
Nu deze affaire, die al veel langer,
maar dan in de smoezelige geruchtensfeer over de tong ging in het
dorp, aan het daglicht is gekomen,
zwart op wit staat, dient er natuurlijk
onverwijld duidelijkheid te komen
over de preciese toedracht en de positie van de ambtenaar. De eerst
aangewezene om de spinnewebben
te verwijderen is Belonje zelf. Nerveus en ontdaan, maar zonder terughoudendheid gaf hij antwoord op de
vragen die de koerant hem stelde.
Zijn versie van de gang van zaken
volgt hieronder.
Belonje heeft zich na een erfenis
in '74 en '75 panden verworven in
de hoofdstad. Na zijn aanstelling in
Zandvoort als ambtenaar van volkshuisvesting, is hij er zich gaandeweg

van bewust geworden dat dat een
mogelijk konfliktrijke kombinatie kon
opleveren met zijn positie als meervoudig huiseigenaar. 'Als ambtenaar
moest ik er vanaf, zo zegt hij nu. Op
1 juni 1981 heeft hij daarom het huis
aan de Van Beuningenstraat ekonomies overgedragen' aan Kalloe, 15
juli 1982 volgde het pand Van Bossestraat In lekentaai betreft het een verkoop met uitgestelde betaling, waarbij de koper geheel bevoegd wordt
en alle lasten en zorg te dragen krijgt.
'Ik wilde er niets meer mee te maken
hebben, zegt Belonje, ook al kon Kalloe niet betalen. Het is één grote
kraakbuurt daar, ik kon me geen
narigheid permitteren '
Hij acht zich na de ekonomiese overdracht dan ook niet verantwoordelijk
voor het knokploeggeweld. 'Ik heb
daar niets mee te maken. Ik kan me
daar toch niet als een beest gedragen en tegelijk hier de burgers te
woord staan"7'De onduidelijkheid
over zijn positie is te wijten aan het
feit dat hij zijn twee panden feitelijk
uit handen heeft gegeven maar juridies en voor het kadaster nog eigenaar is. zo begrijpen wij
lees verder op pag.2

De zandvoortse horeka-ondernemers
krijgen ten lange leste toch hun zin.
Al geruime tijd ijverden ze voor afschaffing van de drank- en horekabelasting, maar tot nu toe vergeefs.

Een glas met goudgeel brouwersvocht zal er overigens niet goedkoper op worden. De relatief kleine
besparing wordt volledig teniet gedaan door nieuwe financiële zorgen
Maandagochtend klaagde HanzeVorige week heeft de ministerraad
voorzitter Moerenburg in de komechter besloten die heffing per 1 janu- missie midden- en kleinbedrijf steen
ari a.s maar helemaal af te schaffen
en been over de kostenstijgingen
en er kompensatie voor te vinden in
die de ondernemers te verduren krijeen algemene aksijnsverhoging. Bij
gen als zij hun afval moeten zien
het vvd-cda kabinet heeft de horeka
kwijt te raken volgens de nieuwe richtmeer oor gevonden voor haar -niet
lijnen van de gemeente Niet alleen zulalleen plaatselijke- argumenten, dan
len ze voor de volle 100% kostdekbij de lokale vvd-inspraak nu komkend gaan betalen voor de vuilverbinatie
werking, maar ze dienen ook een
dure kontamer aan te schaffen De
Teruy naar Zandvoort waar het kollekleinste vuillaadbak, 500 liter, kost
ge in de kommissie midden en kleinal bijna f 600 -. Veel winkeliers mebedrijf geruime tijd werd bestookt
nen echter genoeg te hebben aan
door de vertegenwoordigers van
een enigszins aangepaste prullenbak
de dranken voelen weinig voor de kostbare,
maar verplicht gestelde, overkapacide drank- en eethuisuitbaters met
teit
verzoeken om de 'diskriminerende'
belasting overboord te zetten, het
Het bestuur van de badplaats is niet
was deze ondernemers een raadsel
onvermurwbaar als het zandvoorts winwaarom wei een pilsje maar geen
kelglone betreft Bestudeerd zal workomkommers of dmkytoy aan de eksden of de kleintjes onder de eksploitra tol moesten geloven. Het getanten een ontheffing kunnen krijmeentebestuur was niet gevoelig
gen of wellicht onderling mogen savoor het verhaal, maar heeft na het
menwerken om één kontamer vol te
kabinetsbesluit weinig keus. De 190
krijgen
zandvoortse vergunningen leveren
de kustgemeente jaarlijks f 34.000 op, dat zal men nu ergens anders vandaan moeten halen

Vrijwillige Hulpverlening
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SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
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wordt donateur

van
GREENPEACE

In het begin van deze
eeuw prijkte aan de
Noordboulevard het
vermaarde Grand
Hotel, dat evenals hotel d'Orange, Groot
Badhuis en het Kurhaus een kaviaar- en
champagnereputatie
had.

ambtenaar van volkshuisvesting beticht
van onoirbare praktijken met woningbezit

Heeft hij het als ambtenaar op een
akkoordje gegooid met de Amsterdamse Huizenhandel9 Nee. zegt
Belonje. ik ben als privépersoon opgetreden Ik heb het met de kraakster
soepel proberen te regelen Eerst
een woning van mijn zuster aangeboden als tijdelijk onderdak. Het zou na
enige jaren gesloopt worden. Daarna
heb ik die huizenmaatschappij gevraagd of ze voor mij een dringend
geval konden oplossen. Ik heb mij
niet als ambtenaar gemeld, maar ze
kennen mij natuurlijk wel als zodanig
Die maatschappij heeft hier huizen
aan de Hogeweg en Oranjestraat. Ik
heb zeker niet gesuggereerd dat het
om een zandvoorts noodgeval ging.
dat kan ook niet. in Amsterdam heb
je gewoon een urgentie nodig wil je
in aanmerking komen (behalve bij
heel goedkope en heel dure huizen,
red )
Met name deze laatste passage
maakt zichtbaar hoe precair de positie van een ambtenaar kan worden
als er belangenverstrengeling om
de hoek komt kijken Uit Belonjes
woorden blijkt dat hij zich daar ook
terdege van bewust is geweest Nu
is niet alleen hijzelf in opspraak gekomen, maar staat tevens de goede
naam van de dienst volkshuisvesting
op het spel Belonje overweegt overigens gerechtelijke staopen om zich
van alle blaam te zuiveren

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

GEREFORMEERDE KERK
zondag 16 oktober a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 9 oktober a.s.:
10.30 uur: Ds. C.P. Hoekema, Heereveen.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 15 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering,
zondag 16 oktober a.s.:
09.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
st. Caecilia kerkkoor.

onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

vervolg pag.1

Over het verwijt dat hij half maart,
vóór de overdracht, een etagedeur
heeft trachten te forceren zegt Belonje' ik heb tegen de deur staan
duwen, dat klopt, maar het was dan
ook een rare situatie. De vorige bewoner had per 1 april opgezegd, was al
vertrokken Toen ik kwam kijken
bleek het ineens bezet'. Ook het dreigen met een knokploeg wijst hij van
de hand ' Ik heb gezegd' ik kan niet
instaan voor de nieuwe eigenaar. Ik
wist dat het een heetgebakerd figuur
was Het zal zeker als een waarschuwing en mogelijk dreigend geklonken hebben

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

HERVORMDE KERK
zondag 16 oktober a.s.:
10.00 uur: bevestiging en intrede van
Ds. J.A van Leeuwen,
mmv. herv. kerkkoor.

Het gemeentebestuur neemt de zaak
ernstig op. Volgens sekretaris
Merts zullen b en w zich op korte
termijn beraden of direkt maatregelen op zijn plaats zijn of dat een nader onderzoek nodig is. 'Er is het nodige voorgevallen en dat geeft aanleiding tot een groot aantal vragen, aldus Merts. 'Als er iets mis is. komt
dat boven water. Maar ook moet gezegd worden dat de mensen van deze

dienst en van bijv. sociale zaken,
voortdurend in een glazen huisje
zitten.'
Des te meer reden dunkt ons om de
scherven grondig op te ruimen. Er
mag geen spoor van twijfel blijven bestaan over schuld of onschuld. Dat is
het enige waar het ambtenarenkorps
bij gebaat is.

medische dienst
belangrijke adressen
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

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst*
worden 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
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023-320202 (dag en nacht).

nieuw politieburo in'
rende projekt moet nu dus aanzienlijk
gewijzigd worden. Er zal gekozen worden voor een vorm van systeembouw.
In de 5 miljoen zit overigens niet alleen
de bouwprijs maar ook de sloopkosten
van het oude gebouw aan de Hogeweg
en de tijdelijke huisvesting van de agenVolgens wethouder Flieringa heeft het
ten in kontainerbarakken moet er van
ministerie van sociale zaken 30 miljoen
betaald worden. De omstreden lokatiebeschikbaar gesteld uit het fonds voor
keuze van de Hogeweg is de laatste tijd
de werkvoorziening. Een aantal buro's
opnieuw ter sprake gekomen in de kommoeten daarvan gerealiseerd worden,
waarbij Zandvoort samen met o.a. Veen- missies. Sommigen, waaronder burgedam, Rotterdam en Leiden op de eerste meester Machielsen geven uit stedebouwkundig oogpunt dé voorkeur aan
rang zit. 5 miljoen krijgt de badplaats
het terrein van Sterre der Zee. Nu daar
als het touwtrekken tussen de rijksbewindslieden van binnenlandse zaken, so- de procedure voor woningbouw nageciale zaken en ekonomiese zaken achnoeg rond is, is evenwel niemand geneter de rug is. Voorwaarde zal in ieder
gen om de nieuwbouw alsnog over te hegeval zijn dat plm. 70 °/o van het werk
velen naar die markante plaats. De ooit
wordt verricht door mensen die op dit
felle diskussie daarover is voorgoed
moment als langdurig werkeloze bouw
voorbij.
vakkers staan ingeschreven.
Als het genootschap van ministers eind
oktober tot overeenstemming kan komen over de toewijzing, zal een nieuw
politieburo in Zandvoort niet lang meer
op zich laten wachten.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7, 3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

De kosten van het oude plan om de
nieuwbouw gestalte te geven, waren geraamd op 7 miljoen. Dat energiebespa-

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

o-.

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.

met welhaars topografiese nauwkeurigheid -zij slaat werkelijk geen waarneembare dakpan én
tuimelaar over- heeft Emmy Vrijberghe de Koning opnieuw een bekende lokatie in het dorpscentrum
m beeld gebracht. Het dorpsplein van Zandvoort (formaat 42,5 x 14,5 cm,te gebruiken als wenskaart
of relatiegeschenk) is vanaf heden tegen betaling van f 1,50 verkrijgbaar in de galerie van Emmy aan
Gasthuisplein 9c. Openingtijden dagelijks van 13.30 uur- 16.00 uur, uitgezonderd de eerste drie
dagen van de week.

aukema: de regering schopt
en b en w schoooen door
Tijdens de financiële beschouwingen, begin deze week gehouden
in de raadskommissie, heeft de socialist Aukema in een venijnig betoog
het beleidsplan '84 van b en w op de
hak genomen en alternatieven gepresenteerd.

Ook het klakkeloos doorvoeren van
een 5% korting op alle subsidies zonder per geval de gevolgen te bezien,
wees hij resoluut van de hand. Tenslotte toonde hij de tegenstrijdigheid in het gemeentelijk belastingbeleid aan. De huidige koalitie bepleit het profijtbeginsel -burgers moeten voor geleverde diensten redelijk
betalen- maar weigert de gemeentelijke tarieven trendmatig te verhogen met een inflatiekorrektie. Daarentegen laat het wel eigenaars en
huurders opdraaien voor een stijging
van de onroerend goed belasting,
de komende tijd waarschijnlijk met 4%
per jaar, nog afgezien van een ogbtariefsverhoging. De pvdazal een
voorstel indienen om dat om te
draaien. Voor geleverde diensten
(leges, paspoorten en vele andere
zakenjmoet meer betaald worden, de
ogb gebruiksheffing kan omlaag
met f 75.000.-.

Schamper liet de pvda-er zich uit
over de ondergangsstemming die
het kollege bij voortduring teistert.
'U blijft steken in een opsomming van
financiële ellende en rampspoed die
het rijk over ons uitstort, zo zei hij.
'het is uw alibi om met de armen in
de hoogte te blijven zitten, om niets
anders te doen dan op de winkel te
passen en zelfs dat nog slecht.'
De eks-wethouder verweet het kollege een vals beeld te geven van de
financiële positie van Zandvoort.
Gemiddeld, rekende hij voorjs het
begrotingstekort de laatste tien jaar
niet gestegen. Integendeel. In '75
was dat een half miljoen op een begroting van 28 miljoen, in '77 hetzelfde t.o.v. 38 miljoen en nu
f 470.000.- op een totaal van 59 miljoen. De reserves stegen bovendien
in drie jaar tijd met een miljoen en
groeien in '84 zeker met 5 ton. Geen
enkele reden om zo in de put te zitten.
'Met een blik op oneindig en het verstand op nul schuift u de rijksbezuinigingen door naar de burgers. Er
wordt geen afweging gemaakt, geen
enkele visie ten beste gegeven, niet
gekeken naar de gevolgen, geen alternatieven bedacht. Het rijk schopt
en u schopt door.' Het was krachtige
taal van het oppositionele raadslid,
waar de meeste aanwezigen, of ze
het er mee eens waren of niet, met
genoegen naar luisterden.

De socialist gaf voorbeelden van een
andere aanpak. De ontmanteling van
'dat grote kultuurgoed' de bibliotheek,
zou verhinderd kunnen worden als
Zandvoort, nog steeds een van de
rijkere gemeenten in het land, gedurende 2 jaar de rijkskortingen voor
haar rekening nam. 'We kunnen dat
niet bij alles doen en niet tot in het
oneindige, wel kunnen we zelf prioriteiten stellen,' aldus Aukema.

nooit gedacht dat een barak
zo gerieflijk kon zijn
Letterlijk genomen zijn het inderdaad
'houten noodwoningen' maar het is
wel de laatste benaming die men de
geriefelijke appartementen die 72
bewoners van het Huis in de Duinen
in verband met de renovatie onlangs
betrokken, zou willen geven.

De looptrainingen die de Academy
for Asian Fighting Arts het afgelopen
seizoen heeft georganiseerd zijn
suksesvol verlopen.
Ondanks het hete zomerweer kwamen er iedere week gemiddeld 15
mannen en vrouwen opdagen. Hun
konditie is in 2 maanden tijd aanmerkelijk verbeterd. Dat bleek wel
bij twee tijd-kontrole-lopen die
met een tussenpoos van 6 weken
werden gehouden. De groep liep het
parkoers gemiddeld 10% sneller, de
tijd van herstel, gemeten aan het hartritme, was heel wat korter dan bij
de aanvang.
Het sukses van deze zomertraining
heeft Afafa doen besluiten door
te gaan. Het ligt in de bedoeling om
te trainen voor strand-, duin- en
boslopen en in de toekomst mogelijk
door te stoten naar het echte atletiekgebeuren. De oefening wordt uitgebreid met een op het lopen gerichte
krachttraining in het verenigingsgebouw aan de Brugstraat. De nieuwe sporttak gaat van start onder de
naam Afafa-atletiek. Men hoopt dat
veel zandvoorters zich daarbij zullen
aansluiten om aan te tonen dat er beweging in de badplaats zit.
Wie ouder dan 17 jaar is en zin heeft
om mee te doen, kan vrijdagavond om
19.45 uur langskomen bij de tunneloost in nieuw noord. Daar is het beginpunt van de looptrainingen. Voor
nadere inlichtingen kan men bellen
met tel. 1 31 15, 1 64 96 of 1 61 57.

eanduoortee NoeraiV

'U zit met een overmacht aan zetels
en onmacht aan ideeën' zo besloot
Aukema zijn verhaal. 'Kop op kollege,
nog maar 2 begrotingen en u krijgt
de kans om de uitgebluste fakkel
over te dragen aan uw opvolgers. Die
kunnen haar dan weer aansteken.'

Zoals bekend gingen aanvankelijke
plannen om de zesendertig nieuw gebouwde flatwoningen op het terrein
van het bejaardenhuis eerst te gebruiken voor tijdelijke opvang gedurende de renovatie niet door omdat de gemeente Zandvoort er de
voorkeur aan gaf ze direkt te bestemmen voor permanente bewoners.
Naarstig zoeken naar een tijdelijk
onderkomen elders leverde niets op,
ook al omdat het financieel niet mogelijk was. De toestemming van de
gemeente voor montabouw langs de
mevr. Kraan-Meeth

gehele Herman Heijersmansweg
bracht dan ook de oplossing voor dit
netelige probleem. Belangrijk was
dat de leden van de bewonerskommissie, bij wie de mede-beslissing
lag, zich akkoord verklaarden en dat
de organisatie van het Huis in de
Duinen één geheel zou blijven.
Het in drie maanden tijds van de
grond gekomen 'Nooitgedacht' (een
veelzeggende naam die bij een onder
de bewoners gehouden prijsvraag
uit de bus kwam) is een vleugel
waarin de appartementen, bestaande uit een flinke kamer, een keukenblok en een eigen toilet, zijn ondergebracht. Verder bevat 'Nooitgedacht'
een sfeervolle receptie, een ziekenafdeling, een zusterspost, een dokterswacht- en spreekkamer, een paar ziekenkamers en een werkruimte voor de
fysiotherapeut, alles heel licht gehouden. Bijzonder belangrijk is de
centrale brandmeldings-installatie
waarop alle appartementen zijn aangesloten en die meldingen onmid-dellijk doorgeeft aan de betreffende

brandweerorganisaties. Direkteur
Brabander is heel kontent dat de in
een draaiboek vastgelegde verhuizing, waaraan niet minder dan 38 verhuizers te pas kwamen, naar wens is
verlopen en ziet de tweede fase dan
ook vol vertrouwen tegemoet. Tot
half maart, mogelijk begin april, blijven de onlangs verhuisde bewoners
in hun tijdelijke woning om daarna
plaats te maken voor de tweede
ploeg. Volgend jaar december is hopelijk de zaak rond, aldus de heer Brabander. Dat de zaak dan niet alleen
rond maar ook heel mooi zal zijn is
zeker. Naast de konversatiezaal zijn
namelijk op panelen de materialen
te zien waarmee het interieur van het
bejaardentehuis een geheel ander aanzien zal krijgen: op elkaar afgestemde tinten voor vitrage, overgordijnen,
stoelbekleding en vloerbedekking
waarbij ieder afdeling een eigen kleur
krijgt. De kommissie stoffering en
meubilering bestaat uit vier bewoners, vier personeelsleden en direkteur Brabander en zal door een binnenhuis-architekt met advies terzijde
worden gestaan. Het wordt ernst
met de renovatie! Nooit gedacht!

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

ministerie van verkeer en waterstaat

rijkswaterstaat
directie noordzee
Wet verontreiniging zeewater
De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat
in de directie Noordzee maakt, gelet op artikel 31 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, namens
de ministervan Verkeer en Waterstaat bekend, dat de
minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij beschikking
van 28 september 1983, nr. RRW 50904, aan de
hoofdingenieur-directeurvan de Rijkswaterstaat in de
directie Noord-Holland te Haarlem een ontheffing
heeft verleend ingevolge de Wet verontreiniging
zeewater voor het storten in zee van baggerspecie,
afkomstig van onderhoudsbaggerwerk in de nieuwe
buitenhaven, de oude buitenhaven, de buitenkanalen
en de toeleidingskanalen naar de sluizen van
IJmuiden.
Oe beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen
bij de directie Noordzee, Kbopmansstraat 1 te Rijswijk
<ZH) ter inzage vanaf 7 oktober 1983 tot en met 7.
november 1983, elke werkdag van 08.00 uurtot 17.00
uur en elke donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Tijdens kantooruren kan' desgewenst mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 5 november
1983 beroep open bij de Kroon voor de aanvrager,
alsmede voor een ieder die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest bezwaren in te brengen
tegen de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare
Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de geschillen van
bestuur, Krieuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.
Oe 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 tot schorsing
van de beschikking danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening.
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
beroep is beslist.
Rijswijk, 28 sepember 1983
OE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR.
ir. C. van der Burgt.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ROELOF VAN DRIESTEN

seizoen 1983 -1984

SERIE Z-ll „ER WAS EENS .
Concertgebouw Haarlem • 14.3O uur
3 concerten op zondagmiddagen
eerste concert op 16 oktober a.s. vervolgens 11 december
en 26 februari
gastdingenten : JAN COBER. JAN STIJLEN
solisten
MARTINEBIJL LUC LUTZ. MANUS WILLEMSE- vertellers
abonnement 3 concerten f 40c.j.p. geldig
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene! n) abonnement serie Z-ll / 15,-.
GEADVISEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR.
Kaartverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Concertgebouw.
Lange Begijnestraat 13. Haarlem van 10-15 uur: tel. 023-320994 van 12-15 uur.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

maak liever zelf uw auto leeg
voordat een ander het doet.

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u

auto
en buit
uit'f zicht

VOORBEREID INGSBESLUIT

UNI FLANEL SHIRTS
5 kleuren
f 39,90

Zandvoort, 4 oktober 1983.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

PE6RATIS
ENERGIE-WIJZER
EN KOOP DAN

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 27 september 1983 op grond van artikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor het
perceel grond gelegen aan de Brederodestraat 67 een bestemmingsplan wordt voorbereid. Bedoeld besluit ligt met bijbehorende
tekening, waarop met rode omlijning het gebied is aangegeven ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage en wel op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(geopend van 08.30 - 12.30 uur).

rCEMEENl

KERK*TR.20

• TEL: 13196

KOELKAST
(of 'n wasautomaat, of 'n afwasmachine, of 'n diepvriezer)
De energie-wijzers vertellen u precies met
welke apparaten u stroom en geld kunt sparen.
Vraag ernaar bij uw
energiebedrijf!

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

Bijna alle

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

öriöiiröepers
A. Rltman •

1948

-

1983

35 jaar tandtechnlker

1973

-

1983

tien jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Te huur voor alleenstaande bejaarde heer
voor permanente
bewoning 2-kamerflat
in het Schuitengat.
Tel, 16705. •

R. DRENTH, arts
geen praktijk
tot 31 oktober.
waarnemers:
Dr Anderson
Dr Flieringa
Dr Zwerver

J. BLUYS

ZON-en SNEEUW
VAKANTIEGIDSEN
voor de komende winter
zijn bij ons binnengekomen.

HAAL ZE GRATIS AF BIJ:

REISBUREAU
KERKMAN
Giott! Krocht 20
Zundvooit
Telefoon 02507 12560, 1 3203

Haltestraat 65. tal. 12060
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorhMfl Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort)
Vcrbindinasws* 38
BtoemmdMl
Telefoon 023-260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Te koop aangeboden
Allegro 1300 Station
bouwj. '78 i.z.g.st.
Prijs f. 1650,tel. 19126

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beeckmanstreat 33
totofoonl 2206 oM 4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING -

centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf
ratima is gek op dieren Toch zal je haar met gauw een hond
zien amen Wat heeft dat meisje tegen honden7 vraay je je af
He: antwoord is simpel
Fatima 11, Moslim En volgens de Islam is een hond een onrem dier dat je bijvoorbeeld nooit in huis zal nemen Het is goed
om dat even te weten als |e met je hond een bezoek wilt gaan
brengen aan Fatima
Net zoals het goed is om even te weten dat er in Nederland
kinderen wonen van een heleboel velschillende nationaliteiten
en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen
echt met allemaal hetzelfde zijn t Zou trouwens een saaie boel
worden

Leuk dat we in Nederland
niet allemaal hetzelfde zijn.

uw •ncwid instsltatiajlx
wwarrnsng, •kcomHlonsna <
zowel nieuw rt> otxtort^oud^.

kamtcttnah onr»a«üa«t 38/aandvoort l
telefoon 02507-18484*

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien pok
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in
amsterdam / meuwendijk 37 / 020 - 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / 02507 - 1 35 80

n

83e jaargang no. 79

dinsdag 18 oktober 1983

eanduüorrse

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 hall jaar, f 37.50 per post

horekaruzie biedt werkgelegenheid
voor juristen, rechters en kuratoren

J110UWS

Koopmó
RodeRruis

kÖrt;& klein-

Rechters, notarissen, kuratoren en
advokaten. Ze hebben handenvol
werk en een goed belegde boterham
aan het zandvoortse Bouwesbedrijf.
Lijvige dossiers moeten er aan te
leggen zijn over de verwikkelingen
waarin het hotel de laatste jaren de
hoofdrol speelt. En het houdt maar
niet op. Elke week weer is er nieuws.
Als dat die naam nog mag hebben.
Een samenvatting, zoals bij voetbalwedstrijden die teveel reklame tonen,
moet voldoende zijn. Ook anti-reklame heeft tenslotte zijn grenzen.

waterstanden

De besloten vennootschap die Bouweshotel sinds kort is, heeft toestemming van de rechter gekregen om
beslag te leggen op het onroerend
goed van de heer Nees, die als eksploitant van nachtklup-disko Cecils
op zijn beurt de privebezittingen van
bouweshotelier Meerburg onder de
hamer mag brengen. Gelijk oversteken is er niet bij want Nees en kompagnon Lock hebben een claim van
6 ton op Meerburg en staan zelf
voor het onnozele bedrag van
f 60.000.- in het krijt.
Het juridies steekspel, waar de heren niet warm of koud van worden
kwam aan het rollen toen Meerburg
zijn belofte om een nachtklupvergunning tot 5 uur 's morgens te regelen
voor de Cecils-pachters, niet kon nakomen. Burgemeester Machielsen liet
zich niet inpakken en weigerde de
vergunning met een beroep op de
openbare orde Het nachtelijk vertier in de badplaats heeft de afgelopen maanden voor veel ongeregeldheden gezorgd. Zowel raadsleden
als middenstanders hebben meermalen gepleit voor een strenge aanpak
daarvan en regulerende verordeningen om de horekasektor in het gareel te brengen of te houden. De burgervaderlijke houding zal volgens de
laatste berichten niet snel veranderen.
Ook al snijden sommige ondernemers elkaar de keel af. •

sport-spel
Zondag 30 oktober wordt er op de
fietscrossbaan aan de Thomsonstraat
-nabij tunnel oost- een wedstrijd gehouden ter afsluiting van het seizoen.
Aan deze wedstrijd die om 14.00 uur
begint kan worden deelgenomen
door jongens en meisjes tot en met
16 jaar. Bij betaling van f 2,50 is inschrijving mogelijk op de wedstrijddag zelf van 12.00 tot 13.00 uur. Maar
de fietsentoesiasten kunnen ook van
te voren inschrijfformulieren halen
op de bekende adressen, bij mickey
snacks in noord of bij Versteege in
het centrum. Elke jongeling in het
bezit van een cross-rijwiel is welkom,
lid van de fietscrossvereniging Zandvoort of niet. Die organisatie kan trouwens nog heel wat leden gebruiken.
De kontributie bedraagt f 40.- per
jaar en dat is inklusief een ongevallenverzekering en toezending van
het nu al populaire kluoblad. Ook doi_ nateursworden met open armen
ontvangen. Zij kunnen het verenigingswerk ondersteunen met giften vanaf
f 25.- per jaar. Voor aanmeldingen
of inlichtingen staat Paul Buisman
klaar, Lorentzstraat 100, telefoon
17736 of Rob Vrees, Lorentzstraat 59,
telefoon 17916.

LW

HW

09.46
10.22
10.57
11.30
12.00
12.27
12.58
13.40
14.27
15.18
16.20
17.37
19.01

14.06
14.40
15.12
15.42
16.13
16.45
17.21
17.59
18.39
19.32
20.49
22.22
23.51

LW
22.05
22.40
23.11
23.40
00.12
00.45
01.21
01.58
02.39
03.34
04.51
06.23
07.51

adviesdiensten
WETSWÏNKEL

en 't houdt maar niet op ...

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

zvm slecht op dreef
De twee zeges in het bekertoernooi
leken veelbelovend, maar Zandvoortmeeuwen is er in de kompetitie nog
niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. De drie uitwedstrijden leverden
tot nog toe precies één punt op. Te
weinig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.
Afgelopen zondag sneuvelden de
ambities van de kustbewoners in een
letterlijk stormachtig duel tegen WFC
uit Wormerveer, dat op eigen terrein
een magere maar verdiende overwinning behaalde. Tot aan de rust bleven de zandvoorters overeind tegen
de sterkere tegenstanders en dat
was vooral te danken aan de stugge
barrière die de ZVM-defensie opwierp en het klasse-werk van keeper
Steffers. Circa 800 toeschouwers trotseerden de elementen om het goed
kombinerende WFC aan te moedigen.
De straffe tegenwind droeg er aan bij
dat de klup uit Wormerveer niet toekwam aan het beslissende schot.
In de 2e helft kreeg ZVM het zwaar te
verduren onder de verhevigde aanvallen. Bij de eerste pogingen misten de WFC-ers nog precisie of greep
Steffers op tijd in, maar in de 12e minuut kapituleerde het sluitstuk van de
zandvoortse afweer. Een door
Benny Min genomen vrije trap zeilde
onder de zvm-doelman door in het
doel, 1-0. WFC bleef aandringen en
werd alleen afgeleid van zijn offensieve plannen als de meeuwenspelers zo nu en dan een tegenaanval
opzetten. Zo soleerde Jos van der
Meij zich knap door de vijandelijke
verdediging, maar hij zag geen kans
om die individuele aktie te bekronen.
Halverwege de 2e spelperiode werden Marcel Schoorl en Norbert Vis-

sers vervangen door Sprenkeling en
Steef Water Dat bracht een opleving
van het zandvoortse spel teweeg en
gaf uitzicht op de gelijkmaker. Dat
kwam er echter niet van, de 1-0
stand bleef tot het bittere einde op
het skorebord staan.
Volende week speelt ZVM zijn eerste
thuiswedstrijd tegen koploper ZFC

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.

• Snelheidskontroles binnen de gemeentegrenzen, vorige week maandag en vrijdag gehouden, leverden
weer een rijke oogst op van automobilisten die meer haast hadden
dan veiligheidshalve is toegestaan.
In totaal 69 hardrijders werden op de
bon geslingerd. De hoogste snelheid
die werd genoteerd was 98 km. per
uur.
• Volgende week dinsdag 26 oktober komt de emancipatiekommissie
om 20.00 uur in het raadhuis bijeen.
Ter sprake komt onder meer het gebruik van de vrouwenruimte in de
Jos. v.d. Endenschool en het projekt
'emancipatie in het onderwijs'.
O De kollektanten die onlangs ten
behoeve van de Nier stichting Nederland in Zandvoort en Bentveld op
pad gingen, hebben het respektabele
bedrag van f 10.000,30 bijeengebracht. De kol lekte ten bate van de
'vereniging voor het welzijn der dieren', gehouden rond dierendag, leverde netto f 6.643,90 op. Beide organisaties danken de kollektanten en de
milde gevers voor het welslagen van
de inzamelakties.
• De stichting EVA organiseert een
kursus maatschappij-leer. Doel is het
bevorderen van inzicht in maatschappelijke ontwikkeling, toegespitst op
en bekeken vanuit de positie van de
vrouw. De kursus, die 10 wekelijkse
bijeenkomsten omvat en f 30- kost,
neemt een aanvang op donderdagavond 27 oktober in de Jos. v.d. Endenschool, Nic Beet ;laan 14. Inlichtingen en aanmeldingen bij Ria Strik,
tel. 18929.

nieuwe predikant hervormde kerk

Zondagmorgen is Ds.J.A.van Leeuwen in een propvolle kerk bevestigd tot predikant van de Hervormde Gemeente in Zandvoort. De belangstelling voor zijn intrede in het ambt was buitengewoon groot, niet alleen van de hervormde gemeenschap uit de wijde omgeving van Zandvoort,
maar ook van gemeentenaren uit de vorige standplaats van de 49-jarige dominee, het friese Steggerda en van familie en bekenden. Tijdens de dienst begroette de heer C.Stam de nieuwe predikant namens de kerkraad, mevrouw Wassenaar deed dat namens de katholieke gemeenschap.
Tallozen schudden het domineesechtpaar voor de kansel de hand, vele anderen maakten kennis
met hen,na afloop van de dienst,in het teugdhuis achter de kerk.

maatschappelijk werk voor
open gesprek met wethouder
De katholieke instelling voor maatschappelijk- en welzijnswerk, de l M W,
heeft in een brief gereageerd op de
berichten dat het gemeentebestuur
van Zandvoort de subsidie aan deze
partikuliere stichting wil afbouwen.
Het kollege wil op langere termijn
het vrijkomende geld ten goede laten komen aan de gemeentelijke
sociale dienst om meer maatschappelijk werkers aan te trekken.

ONTTREKKING WEGEN AAN HET
OPENBAAR VERKEER

"7

Initiatieven in die richting, bekend
gemaakt door wethouder Jongsma
in een raadskommissie, hebben niet
zozeer bij de instelling zelf als wel
bij haar kliënten grote verontrusting
gewekt. Medewerkers en direktie
van de stichting zijn hoogst verbaasd
omdat in een eerder kennismakingsgesprek tussen de wethouder en de
nieuwe direkteur Peter Holst met
geen woord is gerept over deze plannen.

maatschappelijk werk is niet somber gestemd over toekomst
van haar filiaal in Zandvoort

A/Vij zullen de gemeente in onze
onderhandelingen niet op gelijke
wijze verrassen met mededelingen
die nauwelijks bestaansgrond hebben, maar het gesprek op een open
en duidelijke wijze voeren', aldus het
schrijven. In de raadsvoorstellen is
gesproken over de problemen rond
het funktioneren van het maatschappelijk werk aan de Noorderstraat. Volgens de IMW is een dergelijke formulering uit den boze. Man en paard noemen of zo'n suggestie achterwege
laten, is het advies. Ook de gedachtengang die aan de verfoeide plannen
ten grondslag ligt is, zo meent Holst,
twijfelachtig en tegenstrijdig. Juist
omdat de gemeentelijke sociale dienst
de groeiende werkdruk niet aan kan,
is de IMW hard nodig om de lakune
in de niet-financiële hulpverlening op
te vullen. Die redenering omdraaien
is voorbijgaan aan het feit dat de
maatschappelijk werkers van de instelling een antwoord geven op een
heel andere hulpvraag.

Volgens Holst heeft Jongsma te kennen gegeven dat hij de konflikten
tussen de lokale IMW-ers en de
ambtelijke top van de dienst niet zal
laten meespelen in verdere onderhandelingen. De instelling wil 'deze
belemmerende achtergronden in de
verhoudingen' graag uit de weg ruimen, maar dan wel in een open ge-

'.555.30
Greenpeace
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

sprek. Dat is ook de enige manier om
over de gemeenteplannen te praten.
Direkteur Holst ziet de toekomst
overigens niet somber in: 'Ik ben er
van overtuigd dat de bevolking
van Zandvoort nog lang van onze
diensten gebruik kan en wil maken,'
zo besluit hij zijn reaktie.

werkgroep wil ambtenaar
niet langer als gesprekspartner
De werkgroep huisvesting Zandvoort
heeft in een open brief aan b en w
ogenblikkelijk gereageerd op de
beschuldigingen van onoirbaar gedr ag die een aantal hoofdstedelingen
hebben gericht tegen de zandvoortse ambtenaar bij de dienst volkshuisvesting, waarover wij j.l. vrijdag berichtten.
De werkgroep is van de affaire
rechtstreeks in kennis gesteld door
een van de aanklagers, de woongroep Staatsliedenbuurt in Amsterdam en, daardoor waarschijnlijk, zeer
stellig over de juistheid van de aantijgingen. Volgens hun inlichtingen
heeft de ambtenaar niet alleen zijn
positie bij de dienst misbruikt ten
eigen bate en als huiseigenaar gedreigd met een knokploeg, maar
heeft hij ook opdracht gegeven tot
knokploegoptreden en is zelfs als
leider daarvan opgetreden.

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

Koffieclub Prietpraat
in Zandvoort vraagt een
FLINKE WERKSTER
voor 6 uur per week.
Telefoon 12690 (tussen 10-17 uur).

r

De werkgroepleden menen dat dat
gedrag een smet werpt op de dienst
volkshuisvesting, het aanzien van
deze dienst schaadt, en dat betreuren ze. 'Juist deze ambtenaar, zo zegt
de brief, is belast met het te woord
staan van en direkte hulpverlening
aan woningzoekenden, waarbij hij
met vertrouwelijke gegevens omgaat.
Dat werk vereist volstrekt integere
ambtenaren, aldus het schrijven, elk
spoor van oneerlijke woonruimteverdeling dient te worden vermeden.
De schrijvers zijn van mening dat,
hangende disciplinaire maatregelen,
in ieder geval het kontakt tussen de
bewuste ambtenaar en de woningzoekenden vermeden moet worden. Zelf
willen ze als Stuurgroepleden, niet
meer met hem rond de tafel zitten.
De brief eindigt met de wens: veel
sterkte met het oplossen van dit pijnlijke probleem. Als direkt belanghebbenden zouden ze graag vernemen
welke stappen het dorpsbestuur in
deze zaak gaat nemen.

Een officiële verklaring van b en w
in de vorm van een persbericht over
de positie van de ambtenaar tijdens
het in te stellen onderzoek lijkt ook
de koerant een vereiste. Het betreft
immers geen louter interne aangelegenheid. De burgerij dient een
teken te krijgen dat het kollege dit
niet gemakzuchtig af zal handelen.
Een heldere opstelling is ook nodig
om de dienst volkshuisvesting en
haar medewerkers niet verderin verlegénheid te brengen.
\

TER VISIELEGGING ONTWERPPROGRAMMA SOCIAAL-CULTUREEL
WERK 1984

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
-maken, gelet op artikel 5, lid 8 van de Algemene Procedure Verordening Specifiek Weizijn, bekend, dat het Ontwerp-Programma
Sociaal-Cultureel Werk 1984 van 20 oktober t/m 2 november 1983 voor een ieder ter
inzage ligt in de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34, en in het Raadhuis, Swaluéstraat 2 te Zandvoort. In dit ontwerp-programma zijn ook opgenomen de conceptsubsidienormen t.b.v. de deelverordening
sociaal-cultureel werk.
Gedurende de termijn van tervisielegging
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld
bij ons college bezwaren in te dienen tegen
het ontwerp-programma en de-daarin opgenomen concept-subsidienormen.
De gemeenteraad zal het Sociaal-Cultureel
Programma 1984 en de subsidienormen in
de vergadering 28/29 november 1983
definitief vaststellen. Daarbij zal de raad zich
uitspreken over de ingediende bezwaren.
Zandvoort, 12 oktober 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
-A.H. Merts.
H. Machielsen.

B EN W MOETEN NOG AAN /
ONDERZOEK BEGINNEN /
Het kollege van b en w heeft volgens de laatste berichten nog geen
officiële bijeenkomst gewijd aan de.
perikelen rond volkshuisvestingsambtenaar Belonje. Dat zal er, zo meldt
gemeentesekretaris Merts, deze
week ook nog wel niet van komen.
We zijn eerst nog op zoek naar getekende en onweerlegbare verklaringen, aldus Merts, de tegenpartij
heeft zijn eigen lezing van het gebeurde gegeven. Terecht natuurlijk,
maar dat is voor ons nog niet voldoende:
Zolang het onderzoek duurt blijft
Belonje overigens gewoon zijn werk
doen aan de balie van de dienst. 'Ik
heb geen enkele behoefte om in dit
stadium met grof geschut te werken, zegt de sekretaris. 'Als we hem
weghalen krijgt de buitenwacht al
gauw het idee dat er iets verkeerds
aan de hand is en dat staat nog niet vast.
De ambtenaar van de dienst hebben
intussen geen officieel spreekverbod
opgelegd gekregen, maar dat is een
kwestie van terminologie. Merts:
'Het is gebruikelijk dat de afdelingen er tijdens zo'n procedure het
zwijgen toe doen'.

~•-

Vrijwillige Hulpverlening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort brengen ter openbare kennis,
dat gedurende een termijn van 30 dagen na
heden ter gemeentesecretarie (afdeling Algemene Zaken) op werkdagen van 08.30 uur
tot 12.30 uur en van 13.45 uur tot 16.30
uur voor een ieder ter inzage is gelegd het
ontwerp van een voorstel aan de raad met
het daarbij behorende ontwerpbesluit en de
situatietekening nr. 2 03 40, inzake de onttrekking aan het openbaar verkeer van bepaalde, op genoemde situatietekening aangegeven gedeelten van de Banckertstraat en
de Dr. Smitstraat. Gedurende de termijn van
tervisielegging kunnen door belanghebbenden bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad.
Zandvoort, 12 oktober 1983.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
J. Waaning l.s.
H. Machielsen.

eanduoorrse hoera*

Koffieclub Prietpraat
in Zandvoort vraagt een
VLOT MEISJE
(18 jaar) voor de keuken en de
bediening, plm. 20 uur p.w.
Telefoon l 2690 (tussen 10-17 uur)

omroepers
Te koop aangeboden:
SPIJKERBROEKEN
f 27.50
en verder alle soorten
textiel.
C. van BOEKEL-DUMP
geopend:
Noorder Emmakade 23
t.o. St. Bavo aan de Leidsevaartte Haarlem,
donderdag
van 10.00- 21.00 uur
zaterdag
van 10.00-16.00 uur
Tel. 023-323703
en geopend:
Hendrik Figeeweg 15
Haarlem (Waarderpolder)
maandag t.e.m. vrijdag van
8.20-17.00 uur
Tel. 023-31 62 57

Te huur gevraagd
voor alleenstaande
bejaarde heer voor
permanente bewoning
2-kamerflat in het
Schuitengat. Tel.16705.

A. Rltman •
1948 1983
35Jaartandtechnlker
1973 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

83* JMrgMig no. 80

vrijdag 21 oktober 1983
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gemeente wil nog steeds bouwen in zuid
Het stedebouwkundig brein van de
gemeente Zandvoort, het buro van
Hezik, heeft in maart en april van dit
jaar zijn licht doen schijnen over de
bebouwing van de zuiderduinen.
Het rapport 'ruimtelijke randvoorwaarden' is nu gelijk met de struktuurschets van het kollege naar buiten
gekomen. Het vertelt in nog geen 5
kantjes, aangevuld met hoogtekaarten van het duingebied, op welke
plaatsen huizenbouw mogelijk en
aanvaardbaar is. Van de 4 in de struktuurstudie 1980 genoemde lokaties
is er maar één overgebleven: ter
hoogte van de Savorin Lohmanstraat.
Een nieuwe lokatie is aangegeven in
het duingebied tegenover de Tolweg. Het zijn beide lage en vlakke
terreingedeeltes die al voor een deel
gebruikt worden door volkstuinders
e.a. De studie behandelt een aantal
ruimtelijke aspekten die vooral betrekking hebben op de overgang tussen het te bebouwen terrein en het
overige duingebied. Voordat de
eerste steen er gelegd kan worden
zal eerst de beschikking van eks-minister Gruyters, die een bouwverbod
voor de zuidduinen heeft afgekondigd, ingetrokken moeten worden.
Dan nog moet er lang gestudeerd
worden vanuit civieltechnies, verkeerskundig, landschappelijk en waterhuishoudelijk gezichtspunt. Dat
laatste zal, gezien eerdere reakties
van de amsterdamse waterleidingduinen en de provinciale planologiese
kommissie, wel eens doorslaggevend
kunnen zijn.
Volgens van Hezik is uitvoering van
de plannen akseptabel als men er in
slaagt het omringende hogere duingebied goed te beschermen. Daarom
dient er een doodlopende bebouwing
gerealiseerd te worden die als een
scherm fungeert. Men denkt aan vingervormige uitbreidingen zonder
verbindingen aan heleind. Zo ontstaat er per lokatie een afgesloten
ruimte. Parkeerruimte zoekt het buro
buiten het gebied, wegen en paden
voor auto's, fietsers en voetgangers
mogen niet uitwaaieren buiten het
terrein.

11 oktober -17 oktober 1983.
ondertrouwd: Gerardus Leendert
Medenblik en Cornelia Anthonia
Heesemans; Jan Peter Klijn en Yvonne Gracia Spierings.
gehuwd: Cornelis Leeg water en
Gerda van Loo.
geboren: Brian zoon van M.M. van
der Mije en l. Daub; Johannes Pieter
Arie zoon van J. van der Maas en E.
H.A. van Veen; Aiske dochter H Jongert en L. Paap.
overleden: Lucia Maria van Veen
geb. Mansvelders, oud 92 jaar.

waterstanden
okt.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HW
03.32
04.01
04.28
04.58
05.40
06.26
07.16
08.18
09.36
11.01

LW

HW

11.30
12.00
12.27
12.58
13.40
14.27
15.18
16.20
17.37
19.01

15.42
16.13
16.45
17.21
17.59
18.39
19.32
20.49
22.22
23.51

LW

23.40
00.12
00.45
01.21
01.58
02.39
03.34
04.51
06.23
07.51

de gerasterde blokken op bovenstaande plattegrond stellen de bouwlokaties voor.
heersvorm voor het landschap zoeken. In het gebied is een proces van
natuurlijke afbraak en verpaupering
gaande dat op het eerste gezicht ernstige en blijvende gevolgen lijkt te
hebben, zo staat er te lezen, maar bij

een adekwaat terreinbeheer kan het
allemaal nog best in orde komen. De
bouwers mogen het duinreliëf zo
min mogelijk verstoren en de schaarse
en moeizaam gedijende begroeiing
moet gespaard blijven.

Veel goede wensen met andere
woorden, die door het dure buro allerminst goedkoop aan de man gebracht worden. Of de plannen ook
van veel realiteitszin getuigen is een
andere vraag.

wijkzuster trijnie dijk vertrekt
eind deze maand
Wijkzuster Dijk, bij kollega's en bekenden beter bekend onder haar
roepnaam Trijnie, neemt op 31 oktober a.s. afscheid.

Een moment dat het bestuur van de
zandvoortse kruisvereniging zeker
niet ongemerkt voorbij zal laten
gaan. Al was het alleen maar omdat
Geen huizen pal tegen de duinen aan, zr. Dijk nog de enige van de nu werkzo is de bedoeling, eerst komt er een
zame wijkverpleegkundigen is die bij
brede tuinstrook, zonder paadjes of
de oorspronkelijk zelfstandige verenischuurtjes. Optimisties voegt het rapging hoort. Het samengaan van de
port er aan toe: als er zo gebouwd
diverse kleuren -hel groene, wil-gele
wordt dat ook voetgangers niet kunnen en oranje kruis - en hel opgaan in een
doorsteken naar de duinen, dan beteregionale organisalie is van heel wal
kent dat ekstra bescherming. De gelalerdalum dan haar intrede.
meente moet naar een goede be-

De nu bijna 60-jarige zr. Dijk is in oklober 1972 in de badplaals gekomen, maar haar werk in de gezondheidszorg nam lang daarvoor een
aanvang toen ze na een opleiding
voor kraamverzorgsler in 1951 in
diensl Irad bij hel provinciaal Ziekenhuis Ie Groningen. In de jaren daarna
haalde ze hel diploma ziekenverpleging A, de kraam- en kinderaanlekening en nog voor ze haar wijkaanlekening officieel op zak had werd ze in
1957 al benoemd als wijkzuster in
Tange Alleveer, 'een flink sluk fielsen', zoals ze zegt, van haar geboorlehuis in Nieuwe Pekela, oosl Groningen.
In 1959 kwam ze in de plaals van
oorsprong zelf lerechl, in hel wijkgebouw aldaar. Twee jaar laler waagde ze de sprong naar de andere kanl
van hel land, naar hel verre westen,
en daar is ze gebleven, zij hel niel in
dezelfde gemeente. Elf jaar heeft zr.
Dijk haar goede zorg gegeven aan de
inwoners van Wijk aan Zee en een
deel van Beverwijk. 'Langzaam maar
zeker werden we daar ingeklemd
door de hoogovens, vertelt ze met
afschuw. 'Het raam openzellen voor
frisse luchl, dal kon niel meer. Overal in huis lag hel roei en ijzerstof. Ik
was heei blij dat ik in '72 naar Zandvoort kon komen

gemeente moet zoeken naar goede beheersvorm

Even verheugd waren de inwoners
van de kuslgemeenle die haar in de
elf jaar dal ze hier werkzaam was,
hebben leren kennen als een hartelijke, werkluslige en vooral praktiese
wijkzuster. 'Een doe-mens ben ik,

sport--spel
Gymnastiekvereniging OSS heeft hoop
geput uit de belangstelling voor haar lessen en zal daarom de traditie van de onderlinge wedstrijden voortzetten. Eind
november zullen tijdens de lessen de
juiste data en tijden daarvan bekend gemaakt worden. Binnenkort gaan de leden in een vergadering bekijken hoe
men zich het beste kan voorbereiden
op het naderende 80-jarig jubileum.

zegt ze er zelf van, een echte verpleegster en geen maatschappelijk
werkster. In de opleidingen wordt tegenwoordig die maatschappelijke
kant veel meer benadrukt, een heel
verschil met vroeger'. Het grootste
genoegen heeft zr. Dijk beleefd aan
haar werk in het kader van de kinderhygiéne, daar is door alle jaren haar
hart hel meest naar uit gegaan. Ze
heeft geen enkele moeite om de vervelendsle kanl van haar bezigheden
Ie verwoorden: 'dat is de adminislralie, die slorpt je op en groeit je echt
boven het hoofd'.

• Zelfhulpgroepen nemen een steeds belangrijker plaats in in de hulpverleningswereld. Door met elkaar is praten proberen mensen elkaar te steunen en te bemoedigen. In Zandvoort gaat binnenkort een zelfhulpgroep hyperventilatie
van start. Meer informatie daarover verstrekt de nederlandse stichting hyperventilatie, postbus 70386, 1007 KJ
Spijt van haar aanslaande vertrek heeft
Amsterdam.
ze niel, al zal ze menigeen missen die
ze in haar werk is tegengekomen.
• Dinsdag 1 november, om 20.00 uur,
'Je komt maar heel weinig aan jezelf
zal de heer J.Attema in hotel Keur
toe met zo'n druk beslaan, hel is
aan de Zeestraat de namen bekend magoed om een keer Ie stoppen. En er
ken van de prijswinnaars van de jaarlijkzijn meer dan genoeg jongeren die
se tuinkeuring. Het avondprogramma,
het over kunnen nemen'. Glimlageorganiseerd door de afd. Zandvoort/
chend relativeert ze haar lakonieke
Bentveld van de kon. maatschappij voor
houding: 'maar zo nu en dan eens
tuinbouw
en plantkunde, heeft een
invallen, dal lijkl me echl heel plefeestelijk tintje en omvat de vertoning
zierig'.
van een kleurrijke film over de vereniging, dia's van bekroonde tuinen, gevels
Maandag 31 oklober vindl de afen balkons en uiteraard de prijsuitreischeidsreceplie plaals. Van 17.00 lol
18.30 uur in hel Gezondheidscenlrum king, waaronder die van de wisselbeker.
aan hel Bealrixplanlsoen.

VIETNAM
VECHT TEGEN
DEGEVOLGEN
VAN 30 JAAR
OORLOG

100 RUSTDORSERS VOOR
ZAAIZAAD-COÖPERATIES

STORTNUOPPOSFGIRO

2592592
komitee wetenschap en
techniek voor Vietnam
brouwersgracht 62 sous
1013 gx amsterdam

familieberichten
INTERCITY VOORLOPIG WÉG UIT ZAIMDVOORT

Vrijwillige Hulpverlening

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

sport - spel

Ik hoop dat het een echte publiekstrekker wordt, sprak burgemeester
Machielsen bij de plechtige doop van de nieuwe intercity-lok, die de naam
en het wapen van de badplaats kreeg. Dat was in mei. Nu rijdt ze niet meer,
is uitgerangeerd, op stal gezet.
Niet voorgoed gelukkig, maar wel tijdens de stipheidsakties die het NSpersoneel dezer dagen is begonnen. Alle intercity-treinen zijn uit de dienst
genomen. Nog maar één maal per uur vertrekt een boemeltje naar HaarI em, het absolute eindpunt van de rit. Daar is het wachten op de aansluitingen met verder bestemmingen. Eén geruststelling kan de reizigers gegeven worden: het lijntje van en naar de kustgemeente lijdt niet aan overbevolking, zelfs niet in de spitsuren. Spookbeelden, opgeroepen door tv-journaalbeelden, van haringen in een ton, daar is geen sprake van.

Badmintonvereniging B.C. Lotus
heeft er geen slecht weekeinde opzitten. De lagere teams kregen het
weliswaar zwaar te verduren maar
de hogere beginnen het juiste
voeten- en vingergevoel te krijgen.
Een aantal van de uitslagen die hieronder volgen liegen er bepaald niet
om: Lotus 1 - Zeemacht 1 4-4; Lotus 2
- H.h. waard'69 2 3-5; Lotus 3 - Veglo 2
6-2; Lotus 4 - Bussum 1 4-4; Lotus 5 Shell 2 8-0; Lotus 6 - Velsen 11 8-0;
Lotus 7 - Umond 4 1-7; Lotus 8 Velsen 8 1-7; Lotus 9 - Pluimbal 1 0-8;
Lotus 10 - CTO 3 2-6; Lotus A1 - Duinwijck A2 0-8; Lotus B2 - Almere Haven B2 1-7; Lotus C1 - Kennemerland
C1 5-3; Lotus C2 - Slotermeer C1 1-7.

omwonenden sterre der zee
vragen om uitstel bouwplan
Vandaag is voor de zoveelste maal
de bebouwing van het terrein waar
voorheen Sterre der Zee stond, onderwerp van bespreking geweest in
het provinciehuis.

Toen vorig jaar juli de protesten van
omwonenden en belanghebbenden
tegen het bouwplan van 63 gestapelde premiehuurwoningen geklonken hadden in het bolwerk van gedeputeerde staten te Haarlem, deden
de noordhollandse bestuurders er
meer dan een jaar over om hun eindoordeel op papier te krijgen.
Meer sukses dan een vermindering
van het aantal bouwlagen aan de zijde van de Brederodest.aat kregen
de protesterende burgers niet. De
kollosale en kornpakte gevelwand
werd door GS niet afgekeurd. Integendeel 'de forse opzet'van het plan
kwam juist ten goede, zo meenden
ze, aan het specifieke karakter van
de plek, een markant punt bij het binnenrijden van de gemeente. Ook het
bezwaar dat er parkeerproblemen
zoudsn ontstaan werd van de hand
gewezen. De verkeerssituatie, zo
gaven ze toe. was er niet best te noemen, maar de provinciale overheid
stelde veel vertrouwen in een nieuw
verkeersplan, dat b en w nog in petto
hadden.
Juist dit laagte punt wordt door de reklamanten aangegrepen om het huidige bouwplan van 1- en 2 persoonswoningen te verhinderen of op zijn
minst te vertragen Volgens een van
de initiatiefnemers van de werkgroep
Zandvoort Centrum Zuid, de heer J.
Hoogendijk, moet eerst volstrekt duidelijk zijn hoe het er voor staat met
de verkeersveiligheid. 'Er zou allang
een nieuw verkeersplan zijn, maar
dat is nog steeds niet rond. Niemand
van ons weet precies hoe het er uit
gaat zien. Het is een levensgevaarlijk
punt, dat weet iedereen. Voordat er
gebouw gaat worden hebben we er
recht op te weten hoe men dat wil
oplossen, daar mag niet de hand
mee gelicht worden. Op die grond
zullen we bij GS om uitstel vragen,
om schorsing van hun besluit.'

De overige bezwaren tegen de bouw
ziet Hoogendijk nog steeds als geldig.
maar als die weggewimpeld worden,
valt er nog mee te leven. Niet met
de verkeersonveiligheid 'Het eerste
kind dat er doodgereden wordt, dat
wil ik niet op mijn geweten hebben',
aldus Hoogendijk. Er blijven ook
verder nog genoeg vraagtekens bestaan. Zo zou volgens het dorpsbestuur het aantal autobezitters en dus
de parkeerdruk per plekke verminderd worden door een deel van de
nieuwe appartementen te bestemmen voor bejaarden. Maar Hoogendijk wijst er op dat voor het Hulsmanhof, onlangs gereedgekomen, geen

enkele 65-plusser heeft ingeschreven bij de Emm, hoewel ze daar voorrang konden krijgen. 'Er is in die groep
weinig of geen belangstelling voor dit
soort relatief prijzige 1 of 2 kamerwoningen'.
Voor zover de woordvoerder kan
nagaan zijn er maar weinig mensen
tevreden over de nieuwbouwplannen
in de huidige vorm, dat geldt ook voor
de raadsleden. 'Maar het is blijkbaar
erg moeilijk zoiets toe te geven, dat
geeft gezichtsverlies. Ik betwijfel of
onze bezwaren nog veel zullen uithalen.'

De 17 bezwaarschriften, ingediend
voornamelijk door een aantal omwonenden en de werkgroep huisvesting
Zandvoort vindt GS niet zwaarwegend genoeg om de bouw op te nouden De gelijkluidende klachten betroffen meerdere punten, maar voorop stond voor de reklamanten dat het
verlenen van de bouwvergunning
een reèele keuze tussen de verschillende plannen om er woningen te
realiseren onmogelijk zou maken
Al die alternatieven waarbij het kapitale pand aan de Dr. Smitstraat zou
blijven staan, zijn inmiddels al door
de gemeenteraad verworpen
GS zijn van mening dat het nieuwbouwplan kwa massa en vormgeving
aanvaardbaar is ten opzichte van de
omringende bebouwing. In hun oneindige wijsheid opperen ze zelfs
met stelligheid dat het een positieve
invloed zal hebben op de belevingswaarde van het Stationsplein. Het provinciaal bestuur heeft wel enige milde kritiek op de gevolgde procedure
van het zandvoorts kollege. Men
vindt de publikatie van het bouwplan

HENDRIKA E. BAKELS
in de ouderdom van 93 jaar.
Namens de familie:
A. Bakels
Wilhelminaweg 18
2042 NP Zandvoort
De teraardebestelling heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert hij mij in het eeuwig licht.
Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, maar dankbaar dat aan
haar laatste moeilijke levensjaren een eind is gekomen, geven wij U
kennis dat heden rustig is ingeslapen mijn diebare en zeer zorgzame
zuster, schoonzuster, onze tante en oud-tante

HELENA JACOBA HOLLENBERG
geboren 3 oktober 1904.
Zandvoort: J. Hollenberg
Oss:
A. Luteijn
Amsterdam: Rini en Lou Troost-Luteijn
Roger
Rosmalen: Ko en Jelly Luteijn-van Veelen
Alex, Timo, Saskia
2042 BB Zandvoort
19 oktober 1983
Brederodestraat 33
Onze Lenie is thuis opgebaard.
De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 22 oktober a.s. om 11.00 uur op
de Algemene begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegenheid tot
condoleren in de aula.
Liever geen bezoek aan huis.

belangrijke adressen
kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 23 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 23 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. L. Dorst, Santpoort.

provincie verwerpt bezwaren
tegen nieuwbouw kijkduin
Gedeputeerde Staten van noordholland hebben geen gegronde bezwaren
kunnen vinden tegen het nieuwbouwplan van 40 Hat-eenheden op de
plek van Groot Kijkduin.

Maandagmorgen 17 oktober 1983 heeft God na een liefdevolle verpleging
in ,,Het Huis in het Kostverloren" tot zich genomen onze tante

-dat toch zeer omstreden was- wel erg
beknopt. Het gemeentebestuur had
nagelaten te vermelden dat een artikel 19 procedure toegepast zou worden, een inspraakronde in versneld
tempo is daarbij voldoende. Het zou
beter zijn geweest als dat in de aankondiging had gestaan, aldus GS,
Maar een punt maken ze er niet echt
van, het manko is niet van dien aard
dat het bouwplan opnieuw ter visie
gelegd moet worden. Dat zou op zijn
minst langdurige vertraging geven
en mogelijk zelfs het hele schema
van kontigentering -de toewijzing van
het aantal te bouwen huizen door
hogerhand- in de war schoppen.
Tegen het provinciaal besluit kan men
binnen 30 dagen in beroep gaan bij
het kollege van GS. Het is zeker dat
een aantal betrokkenen van die mogelijkheid gebruik zal maken. Er
worden verder op dit moment nog
pogingen in het werk gesteld door
de werkgroep huisvesting om Groot
Kiikdum op de lijst van te behouden
monumenten te krijgen.

PROTESTANTENBOND
zondag 23 oktober a.s.:
10.30 uur: prof. dr. C.W. Mönnich.
woensdag 26 oktober a.s.:
14.00 uur: vrouwenmiddag
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 22 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzahg'.
zondag 23 oktober a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met St.
Caeciliakoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL

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

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

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.

IVTP
i i^^wj

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

groeten uit zaïidvoort

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
gevestigd:

Guido Raaff
tandarts
Eigenlijk hadden we
de serie prenten
over het strandleven van weleer al afgesloten, maar deze
wilden we u toch niet
onthouden. Ter herinnering aan minder
koude en grieperige
dagen.

de Sa v. Lohmanstraat 16 / Zand voort
Telefoon 1 3636
Aanmelding van nieuwe patiënten, zowel ziekenfonds
als particulier, maan. t/m zondag van 9.00 tot 21.00 uur.
Tevens voor protheses.
HatostTMt 18 - Zmdvoort
TMwfoon 02607-14490

Kindermishandeling bestaat. Hoe lang nog
SIRE

Kindermishandeling,daar praten we liever niet
over in Nederland. Dat is jammer. Want met doodzwijgen help je geen enke'l probleem uit de wereld,

Aan het probleem van kindermishandeling kan
een h<x>p gedaan worden.Ook door u. Hoe,dat staat
te lezen in een speciale folder. Die kunt u aanvragen

bij de Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling, Koningsplem 27 m Den Haag,
telefixm: 070-631923.

Publicatie aangeboden door dn blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

Geen nieuwe kernwapens in Europa,
niet in Nederland noch in enig ander land
Europa kernwapenvrij
Kernwapens de wereld uit

PEN MAAG-, 29

Oe kernwapenwedloop moet worden doorbroken. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie dragen daarvoor de
grootste verantwoordelijkheid. Nederland als klein land heeft minder invloed, maar de middelen die we hebben
moeten we wél goed gebruiken.
Het beste middel van Nederland om de kernwapenwedloop tegen te houden is in 1983: Nee zeggen tegen de plaatsi ng van nieuwe kernwapens op Nederlands grondgebied en de plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa afwijzen. We hebben in dit land de macht om voor onszelf te beslissen. Geen kruisraketten in Nederland en in Europa.
Oost én West. Ons verzet tegen de nieuwe kernwapens richt zich niet alleen tegen de mogelijke plaatsing in Nederland, maar ook tegen de voorbereiding en plaatsing van kruisraketten en Pershing II en de al geplaatste en nog te
plaatsen SS-20's. We verzetten ons ook tegen de modernisering van de Franse en Engelse kernwapens.
Het gaat trouwens niet alleen om de kruisraketten, het gaat ook om de gevolgen van de wapenwedloop in de rijke
wereld voor de arme landen in de Derde Wereld.
De wapenwedloop is een vernedering en belediging in het bijzonder voor al diegenen die armoede sn honger lijden.
Het stoppen van de wapenwedloop moet gepaard gaan met het verder werken aan een nieuwe internationale sociaal-economische orde, eerlijker verdeling van middelen tussen en binnen landen, meer sociale rechtvaardigheid,
eten en overleven in de Derde Wereld. Ook daarom gaan we demonstreren. De dagelijkse strijd voor leven en brood
in de Derde Wereld kan slechts gewonnen worden door internationale solidariteit en samenwerking.
We hebben bijna een miljoen werklozen in ons land. pok in andere landen is de werkloosheid groot. Dat ontwricht
de samenleving en is een gevaar voor de nationale en internationale veiligheid. Ook in de jaren '30 hebben we zoiets
gezien. Militaire oplossingen voor de werkloosheid helpen ons van de wal in de sloot. Daarom demonstreren we ook
voor werk in de niet-militaire sector, terwille van vrede en veiligheid in eigen land en daarbuiten.
Sommigen zeggen dat voorbereiding tot plaatsing misschien plaatsing tegen zou kunnen houden. Wij begrijpen dat
niet: iets opbouwen en het dan niet gebruikenl Door de voorbereiding neemt het gevaar van plaatsing alleen maar
toe. Daarom zijn we tegen het bouwen van bunkers, opslagplaatsen en bases. Geen voorbereiding en geen plaatsing.
De Sowjet-Unie en de Verenigde Staten onderhandelen in Genève. Daar zijn we niet tegen. Die onderhandelingen
zelf mogen geen alibi worden om de nieuwe raketten toch maar neer te zetten. Daar zijn we volstrekt tegen. Als
plaatsing.werkelijk voorkomen kan worden door de onderhandelingen: des te beterl Maar onderhandelingen niet
gebruiken om toch te gaan plaatsen! •
Wij schamen ons diep dat onze cultuur deze afschuwelijke wapens voortbrengt en er zich aan toevertrouwt. Massavernietigingswapens kunnen een totaal einde maken aan de menselijke beschaving. Er zijn geen waarden die met
kernwapens kunnen worden verdedigd.
We willen duidelijk maken in onze demonstratie, dat we beseffen dat het geboden is om een andere weg te kiezen.
Een weg die ons van de kernwapens bevrijdt.

GEEN NIEUWE.

KERNWAPENS

Reden te over: op 29 oktober gaan wij massasl naar Den Haag!

IN EUROPA

VERTREK VANUIT ZANDVOORT

KOMITEE KRUISRAKETTEN NEE
PRINSEGRACHT 4, 2512 GA DEN HAAG TEL. 070 - 924331

Het Komitee Kruisraketten Nee bestaat uit

GIRO 3725743

met de bus om 9.30 uur vanaf
het Stationsplein.
het vervoer is gratis.

omroepers
Koffieclub Prietpraat
in Zandvoort vraagt een
FLINKE WERKSTER
voor 6 uur per week.
Telefoon 126 90 (tussen 10-17 uur).

ESTEE LAUDER
brengt u
de volgende generatie
huidverzorging

heeft u ook wel eens het gevoel
dat u iets vergeten bent?

AGE-SMOOTH1NC
5KINCARE PROGRAM

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u.

Wetenschappelijk ontwikkelde supersterren.
Weldoeners, die het resultaat zijn van langdurig
onderzoek; met als doel uw huid in topconditie te
brengen en te houden.
r

Achttien formules om aan ieders voorkeur te kunnen
voldoen. Op elkaar afgestemd, zodat de produkten
van uw keuze effectief en efficiënt samenwerken.
Wij zullen u gaarne geheel vrijblijvend informeren
over het fantastische Estée Lauder Age-Smoothing
Skincare Program. Breng daarom nu een bezoek aan
onze onze zaak.
Ook in onze Salon wordt met de Estée Lauder
produkten gewerkt.
De Estée Lauder specialiste zal op vrijdag 21 en
zaterdag 22 oktober bij ons aanwezig zijn.

V

auto dicht
en buit
uit 't zicht

Koffieclub Prietpraat
in Zandvoort vraagt een
VLOT MEISJE
(18 jaar) voor de keuken en de
bediening, plm. 20 uur p.w.
Telefoon l 26 90 (tussen 10-17 uur)

j / parfumerie •' schoonheidssalon

john & leoniej
"van der werf
PRET A PORTER/MODE
Kerkstraat 23 / 2042 JD Zandvoort

Drukwerk voor iedereen!
DRUKKERIJ

EEN KIND MAG TOCH WEL OM
UW HULP VRAGEN

Bijna onvoorstelbare gegevens haalden recentelijk
kortstondig de publiciteit. Bijvoorbeeld het bericht over
de 40.000 kinderen, die per dag onnodig sterven.
Dit getal is des te dramatischer omdat er goedkope en
effectieve middelen bestaan om de kindersterfte met
de helft te verminderen. "Er is toch hoop in deze
sombere tijden", aldus een officiële conclusie van
UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
Daarom voert UNICEF nu wereldwijd strijd tegen de
kindersterfte. In Nederland gebeurt dat met de actie
"KANS VOOR EEN KIND". Doe mee. Stel een daad.
Vul de "Verklaring van een medemens" in.

"KANS VOOR EEN KIND"

Van Petegem b.v.
Karfcpad 6 - Tal. 127W - Zandvoort

Adres
Postcode

Plaats

inzenden:
Handtekening
UNICEF, POSTBUS 85857, 2508 CN DEN HAAG

Wilt u de strijd van UNICEF tegen de nodeloze kindersterfte niet alleen moreei maar ook financieel steimen,
zendt dan onderstaande strook mee in (Uw keuze aankruisen en het bedrag invullen):

D Ik zal van mijn giro-/bankrekening een bedrag vart
f ___™_ overschrijven naar postrek.7515 of bankrek 707070104, beide van UNICEF te 's Gravenhage,
D Ik zal naar het postkantoor gaan en daar een
stortingsbewijs vragen om f .
over te maken
op postrekening 7515 van UNICEF te 's Gravenhage.
D tk wil een kind regelmatig helpen. Stuur mij
hiertoe een machtiging.

Te koop aangeboden:
INBOEDEL o.a. stereo-cassette recorder, oliekachel,
butagaskachel, dekens,
leren damesjas mt. 36,
suede winterjas, overige
huisraad en kleding.
Vóór maandag 24 oktober
te bevragen bij Hannah, Dr.
Smitstraat 7.

A.Rttman
1948 - 1983
35]aartandtochnlk*r
1973
- 1983
tien Jaar
gevestigd In Zandvoort

Te koop
CAFE-BEDRIJF

te Zandvoort.

v. i Werft

mijn hakkar
•inda 1746
Garthuiaplain 3
ao winkalcantrum
Niauw Noord
Tel. 12129

Het Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding moet dit jaar meer
geld dan ooit op tafel leggen:
f 46,7 miljoen om precies te zijn.
Geef iets.
als het kan.
Maar blijf het werk van het KWF
steunen.
Wilt u meer weten?
Vraag dan het gratis informatieboekje aan.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding,
Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam.
Telefoon: 02Q-644.o44. Giro: 26000. Bankrekening: 70.70.70.007.

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

J. BLUYS

ImfallatËe bureau

OPOEKEiïEiM B.Y.

Haltestraat 65. tal. 12060

Verklaring van een medemens

Aan het nodeloos sterven van 40.000 kinderen per dag
moet een einde komen. Daarom steun ik de strijd van
UNICEF tegen de kindersterfte en ben ik gaarne bereid
deze verklaring als bewijs van mijn S T E U N
te ondertekenen en m te zenden.
Naam

Wegens omstandigheden
gratis af te halen
nest jonge speenvarkens.
Noorderstraat 30 na 20.00
uur.

telefoon 1 43 65

Tel. 156 48.
U VINDT
TOCH OOK
DAT 'N KIND
NIET
ONNODIG MAG
STERVEN?

Te koop aangeboden
amerikaanse
cocker-spaniels,
zwart en bfack/tan uit
l ief hebbersfokkerij.
Tel. 02522-171 95

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

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

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

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 09 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.
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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.
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struktuurschets voor zandvoort
mikt op kleinschaligheid tot jaar 2000

nieuws

sport-spel

Badmintonvereniging B.C. Lotus
heeft ook dit weekeinde de opgaande
lijn vast weten te houden. 8 Overwinningen boekten de spelers in de Pellikaanhal en opnieuw waren het de
• Aan de vooravond van de grote
vredesdemonstratie in Den Haag vindt hoogste teams die daar het leeuwendeel van opeisten.
op vrijdag 28 oktober a.s. een InterLotus 1 - v. Zijderveld 7 5-3; Lotus 2 kerkelijke Bezinningsdienst plaats.
Heemskerk 1 6-2; Lotus 3 - Duinwijck
Deze dienst in het kader van het vre8 1 -7; Lotus 4 - Airsport 4 7-1; Lotus 5
desvraagstuk duurt een half uur, van
- Velsen 7 8-0; Lotus 6 - Nw. Vennep 4
19.30 tot 20.00 uur en wordt gehou8-0; Lotus 7 - Kennemerland 10 3-5;
den in de R.K. Kerk St. Agatha aan
Lotus 8 - Nw. Vennep 5 4-4; Lotus 9 de Grote Krocht. Voor meer informaCTO 5 5-3; Lotus 10 - Nw. Vennep 6
tie kan men zich in verbinding stel1-7; Lotus A1 - Haarlem A2 2-6; Lotus
len met tel. nr. 1 2861.
B1 - Nw. Vennep B1 8-0; Lotus B2 U.V.O. B2 1-7; Lotus C1 - Slotermeer
• Er komt geen einde aan de vondsten
C1 7-1; Duinwijck - Lotus C2 7-1.
van wapentuig uit de 2e wereldoorlog.
De afzonderlijke uitslagen van Lotus
Vrijdag werd aan het politieburo een
R. Wetzel 15-4,15-10; R. Bossink
mortiergranaat afgeleverd. Gevonden
10-15, 8-15; G. Koornstra 6-11,8-11;
in het duinterrein langs de Zeeweg. Het
A. Frank 1-11, 4-11; G. Koornstra/R.
bermtoerisme kan nog een eksplosieve
Wetzel 8-15, 15-8, 15-2; A. Frank/
ontwikkeling tegemoet zien.
M. Mossel 15-11, 15-12; R. Bossink/
M. Mossel 15-9, 16-17. 17-15; G.
• Zaterdagnacht zochten een dame en
Koornstra/A. Frank 15-15, 15-8, 15-8.
een heer het politiekantoor aan de Hogeweg als lokatie voor een echtelijke
twist. De verwijten vlogen luidkeels
heen en weer in de portiersloge. Het
dienstdoend personeel zag kans de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen, waarna de heer het buro verliet.
Zijn vrouw kreeg echter nauwelijks gelegenheid om op adem te komen, want
haar heetgebakerde echtgenoot keerde
terug om de scheldkannonade voort te
Hedenavond komt het dorpsparlezetten. De ruit van de voordeur stond
gezellig en vooral veilig moeten kunment bijeen in het raadhuis om vanaf
nen bivakkeren. Een rijk geschadaarbij kennelijk in de weg, die sneu20.00 uur de volgende summiere
keerd winkelaanbod kan dat rekreavelde alras. Een voorlopige scheiding
agenda af te werken:
tiegedrag ondersteunen, aldus het
tussen de kemphanen kwam tot stand
1. Notulen van de vergadering van
kollege.
toen de heer zijn door scherven ge27 september 1983.
wonde hand moest laten verzorgen in
2. Ingekomen stukken:
'Allure' dat woord is uit de boeken
de Mariastichting te Haarlem.
Brief van het Bestuur van de Ned.
geschrapt. Op één plek na. Aan de
Protestantenbond afd. Zandvoort,
kop van de Van Lennepweg, daar
houdende verzoek tot het instellen
moet iets heel bijzonder verrijzen. In
van een parkeerverbod op de zoneen of meer lagen rekreatieve voordagochtenden tussen 9.00-12.00
zieningen van nivo, aantrekkelijke
uur voor perceel Brugstraat 15.
flats, maar geen winkels. Zelf zal het
Brief van de voorzitter Stichting
gemeentebestuur er de hand niet
katholieke Jeugdraad en groepsaan slaan, de vrije ondernemerslust
voorzitter St. Willibrordus Scouting
mag het antwoord geven.
Groep inzake het huisvestingsprobleem van de scouting St. Willibrordus.
Brief van de woongroep Staatsliedenbuurt te Amsterdam en mevrouw Y. Mobron te Amsterdam,
alsmede brief d.d. 12 oktober 1983
van de Werkgroep Huisvesting
sen. In de 25e minuut verkeek doelA.s. zondag komt VlOS-warmenhuiZandvoort, met betrekking tot het
man Steffers zich op een diepe voorzen op bezoek in de badplaats, een
funktioneren van een ambtenaar.
zet, van Kralinge opende de skore
team dat het ook zwaar te verduren
(Het resultaat van het onderzoek
voor ZFC, 0-1. De pogingen van ZVM
heeft in de kompetitie. Een mogelijk
zal ter kennis worden gebracht van
om de fans op te vrolijken leden schip- heid wellicht voor ZVM om de eerste
de desbetreffende raadskommissie.
breuk, al verdienden schoten van
winstpunten te vergaren. De stand
Brief van C.H.van Brero te NunWater een beter lot. Kort voor rust
is op dit moment als volgt:
speet
houdende verzoek om schavergrootte Meijer de marge tot 0-2.
ZFC
5-9
devergoeding wegens verminderWFC
4-7
de lichttoetreding in zijn vakantieBij de start van de 2e helft gooide
Zilvermeeuwen
4-7
woning aan de Dr Gerkestraat i.v.
ZFC alle schroom af. Het was te danSVW'27
5-6
m. de toekomstige nieuwbouw van
ken aan het veelvuldig en koelbloeHBC
4-4
het Schelp-kompleks
dig ingrijpen van de ZVM-keeper dat
ADO'20
5- 4
3. Begrotingswijzigingen.
de meeuwen nog geen uitzichtloze
Hollandia
5-4
4. Onderwijsaangelegenheden
strijd hoefden te leveren. Pas na de
Vitesse'22
4-3
5. transakties onroerend goed.
wissel, toen v.d. Meij en SchoorI in
Alc. Victr.
4-3
6.
Bestemmingsplannen.
het veld kwamen, keerden de kansen. Volewijckers
4-2
7. Nieuwbouw Wijkcentrum.
De aanvallen werden gevaarlijker en
VIOS(w}
4-2
8. Kasvoorzieningen. rekeningkoerant
dat wierp tenslotte vruchten af.
Zandvoortmeeuwen
4-1
krediet en garantie voor hypotheSchoorI bracht ZVM na een half uur
caire geldleningen 1984.
terug in de race 1-2. Jammer genoeg
9. Benoemingen
werd dat kort daarop teniet gedaan
Benoeming leden en plv. leden
door ZFC-er Riensema die Steffers
woonruimtekommissie.
passeerde , 1-3. Water bracht 5 m i10. Rondvraag.
nuten voor tijd de spanning terug
door een hoekschop te verlengen,
2-3. ZFC wankelde onder het hete
1
zandvoortse kwartiertje, maar profiteerde nog eenmaal van de ontstane
ruimte. Boetsma bepaalde de eindstand op 2-4.

kort & klein

agenda

.yemee.nteraacl

dorpscentrum is de ware attraktie gedurende het hele jaar
Terug naar de werkelijkheid. Dat is de
strekking van de struktuurschets die
b en w van Zandvoort hebben gepresenteerd. Geen stoute dromen meer
over de groei en bloei van de badplaats.geen grootschalige rekreatieprojekten of nieuw winkelgalerijen.
Zon, zee en strand, en zo nu en dan
een race-autootje, daar komt Zandvoort een heel eind mee. No-nonsense, maar dan op dorpschaal. Gekoesterde waanvoorstellingen over
een op te poetsen 'grandeur' van de
badplaats hebben schipbreuk geleden. In ieder geval in het kollege
waar nuchterheid heeft gezegevierd
over stokpaardjes. Grootschalige rekreatieprojekten zijn het strand en
het circuit, zolang het niet regent tenminste, en daarmee basta. Wat bedoeld men eigenlijk, vragen b en w
zich af. Iets heel moois en groots,
waar gans nederland op zit te wachten? Waardoor de kassa's gaan rinkelen? Een gebouwenkompleks
waarin je van het ene naar andere
amusement kunt hollen? Met de regelmaat van de klok openbaren entoesiastelingen plannen om Zandvoort attraktief te maken. Meestal, zo
konkluderen b en w, lopen die
ideeën vast in het zand.
Het dorpsbestuur hoopt zelf nog
stilletjes op een kans om rekreatiebungalows neer te kunnen zetten
aan de rand van het circuitgebied, .
wellicht op kamping De Zeereep. En
is verder bereid ruimte te reserveren
voor één of meer kleinschalige attrakties in of bij het centrum. Slechtweer-akkommodatie liefst, want daar
ontbreekt het aan. Wie dan toch nog
nat wil worden kan terecht in het
zwembad, dat teruggebracht wordt
naar dorpse proporties, een binnen
en buitenbad, verder geen tierelantijnen.

Het dorpscentrum met zijn winkels,
kafees en eethuisjes, zien de notabelen als de ware attraktie gedurende
het hele jaar. Daar moet Zandvoort
zich sterk voor maken. Het type nering waarbij 'vlug de geldtas vullen'
voorop staat en dat na het seizoen
-vaak voorgoed- de deuren sluit,
moet verdwijnen. De overmaat aan
horekabedrijven is ook een doorn in
het oog. Evenals het verkeer dat zich
door de straatjes wringt. De auto dient
uit het dorpshart teruggedrongen te
worden, voetgangersgebieden ingericht, fietsroetes uitgezet. Kortom
'de straat is van de mensen,'die er

zvm niet opgewassen tegenkoploper
In de eerste wedstrijd voor eigen publiek heeft ZVM het afgelopen zondag niet kunnen bolwerken tegen de
aanvoerder van de ranglijst ZFC.
Aan de entoerage lag het niet. Er
stonden veel meelevende toeschouwers langs de lijn en een fel najaarszonnetje gaf het langverwachte thuisduel een feestelijk tintje. Kadootjes
brachten de ZFC-ers evenwel niet
mee. De ploeg liet zien dat ze niet
voor niets bij de sterkeren in deze
klasse behoren, had meer techniek
en beter takties inzicht tot zijn beschikking dan het meeuwenelftal.
Dat is nog steeds op zoek naar de
juiste patronen. Het gebrek aan vorm
weegt niet op tegen de getoonde
goede wil en vechtlust.
De zandvoorters traden aan zonder
Jos v.d. Meij en Marcel SchoorI die
pas ver in de 2e helft het gras onder
de voeten voelden. ZVM toog in die
beginfase geregeld ten aanval, waarbij vooral Steef Water het onderste
uit de kan trachtte te halen. Zonder
sukses. ZFC trok het spel naar zich
toe met vloeiende kombinaties en
kreeerde zich gaandeweg meer kan-

Koop nu
RodeKruis

eonduoortee Noeran)

voorbereiding ontmoetingsdag '83
in volle gang
vervoer van hen die niet in staat zijn
Op woensdag 9 november a s. wordt
voor de 13e keer de jaarlijkse Ontmoe- op eigen gelegenheid te komen wordt
gezorgd; ruim 50 automobilisten hebtingsdag gehouden, weer in de Van
ben hun medewerking aan de autorijPagée-sporthal aan de Flemingstraat
dienst al toegezegd.
in Zandvoort-noord
Het Rode Kruis zorgt voor het verIn 1970 bescheiden begonnen als
voer van de bedpatiënten.
een poging om chronies zieken die
In de pauze is er volop gelegenheid
aan hun bed gekluisterd waren eens
elkaar
te spreken en kontakten te
wat verstrooiing te bieden, is deze
leggen. Bovendien is het de laatste
dag uitgegroeid tot een gebeuren
jaren de gewoonte geworden bestuurwaarbij degenen, bij wie door hoge
ders van de gemeente, pastores,
leeftijd, minder goede gezondheid,
doktoren e.d. uitte nodigen de lunch
handikap of eenzaamheid de kónmee te gebruiken en daarbij met
takten met andere sterk zijn verminde gasten wat te praten zodat deze
derd, in een prettige en feestelijke
ook eens kennis kunnen maken met
sfeer bijeen gebracht worden om eldegenen die bij het reilen en zeilen
kaar weer eens te 'ontmoeten'.
van de gemeente nauw zijn betrokWaren de eerste keer een 25tal zieken. Dit blijkt steeds weer bijzonder,
ken aanwezig, de laatste jaren, ontop prijs te worden gesteld.
vangt het organiserende komité
300 a 350 gasten.
De Ontmoetingsdag wordt gesteund
Ook nu weer is er naar gestreefd een
door de plaatselijke kerkgenootschapgevarieerd programma samen te stellen. Een vast punt is het optreden
van het 'eigen' muziekensemble, het
trio Norman Smith, dat reeds voor de
8e keer in suksessie belangeloos de
muzikale medewerking verzorgt,
's Morgens komt de bekend 'majoor'
van het Leger des Heils, luitenantkolonel Bosshardt, vertellen over
haar werk in donker Amsterdam.
Door haar jarenlange ervaring met
• Morgenavond zal de heer Mr. I.A.
de zelfkant der maatschappij en haar
Kaijadoe in de ontvangstzaal van de
verteltrant waarin de humor niet ontvestiging Leiduin, Vogelenzangsebreekt zal dit ongetwijfeld een zeer
weg 21, Vogelenzang, een lezing
boeiend programmapunt worden.
houden over de dag- en nachtvlinders die voorkomen in de amsterDe voorbereidingen voor het middagdamse waterleidingduinen. In voor
programma konden nog niet geheel
zowel specialisten als leken begrijafgerond worden zodat dit nog even
een verrassing blijft.
pelijke taal doet Kaijadoe verslag van
De Ontmoetingsdag begint om 09.30 . zijn 10-jarig onderzoek ter plekke.
Aanvang 19.30 uur.
uur en duurt tot plm. 16.00 uur. Voor

nieuws

kort & klein

WELSTANDSCOMMISSIE GEMEENTE
ZANDVOORT

pen, het Humanistisch Verbond en de
Algemene Bond voor Ouderen terwijl ook van de gemeente veel medewerking wordt ondervonden en een
grote groep enthoesiasten vrijwlligers
belangeloos de vele werkzaamheden
voor haar rekening neemt.
Het organiseren van de Ontmoetingsdag kost veel geld en het Comité blijft
daarom in belangrijke mate aangewezen op gifte van partikulieren. Gehoopt wordt dan ook dat velen weer
hun steentje zullen bijdragen.
Wie de Ontmoetingsdag financieel
wil steunen kan zijn gift overmaken
naar de Algemene Bank Nederland
(ABN) te Zandvoort op rekeningnummer 56.59.21.444 ten name van de
penningmeester Comité Ontmoetingsdag, onder vermelding 'Ontmoetingsdag'. Het gironummer van de ABN is
9711.

Op woensdag 26 oktober 1983 om 15.30 uur
zal de commissie vergaderen in het gebouw
van de dienst van Publieke Werken, Raadhuisplein 4 alhier. De volgende plannen zijn
ingediend en zullen tijdens deze vergadering
beoordeeld worden:
1. bouwen van enige woningen op het pand
Haltestraat 44;
2. definitief ontwerp Dr. Smitstraat 7;
3. gewijzigd ontwerp Kerkplein 1;
4. uitbreiding woning Duindoornlaan 30;
5. wat verde.r nog ter tafel komt.
Indien nog andere plannen worden ingediend
zullen deze daags vóór de vergadering óp het
publicatiebord bekend worden gemaakt.
Zandvoort, 19 oktober 1983.
De voorzitter der commissie,
J. Attema.

omroepers

• Als vissersdorp heeft Zandvoort afgedaan. Maar het ambacht wordt op soms
ongebruikelijke wijze in ere gehouden.
Dinsdag j.I. gooiden twee 13-jarige
jongens hun hengels uit en visten er de
muntstukken mee op, die opgeborgen
zaten in de toeristiese verrekijkers op
de boulevard de Favauge..Ze gebruikten modern materieel, magneetstrippen,
om f.11,30 te vangen.

A.RHnwn1948
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Geen nieuwe kernwapens in Europa,
niet in Nederland noch in enig ander land
Europa kernwapenvrij
Kernwapens de wereld uit

PEN HAAG-, 29

De kernwapenwedloop moet worden doorbroken. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie dragen daarvoor de
grootste verantwoordelijkheid. Nederland als klein land heeft minder invloed, maar de middelen die we hebben
moeten we wél goed gebruiken.
Het beste middel van Nederland om de kernwapenwedloop tegen te houden is in 1983: Nee zeggen tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens op Nederlands grondgebied en de plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa afwijzen. We hebben in dit land de macht om voor onszelf te beslissen. Geen kruisraketten in Nederland en in Europa.
Oost én West. Ons verzet tegen de nieuwe kernwapens richt zich niet alleen tegen de mogelijke plaatsing in Nederland, maar ook tegen de voorbereiding en plaatsing van kruisraketten en Pershing II en de al geplaatste en nog te
plaatsen SS-20's. We verzetten ons ook tegen de modernisering van de Franse en Engelse kernwapens.
Het gaat trouwens niet alleen om de kruisraketten, het gaat ook om de gevolgen van de wapenwedloop in de rijke
wereld voor de arme landen in de Derde Wereld.
De wapenwedloop is een vernedering en belediging in het bijzonder voor al diegenen die armoede en honger lijden.
Het stoppen van de wapenwedloop moet gepaard gaan met het verder werken aan een nieuwe internationale sociaal-economische orde, eerlijker verdeling van middelen tussen en binnen landen, meer sociale rechtvaardigheid,
eten en overleven in de Derde Wereld. Ook daarom gaan we demonstreren. De dagelijkse strijd voor leven en brood
in de Derde Wereld kan slechts gewonnen worden door internationale solidariteit en samenwerking.
We hebben bijna een miljoen werklozen in ons land. Ook in andere landen is de werkloosheid groot. Dat ontwricht
de samenleving en is een gevaar voor de nationale en internationale veiligheid. Ook in de jaren '30 hebben we zoiets
gezien. Militaire oplossingen voor de werkloosheid helpen ons van de wal in de sloot. Daarom demonstreren we ook
voorwerk in de niet-militaire sector, terwille van vrede en veiligheid in eigen land en daarbuiten.
Sommigen zeggen dat'voorbereiding tot plaatsing misschien plaatsing tegen zou kunnen houden. Wij begrijpen dat
niet: iets opbouwen en het dan niet gebruiken l Door de voorbereiding neemt het gevaar van plaatsing alleen maar
toe. Daarom zijn we tegen het bouwen van bunkers, opslagplaatsen en bases. Geen voorbereiding en geen plaatsing.
De Sowjet-Unie en de Verenigde Staten onderhandelen in Genève. Daar zijn we niet tegen. Die onderhandelingen
zelf mogen geen alibi worden om de nieuwe raketten toch maar neer te zetten. Daar zijn we volstrekt tegen. Als
plaatsing.werkelijk voorkomen kan worden door de onderhandelingen: des te beter! Maar onderhandelingen niet
gebruiken om toch te gaan plaatsen!
Wij schamen ons diep dat onze cultuur deze afschuwelijke wapens voortbrengt en er zich aan toevertrouwt. Massavernietigingswapens kunnen een totaal einde maken aan de menselijke beschaving. Er zijn geen waarden die met
kernwapens kunnen worden verdedigd.
We willen duidelijk maken in onze demonstratie, dat we beseffen dat het geboden is om een andere weg te kiezen.
Een weg die ons van de kernwapens bevrijdt.

GEEN NIEUWE.

KERNWAPENS

Reden te over: op 29 oktober gaan wij massaal naar Den Haag!

IN EUROPA

KOMITEE KRUISRAKETTEN NEE
PRINSEGRACHT 4, 2512 GA DEN HAAG TEL. 070 - 924331

GIRO 3725743

Hat Komitee Krui»rak*tten Na« b«s»at uit

IKV, Pax Christi. Samenwerkingsverband Stop de N-bom/Stop de kernwapenwedloop. Vrouwen voor^vrede, Vrouwen
tegen Kernwapens, Platform van Radicale Vredesgroepen, Humanistisch Vredesberaad, Kerk & Vrede, PvdA, D 66, PSP, PPH,
CPN, ËVP, FNV en WDM

VERTREK VANUIT ZANDVOORT
met de bus om 9.30 uur vanaf
het Stationsplein.
Aanmelden: tel. 1 8132
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nieuw ontwerp voor kruispunt van 5 straten
Voor het onoverzichtelijke kruispunt
Haarlemmerstraat - Grote Krocht Hogeweg - Brederodestraat - Dr.
Gerkestraat is een nieuw verkeersplan ontworpen.
_
U

De gemeente hoopt door een andere
inrichting van dat knooppunt de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te
vergroten. Het ontwerp is gebaseerd
op de ideeën van het buro Goudappel
en Coffeng, de adviseurs van het
dorpsbestuur in dit soort zaken. Voor
ogen staat een verkeersafwikkeling
die voor eenieder begrijpelijk en onmiddellijk herkenbaar is en waarbij
men niet verrast kan worden door
andere weggebruikers.
De roete Haarlemmerstraat - Hogeweg is een belangrijk onderdeel van
het hoofdwegenstelsel van Zandvoort. Die straten krijgen afzonderlijke fietsstroken. De bestaande voetgangersoversteekplaatsen tegenover
de nutsspaarbank, gebouw de Krocht
en Sandevoerde blijven bestaan,
maar in een aangepaste versie met
het doel het uitzicht te verbeteren.
Voor de auto's worden duidelijke parkeervakken aangegeven, de rijbaan
wordt iets smaller.
De ingrijpendste wijziging is de haakse aansluiting van de Grote Krocht
op de Hogeweg, mogelijk gemaakt
door de aanleg van een plantsoen op
de hoek van de Grote Krocht en de
Corn. Slegersstraat. Het is afgelopen
met het 'binnenvliegen' van het dorp
vanuit de Haarlemmerstraat. De
hoofdweg opdraaien vanuit de Corn.
Slegersstraat is, als de plannen doorgaan,niet meer mogelijk. De huidige
rijrichting wordt daar dus omgedraaid.
De Hogeweg krijgt verder voorrang
op de Grote Krocht. De verkeersdeskundigen zijn het er nog niet over

Zondag 30 oktober wordt er op de
fietscrossbaan aan de Thomsonstraat
-nabij tunnel oost- een wedstrijd gehouden ter afsluiting van het seizoen.

Haarlemmerstraat
L

l

l

schets van toekomstige verkeerssituatie
eens of de Brederodestraat eenrichtingsverkeer moet worden: Onderzoek, een eksperiment wellicht, moet
dat uitwijzen.

Volgens het persbericht van de gemeente staat de rekonstruktie los
van de bebouwing van het terrein
Sterre der Zee. Een toevoeging die
op zijn minst enige verbazing wekt.
Geïnteresseerde burgers kunnen de
Bij herhaling heeft de gemeente de
tekeningen inzien, eventueel een ver- komst van een verkeersplan op deze
kleine afdruk krijgen op het raadhuis,
hoek als argument gebruikt om bekamer 6, bij de afdeling volkshuisves- zwaren van omwonenden te ontkrachting en ruimtelijke ordening. Die
ten.
dienst is van maandag tot en met
vrijdag open tussen 8.30 en 12.30 uur.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

provincieambtenaren in zandvoort
gaan maandag staken
Tientallen zandvoorters, werkzaam
als provinciaal ambtenaar, zullen a.s.
maandag samen met hun kollega's
uit heel noord-holland het werk neerleggen uit protest tegen de aangekondigde korting van 3)4% op hun salarissen.

31 Oktober is door hun vakorganisaties uitgeroepen tot aktiedag. Werknemers van het provinciaal elektriciteisbedrijf, het waterleidingbedrijf,
provinciale waterstaat, de planoloAan deze wedstrijd die om 14.00 uur
giese dienst, bescherming bevolking,
begint kan worden deelgenomen
de beide provinciale ziekenhuizen,
door jongens en meisjes tot en met
de ekonomiese technologiese dienst
16 jaar. Bij betaling van f 2,50 is inen de griffie zullen zich 's morgens
schrijving mogelijk op de wedstrijdop diverse punten in Haarlem verzadag zelf van 12.00 tot 13.00 uur. Maar melen voor een demonstratieve opde fietsentoesiasten kunnen ook van
tocht naar het Vlooienveld in de haarte voren inschrijfformulieren halen
lemmerhout. Daar spreken landelijk
op de bekende adressen, bij mickey
vertegenwoordigers van de vakcensnacks in noord of bij Versteege in
trales het protesterend overheidshet centrum. Elke jongeling in het
personeel toe. Tot slot van die bijeenbezit van een cross-rijwiel is welkom,
komst, die door een menigte spanlid van de fietscrossvereniging Zanddoeken en borden gesierd zal worden,
voort of niet Die organisatie kan trou- biedt een delegatie van de boze
wens nog heel wat leden gebruiken.
ambtenaren in het provinciehuis
De kontributie bedraagt f 40.- per
een petitie aan.
jaar en dat is inklusief een ongevalle.nverzekering. en toezending van
Daarin wordt aan het provinciaal behet nu al populaire kluoblad. Ook dostuur gevraagd solidair te zijn met de
. nateurs. worden met open armen
aktie en het ongenoegen van het
ontvangen. Zij kunnen het verenigings- personeel over het rijksbeleid ter kenwerk ondersteunen met giften vanaf
nis te brengen van de bestuurders in
f 25.- per jaar. Voor aanmeldingen
Den Haag. De Kommissaris van de
of inlichtingen staat Paul Buisman
koningin zal de petitie in ontvangst
klaar, Lorentzstraat 100, telefoon
17736 of Rob Vrees, Lorentzstraat 59,
telefoon 17916.

nemen. De aktie is vooral gericht tegen de ekstra bezuiniging van 3V2%
door het rijk, maar de ambtenaren
maken zich daarnaast ook erg bezorgd over de gevolgen die de maatregelen hebben voor de rest van hun
rechtspositie zoals vakantiegeld, pensioen e.d.
Volgens koordinator Hogendoorn zal
de zandvoortse bevolking in dit stadium nog niet veel merken van de
werkonderbreking. Een aantal 'lichte
ongemakken' moet men wellicht voor
lief nemen. Zo is het niet uitgesloten
dat de afhandeling van paspoorten en

rijbewijzen stokt. Wie iets te zoeken
heeft in het provinciehuis moet niet
versteld staan van een gebrek aan
hulpvaardig personeel. Maar alle
kernfunkties, zoals Hogendoor het
uitdrukt, worden gewoon uitgeoefend.
Geen blokkade derhalve van de toevoer van gas of elektra. Het is evenwel niet uitgesloten dat, mocht het
overleg tussen minister Rietkerk en
de ambtenaren a.s. woensdag op
niets uitlopen, en dat lijkt waarschijnlijk, scherpere akties zullen volgen.
Speerpuntakties zogezegd, gericht
op gevoelige punten in de dienstverlening.

18 oktober - 24 oktober 1983.
gehuwd: Harry Marinus Langenhein
en Lenneke José Minden; Hendrik
Christiaan de Graaf en Sylvia Schaap.
geboren: Roy zoon van B. ten Pierik en M.A. Meijnckens; Niels zoon
van J. Filmer en G.K. Halewijn;
Dominique Raphaël zoon van L.M.M.
Kesseleer en C.A. de Jonge.
overleden: Hendrika Ernestina Bakels, oud 93 jaar; Helena Jacoba Hollenberg, oud 79 jaar; Johan Martinus
Nolte, oud 81 jaar; Hendrikus Marcus
Johannes, oud 90 jaar; Elisabeth
Wilhelmina Johanna Franse geb. van
der Aar, oud 79 jaar; Petrus van Kleeff
oud 68 jaar.

groeten uit zandvoort

Een kijkje in de
Kostverlorenstraatsteeg omstreeks
1915, een periode
waarin het verkeer
beperkt bleef tot de
fiets en handkar.

tei dam maakt goede kans
(4e) kasino
De ruime hoofdstad-lobby in de tweede kamer, eerlijk verdeeld over diverséfrakties, heeft Amsterdam bepleit
als vestigingsplaats voor een nieuw
kasino.

uw.

brief

De aanvrage tot verlening van een
nacht/vergunning tot 5 uur aan het hotel
BOUWES verdient de steun van het
Zandvoortse gemeentebestuur.
Zonder dat dit tezelfdertijd de nachtcluhs in de badplaats het recht behoeft
te verlenen, om eveneens 2 uur langer
open te blijven.
Bouwes neemt oen heel eigen plaats in.
Is voor onze tijd wat eens de rol was '
van de vroegere glorie van het Groot
Badhuis, Kurhaus, Casino..., bepaalt
het gezicht van het hedendaagse Zandvoort.
Meerburg, opgejaagd als hij was, heeft
toen een fout gemaakt die zijn ondergang kan betekenen.
In goed vertrouwen is hij in verkeerde
handen gevallen.
Moge het hen die Zandvoort liefhebben gelukken Meerburg daaruit te redden.
Eduard J. Zeegers

kerkdiensten

GEREFORMEERDE KERK
zondag 30 oktober a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 30 oktober a.s.:
10.30 uur: dhr. H. de Jong-Zandvoort
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 29 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met lit.
groep 'Oktopus'.
zondag 30 oktober a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met St.
St. Caeciliakoor.

De raad voor de kasinospelen zal
binnenkort een advies uitbrengen
over de vestigingsmogelijkheden.
Nog voor het eind van het jaar zet
de ministerraad de voor- en tegens
op een rijtje en hakt de knoop door.
Een van de redenen dat Amsterdam
graag in aanmerking komt is de gelegenheid om met een officieel kasino
de welig tierende illegale gokhuizen
de wind uit de zeilen te nemen.

hier
staat

stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Mldden-Amerika

Steun het FSLN

Giro 3580163

HERVORMDE KERK
zondag 30 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

er zijn al geruime tijd plannen om het
aantal legale speelhuizen van drie op
zes te brengen. Voor de eerstvolgende vestiging naast Zandvoort, Scheveningen en Valkenburg hebben zich
liefst 29 gemeenten kandidaat gesteld, maar alleen Amsterdam, Rotterdam en Breda worden als kansrijk beschouwd. Door de steun van de kamerleden heeft nu vooral de hoofdstad de wind mee.

Staatssekretaris Korte-van Hemel
heeft die redenering echter omgedraaid. Zij vindt dat het stadsbestuur
niet genoeg zijn best doet om de
duistere zaakjes aan te pakken en wil
dat zeker niet belonen met een nieuw
speelhuis. Korte-van Hemel heeftal
eerder laten doorschemeren dat ze
bang is dat de amsterdamse onderwereld met grof geschut zal reageren
op een gemeentelijk kasino. De kamerleden hebben haar eergisteren
gekapitteld en te verstaan gegeven
dat men daarvoor niet bij voorbaat
wenst te buigen.

NICARAGUA

T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland, Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

helciiiyrijke adressen
14444 Politia (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie

14841 Gemeentetekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum; nieuwe
•n gebruikte'Renaults
12135 ZandvooitM Koerant b.v.
Achterweg 1

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst* ~
worden verstrekt via het telefoon.-,
nummer van uw huisarts.

Korte-van Hemel bang voor donker Amsterdam

Voor het zandvoorse roelette-huis is
de komst van een broertje in de hoofdstad weinig aantrekkelijk. Het merendeel van zijn bezoekers komt immers
uit Amsterdam. Het is nauwelijks aannemelijk dat de groei van het aantal

verse speellustigen in verhouding
zal staan tot het verlies aan belangstelling voor de badplaats. Zeker niet
als in de toekomst op nog meer plaatsen in het land kasino's verrijzen.
De spoeling wordt dan wel heel dun.

adviesdiensten
WETSWINKEL

. Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
WIJKVERPLEGING
Ie en 3e woensdag van de maand van
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
tel.023 - 313233
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek. H.B.A.
Mulder, tel. 13185
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023-32 02 02 (dag en nacht).

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.

nieuwbouw stekkie kan beginnen
Even leek het er dinsdagavond tijdens
de raadsbijeenkomst op of de wd ten
tweede male nieuwbouw van wljkcentrum 't Stekkie zou torpederen.
Liberaal Methorst verwoordde het ongenoegen van zijn fraktie. De politieke brand is nu wel geblust, zo zei hij
verwijzend naar jarenlang gekrakeel
over het buurthuis, 'maar ongewild
zijn er resten blijven smeulen. De
plannen voor nieuwbouw zijn in een
te grote stroomversnelling geraakt,
er zijn problemen blijven liggen'. De
wd-fraktie maakte zich vooral zorgen
over de eksploitatie-opzet en de toekomstige beheersvorm van 't Stekkie.
Dat had uitgediept dienen te worden
alvorens men kon instemmen met het
bouwvoorstel. Methorst eiste een garantie dat de eksploitatielasten de
f 75.000- niet te boven zouden gaan
en wiilde niets weten van ekstra kosten in verband met openingsaktiviteiten of startpubliciteit. Het ziet er nu
naar uit dat de raadsleden en andere
genodigden bij de officiële en feestelijke ingebruikname van het nieuwe
wijkhuis hun konsumpties zelf kontant moeten betalen.

het gemeentelijk beleid inzake de
Krocht, het Gemeenschapshuis en
het Cultureel Centrum. Het idee om
weer een nieuwe voorziening te
kreeëren was zijns inziens een aanfluiting. Raad en kollege werden, zo
Toeterde nij, voor net karretje gespannen om de hobby van een stel doordrammers te betalen.
Minzaam knikten zijn kollega's hem
toe, geduldig weersprak wethouder
Jongsma Konings verhaal, eenzaam
stemde hij tegen.
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AMNESTY HERDENKT 35-JARIG BESTAAN MET AKTIE
Ondanks net 35-jarig bestaan van de
Handtekeninglijsten zullen, evenals
Universele Verklaring van de Rechde voorgedrukte kaarten deze maand
ten van de mens zijn er nog steeds
in de Openbare Bibliotheek aanweduizenden politieke en gewetenszig zijn.
gevangenen over de gehele wereld.
Uw hulp is dringend gewenst.
Amnesty International spant zich in
Daarom start Amnesty International
voor gevangenen die geen geweld
dit najaar met de volgende akties:
hebben gepleegd en pleit voor een
• Het verzamelen in Nederland van
eerlijke rechtspraak.
ca. 100.000 handetekeningen voor
De schrijfavond is op maandag 31
de vrijheid van alle gewetensgevanoktober a.s. om 19.30 uur in de bibliogenen. De petitie wordt 8 december
theek.
1983 aan alle regering aangeboden
De frakties, wd inkluis, gingen in gro- •
tijdens de Algemene Vergadering
te meederheid akkoord met het voorvan de Verenigde Naties.
stel, maar menigeen was bij het be• Het versturen van voorgedrukte
Methorst: politieke stekkiebrand
toog van Methorst de schrik om het
kaarten tot vrijlating van 17 mensensmeult nog na
hart geslagen. Zoals cda-er Van As
rechtenaktivisten die zelf door hun
zei: 'nasmeulende resten van een poDe enige die zich konsekwent bleef
regering gevangen zijn gezet.
litieke brand? Ik was even bang dat
verzetten tegen de plannen voor
» Introduktie in o.a. boekhandel en
Methorst er de blaasbalg bij wilde
nieuwbouw was Jaap Koning van
openbare biliotheken van het Jaarhouden.'
gemeentebelangen. Volgens deze
boek 1983 waarin alle informatie over
eenmansfraktie werden de burgers
Amnesty International te vinden is.
tot het uiterste geprikkeld door het
• Meer bekendheid geven aan de
100 RUSTDORSERS VOOR
onverantwoord gefrutsel met gemeen- Universele Verklaring van de RechZMBAAD-COOraMTES
tegeld. Treurig noemde hij het dat
ten van de mens, opgesteld door de
STORTNUOPPOSTCMO
f 550.000.- uit de reserves gehaald
V.N. in 1948.
moest worden voor iets dat 'voorgeOok de groep Zandvoort van Amnesty
steld wordt als een gemeenschapsInternational zal zich inzetten voor
tomitee wetenschap en
voorziening'. En dat terwijl de belastechniek voor vletnam
deze akties, waarover U inlichtingen
brouwer jgricht 62 sous
tingen al maar worden opgeschroefd.
kunt inwinnen bij A/Iarion de Rooy,
1013gx«instenUm
En passant hield hij een tirade tegen
Celsiusstraat 17, tel. 1 5215.

steun
ons werk

AMNESTY

INTERNATIONAL

VIETNAM
VECHT TEGEN
DE GE VOLGEN
VAN 30 JAAR
OORLOG

2592592

giro
454000

ingwersen vindt publikaties
op hetze lijken
men. Mogelijk gaat daar, op verzoek
van pvda-erToonen, een bijeenkomst
van het seniorenkonvent aan vooraf. Dat is de klup van fraktievoorzitters die zich in speciale gevallen over
penibele kwesties pleegt te buigen.

De artikelen waarin de plaatselijke
en regionale pers onlangs kond deed
van beschuldigingen aan het adres
van een zandvoortse huisvestingambtenaar, liggen chrlstendemokraat Peter Ingwersen zwaar op de maag.

Kerkstraat 2a, Zandvoort

*

WARME JACKS!

Volgens Ingwersen was er sprake
van een hetze. Geen enkel overtuigend bewijs is er geleverd, aldus de
cda-er, het is onjuist deze zaak op
deze wijze in het daglicht te brengen.
De klachten hadden zijns inziens
niets van doen met het funktioneren
van de betrokkene als ambtenaar.
Hoogst kwalijk, zo typeerde het raadslid de journalistieke produkten.

Gevoerd suède 198.,MeIka" jacks 198.- - 239.Vele andere jacks v.a. 79.-

Ingwersen: in verkeerde keelgat

Zowel de resultaten van genoemd onderzoek als de daarbij gevolgde werkwijze zullen binnenkort in een kommissievergadering aan de orde ko-

spierbundelshow in dolf irama
'Mag het ietsje meer zijn', de titel
van de afscheidsbundel van Simon
Carmiggelt, lijkt ook de ondernemersvisie van dolfijnentrainer Slootmaker.
De ekshibities van lijf en leden die
zijn trouwe beesten geven voor het
hooggeëerd publiek, de kunstjes
die ze vertonen, het is de oefenmeester niet genoeg. Er moet méér bij.
Maar wel in dezelfde stijl. Veel vertoon van spierkracht en soeplesse.
Met een lodderoog konden de buitelaars dan ook het afgelopen weekeinde in hun woonverblijf, hef

MORGEN IS 'T ZOVER
De grote vredesdemonstratie morgen
in Den Haag zal op zijn minst enkele
honderden zandvoorters mogen begroeten. De belangstelling voor een
gratis plaatsje in de twee bussen, die
om 9.30 uur vanaf het Stationsplein
vertrekken is wat dat betreft een goede graadmeter. Woensdagavond al
deelden de organisatoren mee dat
de toeringscars helemaal volgeboekt
waren, meer dan 100 zitplaatsen
vredelievend gevuld.
Ook op het NS-station verwacht men
grote drukte. Niemand weet precies
hoeveel ekstra treinen de rit naar de
regeringsstad zullen maken -de stiptheidsaktie van het ns-personeel heeft
roet in het eten gegooid- maar in ieder geval rijden de treinen vanuit
Zandvoort geregeld en op tijd/elk
half uur dus. Het is wel raadzaam
vroeg op stap te gaan. De spoorwegen geven zandvoorters het advies
uiterlijk 10.00 uur in Den Haag te zijn
en pas na 18.30 uur terug te reizen.
Autobezitters, die zich omwille van
het goede doel, niet laten afschrikken
door de drukke wegen naar Den
Haag, doen er goed aan de wagen
vol te laden met kennissen, vrienden
en vriendinnen. Desnoods met wilrivreemde maar zeker vreedzame burgers, die langs de weg de duim opsteken. De manifestatie 'Kruisraketten Nee' rekent op iedereen.

mijn bikker
tinds 1746
Gwthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

fc'estbon

De aanklachten tegen het veronderstelde onoirbare gedrag van de ambtenaar die onder meer verweten
wordt misbruik te hebben gemaakt
van zijn positie, was geuit door een
aantal amsterdamse ingezetenen en
in de kolommen van de koerant opgenomen samen met het relaas van
de beschuldigde zelf.

Burgemeester Machielsen kon zich
daar dinsdag niet in vinden. 'Er is
geen hetze gevoerd, lijkt mij', korrigeerde de eerste burger. Wel zei hij
het persoonlijk te betreuren dat de
hoofdstedelingen hun aanklacht
direkt aan de pers hadden toegezonden zonder het gemeentelijke onderzoek af te wachten. Een onjuiste
handelswijze die steeds meer in
zwang komt, aldus Machielsen.

v. d. Werft

zandvoortse Dolf irama, mindervaaK
visetende kollega's aanschouwen in
een show van body-builders. Kampioenen in velerlei klassen toonden
in het onderaardse bassin hun opgevoerde motoriek aan de toeschouwers, die voor het merendeel uit
meegekomen aanhang bestond. Op
de maat van muziek uiteraard, daar
ontbreekt het nooit en nergens aan.

KiRKSTR.20

• TiL: 13136
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DEN WAAG-, 29 OKTOBER^

De dames en heren, die het lichaam
op krachtdadige wijze vorm geven,
streden om de hoogste eer van
noord-holland. Ruud van den Berg
uit Delft wist de jury het grondigst te
imponeren, niet alleen door het strekken en buigen van een nooit gedachte hoeveelheid spieren, maar ook
door de vloeiende afwisseling die hij
daarbij ten toon kon spreiden. Esther
Nanere uit Purmerend kreeg in de
kategorie bestemd voor de andere
kunne de hoogste lof.
Trainer Slootmaker en zijn assistent
Vastenhouw, zelf een fervent beoefenaar van de lichaamskultus, lieten daarna in het water nog menig
kunstje zien, al dan niet in samenwerking met de eveneens afgerichte dolfijnen, aan een opgetogen toeschouwersschare. De promotie van het
Dolfirama was, naar verluid, zeer gediend door het evenement.

nieuws
kort & klein
• Aan de vooravond van-de grote
vredesdemonstratie in Den Haag vindt
hedenavond 28 oktober een interkerkelijke Bezinningsdienst plaats.
Deze dienst in het kader van het vredesvraagstuk duurt een half uur, van
19.30 tot 20.00 uur en wordt gehouden in de R.K. Kerk St. Agatha aan
de Grote Krocht. Voor meer informatie kan men zich in verbinding stellen met tel. nr. 1 2861.

er is
geen
nooduitgang
voor het geval dat.
daarom morgen met z'n
naar den haag!
KOMITEE KRUISRAKETTEN NEE
PRINSÈGRACHT 4, 2512 GA DEN HAAG TEL. 070 - 92 43 31

GIRO 3725743

Het Komitee Kruisuketten Nee bestaat uit

IKV. Pax Christi, Samenwerkingsverband Stop de N-bom/Stop de kernwapenwedloop. Vrouwen voor vrede. Vrouwen
tegen Kernwapens, Platform van Radicale Vredesgroepen, Humanistisch Vredesberaad. Kerk & Vrede, PvdA, D'66, PSP, PPR,
CPN. EVP, FNV en WDM

iedereen heeft wel een slechte
gewoonte; zullen we eens een
goeie aanleren?

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u.

ctuto dicht
en buit
uit 't zicht

Wegens omstandigheden is onlangs ons
huis geveild. Per l november a.s. moeten
wij -gezin van 5 leden- vertrekken.
De gemeente heeft op dit moment niets
anders dan een (te) kleine woning voor ons.
Wie kan ons met spoed helpen in onze
noodsituatie!
Of heeft inlichtingen.
Tel. 16410.

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem ».v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Deken Zondaglaan 38 - Vogelenzang

F. M.V. DEURSEN
Schoolrtraat 2-Zandvoort-Tel. 02507-1 2507

FAMIUEORUKWERK • HANDELSDRUKWERK
Modelboeken- Vraag prijsopgave

resrauranfè
Duh/envoorden
TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTESTRAAT 49

ZANDVOORT

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zzndvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendal!
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

zonnekuuT (bank + hemel)
f 7.50 per 30 min.

C)'-
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Voor informatie en afspraak:
Ellie van Straaten
Tel. 02507-18097

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Installatie bureau

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

BQEKBINDERIJ - DRUKKERIJ
Fa. J. H. v. Westerhoven BV

ü KUNT IN DE WINTER OOK BRUIN WORDEN IN
ZANDVOORT - NOORD
,

OPOINE11EIM B.V.
o centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf

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.

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...
kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 84 84*

soen
In vérband met het rooster van aftreden van het bestuur van de stichting SOEN, stichting ondersteuning
emancipatiewerk Noord-Holland, zullen in januari
1984 vijf nieuwe bestuursleden worden benoemd.
Hiervoor dient de Adviesraad een open sollicitatieprocedure te starten.
Het bestuur bestaat momenteel uit 10 statenleden.
Volgens de statuten moeten in januari 1984 vijf statenleden hun werk overdragen aan vijf vrouwen uit
het werkveld. Daarom zoekt SOEN naar nieuwe bestuursleden.
Mensen kunnen solliciteren»
- die ervan overtuigd zijn dat de positie van de
vrouw verbetering behoeft;
- de doelstelling van de SOEN onderschrijven;
- kennis hebben van het vrouwenwerk in noordholland;
-' bestuurlijke ervaring hebben.
Meer informatie hierover kan worden verkregen bij
Tine Haazer, tel. 023-327718. Eventuele gegadigden kunnen hun sollicitatie sturen naar :
de Adviesraad, p/a sekretariaat SOEN, KI.Houtweg
32, 2012 CD Haarlem.
De sluitingsdatum voor de sollicitaties is 18 november 1983.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beockmanstraat 33
telefoon 122 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

omroepers
Ik start binnenkort met
een kursus keramiek in
Zandvoort.
Vraag vrijblijven informatie
en bel 1 6873,
Henny Feije-Solaro.

A.Rftman
1948

- 1983

35Jaartandtechnlker
1973 - 1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

83e jaargang no. 83

dinsdag 1 november 1983

eanduüorrse ha

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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besluit van ged. staten
geeft aanleiding tot spekulaties
Gedeputeerde Staten van Noordholland, het dagelijks bestuur van de
provincie, hebben besloten de wet
op de geluidshinder onverkort te
handhaven als het gaat om autoraces
op het zandvoorts circuit.
De gevraagde ontheffing wegens 'bijzondere bedrijfsomstandigheden'
voor de Grand Prix, de vermolmde
kurk waarop de race-onderneming
het vege lijf tracht te redden, gaat
niet door. Als GS vasthouden aan hun
standpunt is het zonder meer gedaan
met het circuit. Dan zullen de vele
schuldeisers zich met spoed op de
failliete boedel storten om elk graantje mee te pikken.
Het besluit van het provinciebestuur,
dat het aangewezen orgaan is om
over de wettelijke vergunningen te
beschikken, is als een kruisraket ingeslagen bij circuiteksploitant Cenav,
het gemeentebestuur van Zandvoort
en bij de betrokken ministeries van
Welzijn, Volksgezondheid en Kuituur
(jawel, daar valt de racebaan onder)
en Ekonomiese Zaken. De Cenav
had net bij het dorpsbestuur een verzoek ingediend om te gaan onderhandelen over een kontraktverlenging
met 30 jaar. In 1988 loopt de huidige
overeenkomst met de gemeente af.
De circuitbazen hoopten te profiteren
van de tijdelijke aanwezigheid van een
uiterst racebaanvriendelijk zandvoorts
kollege. Ze worden nu stevig in de
wielen gereden door de provincie.
Een beroepsprocedure tegen de beslissing van GS kan vele jaren duren,
een nieuw kontrakt is in die onzekere
periode nagenoeg ondenkbaar.
Het besluit van GS is des te verrassender omdat in het Breed Overleg,
een terugkerend onderonsje tussen
gemeente, provincie en rijk, al geruime tijd naar een oplossing gezocht
is voor de problemen van geluidshinder, woningbouw en financiering,
die met het circuit samenhangen. De
indruk bestond dat daarmee grote
vorderingen gemaakt werden. GS leken zich soepel op te willen stellen,
het rijk had plannen om het circuit
aan te merken als subsidiabele nationale akkommodatie.

waterstanden
^^•*MM

nov. HW
1
- .01.00
2
01.47
3
4
02.31
5
03.12
6
03.55
7
04.30
8
05.00
9
05.47
10
06.33

LW

HW

07.51
09.00
09.46
10.28
11.10
11.55
12.30
13.02
13.50
14.35

12.18
13.23
14.12
14.53
15.32
16.11
16.50
17.27
18.01
18.39

LW
20.18

21.21
22.10
22.52
23.31

00.11
00.51
01.29
02.05
02.41

Vrijwillige Hulpverlening

17373
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Grand Prix krijgt van provincie geen ontheffing op wet geluidshinder
Het weigeren van de ontheffing voor
de formule 1 geeft daarom niet alleen
aanleiding tot verbazing maar ook tot
skepsis. Het is allerminst denkbeeldig dat het provinciebestuur bezig is
met een handige manoeuvre om met
name financiële perikelen te omzeilen. Er doen spekulaties de ronde
dat GS er weinig voor voelen de gerechtvaardigde bezwaren van burgers
te ontmoeten als ze een uitzondering
maken op de wetgeving. Dat zou immers betekenen dat de provincie verantwoordelijk gesteld kan worden
voor geldverslindende lawaaiweren-

de voorzieningen aan de omliggende
bebouwing. Mogelijk is ook dat GS
de handen in onschuld willen wassen
en het geld in de zak houden, als het
circuit per ministerieel besluit tot
nationale akkommodatie wordt verheven. De sanering van de miljoenenschulden van de Cenav en noodzakelijke subsidiering zou dan niet voor
rekening van de provincie hoeven te
komen.
Voorlopig moet echter een debat in
de provinciale staten, het noordhollands parlement, uitwijzen of de ge-

deputeerden het been stijf houden.
Het is zeker niet uitgesloten dat ze
door hun frakties worden teruggefloten en alsnog overstag gaan. Maar
dat zal dan weer worden opgepakt
door de tegenstanders van het
circuit om GS via een gerechtelijke
procedure te dwingen de wet op de
geluidshinder strikt na te leven.

eanduoortee hoerarV

zvm grijpt opnieuw naast de punten
ZVM heeft de wind niet mee, van
welke kant ze ook mag komen.
Jongstleden zondag moesten de zandvoorters opnieuw in eigen huis kapituleren, nu met 1-2 tegen Vios uit Warmenhuizen. Op de ranglijst staat de
klup uit de badplaats troosteloos onderaan met 1 punt uit 5 wedstrijden.
Het is voor de trouwe aanhang maar
moeilijk te verteren dat ZVM, eens
een ware kampioensploeg, na de degradatie vorig jaar, zelfs in de 2e klasse het hoofd nauwelijks boven water
kan houden. Er is geen reden om een
zondebok te zoeken want vrijwel iedereen deelt in de malaise. Veelvuldig balverlies, te kort schieten in persoonlijke duels en een gebrek aan
spelbepalers breekt ZVM op. Gelukkig is het seizoen nog jong, hoop
doet leven.
De straffe tegenwind hield ZVM in
de eerste helft vaak op de eigen helft.
De aanvallen van Vios werden wel
geregeld onderbroken door zandvoortse counters. Hans Schmidt schoot
maar net naast, Vastenhouw gaf de
keeper van de rivalen eenmaal zere
handen en ook van Meelen kwam
dicht bij het doel. Ook doelman Steffers had echter het nodige werk. Lange tijd hield de defensie stand tegen
de stormloop van Vios. Pas in de 36
minuut kon Jos Schipper doorlopen
en Steffers passeren, 0-1. Een kans

om met een gerust hart de pauze in
te gaan lieten de gasten voorbijgaan
toen flankspeler Dekker voor open
doel miste.

A.s. zondag speelt ZVM in Hoorn tegen Hollandia, een ploeg uit de midden moot van de ranglijst. Die laten
we hieronder volgen.

Na de doelwisseling voerden de
zandvoorters, gedragen door de
wind, de druk hevig op. Het veldoverwicht zette helaas geen zoden aan de
dijk. In de 20e minuut tikte Vios-ser
Ton Dekker de bal tussen de ZVMpalen, 0-2. Kansen op een minder
smadelijk resultaat kwamen er weer
toen Tesselaar bij een hoekschop in
eigen doel kopte, 1-2. Maar hoe hard
de ZVM-ers de resterende tijd ook
zwoegden, het lukte niet om de nederlaag af te wenden.

WFC
ZFC
SVW'27
Zilvermeeuwen
H BC
Hollandia
Alc. Victr.
VIOS (W)
ADO'20
Vitesse'22
Volewijckers
Zandvoortmeeuwen

5-9
6-9
6-8
5-7
5-6
6-6
5-5
5-4
6-4
5-3
5-2
5-1

• Zelden zijn de politieberichten zo
summier als deze keer. Het korps
heeft het niet druk gehad met wetsovertreders. Wat vernielingen, een
handvol diefstallen en inbraakjes
staan er gerapporteerd. Kruimelwerk
uit politieoogpunt, maar daarom niet
minder vervelend door de betrokken
burgers. Vermeldenswaard is dat de
pas nieuw ingerichte kantine van
Zandvoortmeeuwen alweer een
eerste poging tot inbraak te verduren
heeft gehad.
• Tot en met 15 november eksposeert de 47-jarige grafikus Ru de Vries
in sociëteit Duysterghast aan het
Gasthuisplein. De Vries is mettussenpozen woonachtig en werkzaam op
Bali, waar zijn werk een plaats heeft
gevonden in musea en galleries.

Het eerste team van badmintonvereniging B.C.Lotus mag dit weekeinde dan
niet ongeschonden uit de strijd te voorschijn zijn gekomen, over het algemeen
heeft de shuttle-klup zich weer goed geweerd. De uitslagen van de uitwedstrijden:
Haarlem 3 - Lotus 1 5-3; van Zijderveld
- Lotus 2 0-8; Velsen 4 - Lotus 3 8-0;
Vl.Shuttle 3 - Lotus 4 3-5; F.Typehead
3 - Lotus 5 1-7; Fl.Shuttle - Lotus 6
2-6; Vl.Shuttle 4 - Lotus 7 2-6; Fl.ShuttIe 5 - Lotus 8 0-8; Haarlem 9 - Lotus 9
4-4; Haarlem 11 - Lotus 10 5-3; VI.
Shuttle A2 - Lotus Al 2-6; UVO B1 Lotus B1 6-2; Duinwijck 83 - Lotus B2
8-0; Lotus C2 - Lotus Cl 0-8;
Volgende week is de vereniging vrij.
Daarna begint de 2e turnus met een
serie uitwedstrijden.

WETSWINKEL

VIETNAM
VECHTTEGEN
DE GE VOLGEN
VAN 30 J AAR
OORLOG

100 RUSTDORSERS VOOR
ZAAIZAAD-C00PERATES

STORTNUOPPOSTGRO

2592592
komitee wetenschap en
techniek voor vietnam
brouwersgracht 62 sous
1013 gx amsterdam

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.

kijkduiners proberen sloop te verhinderen
via hoogste instanties
Bewoners van het gekraakte Groot
Kijkduin hebben samen met de werkgroep huisvesting Zandvoort bezwaar
aangetekend tegen het besluit van
de provincie om het terrein aan de Dr.
Smitstraat vrij te geven voor nieuwbouw.
Gelijktijdig is aan de Raad van State
gevraagd die 'verklaring van geen
bezwaar' op te schorten gedurende
de beroepsprocedure. De ondertekenaars zijn bang dat anders het gebouw tegen de vlakte gaat voordat
ze hun recht hebben kunnen halen.
Volgens het bezwaarschift is de beschikking van de provincie in strijd
met de voorschriften. De door de
gemeente gevolgde artikel 19 procedure voldoet niet aan de richtlijnen.
Er is nog geen bestemmingsplan
voor het Stationsplein. Er is onvoldoende inzicht in de relatie tussen
het bouwplan van 40-Hat-eenheden
en de omgeving. GS vonden destijds
dat het plan goed paste in de toekomstige stedebouwkundige ontwikkeling van het gebied, maar, zo merken de schrijvers op, dat is nog niet
eens door de raad van Zandvoort
vastgesteld. De diskussie daarover
aan de hand van de struktuurschets
moet nog losbarsten.
Vermeld wordt bovendien dat het
dorpsbestuur voortdurend met informatie heeft gemanipuleerd om het
nieuwbouwplan door te drukken. Zo
zou volgens een raadsvoorstel het
kontingent voor tijdelijke verbouwing van Kijkduin, één van de alternatieven, al niet meer ter beschikking
hebben gestaan. Volgens de krakers
en de werkgroep aantoonbaar onjuist.
Ze maken er ernstig bezwaar tegen
dat GS dat 'kruciale punt', een misbruik van bevoegdheden, niet heeft
laten meewegen bij hun besluit.
De opmerking van Gs dat het bouwplan kwa massa en vormgeving aanvaardbaar is, wordt heftig aangevochten. 'Bij gebrek aan argumentatie, zo
gaat het AROB-schrijven, heeft de
provincie dubieuze termen van stal
gehaald. Het plan zou volgens GS
'een positieve invloed hebben op de
belevingswaarde van het Stationsplein'. Schamper merken de schrijvers op dat mensen die rond moeten
zien te komen van een uitkering of
minimuminkomen wel eens een andere belevingswaarde kunnen ontlenen
aan een verbouwd danwei gesloopt
Kijkduin dan de mensen die ruimer in
het geld zitten.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

Verder maakt het beroepsschrift
gewag van 'onbehoorlijk bestuur'. Het
hoordhbiTancFs bestuur heeft erkend
dat de gemeenteadvertentie waarmee het bouwplan ter visie gelegd
werd niet korrekt was opgesteld, een
manko dat ze echter niet zo zwaar
lieten wegen. Dat is geen manier
van doen, aldus de opstellers van de
brief, de voorschriften zijn er om nageleefd te worden.
Als de Raad van State het verzoek
om schorsing gedurende de behan-

HAAL EERST
DE GRATIS
ENERGIE-WIJZER

deling van de bezwaren honoreert,
staan de bewoners van Kijkduin
voorlopig nog niet op straat. Wethouder Jongsma heeft al eerder toegezegd dat van ontruiming geen sprake
zal zijn voordat alles in kannen en
kruiken is. Hedenmiddag was er
overigens, op initiatief van de gemeente, een gesprek tussen de bestuurders en de krakers over vrijwillige ontruiming. A.s. vrijdag hopen
we de lezers de resultaten van dat
onderhoud te kunnen meedelen.

EN KOOP DAN
EEN ZUINIGE
KOELKAST

(of 'n wasautomaat, of 'n afwasmachine, of 'n diepvriezer)
De energie-wijzers vertellen u precies met
_welke apparaten u stroom en geld kunt sparen.
J/raag, ernaar bij uw
energiebedrijf!

gevelzijde van Speijkstraat van nieuwbouwschets Groot Kiikduin

krakers zetten strijd tegen nieuwbouw Kijkduin voort

verzin zelf je verhaal
sloeg aan bij eersteklassers
Dat wij na het verstrijken van de Kinderboekenweek er toch nog even op
terugkomen heeft te maken met de
voorstelling van het Poppentheater
Mijko uit Haarlem op 5 oktober j.l.
in de bibliotheek, die naar mening
van de poppenspeelster zelf niet
goed uit de verf kwam.
Inhakend op het thema van de kinderboekenweek 'Spelen met Woorden' had Marijke Kots haar optreden
in een andere vorm gegoten dan gewoonlijk maar door het grote verschil
in leeftijd van de kinderen werd de
voorstelling niet wat zij er zich van
had voorgesteld. Spontaan bood ze
aan om nog eens terug te komen en
in overleg met jeugdbibliothekaresse
Marjan Hendriks werd besloten het
programma dan te bestemmen voor
nwvr. Kraan-Meoth

eersteklassers. Zowel de Beatrix- als
de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool plaatsten de voorstelling enige
weken later op het lesrooster en de
leerlingen maakten er een sukses van.
De bedoeling was om, uitgaande
van één woord, een verhaal te verzinnen en de wolf Robert bleek zich
daar uitstekend voor te lenen. De kinderen situeerden hem in een hok in
de dierentuin, verschaften hem een
in de vrije natuur rondlopend vriendinnetje Jacqueline en organiseerden een feest waarbij de burgemeester roet in het eten gooide door het te
verbieden. Op dezelfde manier kwam
het verhaal over een nieuwsgierige
clown tot stand en de overtuiging
waarmee de twee Debby's, Edgar en
Marcel het spel meespeelden bewees
duidelijk dat Marijke Kots met deze
leeftijd in de roos had geschoten.
Maar er waren meer jeugdigen die in
de Kinderboekenweek hun kreativiteit toonden. De zandvoortse kinderjury 1983 wees niet alleen 'Zand in je
limonade' van Thea Dubelaar aan als
beste kinderboek maar voerde in een
paar aardige scènes de avonturen
van de hoofdpersoon, de zeventigjarige bewoonster van het bejaardenhuis Sint Joris, die, gewapend met
rugzak, verrekijker en kompas de wereld intrekt, ten tonele. De in Frankrijk wonende schrijfster (zes kinder-

boeken waarvan 'Sjanetje' goed was
voor een zilveren griffel) was in de
bibliotheek aanwezig en toonde zich
heel kontent met de toneelvorm die
men haar geesteskind had gegeven,
evenals met de belezenheid van de
kinderen waarvan sommigen al haar
boeken kenden. Maar er waren er ook
die ronduit zeiden lezen vervelend te
vinden en veel liever naar judo of voetballen te gaan. Desondanks waren zij
vol aandacht tijdens het onderhoudende praatje van Thea Dubelaar, diskussieerden geanimeerd met de
anderen over spannende en enge
boeken, over Tarzanboeken en
'Arendsoog' en stelden de schrijfster
tal van vragen. Op de vraag waarover
zij het liefste schreef antwoordde
The Dubelaar zonder zich een ogenblik te bedenken 'Over dingen die eigenlijk niet kunnen'. Fragmenten uit
het kostelijke boek 'Een beetje leeuw'
waarmee ze haar kauserie besloot bewezen dat dit tot verrassende resultaten kan leiden.

omroepers
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1948
1983
35 laar tandtochnlkw
1973
- 1983
ton Jaar
gevestigd lp Zandvoort
telefoon 1 43 65

FLINKE HUISH. HULP
gevraagd voor 4 uur per
week. Tel. 13087
na 17.00 uur.

GOED NIEUWS
voor kinderen die blokfluit
willen leren spelen. Ik heb
nog enkele uurtjes over om
jullie op een verantwoorde
en leuke manier vertrouwd
te maken met het
instrumenten.
Tel. maan. t/m vrijdag na
16.00 uur: 1 7628.

BEL
voor «M
omrcMpertie
12136

giro
454000
voor plaatselijke
financiële steun:
AMNESTY
INTERNATIONAL
Werkgroep
Zandvoort
rek. 565710451
ABN Zandvoort

Kindermishandeling beslaat. Hoe lang nog
Kindermishandeling daar praten we liever niet
Aan het probleem van kindermishandeling kan
over m Nederland. Dat«jammer. Want met doodeen huop gedaan «mden-OA d<x,r u. H,*, dat staat
zwijgen help je geen enkel probleem uit de wereld, te lezen meen speciale folder. Die kunt u aanvragen
Publicatie aangeboden door dit blad ui samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

bij de Nederlandse Verenieine teeen Kinderrrdshandeling, Kming pSf?'foe, Haag
telelïxm: 070.631923
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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.
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koerant brengt radio-interview over circuit
25 oktober - 31 oktober 1983
De betonnen racepiste lijkt ten onder
te gaan aan geluidshinderrot. Tot ontzetting van circuit-fans, tot verademing van anderen. De autosport-aanhang trekt alle registers open om het
onheil te keren. Maandagavond traden circuitdirekteur Vermeulen, burgemeester Machielsen en gedeputeerde Van Gelder op in een radioprogramma van de Tros. Een tragikomiese schets voor 3 heren? of een
'alles-is-anders'-show? Hoe het ook
zij, onthullend is het op zijn minst in
één opzicht: het onverbloemde vvdstandpunt van de burgemeester, die
zijn circuit-pet stevig over de oren
heeft gedrukt. Om het lawaai niet te
horen. Onderstaand volgt in ietwat
verkorte versie het radiogesprek.
Reporter: Ik begin even met Jim Vermeulen, Jim het leek heel goed te
gaan, met het circuit van Zandvoort
en dan ben je in wat rustiger vaarwater en dan ineens weer van deze berichten, hoe kan dat?
Vermeulen: Ja ik weet niet hoe dat
kan, maar het komt wel als een donderslag bij heldere hemel, er is het
laatste jaar wel heel wat geroezemoes geweest, redelijk stil, rond de
wet op de geluidshinder, een zeer
moeilijke wet om uit te leggen aan
het normale publiek. Ik kan me voorstellen dat je tegen iemand zegt we
gaan minder herrie produceren in
Nederland, dat iedereen het daar
mee eens is, maar dan wel volgens
normen die ook haalbaar moeten zijn.
De wet wordt op dit moment wat ons
betreft zo sterk gehanteerd, dat we
daarmee grand-prix technies in de
problemen komen en dat is wel een
verrassing na 35 jaar.
Reporter: Ja, dat kan je wel zeggen,
althans als ik Jim Vermeulens woorden mag geloven. We hebben aan de
telefoon, mijnheer van Gelder.
Van Gelder: Goedenavond.
Reporter: U bent een van de mensen
geweest, die tegengestemd heeft,
kunt u even in het kort zeggen wat
de reden daarvoor geweest is.
Van Gelder: Nou ik denk dat al jaren
bekend is, dat het circuit een enorme
overlast geeft ten opzicht van zijn
omgeving, het circuit, midden in natuur-rekreatiegebieden, geeft daar
voortdurend hinder, de wet geluidshinder richt zich dan vooral op de bebouwing, en u weet dat het circuit
dusdanige geluidshinder produceert,
dat een groot deel van de bebouwing
daar voortdurend hinder van ondervindt in Zandvoort. Bij de Grand Prix
is dat nog een stuk erger. De vraag
is of je als je de wet geluidshinder
wilt toepassen, of je dan net kan
doen of er geen Grand Prix bestaat.
Nou en daarvan heeft G.S. in meerderheid gezegd, dat is natuurlijk een
beetje kiekeboe spelen, terwijl de
grootste bron van geluidshinder fs
nou juist die Grand Prix. De overige
geluidshinder is op zichzelf al een
verhaal apart. Waar de nodige maatregelen voor genomen zouden moeten worden.
Reporter: Mijnheer Van Gelder, ik val
u even in de rede, want hier naast
me zit iemand te popelen, dat is de
burgemeester van Zandvoort,
mijnheer Machielsen.

eanduoortee hoerar*

is het doek definitief gevallen
of is er nog een opening?

gehuwd: Alex Bernard Reitsma en
Astrid Anna Maria Verburgt; Michael
John Clark en Esther Hendrika
Regina van Oostrum.
geboren: Paul zoon van J.J.T.M. van
Dam en A. Reumann; Sanne dochter
van A. de Grebberen N.C. Ferrer.
overleden: Gerrit Zwemmer, oud
70 jaar; Henriëtta Maria Anna Erbrink
geb. ten Hacken, oud 90 jaar.

nieuws
'kort & klein
• De amsterdamse waterleidingduinen zijn sinds gisteren gratis toegankelijk voor natuur- en rustminnende
wandelaars. Het toezichthoudend
personeel vraagt niet naar toegangskaartjes uit protest tegen de door
het rijk voorgenomen salariskortingen.

burgemeester Machielsen

circuitdirekteur Vermeulen

Machielsen: Ja mijnheer Van Gelder,
ik heb met schrik kennis genomen
van het besluit van GS, ik heb tevens
gekonstateerd dat het kollege spreekt
over een besluit in principe, ik denk
dat daarmee de weg toch nog open
is om met elkaar er eens over te praten, want de zorg die u uitspreekt jegens de bevolking van Zandvoort,
wordt niet gedeeld door de bevolking
van Zandvoort. Die kan best in vijf
dagen wat lawaai hebben, want er zijn
te grote ekonomiese belangen mee
gemoeid en die worden naar mijn gevoel onvoldoende mee gewogen.
Van Gelder: Of geluid hinder oplevert,
dat zal afhankelijk zijn van of iemand
daar wat makkelijker tegen bestand
is of niet, ik denk dus als er toevallig
een meerderheid in Zandvoort is, die
daar anders over denkt, dan is dat
bijvoorbeeld een ander standpunt
dan in de vorige periode. De wet
geluidshinder geeft een aantal normen aan en die normen worden in
Zandvoort overschreden. Ik denk dat

dat de simpele konklusie is.
Machielsen: Mijnheer Van Gelder, ik
vind het een mooi verhaal, maar daar
is een zogenaamd breed overleg en
nu neemt het kollege deze beslissing. Ik vind dat juist door uw uitspraken van zojuist, u een duidelijke politieke kleur daarin mengt, die daarin
niet thuis hoort. Er hoort een zakelijke
afweging plaats te vinden, van wat er
in de wet staat en niet hoeft u vergelijkingen te trekken met toevallige
samenstellingen van de gemeenteraad.

adx/ièsdfensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
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, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.

lees verder op pag.2

• Toneelvereniging Wim Hildering
bestaat in december 35 jaar. Er wordt
hard aan gewerkt voor die gelegenheid een opvoering te geven van het
stuk 'Doos vol kruimels' van Neil Simon. Tweemaal komen de spelers
voor het voetlicht van gebouw De
Krocht, op 9 en 10 december a.s.

gedeputeerde van Gelder

waterstanden
nov. HW

LW

HW

LW

5
6
7
8
9
10

11.10
11.55
12.30
13.02
13.50
14.35

15.32
16.11
16.50
17.27
18.01
18.39

23.31
00.11
00.51
01.29
02.05
02.41

03.12
03.55
04.30
05.00
05.47
06.33

• Woensdag 16 november houdt
de vrouwengroep van de nederiandse
Protestantenbond in Zandvoort de
jaarlijkse verkoopmiddag. In het gebouw van de bond aan de Brugstraat
15 tussen 14.30 en 16.30 uur. Te verkrijgen zijn er handwerken, december-presentjes, levensmiddelen en
kleine snuisterijen. Voorde kinderen
is een aparte tafel ingericht. Gewoontegetrouw is er gelegenheid om een
kopje thee of koffie te drinken. Iedereen is van harte welkom.

bedankt, zuster trijnie dijk
Tijdens een drukbezochte receptie
in het Gezondheidscentrum werd
maandagmiddag afscheid genomen
van zuster Dijk, die op die datum een
punt zette achter haar werkzaam heden in de gezondheidszorg.
Werkzaamheden die in 1957 startten
in het Groningse Tange Alteveer,
zich verplaatsten naar Nieuwe Pekela
om via Wijk aan Zee en een gedeelte
van Beverwijk verder te gaan in Zandvoort. Daar trad Trijnie Dijk in 1972
als wijkverpleegkundige in dienst
van het Groene kruis, een, evenals
mevr. Kraan-Meeth
het Oranje-Groene en Wit-Gele Kruis
zelfstandig werkende plaatselijke
kruisvereniging. Elf jaar lang zette
ze zich in de badplaats in voor allen
die haar hulp nodig hadden en het
was dan ook niet verwonderlijk dat
zich onder de velen die haar de
hand kwamen drukken tal van ekspatienten bevonden.
De voorzitter van de Kruisvereniging

Zandvoort, de heer B.Th. van Norden,
die tevens sprak als bestuurslid van
de Stichting Gezondheidscentrum
Zandvoort, richtte zich in hartelijke
bewoordingen tot de scheidende
wijkverpleegkundige, schetste in het
kort haar levensloop en overhandigde haar onder dankzegging voor
alles wat zij in het belang van de
plaatselijke gezondheidszorg had gedaan, een koevert met inhoud. Ook
de penningmeester van de Samenwerkende Kruisvereniging Zuid-West
Kennemerland, de heer M. de
Marcas liet zijn toespraak ('U gaat nu
aan uw eigen gezondheid denken')
vergezeld gaan van een geschenk onder
koevert. De kollegaas uit Aerdenhout,
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Vogelenzang en Zandvoort
lieten zich evenming onbetuigd en overhandigden een pakket bloembollen
en een borduurraam. De zandvoorters
onder hen boden bovendien een fotoalbum en, met de toekomstige reizen van Trijnie Dijk in hun achterhoofd, een fraai droogboeket aan.
Een inderhaast uit de wijkverpleegkundigen gerekruteerd zangkoor bezong in een geestig lied de karrière

van Trijnie Dijk, waarbij haar voorkeur voor het praktiese werk duidelijk naar voren kwam.
Het werd een bijzonder geanimeerde bijeenkomst, waar behalve bestuursleden van de Kruisvereniging
Zandvoort en het Gezondheidscentrum, plaatselijke artsen, verloskundige Christine Oudshoorn en echtgenoot, de dames Bosman en Roosendaal van resp. de kolonne en de afdeling Welfare van het Rode Kruis,
en de leidster van de Bejaardenhulp
mevrouw Heemsbergen, ook de
vorige beheerster van het Gezondheidscentrum, mevrouw Post en haar
echtgenoot en een aantal vroegere
kollega's van Trijnie Dijk van hun
belangstelling blijk gaven.

qrbeten int zandvoort
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Op zaterdag 29 oktober j.l. is tot onze droefheid, van ons
heengegaan mijn man, onze zoon en schoonzoon

Nu de plannen voor
nieuwbouw op het
terrein van het kompleks 'de Schelp'v aste vorm hebben aangenomen roepen we
met deze ansichtkaart de tijd terug
dat het als vakantieoord 'Zomers Buiten'
tal van Amsterdammers in de hierbij
afgebeelde zomerhuisjes een paar weken gezonde zeelucht verschafte.

JACQUES AGSTERIBBE
huisarts te Sliedrecht.
op de leeftijd van 35 jaar.
H.E.G. Agsteribbe-Wester
en familie
3363 BK Sliedrecht, november 1983
Weresteyn 5
De crematie heeft, overeenkomstig zijn wens, in stilte plaats gehad.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 6 november a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 6 november a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman

vervolg pag.1

is het doek definitief gevallen
of is er nog een opening?
Reporter: Als ik die shots zie van
Zandvoort na die Grand Prix, dat is
een fantasties stuk propaganda, we
hebben de burgemeester gehoord,
dat is dus Zandvoort, we hoorden gedeputeerde staten, maar is het gewoon niet een feit van de staat van
de regering?
Vermeulen: Er kijken zeshonderd
miljoen mensen naarde uitzendingen
van de Grand Prix van Nederland, ik
denk dat dat zeer belangrijk is voor
het circuit en belangrijk is voor Zandvoort en voor heel Nederland. Dat je
daar bijzonder veel onrecht doet, als
je dat onmogelijk maakt. Willen wij
aan die wet voldoen, dan betekent
dat alle normale racerij wat vroeger
veel herrie maakte, teruggedrongen
is binnen die normen van die wet,
dat we 97 procent van de geluidsproblematiek hebben opgelost met
heel veel moeite. De wet geeft de
mogelijkheid voor een bijzondere bedrijfsomstandigheid en daarvan wil
GS eigenlijk geen gebruik maken, die
zegt ook die drie procent die willen
wij eigenlijk niet horen.
Reporter: Mijnheer van Gelder, zijn
er nog openingen?
Van Gelder: Ja bijzondere bedrijfsomstandigheden, daar spreekt hij
zich in feite tegen, want daarnaast
zegt hij dat het Grand Prix gebeuren
in feite de kurk is, waarop het hele
circuit draait. Dat is niet zozeer een
toevallige kalamiteit die bijvoorbeeld
zich bij een fabriek kan voordoen.
Maar nogmaals daarnaast staat ook
nog eens een keer dat vijftig andere
dagen een onaanvaardbaar geluidsnivo is. Daar is de heer Vermeulen
wat optimisties over de mogelijkheden om dat terug te dringen.
Machielsen: De heer van Gelder
interpreteert de wet vrij eenzijdig,
gaat voorbij aan de mogelijkheden
die de wet wel biedt en ik wil erop
wijzen, dat dit kollege van gedeputeerde staten tegenwoordig vele
gelden uitgeeft voor onderzoek naar
mogelijke toeristiese attrakties. Wij
hebben hier een grootschalige toeristiese attraktie, die internationaal
is en die gaan we dan met een pennestreek wordt die van de kaart geveegd, ik vind dat bestuurlijk geen
verantwoorde zaak en ik hoop dat
GS bereid is tot een heroverweging.
Reporter: Mijnheer van Gelder, is
wat u betreft het doek definitief gevallen of is er nog een opening?

Rode Kruis

Van Gelder: Als ik de heer Vermeulen
en de heer Machielsen hoor praten
over geluidshinder, dan heb ik net
het idee, dat ik naar een sigarettenfabrikant zit te luisteren, die zegt dat
roken niet ongezond is. Ik denk dat
men aan de ene kant het belang van
het circuit niet moet onderschatten,
dat wenst ook het kollege niet te
doen, al moet ik zeggen, dat het aantal bezoekers, mij altijd vrij is tegen
gevallen, maar aan de andere kant
vind ik, dat de heer Vermeulen en
Machielsen ja het is maar hoe je
geluid ervaart, maar ik vind dat beide
heren dat probleem toch wel...
Machielsen: Wou ik toch nog een opmerking maken, want de heer van
Gelder vervangt zijn kollega de
Boer, die heeft heel uitdrukkelijk uitgesproken in een vergadering waar
alle autoriteiten bij waren, dat hij persoonlijk tegen het circuit is, maar dat
hij bereid is om de wet zo fleksibel
mogelijk toe te passen, en daar komt
geen donder van terecht.
Van Gelder: Nee, maar daarbij heeft
hij gezegd, dat hij dan aan de Grand
Prix normen wilde stellen en ga je
aan de Grand Prix normen stellen,
dat betekent dat daarmee de ekonomiese mogelijkheden van...

Machielsen: Mijnheer van Gelder...
Reporter: Ik denk dat ik heel ondemokraties moet zijn, misschien net
zo ondemokraties als de beslissing
eventueel gaat vallen over het circuit van Zandvoort. Een laatste vraag,
we zitten echt aan de tijd, want er
zijn nog gasten die ook iets willen
roepen, een laatste korte vraag van
mij aan u mijnheer Van Gelder,
houdt u van sport?
Van Gelder: Ik ren twee, drie keer
per week hard in het Vondelpark, ik
houd van zwemmen en ik houd van
wandelen in de natuur.
Reporter: Maar van brm, brm, dat is
niks voor u?
Van Gelder: Nee, dat vind ik een uiterst irritant geluid.

PROTESTANTENBOND
zondag 6 november a.s.:
10.30 uur: ds. A. Thimm - Haarlem,
dinsdag 8 november a.s.:
15.00 uur: Bijbelbespreking o.l.v.
mevr. ds. C.E. Offerhaus
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 5 november a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel/samenzang
zondag 6 november a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met
jeugdkoor St. Agatha.

Vrijwillige Hulpverlening

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

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

17373

26 woningen aan dr. de visserstraat
in januari gereed

sport -spel
Onder grote belangstelling en met
veel enthousiasme is afgelopen zondag de laatste fietscrosswedstrijd van
dit seizoen gereden. Alles bijeen hadden er zich in totaal 57 crossers aangemeld om deel te nemen aan de
wedstrijd die dit keer nu eens zonder
regen plaatsvond. De volgende crossers gingen met mooie bekers naar
huis:
t/m 7 jaar: 1. Alain Crouwel; 2. Bas de
Graaf; 3. Joost Buisman.
8-9 jarigen: 1. Jorg Brouwer; 2. Ferry
Goossens; 3. Joukko Onel.
10-11 jarigen: 1. Frank Wijers; 2. Stefan Oerlemans; 3. Mare Flori.
12-13 jarigen: 1. Dennis Moerenburg;
2. Alexander van Lingen; 3. Flaizal
Soekhai.
14-16 jarigen: 1. Gerard Vossen;
2. Antoine Flori; 3. Edwin Wezenbeek.
Jeugdige fietscrossers die zich eventueel als lid willen opgeven bij de
zandvoortse fietscrossvereniging
kunnen zich aanmelden bij Paul Buisman, tel.: 1 77 36 of Rob Vrees tel.
1 7916.

foto Jacob Koning

Eind vorige week konden de werklieden van bouwer Luiten de vlag in top steken. Het hoogste punt was
bereikt bij het huizenkompleks aan de dr.de Visserstraat-Lijsterstraat. 26 Hat-eenheden voor l- en 2 persoonshuishoudens verschijnen er, die ijs en weder dienende eind januari 1984 kant en klaar zullen zijn.
De woningen worden gebouwd onder verantwoordelijkheid van de EMM, maar de toewijzing ervan is volledig in handen van de gemeente.

nzh staakt niet mee

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Stiptheidsakties, werkonderbrekingen, stakingen, ze zijn aan de orde
van de dag nu ambtenaren en trendvolgers in opstand komen tegen het
beleid van het kabinet Lubbers.
In het oog lopend zijn de akties bij
het trein- en streekvervoer in den
lande. Daar wordt een groot deel van
de burgers rechtstreeks gekonfonteerd met de feiten. In de regio Haarlem is het wat dat betreft niettemin
vrij rustig gebleven. Zelfs na het vastgelopen overleg tussen bonden en
rijk, zal daar voorlopig weinig verandering in komen.
Het streekvervoer per NZH-bus vindt
gewoon doorgang, zo meldt een
voorlichtster. De bereidheid om te staken zou juist in deze kontreien niet
erg groot zijn. Dat is te wijten aan de
slechte ervaringen bij de stakingen
van enige jaren terug. Het personeel
van de NZH raakte toen ernstig verdeeld, de emoties laaiden hoog op
tussen voor- en tegenstanders. Woedende chauffeurs reden met hun
voertuig door de afzetting heen, anderen verdroegen de onderlinge
spanning niet langer en barsten in
tranen uit Die situatie heeft nog lang
daarna de nodige lidtekens opgeleverd en de werksfeer verpest. Het
valt nauwelijks te verwachten dat
men zich die perikelen opnieuw op
de hals wil halen. Vaststaat in ieder
geval dat tot op dit moment nog geen
initiatieven zijn genomen om stakingsvergaderingen te beleggen, zoals elders in het land.
Zandvoorters hoeven het openbaar
vervoer per bus dan ook niet te mijden, ze worden keurig te bestemder
plekke afgeleverd.

bibliotheek
voert aktie
tegen
bezuinigingen
De Openbare Bibliotheek Zandvoort
zal vanaf 4 tot 12 november a.s.
aktie voeren tegen de voorgenomen
bezuinigingen van het ministerie van
W.V.C, op het openbaar bibliotheekwerk.
De bibliotheek zal, als de plannen
van de minister doorgaan, een bedrag van f 67.000.- moeten bezuinigen. Dat heeft tot gevolg dat:
• circa 1000 banden niet meer kunnen worden aangeschaft;
• de helft van het tijdschriftenbestand verdwijnt;
• personeel ontslagen zal moeten
worden;
• een beperking van aktiviteiten die
juist in de afgelopen tijd een meerwaarde aan de bibliotheek heeft
gegeven. (o.a. opheffing film-inn).
Wat merkt het publiek van deze aktie?
In de genoemde periode zal een gedeelte van de boekenkast worden afgeplakt om aan te geven dat het daarin aanwezige aantal boeken na doorvoering van de bezuinigingen niet
meer kan worden aangeschaft; een
gedeelte van het tijdschriftenrek ondergaat eenzelfde lot.
De bibliotheek zal op vrijdag 11 november de gehele dag gesloten zijn
uit protest, (minder openingsuren kan
ook een gevolg zijn van het doorvoeren van bezuinigingen).
De medewerkers zullen deze dag
deelnemen aan de landelijke demonstratie in Amsterdam tegen de plannen van minister Brinkman.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Te huur
GEMEUBILEERDE ZIT-SLAAPKAMER
met keuken, douche, toilet.
Direkt te aanvaarden.
Inlichtingen tel. 15178

nieuwbouw sterre der zee voorlopig
in ijskast
In een strijd tegen gemeentelijke
plannen, die er lange tijd hopeloos
uitzag, hebben omwonenden van
het voormalige Sterre der Zee een
eerste sukses geboekt.
In hoogste instantie heeft de afdeling
rechtspraak van de Raad van State
het provinciaal bestuur op de vingers
getikt. De verklaring van geen bezwaar die Gs hebben afgegeven voor
nieuwbouw van 63 premiehuur-flatjes
op de hoek van de Hogeweg en Brederodestraat moet een maand lang
de ijskast in. In die periode zullen de
noord hollandse bestuurders zich opnieuw moeten buigen over de bezwaren van o.a. de werkgroep Zandvoort
Centrum Zuid, die ze eerst verworpen
hadden. De eksakte beweegredenen
van de Raad van State staan nog niet
papier. Dit rechtskollege beoordeelt
de korrektheid van de gevolgde procedure.
Volgens de bezwaarden, die telefonies zijn ingelicht over de uitspraak,
zouden GS de regels van behoorlijk
bestuur veronachtzaamd hebben en
geen zorgvuldige afweging van belangen hebben toegepast. Vast staat dat
de schorsing van het GS-besluit voor
de periode van 30 dagen ook gebruikt
zal dienen te worden om duidelijkheid te verkrijgen over een verkeersplan voor het drukke kruispunt. De
gemeente en de reklamanten gaan
binnenkort om de tafel zitten om
die plannen door te praten.

Wat kan het publiek doen tegen de
plannen van de minister?
Vanaf 4 tot 10 november liggen in de
bibliotheek handtekeningenlijsten
waarop een handtekening als protest
kan worden opgeschreven.
De lijsten worden aan de voorzitter
van de Tweede Kamerkommissie van
Welzijn en Cultuur aangeboden, een
kopie ervan aan de gemeenteraad
van Zandvoort.
Er bestaat ook de mogelijkheid om
voorbedrukte ansichtkaarten met
protestopdruk naar de parlementsleden toe te sturen. In de bibliotheek is
een lijst van 150 kamerleden aanwezig.
Ook de adressen van gemeenteraadsleden liggen klaar om gebruikers in
staat te stelten via deze weg hun protest te laten horen.

De verkeerssituatie na nieuwbouw
was een van de voornaamste bezwaren van de omwonenden. Een oplossing daarvoor was ten tijde van de
provinciale goedkeuring officieel nog
niet klaar. Onduidelijk is of ook het
bouwplan zelf opnieuw onder de
gedeputeerde loep komt. Er zijn bezwaren aangevoerd tegen de massaliteit van het huizenkompleks en
tegen de lichtinval tussen beide vleugels van het v-vorm ige gebouw.

goedkeuring terugkomen, dan valt
wellicht te overwegen om de oorspronkelijke bijzondere bestemming
van het terrein te handhaven. Een
nieuw politieburo op die plek is destijds door de raad afgewezen. Bij
gewijzigde omstandigheden komt
die mogelijkheid echter weer in zicht.
In ieder geval hoeven de schaarse
geldmiddelen dan niet gebruikt te
worden voor tijdelijke huisvesting
van het korps.

omroepers
GOED NIEUWS
voor kinderen die blokfluit
willen leren spelen. Ik heb
nog enkele uurtjes over om
jullie op een verantwoorde
en leuke manier vertrouwd
te maken met het
instrument.
Tel. maan. t/m vrijdag na
16.00 uur: 1 7628.

Mocht het bouwplan op losse schroeven komen te staan als GS op hun

U kunt de
bibliotheek
helpen
U kunt de bibliotheek helpen.
Bijvoorbeeld door in de bibliotheek uw handtekening te zetten onder een protest tegen de
bezuinigingen. U kunt ook een
kaart met een protest sturen
naar een politieke partij, een
politikus op wie u stemt of
naar een lid van de Tweede
Kamer.
Maar het is natuurlijk ook een
goed idee om mensen die .u
kent, op te porren óók te protesteren, zelfs als zij geen gebruik maken van de bib'iotheek. En het is uiteraard voortreffelijk als u zonodig de bibliotheek helpt met het neerleggen van dit krantje en het ophangen van affiches in club- en
buurthuizen, schoolgebouwen
en andere plaatsen waar veel
mensen komen. Overleg eens
met de medewerkers van de
bibliotheek.
En natuurlijk zijn uw schriftelijke reakties op hetgeen u hier
hebt gelezen welkom.
HELP IN ELK GEVAL TE
VOORKOMEN
DAT
DE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
VERZUIPT. WANT HET
GAAT OM UW BIBLIOTHEEK!
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woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
NOVEMBER 1983
Voor leden komen beschakbaar:
1. de beneden duplexwoning
VAN LENNEPWEG 103 zw.
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
berging. Huur f 157,80 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
-alleenstaanden.
2. de eengezinswoning
VAN LENNEPWEG 25
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
berging, douche. Huur f 197,50 per maand.
3. de eengezinswoning (hoek)
TOLWEG 1
bestaande uit; woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging. Huur f311,15 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze eengezinswoningen
slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 3 personen.
4. de beneden-flatwoning
LINNAEUSSTRAAT 3-2
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
berging, cv, douche.
Huur f 340,00 per maand.
5. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT168
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
berging, douche, blokverwarming.
Huur f 599,55 per maand.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze flatwoningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- 2-persoonshuishoudens.
6. de garage
KEESOMSTRAAT 49a
Huur f 55,00 per maand.
De toewijzing van de garage geschiedt in
volgorde van rangnumemr waarbij de huurders van de woningen Keesomstraat 149 t/m
271 voorrang hebben bij toewijzing.
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 jaren punten voor het onderdeel
duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 november a.s. voor 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. 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 11 november a.s. om 14 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

Het Koningin WDhelmina Fonds,
voor de kankerbestrijding moet dit jaar meer
geld dan ooit op tafel leggen:
f 46,7 miljoen om precies te zijn.
Geef iets .
als het kan.
Maar blijf het werk van het KWF
steunen.
Wilt u meer weten?
Vraag dan het gratis informatieboekje aan.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding,
Sophialaan 8.1075 BR Amsterdam.
Telefoon: 020-644.044. Giro: 26000. Bankrekening: 70.70.70.007.

bureau

B*.

RUILRUBRIEK NOVEMBER 1983.
1. Aangeboden: 3/4 kamer flatwoning
VAN LENNEPWEG (2e etage)
Huur f 242,35 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning
2. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur f 635,15 per maand
Gevraagd: eengezinswoning
3. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur f 593,10 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning (ten minste
3 slaapkamers) of flatwoning
Keesomstraat.
4. Aangeboden: flatwoning 4 kamer
KEESOMSTRAAT
Huur f 593,75 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
5. Aangeboden: 3 kamer bovenwoning
BURG. V. ALPHENSTRAAT
Huur f 126,45 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning

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

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

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 220S of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

6. Aangeboden: benedenflatwoning met tuin
(4 kamers) FLEMINGSTRAAT
Huur f 582,25 per maand.

Drukwerk voor iedereen!
Gevraagd: eengezinswoning.
D R U K K E R II

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 lidmaatschapnummer
vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U
kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

Van Petegem ».*
Kerkpad 6 - T«i. 12703 - Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. tal. 12060
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emm wijst nieuwbouwplan kijkduin
als ondeugdelijk van de hand
Woningbouwvereniging Emm heeft
vrijdag het bouwontwerp 'Kijkduin' van
40 éónkamerappartementen teruggegeven aan het gemeentebestuur. De
Emm peinst er niet over om het plan,
dat kant en klaar, tot in detail wordt
voorgelegd, uit te voeren.
De korporatie -ligt al enige tijd overhoop met het zandvoortse kollege,
dat de Emm niet meer dan een bijrol
toekent in de volkshuisvesting van de
badplaats. Met name burgemeester
Machielsen, portefeuillehouder van
ruimtelijke ordening wenste alle
touwtjes in handen te houden, de
woningbouwvereniging wordt niet
meer betrokken bij de voorbereiding
van bouwplannen. Met desastreuze
gevolgen, zo blijkt nu.
Om in de verstoorde verhoudingen
'de objektiviteit niet uit het oog te
verliezen', zoals voorzitter Jan Termes het uitdrukt, heeft de korporatie
het plan 'Kijkduin' voorgelegd aan de
Nationale Woningraad? Deze gezag- .
hebbende organisatie heeft geen
spaan heel gelaten van het gemeentelijk voorstel. Zo zouden de gebruikte
materialen van dien aard zijn dat de
Emm binnen de kortste keren op
hoge onderhoudskosten gejaagd
wordt, er is geen centrale verwarming
gepland, maar wel een peperdure lifttoren met loopbruggen naar beide
vleugels van het projekt.
'Als we dit aanvaarden, aldus Ternes,
zitten we binnen 10 jaar in de rode
cijfers, een gezonde eksploitatie is
onmogelijk'. De vereniging ziet ook
niets in de opzet om louter en alleen
eenkamerwoningen neer te zetten,
doorgangshuizen voor alleenstaanden, een heilloze weg in de sociale
woningbouw.
De gedragslijn van b (en w) om een
projekt aan te bieden, waarop de Emm
alleen maar ja of nee kan zeggen,
staat volgens een notitie van de Nationale Woningraad op gespannen
voet met de woningwet. Die wijst de
korporatie aan als degene die bouw
in de sociale sektor dient te realiseren. Omdat de Emm de eksploitatie
moet dragen, is het achterwege blijven van vooroverleg, het eigenmachtig inschakelen van architekten door
de gemeente en het passeren van de
Emm bij de opzet van het plan ongehoord.

De Emm is overigens alleszins bereid
op korte termijn een eigen plan in te
dienen voor Kijkduin en heeft geen
'verklaring van afstand' gegeven. Na
zo'n verklaring zou de gemeente de
taak van de vereniging over mogen
nemen, maar daar is geen sprake van.
Het is nu nagenoeg ondenkbaar dat
het minsterie in Den Haag de gemeente zelf subsidie voor de bouw
zal verstrekken gezien de koppige en
laakbare weigering van b en w om de
Emm in een vroeg stadium in te schakelen. In plaats van een 2, 3, 4- sporenbeleid dreigt Kijkduin zo opnieuw op
een dood spoor te raken. De toewijzing van de kontingenten staat op
losse schroeven, omdat de aanvraag
daarvan bij de hoofdinspekteurvolkshuisvesting niet op tijd kan geschieden. Hopelijk weet men nog enig uitstel te bedingen, anders is het drama
kompleet.
Het dieptepunt in de relatie tussen
Emm en gemeente is dus bereikt. Het
is i.o. dringend noodzakelijk dat de
gemeenteraad haar eigenwijze voorzitter tot de orde roept, richtlijnen
voor het toekomstig beleid op papier
zet. De fraktievoorzitters zijn donder-

Z A N D V O O R T S E POLITIE
BEREIDT P R O T E S T A K T I E S
V O O R . M A A R PTT DOET
NIET MEE
Het politiekorps in de badplaats staat
in de startblokken om in aktie te komen
als de rechter hedenmiddag het sein op
groen zet.
Woordvoerder Huberts kan een lange
lijst van aktiemiddelen opsommen die
de agenten, allen georganiseerd in de
politiebonden NPB of ACP, zijn overeengekomen tijdens een vergadering
ten burele, in de baas zijn tijd uiteraard.
Het is, zo zegt hij met nadruk, niet de
bedoeling vijanden onder de burgers te
maken, maar juist om begrip te kweken.

dag al in spoedberaad bijeen geweest ten Em-m-huize om de noodsituatie te bespreken. Het zal vooral
van de politieke moed van de wd- en
inspraak nu-raadsleden afhangen of
de scheuren in het bouwwerk van de
plaatselijke verhoudingen nog gerepareerd kunnen worden.

Om te beginnen gaat de button 'ik pik
't niet' op de uniformjas. De aldus getooide korpsleden zullen uiterst stipt
te werk gaan bij aanrijdingen, de behandeling van arrestanten e.d. Het proces•"*.v
verbaal zal hun broekzak niet snel verlaten, boetes worden niet geind. Bij aangiftes gaat men er echt voor zitten, veel
aandacht derhalve voor het persoonlijk
Met andere woorden of men het zandvoortse no-nonsense kollege van b en w, gesprek, uitzonderlijke zorgvuldigheid
dat zeker wat de woningbouwvereniging bij het technies onderzoek. Een pambetreft op dezelfde hooghartige wijze re- flét waarin de akties verklaard worden,
gaat bij de receptie over de toonbank
geert als de haagse heren in het Catsals de burgers zich daar melden.
huis, tot een andere gedragslijn weet te
bewegen.
Op het postkantoor aan de Louis Davidstraat voelt men weinig behoefte om
zich aan te sluiten bij de stakingsakties,
die zich uitbreiden als een olievlek.

ekstra raadsvergadering over circuit
Aanstaande donderdag heeft het dorpsbestuur om 20.00 uur een ekstra raadsvergadering verordonneerd, die uitsluitend zal gaan over de circuit-affaire.
Op de agenda prijkt de boze brief van
b en w aan de noordhollandse bestuurders, die de wet geluidshinder van toepassing hebben verklaard op de GrandPrix.

oog. Niet bedoeld om bedrijven het
leven onmogelijk te maken.

Alle oude argumenten worden verder
van stal gehaald. De woningbouw zou
op het spel staan als de gevraagde
ontheffing uitblijft. De ekonomie van
Zandvoort kan niet buiten de circuitinkomsten. De racebaan is van nationaal belang. De bevolking staat jui1 chend langs de afrastering. Dat laatste
Alle remmen zijn nu los. De vvd-motoren leidt het kollege af uit het opinie-onbrullen op volle sterkte. Jammer dat er
derzoek, gehouden door het haarlems
zoveel olie op de baan ligt. Dat wordt
dagblad. Zo heeft het kranten refebrokkenmaken door paniese politieke
rendum zijn intrede gedaan in het
koereu rs.

Bovenstaande omschrijving is van toepassing op de houding van het dorpsbestuur na de circuit-ontploffing, teweeggebracht door gedeputeerde
staten. Reagerend op niet meer dan
een informeel toegezonden persbericht -een voorheen verfoeide ge_dragswijze-; schreyenj^achjelsen en _ . Vroedvrouw Tine Oudshoorn heeft
op eigen houtje vervangende woonde zijnen begin vorige week op hoge
poten een brief aan het provinciebeen praktijkruimte gevonden. Per 1 december a.s. verhuist de verloskundige
stuur. Een riadere toelichting, zo
hëeette het, om misverstanden bij rijk van de Linnaeusstraat naar de Kochstraat 6a in nieuw noord.
en provincie uit de weg te ruimen en,
niet te vergeten, 'met het oog op de
De pogingen om in .samenspraak met
belangen van de Cenav b.v.' Zelden
wethouder Jongsma en het bestuur
heeft een kollege zo schaamteloos
van het Gezondheidscentrum een
de schaapskleren uitgetrokken. Of
ruimtelijke oplossing te kreeeren aan
het moest ziin toen Machielsen zich
• Eei 28-jarige inwoner van Velsen is
in het TROS-radiogesprek ontpophet Beatrixplantsoen zijn eind vorige
aangthouden verdacht van het plegen
te als burgemeester van alleen circuit- week gestrand. Voornaamste oorvan zsker 20 zedenmisdrijven in de regio minnend Zandvoort.
zaak van dat echec was niet het gesinds "981. Vier ervan beging de man
brek aan goede wil, aldus Oudshoorn,
in Zancvoort, zo heeft hij bekend. Het
maar 'een tekort aan inzicht in de
In de brief waagt het kollege zich aan
onderzek wordt door diverse politieeen van GS afwijkende interpretatie
pratijkvoering van een verloskundige'.
korpsenjit de omgeving voortgezet.
vari de geluidshinderwet, die het zegt
Oudshoorn was niet bereid het laatste
'met vertrouwen' tot de Kroon toe te
definitieve b'od te aksepteren. Daarin
zullen verdedigen. Vijf dagen per jaar
zou ze haar werkplaats hebben moebuitensporig lawaai zijn wél een uitten delen met andere gezondheidszonderlijke bedrijfsomstandigheid, zo
zorgwerkers, zij het dat die situatie
luidt het. De in de wet gestelde ge__zich slechts een paar uur per week
luidsnormen zijn b en w een doorn in hetzou voordoen.

Het betekent dat in principe alle diensten normaal verricht worden. Zolang
dat mogelijk is. Want de lokale postdienst
beleid der vroede vaderen. Als het
komt in de problemen als in Amsterdam
te pas komt.
alles 'plat' gaat. Het gevolg is dat men
zich in Zandvoort al gauw zal moeten
Geen woningbouw zonder ontheffing
beperken tot de dorpspost. Ook de geldvoor de Grote Prijs van Nederland.
diensten vinden doorgang 'zolang de
Dat moet ons inziens op een vertroevoorraad strekt.' Een paar dagen op z'n
beling van het denken duiden door
hoogst. Op het moment van dit schrijuitlaatgassen. Keer op keer zijn de
ven
is nog niet bekend of ook de postkoalitiepartijen gewaarschuwd dat
kas
in
Haarlem sluit. Als dat het geval
voldoende nieuwe huizen en een raceis, is de zandvoortse geldlade bij gebrek
baan niet nand m hand kunnen gaan.
aan voldoende aanvoer bij het uitgaan
Geen woningbouw met circuit, moet
•van deze editie waarschijnlijk al leeg.
de stelling luiden. Maar dat toegeven
zou het fiasko betekenen van de
huidige halsstarrige politiek.

NICARAGUA

vroedvrouw tine vindt
praktijkruimte in vrije sektor

stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor NUdden-Amarika

Steun het FSLN
Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland. Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

nieuws

en niet af te haken ondanks alle problemen. De ruimte die ze nu in de
vrije sektor heeft gevonden voldoet
in alle opzichten aanJiaar wensen. _
Beneden is een ontvangstkamer, douche, toilet en keuken en er is bovendien plaats voor een asisstente. Een
brQde makkelijke trap leidt naar de
grote en lichte bovenkamer, die
aan beide zijde geflankeerd wordt
door balkons.

'kort d kiem

eanduoartee hoerar*

LAATSTE NIEUWS

Tine Oudshoorn naar de Kochstraat
Bemoedigd-door de reakties van
haar klientele, had de vroedvrouw al
eerder besloten koste wat kost haar
praktijk in Zandvoort voort te zetten

De a.s. moeders zullen wel even
moeten wennen aan het nieuwe
adres, maar kunnen in ieder geval
weer verzekerd zijn van de diensten
van hun 'eigen' zandvoortse vroedvrouw.

kapper schaap legt de schaar
en de scheerkwast er bij neer

GEACHTE CLIËNTEN,
Hierdoor deel ik U mede, dat ik mijn
herenkappersbedrijf aan de Haltestraat
31 per 1-12-1983 zal beëindigen.
De dank U allen voor uw jarenlange
klandizie en het in mij gestelde
vertrouwen.
Tevens dank ik de Gebr. Versteege voor
de medewerking die zij mij hebben
verleend en de correcte wijze waarop
een en ander is afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten en tot ziens!
J. Schaap
Haltestraat 31

STICHTING "MENSEN IN NOOD"
KLEDINGINZAMELING IN ZANDVOORT
U kunt uw kleding weer brengen op de volgende
adressen:
vrijdag 11 november tussen 19.30 en 20.30 uur
in de kerken van Zandvoort en het gebouw van
de N.P.B, alsmede Nicolaas Kleuterschool ingang
Prof. Zeemanstraat.
kapper Schaap heeft Alberdingk Th ij m (Lodewijk van Deijssel) nog geknipt

Wanneer herenkapper Schaap uit de
Haltestraat op 1 december a.s. het
scheermes aan de wilgen hangt heeft
hij het 67 jaar gehanteerd. Nu is dat
niet helemaal juist want bij zijn
oudste broer, die in het ouderlijk
huis aan de Stationsstraat een kapperszaak dreef, mocht de elfjarig
Jacob alleen maar inzepen. Maar het
begin was er en bij kapper Kuik in
de Swaluëstraat kon hij zich verder
in het vak bekwamen.
Kennelijk een goede leerschool want
reeds op jonge leeftijd kon hij voor
f 300.- een zaak in de haarlemse
Frankestraat kopen die hij een jaar
later voor hetzelfde bedrag weer verkocht. Eigen baas zijn was bij nader
inzien toch niet zo aantrekkelijk en
daarom werd hij maar bediende bij
Kuik, een baan die hij in 1929 verwismevr. Kraan-Meeth
selde voor die van kappersbediende
bij de deftige kapsalon Van Oploo in
de Grote Houtstraat, waar hij voorname kliënten in de stoel kreeg. De
families Van Leppen en Quarles van
Ufford behoorden tot de vaste klantenkring maar ook de dames Smirnoff
en Speenhof, echtgenoten van resp.
de vliegenier en liedjeszanger, gaven er de voorkeur aan door hem
behandeld te worden, evenals de
schrijver Alberdingk Thijm. Hoewel
het werk bij Van Oploo hem een schat
aan vakkennis opleverde was het niet
bepaald gezellig. Het was namelijk
verboden om met de kliënten te praten en tijdens het werk mochten de
bedienden ook met elkaar geen
woord wisselen. Terug naar de
Swaluëstraat was dan ook een verademing.
Zoals de meeste Zandvoorters ontkwam ook het echtpaar Schaap-Molenaar (waarvan de vrouwelijke helft
met trots vertelt dat ze een kleindochter is van Floris Molenaar alias
'de Bokkum') in 1942 niet aan de
evakuatie en verhuisde met drie kleine kinderen naar Deventer waar tot
twee maal toe een voor de spoorbrug
bestemde bom hun woning trof. Het
gevolg: alles kwijt en dus ook het bewijs van gedwongen evakuatie. Om
zeker te zijn dat het ontbreken van
dat dokument bij de terugkeer naar
Zandvoort geen moeilijkheden zou
opleveren ging de ondernemende
mevrouw Schaap er klandestien naar
toe, kroop bij de Verlengde Haltestraat onder het prikkeldraad door en

foto Jacob Koning

vertelde op het raadhuis van haar pro- de weduwe van de vroegere eigenaar,
, de zaak in de Haltestraat overgenobleem, waarna de inmiddels overlemen en op 30 november a.s. draait
den gemeente-ambtenaar Blok haar
de heer Schaap definitief de sleutel
van nieuwe papieren voorzag. Toch
verliep de terugkomst niet zo vlot als
om.
Hobby's? 'Daar heb ik eerlijk gezegd
men gehoopt had. In de eerste plaats
nooit tijd voor gehad'. Maar we hebprobeerde de Deventer kapper Vrieben zo het idee dat iemand voor
link zijn Zandvoortse bediende vast
wie een fietstocht door de duinen
te houden en bood hem zelfs aan de
naar Noordwijk en binnendoor terug,
zaak gratis over te nemen. Verder
een afstand die hij vaak samen met
was er een driehoeksruil nodig eer
zijn vrouw aflegt, een ommetje is, en
hun huidige woning aan de Grote
die bovendien drie kinderen, negen
Krocht betrokken kon worden. Maar
kleinkinderen en een achterkleinkind
in 1948 was het gezin Schaap weer
heeft die regelmatig binnenwippen,
terug en kwamen onder het knippen
en scheren bij Kuik in de Swaluëstraat straks niet de kans krijgt zich te verde verhalen los. Zevenentwintig jaar ge- velen.
leden werd van mevrouw Weideman,

zaterdag 12 november tussen 10.00 en 13.00 uur.
R.K. Kerk, Grote Krocht
Nicolaas Kleuterschool, ingang Prof. Zeemanstr.
Vrachtwagen bij Dirkson, Burg. Engelbertstraat.
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stekkie breidt programma uit
Wijcentrum 't Stekkie aan de Fahrenheitstraat is van plan binnenkort twee
nieuwe aktiviteiten in zijn programma
op te nemen.
Ten eerste een kleuterklup voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Zaterdagochtend 12 november tussen 10 en 12
uur komen de zandvoortertjes voor
het eerst bij elkaar om te knutselen
en spelletjes te doen, speelgenootjes
te ontmoeten en leuke dingen te fabriceren. De kosten bedragen f 1,25
per keer.
Een ander idee van het buurthuis is
een kreatieve klup voor volwassenen.
De toekomstige deelnemers kunnen
zelf beslissen welke tijd hen het beste uitkomt, donderdag- of vrijdagavond, maandag- of vrijdagochtend.
Suggesties voor aktiviteiten: batikken
werken met zoutdeeg, kerstkaarten
maken. Eigen inventiviteit krijgt alle
ruimte. Woensdag 21 november om
20.00 uur zal een informatieavond
worden belegd waar belangstellenden
hun zegje kunnen doen. Voor meer
informatie staat de telefoon van 't
Stekkie klaar, 1 60 55, men kan zich
ook rechtstreeks in verbinding stellen
metbeheerderWietze Prins,
023- 25 6512 of met Astricl Nijenhuis
tel. 1 7612.

conduoortee Koerar*

Overigens staat het wijkhuis nog te
springen om entoesiaste vrijwilligers(sters). Yvon Roosendaal ontvangt hen op woensdagmiddag tussen 13.15 en 16.00 uur met open
armen in het buurthuis, maar een telefoontje is ook goed.

nieuws1
kort & klein'

• Het vrouwenkoffiehuis in de vroegere Jos. v.d. Endenschool, Nic.
Beetslaan 14, is huiselijk en sfeervol
ingericht. Alle vrouwen die even een
praatje willen maken, een kopje thee
of koffie drinken of de krant lezen,
zijn van harte wejkom. Elke donderdagochtend tussen"08.30 en 12.00 uur
=* Het Bestuur van de afdeling
Zandvoort-Bentveld van de WD, is
momenteel als volgt samengesteld:
W.W.S. Tates (voorz.) - j.c. Meijer
(onder-voorz.) - F. Henrion Verpoorten (sekr.) - D.G. de Leeuw (penn.m.),
de dames B.E. de Jong en C.H.
Bense en de heer A. van Marie.
Het sekretariaat is bereikbaar op
Postbus 130 - 2040 AC Zandvoort,
en onder tel. 02507-1 36 58.

-
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tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65
Te koop aangeboden:
3 kamer-appartement,
f 850- all-in.
Tel. 17385
Fatima is gek op dieren 1*och zal je haar met gauw een hond
zien aaien "Wat heeft dat meisje tegen honden7, vraag je je af
Het antwoord is simpel
Fatuiia is Moslim En volgens de Islam is een hond een onrem dier dat je bijvoorbeeld nooit m huis za\ nemen Het is goed
om dat even te weten als ]e met ]e hond een bezoek wilt gaan
brengen aan Fatima
Net zoals het goed is om even te weten dat er m Nederland
kinderen wonen van een heleboel verschillende nationaliteiten
en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen
echt met allemaal hetzelfde zijn 't Zou trouwens een saaie boel
worden

Leuk dat we'm Nederland
niet allemaal hetzelfde zijn.
• De dienst omroepbijdragen is in Zandvoort bezig met een aktie tegen het zwartkijken. Wat het televisie-bezit betreft
althans, want al 13 plaatsgenoten zijn
nog droever gaan kijken na de inbeslagname van hun tv's. Politieassistentie
was vaak nodig om de vergunning tot
huiszoeking van de opsporingsambtenaren kracht bij te zetten. Voor een aantal dorpelingen komen de stakingsakties
duidelijk te laat.

OPNIEUW NEDERLAAG VOOR ZVM
Afgelopen zondag is Zandvoortmeeuwen
in de wedstrijd tegen Hollandia er weer
niet in geslaagd een overwinning te behalen. In de koerantvan a.s. vrijdag
treft de lezer het verslag aan van de gebeurtenissen op het veld.

OPPAS GEVRAAGD
In nieuw noord voor 2 kinderen van 1 en 3 jaar.
Vanaf 1 januari a.s. voor
dinsdag en donderdagocht.
van 8.30 tot 13.00 uur.
Tel. 1 95 58.
Gevraagd voor direkt
huishoudelijke hulp voor
2 ochtenden per week.
Tel. 1 5680.

83e jaargang no. 86
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raad gooit reddingboei naar zinkend circuit
De ekstra raadsvergadering gisteravond
over de circuitprobfemen bracht een ongekende, en in het licht van de historie,
verbijsterende saamhorigheid teweeg.
Vvd-er van Caspel en pvda-er Toonen,
om de uitersten te noemen,legden samen de laatste hand aan een motie die
de Grand Prix en dus het circuit moest
redden. De liberalen hadden hetvoorstel voorgekookt. Er is een oplossing
voorhanden, zo luidde het, waarbij de
belangen van miljeu, woningbouw en .
circuit op verantwoorde wijze met elkaar in overeenstemming worden gebracht. De geluidsproduktie van de normale races moeten voldoen aan de strenge norm die de wet geluidshinder stelt
de wet op de geluidshinder geldt toch
nl. 55decibel. De 5 dagen van het Grand
Prix-circus dienen te worden aangemerkt als een uitzonderlijke bedrijfsom- Het cda had een eigen motie ingediend
die alle gepriegel in woord en schrift
standigheid. Op die wijze kan nieuwbouw in Zandvoort onbelemmerd door- overbodig had kunnen maken. Een
strikt zakelijke houding sprak eruit.
gaan.
Zandvoort dient het bestaande kontrakt met het circuit loyaal uit te voeDe socialisten hadden een ingenieuze
ren nu er geen ekonomies alternatief is.
manier gevonden om het gezichtsverHet besluit van GS is daar niet mee in
lies te beperken. De vvd-motie week
overeenstemming. Als trouwe kontraktnauwelijks af van hetgeen de pvda bij
partner horen we dat aan te vechten.
de kollegeonderhandelingen in '82 naar
Het woord 'bestaande kontrakt' deed
voren had gebracht. Alle water in de
de liberalen de haren te berge rijzen.
wijn hielp de pvda toen niet in het pluche van de kollegstoelen. Opnieuw
'U wilt er niet aan, konkludeerde Ingbracht Toonen nu een kontraktswijziging met de cenav ter sprake om de geluidsnormen bij gewone races vast te
leggen. Als amendement werd het niet
in de motie opgenomen. Wel aanvaardden
b en w het als opdracht op korte termijn. Ontheffing van de 55 db-norm
zou daarna niet meer mogelijk zijn. De
pvda-er kwam ter vergadering met een
schriftelijke bereidverklaring in die zin
De nieuwe onlangs in funktie getrevan de cenav, die overigens 'incidenteel' den hoofdinspekteur voor de volkseen ontheffing tot 65 decibel (buiten
huisvesting in noordholland, Snakkers,
de Grote Prijs) bespreekbaar wilde hou- heeft de brief van de Emm aan het
den.
kollege van b en w inzake Kijkduin,
aanvaard als 'verklaring van afstand'.
D'66-er Termes, die als een van de weinigen de voosheid van al het gepalaver
Hoewel het dorpsbestuur daaruit
doorzag, legde direkt de vinger op de
moed put en veronderstelt zelf te
wonde. In de verklaring van de cenav
mogen bouwen, iijkt het er meer op
werd met de ene hand gegeven, met de
dat Snakkers geen zin heeft zijn
andere weer ingenomen. Schamper
vingers te branden aan een lokaal
sprak de demokraat over de pogingen van konflikt. De korrespondentie is doorde raad om de kool en de geit te sparen. gezonden naar het betreffende minisHet samengaan van woningbouw en cir- terie in Zoetermeer voor een salomonsoordeel. In soortgelijke gecuit, zo zei hij, is geen haalbare kaart
vallen heeft de staatssekretaris eergebleken. We hebben nagelaten een deder te kennen gegeven dat gemeenfinitieve keuze te maken en nu zitten
tes met wel heel gedegen motieven
we klem. Hij wilde het half gebakken
moeten komen om bij sociale woningbrood van de motie niet verorberen.
bouw een korporatie te passeren. B
en w denken nu sterk in de schoenen te staan, maar dat geldt eveneens voor de Emm. De woningbouwvereniging zal het er waarschijnlijk, gesteund door haar koepelorganisatie
de Nationale Woningraad, niet bij
laten zitten.

1 november - 7 november 1983.
ondertrouwd: Martin Cornelis
Schenk en Jennifer de Wolff.
geboren: Tim Christiaan, zoon van
W.F. Stevens en l. van der Pligt;
Ronald zoon van E. van der Mije en
Z. van der Veen; Ivette dochter van
C. Vermond en M.T.M. Meinders;
Louise ISadora Alexandra, dochter
van F. Boukes en M.H.L. Rikken.
overleden: Johannes Gerardus Antonius Janssen, oud 44 jaar; Gerrit
Dolman, oud 78 jaar.
niet voor Zandvoort..
wersen, u oogt naar een nieuw kontrakt.
Maar dan doe ik nu niet mee.' Zijn kollega van As had geen moeite met de
vvd-motie en ging akkoord.
Burgemeester Machielsen raakte tijdens
de vergadering zijn gevoel voor verhoudingen weer eens kwijt toen hij een
rechtstreekse aanval inzette op pvdagedeputeerde de Boer. Vermoedelijk
uit razernij dat hij niet door zijn eigen
vvd-vrinden in de Staten op tijd was ingeiicht. Een politieke liobby-ist noemde

hij de Boer, gebrek aan visie en realiteitszin verweet hij hem. Hij ging er eens
breed voor zitten om oeverloos te spekuleren over de duistere machinaties die
tot het GS-besluit geleid hadden. Op de
vingers getikt werd hij door Gielen, die
evenals anderen met groeiend afgrijzen
zijn burgervader over de schreef zag gaan.
De motie, niet ondertekend door Termes en Ingwersen, zal stad en land ingestuurd worden in een uiterste poging
het onheil van circuitsluiting te keren.

gemeente en emm lijnrecht
tegenover elkaar

waterstanden
nov. HW

Machielsen maakte het wel heel bont

12
13
14
15
16.
17
18
19
20
21
22

07.51
09.06
10.22
11.38
00.20
01.06
01.41
02,16
02.53
03.33
04.09

LW

HW

LW

15.58
17.06
18.20
19.36
08.19
09.06
09.41
10.18
10.56
11.35
12.10

20.37
21.56
23.15

04.37
05.56
07.14
08.19
20.39
21.29
22.04
22.32
23.05
23.40
00.20

12.38
13.26
14.01
14.31
15.03
15.39
16.20

Ondertussen heeft burgemeester
Machielsen een gesprek met de huidige bewoners van Kijkduin aangeknoopt om de kans op vrijwillige ontruiming van het pand te peilen. De
krakers, deels vertegenwoordigd
door de werkgroep huisvesting Zandvoort, waren in eerste instantie niet
bereid daarover van gedachte te
wisselen, zolang er nog een beroepsprocedure tegen het nieuwbouwplan
loopt. Maar tenslotte stelden ze zonder omwegen dat, mocht het zover
komen, vervangende huisvesting de
voornaamste voorwaarde is voor
een pijnloos vertrek. Dat kon hen
niet worden toegezegd. Diegenen

onder hen die als woningzoekenden
staan ingeschreven, zullen normaal
moeten voldoen aan het urgentiepuntensysteem van de gemeente.
Wel heeft huisvestingswethouder
Jongsma zich bereid getoond in een
persoonlijk onderhoud met een aantal krakers hun puntensamenstelling
te bezien. Als ze hun nood kunnen
aantonen, in moeilijke sociale omstandigheden verkeren, maken ze
mogelijk een kans bij de meest urgenten gerekend te worden. De krakers afkomstig uit andere gemeentes, zo zei de bewindsman, blijft niets
anders over dan terug te keren naar
de plaats van herkomst.

DRIELUIK VAN AKTIVITEITEN IN BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is meer dan alleen
maar een uitleencentrum.
Van 1 tot 21 november besteedt ze
met een kleine ekspositie aandacht
aan het 2e lustrum van de zandvoortse afdeling van de tuinbouw- en
plantkunde maatschappij 'Groei en
bloei'. Vanaf 12 november wordt een
videofilm getoond over 'planten verzorgen in tuin en huis'. Van 14 tot 19
november draait er de film 'Groen,
groei en bloei'.
Ter gelegenheid van de internationale
dag voor de Rechten van de Mens
houdt Amnesty International Zandvoort in de bibliotheek een ekspositie
van werk van politieke tekenaars,
over mensenrechten uiteraard. Woensdag 7 december om 20.00 uur komt

de vermaarde film 'Missing' op het
scherm. En natuurlijk is de laatste
maandag van de maand, 28 november, gereserveerd als schrijf avond
ten behoeve van politieke gevangenen.
Vanaf 28 november tot 22 december
is er aan de Prinsesseweg gelegenheid om Unicef-wenskaarten e.d. te
kopen. De opbrengst komt ten goede
aan het kinderfonds van de Verenigde Naties.

VIETNAM

VECHTTEGÉN
DEGEVOLGEN
VAN 30 JAAR
OORLOG f
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• De sportraad heeft j.l. dinsdag
afscheid genomen van de heer J.
Pannekeet. Bijna 10 jaar lang heeft
Pannekeet de zandvoortse sportvertegenwoordigers met raad en daad
terzijde gestaan als ambtelijke sekretaris. Behalve veel lof kreeg hij van
voorzitter Wertneim ook een kadobon
aangereikt. Ruud de Boer zal de heer
Pannekeet in funktie opvolgen.
• Tot begin december eksposeert
Carolien Kasper met mode-ontwerpen in galerie K9c aan het Gasthuisplein. Behalve een viertal kostuums
zijn er ontwerpschetsen, modetekeningen en accessoires te bezichtigen, dagelijks van 13,30 tot 16.00
uur. behalve maandag en dinsdag.
O De Zandvoortse Postzegelklup is
van plan naast de verenigingsavonden
in het Gemeenschapshuis veilingen
en rondzendingen te organiseren.
Verder hoopt men materiaai-leveringen en een nieuwtjesdienst te verzorgen voor leden, die bovendien
van tal van redukties kunnen profiteren. Ten huize van sekretaris Alblas,
Koch-straat 4 besluit de vereniging
donderdagavond 24 november over
deze voorstellen die door een werkgroep zijn ingediend.
• De welfare afdeling van het nedderlandse Rode Kruis te Zandvoort
houdt op onderstaande dagen een
verkoop van artikelen: dinsdag 15 november van 11.00 tot 15.00 uur in het
Huis in Kostverloren, dinsdag 15 november van 11.00 tot 13.00 uur in
het Huis in de Duinen en woensdag
23 november van 13.00 tot 15.30
uur in het Gemeenschapshuis.
• A.s. dinsdagavond tussen 19.00 en
20.00 uur kan men een zandvoortse
primeur beleven in wijkcentrum 'tStekkie aan de Fahrenheitstraat. Plaatsgenoot Mark Owens voert er een akrobatiese dansvorm ten tonele, de uit New
York overgewaaide Break Dance. Wie
die hypermoderne (straat)kunst machtig wil worden, vindt in hem een entoesiaste leraar.
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sportkeuring door zandvoortse artsen
ziet gemeente niet zitten
De zandvoortse sportraad heeft zich
dinsdagavond aarzelend neergelegd
bij de opvattingen van b en w over
de sportkeuring.

familieberichten

DANKBETUIGING
Allen die mijn afscheid als Wijkverpleegkundige
tot een fijne en waardevolle herinnering
gemaakt hebben, heel hartelijk bedankt!
Trijnie Dijk

Begin dit jaar lanceerde Zandvoortmeeuwen het plan de sportkeuring
onder te brengen bij de huisartsenmaatschap in nieuw noord. Het gemeentebestuur voelt daar, zo bleek
ook dinsdag, niets voor en hanteert
de subsidie, uitgekeerd aan verenigingen voor jeugdkeuringen, als stok
achter de deur. Volgens b en w mag
het voortbestaan van het regionale
keuringsburo in Haarlem niet in gevaar komen. Op die plek is de kwaliteit van deze speciale tak van gezondheidszorg gewaarborgd. Als verenigingen hun medies heil elders zoeken, bij partikuliere organisaties of lokale huisartsen, wordt de spoeling te
dun voor het haarlems buro, de kosten te hoog, en zal het op de duur
moeten sluiten. Als de partikuliere
keurmeesters het vervolgens laten afweten, zitten ook de klups met de
brokken, aldus het kollege, ze kunnen dan niet meer terugvallen op
het regionale instituut.
Jaap Brugman (Zvm, afd. handbal) slikte de argumenten niet voor zoete
koek. Het is bij veel sportbonden
roerig rond deze zaak, merkte hij op,
driftig overleg vindt plaats of de keuringen op deze manier moeten worden voortgezet. Er zijn klachten over
de kwaliteit -de bekende 10 kniebuigingen- en over de uniformiteit: er
staat niets vast over wie, hoe vaak,
en op welke leeftijd ter keuring dient
te gaan. Een keuringsadres in Zandvoort zou voor menigeen een uitkomst zijn en de moeizame reis naar
de provinciehoofdstad besparen. Nu
moeten ouders met hun kind vaak
op lastige uren op pad. Om tegen betaling van f 20.- 'even door het gebouw te rennen', Binnen het kwartier
staat men weer buiten. Aldus Brugman.
Wethouder Jongsma, tevens kringvoorzitter in het gewest, wilde van
geen alternatief weten. Dat zou afbreuk doen aan de gemeenschappelijke voorziening in Haarlem. 'Voorheen, zo meldde hij nog, was er geen
huisarts in Zandvoort te vinden voor
het keuringswerk. De nieuwe artsen
in noord zijn nu wel bereid, maar dat
is geen garantie voor kontinuïteit. Als
die praktijk het niet redt, zitten we
met lege handen'.

nzh
staakte
toch

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Duidelijk werd tenslotte dat niemand
zich gebonden hoeft te achten aan
het advies van b en w. Bonden en veren igingen zijn vrij om te beslissen
bij wie ze ter kniebuiging gaan. Zelfs
de KNVB, die 50% van het aantal
te keuren personen levert, geeft het
laatste woord aan de klups. Een fiks
aantal zandvoortse verenigingen laat
het regionale instituut al links liggen
en heeft eigen oplossingen bedacht.
Maar wie daartoe besluit, loopt.dat
staat nu vast, de gemeentesubsidie
a f 4,50 per jeugdkeuring mis.

onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

Koop nu
RodeKnns

HERVORMDE KERK
zondag 13 november a.s.:
10.00 uur: Ds. W. Volker, Amstelveen
Gemeensch. Gsr./Herv.
dienst.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 13 november a.s.:
10.00 uur: Ds. W. Volker, Amstelveen
Gemeensch. dienst in
Geref. kerk.
PROTESTANTENBOND
zondag 13 november a.s.:
10.30 uur: Ds. J.C. Beekhuis, Haarlem.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 12 november a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 13 november a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering met ST.
Caeciliakoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
r
sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023 - 313233

De huisartsen in Zandvoort-noord,
Adé ScipioBIüme en Bart van Ber-

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

van de ene nederlaag naar de andere
Zandvoortmeeuwen heeft het afgelopen zondag tegen Hollandia uit
Hoorn niet kunnen bolwerken. Op de
lange terugreis uit de kop van noordholland bleven de gebruikelijke kwinkslagen in de keel steken. Het sombere spookbeeld van een onafgebroken
krampachtige strijd in de degradatiezone doemt op na de zoveelste nederlaag, nu met 2-1,op een rij.

Veel animo om deel te nemen aan de
protesten tegen de kortingen op de
ambtenarensalarissen was er evenwel niet bij het personeel. Zoals de
koerant vorige week vrijdag vermeldde, had men bij vorige stakingen
slechte ervaringen opgedaan, kwamen verschillende groepen uit het
personeel onderling op gespannen
voet te staan. Reden om zich ditmaal
zeer terughoudend op te stellen.

De zandvoorters startten met Frans
Post en doelman Henk Bos in de gelederen. De meeuwenkeeper stond
goed en wel tussen de palen of hij
moest al in aktie komen. Een vliegend
schot werd bekwaam tot hoekschop
verwerkt. De hoornse dadendrang
had een waarschuwing moeten zijn
voor ZVM, dat niet van plan was zich
in te graven rond zijn keeper, maar
ook zelf de aanval koos. Marcel
Schoorl en Steef Water kwamen in
die beginfase iets te kort om de
Hollandia-keeper te passeren. De
benen waren maar net op temperatuur toen ZVM de eerste tegenslag
kon inkasseren. Eddy te Paske rondde na 5 minuten speeltijd met het
hoofd een voorzet doeltreffend af,
1-0. Een zandvoorts offensief leverde een goed schot van Buchel op en
twee hoekschoppen maar geen resultaat. Hetzelfde gold voor de uitvallen
van de Hollandia-spelers die eenmaal de lat raakten en even later zelfs
voor open doel misten.

Niettemin heeft men eergisteren
na lang beraad besloten zich solidair
op te stellen met de elder stakende
kollega's. Hen niet alleen de kastanjes uit het vuur te laten halen.

Schoorl stond na de rust zijn plaats
aan Van Meelen. Na 5 minuten trok
Hans Schmidt de stand gelijk door
op het nippertje een strafschop te
verzilveren, 1-1. Baten deed het niet,

De NZH heeft donderdag ook in de
regio Haarlem het werk voor 24 uur
neergelegd. Daarmee sloot de busmaatschappij zich aan bij talloze
akties in het hele land, ondanks eerder berichten die een onafgebroken
voortgang van de busdienst alhier
deden vermoeden.

gen, zijn overigens hoogst verbaasd
over Jongsma's opmerkingen aan hun
adres. 'Daarmee wekt hij de suggestie, aldus van Bergen, alsof onze praktijk hier een onzekere faktor is. Maar
daar is geen sprake van. Het aantal
patiënten dat zich laat inschrijven
groeit boven verwachting. Zeker 30%
meer dan in onze planning voor het
eerste jaar was opgenomen. We hebben ZVM destijds de sportkeuringen
voor minstens 5 jaar gegarandeerd.
Dat leek ons voor beide partijen alleszins redelijk.'

Nederland
Amsterdam

kerkdiensten

want Hollandia reageerde prompt
met een nieuwe treffer. Uit een hoekschop knikte Gerritsen het leer achter doelman Bos, 2-1. De arbiter
kreeg het vervolgens aan de stok met
de gefrustreerde ZVM-ers. Toen
Buchel na een slaande beweging tegen een Hollandia-sportgenoot het
veld weigerde te verlaten, nam de geplaagde scheidsrechter de bal onder
de arm en legde het spel 10 minuten
stil. Met 10 man probeerden de zandvoorters daarna de achterstand on-

gedaan te maken. Dat leek niet eens
onmogelijk. De ZVM-defensie gaf
geen krimp meer en aanvallers Post
en Bouman kwamen gevaarlijk dicht
bij het vijandelijk doel. De skore bleef
echter ongewijzigd tot het slotsignaal.
A.s. zondag volgt een uitwedstrijd
tegen ADO'20. Mogelijk kan ZVM
daar alle vrees en wanhoop van zich
afschudden.

belangrijke adressen
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

groeten uit zandvoort
Het onderschrift op deze kaart is geen fout van
de drukker.-In 1920
heette dit gedeelte van
.het huidige Raadhuisplein inderdaad Groote •
Krocht. Ook in die tijd
kennelijk een gezellig
winkelcentrum met, te
beginnen uiterst links,
Schoenhandel Alph.
Sprengers, Wijribergh &
Co., Broodbakkerij Henri J. Carels (voorheen
Paul CKaiser) en de
gelijknamige Lunchroom.
De op 5 maart 1915 bij
paal 67 aangespoelde
mijn zou later worden
geplaatst in de tuin van
Villa Sandevoerde aan
de Brederodestraat, de
woning van burgemeester Beeckman.

valt jubileum volkstuintjes in het
grondwater?

FamiBaedrukwei k
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

De 10-jarige jubileumviering van de
volkstuindersvereniging Zandvoort
dreigt letterlijk in het water te vallen.
Het tuinkompleks aan de Keesomstraat heeft ernstig te lijden van een
buitensporig hoge waterstand in deze
sektor van de gemeente. Groentes,
zaden en wortels leggen het loodje
en ook de bossages, met grote ijver
en volharding aangelegd door de
meer dan 100 groenkwekers, kwijnen
langzaam weg door de overmaat aan
nattigheid.
Het is een gevolg van het ontbreken
van een goede rioolwaterafvoer uit
de badplaats. De dienst publieke
werken loost sinds jaar en dag op de
meren en laag gelegen velden van
het binnencircuitgebied. Zelfs illegale
lozing op het nabijgelegen natuurterrein het Kraansvlak heeft enige
tijd plaatsgevonden tot het provinciaal Waterbedrijf daar om miljeuredenen een stokje voor stak. Het noodbuizenstelsel naar de gemeente
Bloemendaal kan de watermassa
niet te alle tijden verwerken. Een
nieuw zgn. 'effluent' is een miljoenenaffaire, waarover met rijk en provincie
onderhandeld wordt. Dat zal nog wel
geruime tijd op zich laten wachten.
De tuinders spreken van een noodsituatie en wensen op korte termijn
maatregelen van het gemeentebestuur. Dat zit echter met de handen
in het haar. Pw-direkteur Wertheim
ziet vooralsnog geen andere oplossing dan te trachten het overtollige
water een andere richting uit te pompen. In de hoop dat dat enige soelaas
biedt.

LEVERT DE GROTE PRIJS U
ANDERHALVE TON OP ?
De Cenav, eksploitant van het circuit,
doet al jaren haar best het ekonomies
belang van de racebaan voor de plaatselijke middenstand aan het verstand
van hogere instanties te brengen.
Dat wil om een of andere reden maar
niet lukken. Integendeel. Het veronderstelde goudmijntje is -o boze wereld- al eerder in officiële rapporten
beschreven als winplaats van vooral
zeepbellen. Maar opgeven doet de
Cenav niet. Dinsdag j.l. presenteerde
het bedrijf zich als heus onderzoeksinstituut met op zijn minst NlPO-allures. De lokale winkeliers kregen toen
een enquêteformulier in de handen
gedrukt. Met het verzoek nog vóór
woensdagavond de circuitbalans op
te maken. De vragen zijn simpel, vergissen kan men zich niet.
Heeft het circuit een belangrijke invloed op uw omzet? En de Grand
Prix? Ja of nee mag het antwoord
zijn. 'Geen mening' komt, zo heeft
men bedacht. bij zandvoorters niet
voor. Laat staan nuances in het denken. Hoeveel scheelt een eventuele
sluiting van de racebaan u aan jaaromzet? Een nacht lang zwoegen in
de boekhoudschriften met roodomrande ogen om dat boven tafel te krijgen. Tenzij de toch al veelgeplaagde
middenstander er een slag naar slaat,
van f 30.000.- tot meer dan 480.000
lubberse guldens. Hoteliers en pensionhouders pakken tenslotte de
huiskomputer om het aantal overnachtingen te berekenen, die het
circuit en/of de Grand Prix hen in de
moede schoot werpt. Wie het voor gezien houdt mag overigens 'doorhalen
wat niet van toepassing is'. Een nobel
gebaar van de auto-menners, dat veel
werk kan besparen.
Benieuwd zijn we wel waarom de
koerant, zandvoorts bedrijf sinds
1900, het formulier niet mocht ontvangen. De lokale pers floreert immers al jaren dankzij de koddige
strapatsen op en rond de racebaan.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

omroepers

bijstandskollege moet bemoeienis
tot het uiterste beperken
Het kollege van bijstand mag één keer
per jaar bekijken of de sociale dienst
en de RWW-kommissie hun werk
in het algemeen naar behoren verrichten, maar moet zich verder niet bemoeien met individuele gevallen.
Dat is slechts bij hoge uitzondering
toegestaan.
Zo luidt de mening van b en w, verwoord door wethouder Jongsma in
de kommissie maatschappelijk weizijn. Het betekent een nieuwe fase
in de kompetentiestrijd waarin het bijstandskollege verwikkeld is. Dat kollege heeft officieel de taak van b en
w overgenomen. Het werd enige jaren terug ingesteld na klachten over
het funktioneren van de sociale dienst
om toezicht te houden.
De plaatselijke socialisten hebben
gedurig geprobeerd de bevoegdheden van het bijstandskollege, waarin
2 burgers en 2 raadsleden zitting hebben, overeind te houden. Veel meer
dan schijnsuksesjes is hen daarbij
niet.gegund. De pvda-liet in de raadskommissie bij monde van fraktievoorzitter Toonen weten dat b en w zich
niet aan de regels houden door beslissingen over uitkeringen te laten
versturen voordat het bevoegd orgaan -het kollege van bijstand- zijn
fiat heeft gegeven. Wat voor gevolgen
dat kan hebben werd met 'n voorbeeld
geïllustreerd. De RWW-adviseurs
hadden in één geval een strafkorting
bepleit van 50%. Zonder het oordeel
van het bijstandskollege af te wachten voerde de sociale dienst het vonnis uit. Halvering van het inkomen
dus. Het oordeel van het bijstandskollege dat zich over deze zaak boog en
20% meer dan genoeg vond, kwam
als mosterd na de maaltijd.
De socialisten vinden zo'n gang van
zaken verbijsterend. Men wil voortaan

BIO-INDUSTRIE

DOE ER NIET
AAN MEE!
/.DIERENBESCHERMING -,,'

'alle twijfelgevallen' onder de aandacht van genoemd kollege brengen. De adviezen van de RWW-kommissie mogen niet langer onbesproken passeren. Liberaal Jongsma gaf
echter geen milimeter toe. Zijns inziens kunnen de kliënten van de sociale dienst niet wachten op het oordeel van het bijstandskollege, dat
zou veel te lang duren. Elk geval
apart behandelen is ondoenlijk.
Het probleem is daarmee niet uit de
wereld. Formeel is het bijstandskollege verantwoordelijk voor uitkeringsbesluiten, waar het zich nooit over
heeft beraden. 'We moeten de RWW-

kommissie (adviesgroep met o.a. vakbondsvertegenwoordigers, gewestelijk arbeidsburo e.d.) niet voor de voeten gaan lopen, meende Jongsma.
'Als u niet van uw standpunt af te
brengen bent, brieste daarentegen
Toonen, knokken we door op basis
van de wet.'
Op 18 november komt er een gezelschap direkteuren van sociale diensten uit de regio bijeen in de badplaats.
Dan zal de kwestie van de bevoegdheden nogmaals aan de orde komen. Het bijstandskollege is er bij
uitgenodigd.

Geefzetucht
Giro 55 O 55 Leusden ^\/^
Astma Fonds?

Te huur aangeboden:
3-kamer-appartement
f 850.-, all-in.
Tel. 17385.
Te koop
SHARP VIDEO-RECORDER
met afst. bed. Luxe-uitv.
Veel mogelijkheden + 10
banden, f 1.600.-.
Tel. 12288
WOONRUIMTE GEZOCHT
kamer of etage voor
alleenstaande jongeman.
Tel. 16410.
OPPAS GEVRAAGD
In nieuw noord voor 2 kinderen van 1 en 3 jaar.
Vanaf 1 januari a.s. voor
dinsdag en donderdagocht.
van 8.30 tot 13.00 uur.

Tel. 19558.
A.RMnMn.
1»48 - 1M3
35Jttrt>ndtechnlk«r
1973 - 1983
gevestigd In Zmdvoort
t*l«foon 1 43 65

zov uit de krocht

In verband met bezuinigingen waaraan ook de Zandvoortse Operette
Vereniging niet ontkomt ziet zij zich
genoodzaakt haar traditionele operette-avonden dit jaar in het Gemeenschapshuis te houden in plaats van in
Verenigingsgebouw 'De Krocht'.
Dat zal zijn op 24, 25 26 en 27 november en iedereen is daar hartelijk
welkom, met dien verstande dat leden f 2,50 betalen en niet-leden
een gulden meer. De Mr. Randagzaal
wordt voor die gelegenheid omgetoverd in een Weens café, waar de bezoekers onder het genot van een
door de Z.O.V. aangeboden glas wijn
kunnen luisteren naar operette-melodieën die door koor en solisten ten

gehore zullen worden gebracht. Tot
twee maal toe zullen leden van de
Zandvoortse Operette Vereniging
zich met een aantrekkelijk programma laten horen, dat afgewisseld zal
worden met kienronden. Het verdient aanbeveling om zich voor deze
gekombineerde operette/kienavond
tijdig van een plaats te voorzien en
daarvoor kontakt op te nemen met
mevrouw Troupée, tel. 1 3840. Bij
wijze van uitzondering wordt de deelnemers niet gevraagd een prijsje
mee te nemen. De Zandvoortse Middenstand heeft die namelijk voor
haar rekening genomen, een geste
die het bestuur van Z.o.V. uiteraard
bijzonder waardeert. Geen prijzen dus
maar wel graag een goed gevulde

beurs, vraagt voorzitter Jan van der
Werff, die hoopt op een flinke opbrengst van de kienronden. Het finanoieren van twee operette-voorstellingen in de Haarlemse Stadsschouwburg komend voorjaar is namelijk
geen sinekure. 'Maar die gaan in ieder geval door. Dat zijn we aan onze
donateurs verplicht' aldus de voorzitter, die tenslotte graag vermeld zag
dat de data waarop de betreffende
operette, 'Der Bettelstudent' van
Carl Millöcker,' opgevoerd zal worden
5 en 6 maart zijn.

eanduoortec Noerartf

maak liever zelf uw auto leeg
voordat een ander het doet.

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u

cauto dicht
en buit
uit'f zicht

GRONDWATERVERORDENING
NOORD-HOLLAND
In oktober 1983 hebben gedeputeerde staten, het
dagelijks bestuur van de provincie, een ontwerpGrondwaterverordening Noord-Holland vastgesteld.
Deze Grondwaterverordening is een door de provincie
vast te stellen ujtvoeringsverordeningvande
Grondwaterwet.
Dit betekent dat de verordeninggrotendeelseen
uitwerkingen een nadere regeling is van hetgeen de
wet voorschrijft.
De verordening regeltgeen zaken die al in de wet
vastgelegd zijn.
De wet en de verordening vormen dus een tweeeenheid.
Het doel van de Grondwaterverórdening NoordHolland is hoofdzakelijk het voor onze provincie
vastleggen van de verplichtingen van de houders van
de diverse categorieën
grondwateronttrekkingsinstallaties, alsmede het
vaststellen van de grenzen van die categorieën
(aanmeldings-, registratie- en vergunningplicht).
Deontwerp-Grondwaterverordeningzal (samen met
de Grondwaterwet en de toel ichting op de
verordening) van maandag 14 november 1983 toten
met maa ndag 13 f ebruari 1984 ter inzage l iggen op
de grif f ie van de provincie (af deling
waterstaatszaken, Meester Lottelaan 301, kamer
215).
Voorts heeft het provinciebestuur aan alle gemeenten
en openbare bibliotheken in Noord-Holland verzocht
de stukken eveneens ter inzage te leggen voor
belangstellenden.
Binnen genoemde termijn kan iedereen bij
gedeputeerde staten schriftelijk bezwareaindienen
tegen de ontwerp-Grondwaterverordening NoordHolland.
Het adres luidt: Gedeputeerde Staten van NoordHolland. Dreef 3. Postbus 123.2000 MD Haarlem.

HET ZAL JE
MAAR GEBEUREN
Ik heb een hele goede vriend, Piet
heet-ie. Een echt fanatiek wintersporter. Denkt u natuurlijk: die
boekt zijn wintersportvakantie altijd
bij ons. Maar niks-hoor. Eigenwijs.
Daar heb ik dat reisbureau van jou toch
niet voor nodig, dat
doe ik al jaren zelf, en
prima. Nou ja... even
goede vrienden.
Word ik tijdens de
afgelopen winter
's avonds thuis
opgebeld.
Piet. Vanuit Oostenrijk.

Snap je dat nou, vraagt-ie. Heb ik
van tevoren gereserveerd, weten ze
hier van niks. Wat nou?
Tja, ik heb het toch maar voor hem
geregeld. Niet makkelijk in het
hoogseizoen. Maar ja,
je hebt een reisbureau
of je hebt het niet.
O ja, Piet boekt
voortaan zijn reizen bij
mij. Moet u ook doen!
Bij ons als erkend
ANVR "Goeie reis"
reisbureau!

Reisburo KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort tel.12560 - 13203

Wij kennen alle reizen en alle prijzen!

NIEUW

Provinciaal bestuur
van Noord-Holland.

1 provinciaal bestuur
in Zandvoort

centrale voor
pleeggezinnen
NOORD HOLLAND EN U f RECHT
KONINGINNEWEG 184A
1075EH AMSTERDAM

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem »v.

geeft les in 't Stekkie
op dinsdagavond van 7 tot 8 uur,
u kunt zich op geven bij Janinie Klaver, tel. 14617
TOT ZIENS IN T STEKKIE

J

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

BOEKBINDERIJ - DRUKKERIJ
Fa. J. H. v. Westerhoven BV
Deken Zondaglaan 98 - Vogelenzang

F. M. v. DEURSEN
SchooJstraat 2-Zandvoort-Tel. 02507-1 2507

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

FAMIUEDRUKWERK - HANDELSDRUKWERK

J. BLUYS

Modelboeken - Vraag prijsopgave

Haltestraat 65, tel. 12060

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEG R AFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Kopsr, Dorpsplein 11. Zsndvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemandaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

v. 4. Werft

mijn bakker
•indi 1746
Geethuispltin 8
«i winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Installatie bureau

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

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

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

dinsdag 15 november 1983

eanduoorrse ho
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pvda niet geloofwaardig meer
in circuitzaken
Het korte-termijn-denken, door niet
politiek geschoolden gewoon kortzichtigheid genoemd, heeft vorige
week tenslotte definitief gezegevierd.
Vrijwel unaniem heeft de gemeenteraad het circuit als gegeven aanvaard.
Niet gehinderd door principes, kreativiteit of desnoods gezond verstand
hebben zlefs de laatste der mohikanen, de socialisten ter plaatse volmondig ingestemd met een uit sportoogpunt achterlijk, ethies gezien barbaars en beleidsmatig beschouwd
nonsensikaal tijdverdrijf op 4 wielen.
Het heeft nauwelijks zin in te gaan
op de euforie, de gelukzaligheid die
driekwart van de zandvoortse bevolking schijnt te bevatten bij het naderen van de Grand Prix. Eens per jaar
het gevoel krijgen van belang te zijn
voor het oog van de wereld, is een
verlokking die als een wortel aan
ezels wordt voorgehouden (600 miljoen paar ogen kijken naar Zandvoort,
aldus Vermeulen).
Het verzet tegen de racerij, de massale konsumptie van turbo-geweld,
lawaai, ruimte en kommersie, heeft
sinds donderdag geen vaste voet
meer in de gemeenteraad. Klein links
haalde dat platform in 1982 niet eens,
maar had in haar program het circuit
toch al geslikt. Het laatste bolwerk tegen deze karikatuur van menslievende
sport was de pvda. Tot donderdag
10 november 1983. Toen gingen de
socialisten door de knieën. Dat was
de uitkomst van 'pragmaties' denken
en elektorale motieven die in de boezem van de partij langzaam maar zeker hebben postgevat. Zonder veel
intelligent verweer. Al wordt gefluisterd dat een deel van de aktieve
leden van plan is de 10e november
tot jaarlijkse rouwdag uit de roepen.
De pvda-ers, bij wijze van uitzondering nu eens behendig bespeeld door
hun liberale tegenvoeters.vonden
donderdag niet plotseling hun waterloo. De partij lijdt al jaren aan een

sport-spel
Badmintonvereniging Lotus is de
tweede turnus van de eksterne kompetitie slecht begonnen. De shuttelaars kregen in de uitwedstrijd bijna
nergens voet aan de grond. Een dieptepunt in de verrichtingen van de
klup in dit seizoen. De uitslagen luiden:
Duinwijck 5 - Lotus 1 5-3; Uvo 1 - Lotus 2 5-3; Slotermeer 4 - Lotus 3
8-0; Nab Spirit 2 - Lotus 4 2-6; Mixers
4 - Lotus 5 4-4; l J mond 8 - Lotus 6
4-4; Spaarnestad 3 - Lotus 7 5-3;
K'land 9 - Lotus 8 6-2; HBC 2 - Lotus
9 5-3; Spaarnestad 6 - Lotus 10 8-0;
IJmond A1 - Lotus A1 8-0; Haarlem
B2 - Lotus B1 0-8; Meentmeppers B2
- Lotus B2 6-2; Duinwijck C1 - Lotus
C1 1-7; Weesp C1 - Lotus C2 8-0.
A.s. zondag spelen de zandvoorters
weer thuis en hopen op een beter resultaat.

eanduoortee Noerar*
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circuit-trauma, verliest bij elke lokale
verkiezing honderden stemmers
door de anti-racebaanhouding. Bij
gebrek aan een presentabele en verkoopbare lange termijn-visie werd
na de anticircuitmotie van '79 die geen
resultaat had, het beleid officieel versmald tot een pro-woningbouwstandpunt. Het was toen nog maar een kleine stap om bij de kollegeonderhandelingen de Grand Prix in te leveren.
Om de woningbouw te redden uiteraard. Huizenbouw die -racebaan of
niet- onverkort doorgang vond en
nog jaren verder kan gezien de spaar-'
zame toewijzing van kontingenten.
Het ondertekenen van de pro-circuitmotie vorige week was dus niet meer
dan de uitgestelde signatuur van een
politiek fiasko. In de raad heeft men
niet onaardig het gezicht weten te
redden door van Cenav-direkteur
Vermeulen een twijfelachtige verklaring over nadere geluidsbeperking
los te peuteren. En dat terwijl de
pvda een schijn van eer aan zichzelf
had kunnen houden door uit te spreken een oordeel over het Grand Prixlawaai aan de rechter over te laten.
Die zal immers hoe dan ook oordelen. Op verzoek van de Cenav of
van burgers en milieuorganisaties. De
socialisten haalden donderdag niet
alleen zichzelf onderuit, maar ook
hun eigen provinciaal gedeputeerde
De Boer. Alleerial voor die tackle
verdienen ze een rode kaart.

LW

HW

LW

16.
17
18
19
20
21
22

08.19
09.06
09.41
10.18
10.56
11.35
12.10

12.38
13.26
14.01
14.31
15.03
15.39
16.20

20.39
21.29
22.04
22.32
23.05
23.40
00.20

00.20
01.06
01.41
02,16
02.53
03.33
04.09

nieuws
kort & klem
O Om de woningbouwplannen zo
goed mogelijk te laten aansluiten bij
de toekomstige behoefte van de bevolking, zo luidt een persbericht van
het gemeentebestuur, wordt door het
sociografies buro de Meerlanden een
woonwensenonderzoek ingesteld onder ingeschreven woningzoekenden
en andere inwoners. De gemeente
hoopt dat de toegezonden vragenlijsten zo gauw mogelijk ingevuld worden en in de portvrije envelop teruggezonden.

Da ommazwaal van pvda-fraktidaidar Toonen: ondertekende een anticircuitmotie in '79, een pro-circuitmotie in '83.

Voor het restant tegenstanders van
de racebaan rest maar één troost.
Een florerend circuit is niet meer
dan een (hardnekkige) illusie. Het toenemend gebrul van circuitfanaten en

turbomotoren is een voorbode van
een onafwendbaar einde. De poorten gaan dicht. Daar kun je lawaai op
innemen.

zvm boekt eerste triomf in kompetitie
ZVM heeft afgelopen zondag de weg
naar het sukses teruggevonden. In
de uitwedstrijd tegen ADO'2 O skoorden de zandvoorters tweemaal vóór
de rust, de defensie met doelman
Stoffers als attente laatste man hield
de gelederen de hele speeltijd gesloten.

nov. HW

Aan die stand veranderde na het
kwartier verpozen niets meer. Het
spel golfde heen en weer met wederzijdse kansen. Van zandvoortse zijde
probeerden Post en Schmidt de
skore te verhogen, Vissers ontmoette
zelfs een eenzame maar reddende
keeper. Waakzaamheid bleef geboden. Ado-er Altena geselde de lat
boven Steffers en Schmidt redde
eenmaal koppend van de doellijn.
Het slotoffensief van Ado'20 werd
goed opgevangen.

ben ingeruild voor doeltreffend spelplezier. De stand luidt als volgt:
WFC
ZFC
Zilvermeeuwen
VIOS (W)
SVW'27
Hollandia
HBC
ADO'20
Alc. Victr.
Vitesse'22
Zandvoortmeeuwen
Volewijckers

In plaats van Steef Water had trainer
Groen Fred Ipenburg opgesteld.
Ado'20 had in eerste instantie aanvalslustige aspiraties maar de kustbewoners lieten zich niet in de hoek drukken. Ipenburg schoot in de beginfase
Allerwege leeft nu weer hoop dat
net naast en ook Rob Buchel vond
de ZVM-ers de angst om te falen hebde vijandelijke doelmond iets te klein.
Er volgde een periode waar in de verdedigers van beide partijen benen
vol werk kregen en doorgaans de aanvallers de baas bleven. Ado'20 rukte
geleidelijk op, wat resulteerde in een
aantal hoekschoppen en hoge ballen
voor de veste van Steffers. Het vangAls U geeft om de natuur,
stomp- en plukwerk van de ZVMgoalie liet echter niets te wensen
steun dan het Wereld Natuur Fonds
over. Na goed doorzetten van Bert
door U op te geven als donateur!
Leijenhorst veroverden ook de zandvoorters een hoekschop. Na slecht
Bel of schrijf:
wegwerken van de Ado-verdedigers
speelde Marcel Schoorl, Norbert Vissers aan, die niet aarzelde 0-1. De
maker van het doelpunt was kort
daarop nogmaals dicht bij een treffer,
maar richtte naast de palen. Even
Wereld Natuur Fonds Nederland.
kreeg ZVM het benauwd onder
Postbus 7,'3700 AA Zeist.
de Ado-stormloop, maar op het gunstigste moment, 2 minuten voor rust,
Tel. (03404) 2 21 64.
gaf Vastenhouw ZVM groter zekerheid na een kombinatie Post-Jong
bloed-Schoorl, 0-2.

7-13
8-13
7-11
7- 8
8- 8
8- 8
7- 6
8- 6
7- 5
7- 5
7- 3
7- 2

De stichting EVA organiseert woensdagavond 23 november een themaavond waarin het onderwerp 'Vrouw
en Arbeid' centraal staat. Alle zandvoortse vrouwen zijn van harte weikom om daarover met elkaar te praten in het vrouwentrefpunt Josina,
de voormalige Jos. v.d. Endenschool
aan de Nic. Beetslaan 14. De avond
begint om 20 uur, de entree kost f 2.Meer informatie kan l. Veerkamp geven, tel. 1 4744.
O J.l. donderdag werd met medewerking van de Eksplosieven Opruimingsdienst opnieuw een hoeveelheid oorlogstuig, waaronder een
brisant-napalm mortiergranaat, onschadelijk gemaakt. Het generaalsspeelgoed bevond zich in de duinen
aan de boulevard Barnaart en in de
waterleidingduinen. Het werd op het
strand tot ontploffing gebracht.

DE MOOISTE TUIN IN 1983
De uitreiking van de tuinprijzen door
de kon. maatschappij tuinbouw en
plantkunde Groei en Bloei afdeling
Zandvoort-Bentveld had dit jaar een
ekstra feestelijk tintje. Gevierd werd
tevens het 10-jarig jubileum. Dat
werd benadrukt door de presentatie
van een speciale wisselbeker, de
Rudenko-bokaal, die als ereprijs voor
de mooiste tuin in 1983 verworven
werd door mevr. R. Groenhout. Na
een diavertoning van tuin-, balkonen gevelversieringen die door de
jury waren verkozen, maakte wethouder Attema wiens dienst van publieke
werken een eervolle vermelding verdiende, de prijswinnaars bekend.
Eerste prijzen in diverse kategorieën
gingen naar A.J. van Soolingen, R.H.
Warmerdam, K.C. Lokman. J. Beur,
J.C. Krielen, T.M. Greeven, C.H. Haaster, A. Willemse, J. de Roode, P. Aay,
H. v.d. Berg, A.W. Aarts en A.B. Bril.
Lof voor aantrekkelijke gevelversieringen ontvingen H. van Beem, M.
Smienk, P.G. de Jong, I.M. Weberronkens, J.W. Ewoldt en C.A.G. Bijleveld. De heidetuin van A. Boelaars
en de beeldentuin van K. v.d. Noort
kwamen in aanmerking voor een
ekstra prijs.

13e ontmoetingsdag feestelijk gebeuren
Vorige week woensdag werd voor de
dertiende maal de Ontmoetingsdag
gevierd. Dit jaarlijks terugkerende
evenement is zo'n feestelijk gebeuren
dat het woord 'vieren' beslist op zijn
plaats is.
Schitterende bloemdekoraties langs
de wanden van de Van Pagéehal, op
het podium fraaie boeketten en brandende kaarsen en op alle tafeltjes
vaasjes met rose rozen, waarbij de
haarlemse bloemenmeisjes voor de
finishing touch zorgden door alle aanwezigen een korsage op te spelden.
Het Rode Kruis en een perfektfunktionerende autorijdienst hadden er
voor gezorgd dat alle gasten 's mormevr. Kraan-Meeth
gens op een uiterst geriefelijke wijze
in de sporthal arriveerden, waar de
voorzitster van het Comité Ontmoetingsdag, mevrouw Van Maris-Beute,
in haar welkomstwoord inhaakte op
de aktualiteit. 'Eigenlijk demonstreren
wij vandaag ook. Wij laten zien dat
het mogelijk is een beetje van elkaar
te houden', aldus de voorzitster, die
vervolgens wees op de ervaring van
twaalf ontmoetingsdagen, waarvan
het organiseren nu heel wat eenvouji
ger was geworden, mede omdat het
komité zich ieder jaar omringd ziet
door een steeds grotere groep vrijwilligers. Ook het aantrekken van medewerkenden op het artistieke vlak
bleek weer wonderwel gelukt en daarvan getuigden namen als Hans van
der Togt, het trio Norman Smith, luitenant-kolonel Bosshardt, Ad Goossens, Les Byrmants en leerlingen
van het Dans- en Balletcentrum John
en Gemma de Boer.
'De majoor' beet het spits af met kostelijke verhalen over haar ontmoetingen in de binnenstad van Amsterdam:
de zesjarige Daantje met wie ze
's nachts vijftien café's op de Zeedijk
afliep om zijn moeder te vinden, de
aangeschoten man in de tram ('jij
bent de enige die weet wat het is om
dronken te zijn en je bent nog geheelonthoudster ook') en de prostitué die, zoals allen die in de kerstnacht werken, een pakje kreeg en
majoor Bosshardt bij het afscheid
' toevoegde 'als ik vannacht nog klanten krijg dan geef ik mijn diensten
voor niets en dat heb ik dan geleerd
van het Leger des Heils'.
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WOONRUIMTE GEZOCHT
kamer of etage voor
alleenstaande jongeman.
Tel. 16410.

Ad Goossens, ontdekt tijdens een talentenjacht, was ook weer van de
partij en oogstte veel sukses met o.a.
'Het dorp' en 'Mijn wiegie was een
stijfselkissie', maar ook zijn zelf geschreven liedjes kregen een warm
onthaal. De prima stemming werd
nog verhoogd door samenzang onder leiding van de heer Van Leenders,
die met Maria Juffermans aan de
piano de gasten alle gelegenheid
gaf hun hart weer eens op te halen
aan oude schoolliedjes.
Na de rustpauze, die behalve een
uitstekende lunch ook nog bezoekjes
van pastores, vroede vaderen, artsen
en wijkverpleegkundigen opleverde,
volgde een optreden van Les Byrmants, een operettegezelschap uit
Haarlem, waarvan de vokalisten, onder wie onze plaatsgenote Martha
Koper, op charmante wijze en in een
grote verscheidenheid aan kostuums melodieën uit operettes als
'Die Czardasfürstin', 'Grafin Maritza'
en 'lm weissen Rössl' ten gehore

brachten. Zij werden met een dankbaar applaus beloond, evenals de pupillen van het Dans- en Balletcentrum
John en Gemma de Boer. Na een uitstekend gebracht jazzballet door een
aantal oudere leerlingen dansten de
jongeren in vertederend witte tutu's
een ballet uit Coppélia van Delibes.
Het was een veelzijdige groep want
even later, na de tutu's verwisseld
te hebben voor strakke zwarte pakjes
met rode bretels en rode petten,
dansten ze met verve een jazzballet.
'De dag is veel te snel omgegaan'
vond mevrouw Van Maris, nadat ze
aan het slot van de middag in haar
dankwoord een ekstra applaus had
gevraagd voor het 'huisorkest' Norman Smith en gelurdstechnikus Leen
Schouten. Toch was het dit keer niet
mevrouw Van Maris die het laatste
woord had maar presentator Hans
van der Togt, die haar namens haar
mede-komitéleden als dank voor de
prettige samenwerking een fraai
boeket rozen overhandigde.

nieuwbouw kijkduin gaat niet
van een leien dakje
Als het gemeentebestuur verwacht had
snel toestemming te krijgen om met de
nieuwbouw 'Kijkduin' te beginnen, komt
het bedrogen uit.

Naarmate de tijd verstrijkt wordt de
kans groter dat b en w hun huiswerk
over zullen moeten maken. In dat geval
staat voor de tweede maal de toewijzing
van de bouwkontingenten op de tocht.
Het bruusk passeren van woningbouwOpnieuw uitstel van nieuwbouw voor
vereniging Emm bij de planvoorbereieen jaar, zal in de raad voor ongekende
ding heeft niet alleen in Zandvoort maar taferelen zorgen. Ditmaal hoeft men de
ook elders de nodige vraagtekens opgeschuldige niet ver te zoeken. Verantroepen. A.s .vrijdag zijn zowel het kolle- woordelijk portefeuillehouder Machielge van b en w als de Emm uitgenodigd
sen speelt willens en wetens een gevaarvoor een onderhoud in Haarlem, bij de
lijk spel om de woningmacht met de
hoofdinspektie voor de volkshuisvesting Emm. Als het misloopt zullen zelfs zijn
in noordholland. Geen van de zandvoort- politieke vrienden hem niet lang de hand
se kombattanten wil zich vooraf in de
boven het hoofd houden.
kaart laten kijken, informatie over de
inhoud van het komend gesprek is niet
beschikbaar.
Duidelijk is in ieder geval dat de H.l.D.
niet van plan is zonder meer het zelfbouwplan van de gemeente goed te keuren. De korporatie krijgt de gelegenheid
haar argumenten om het gemeentelijk
ontwerp af te wijzen nader toe te lichten.

sport - spel
Het eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub heeft in Santpoort in
een wedstrijd voor de eksterne kompetitie (3e klasse) het derde team
van Santpoort met 5-3 verslagen.
Nadat Cliteur in een vooruitgespeelde partij gewonnen had, werd de
•voorsprong via 1-1 err 3-1 uitgebouwd tot 4-1.
De Santpoorters konden daarna nog
terugkomen tot 4-2
De laatste twee partijen stonden na
de tijdnoodfase ongeveer gelijk en
werden daarom takties op remise gehouden, waardoor Zandvoort de
overwinning niet meer kon ontgaan.
De winstpartijen kwamen op naam
van de heren Termes, Cliteur, Geerts
en Vastenhouw. Voor de remises tekenden de heren van Kempen en
De Bruin.
Zandvoort 1 staat door dit resultaat
na twee ronden met 1 gewonnen en
1 verloren wedstrijd in de middenmoot.

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

familieberichten

t

Na een langdurig en dapper gedragen lijden is
heden, na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der zieken, in de Heer ontslapen onze dierbare zuster en tante
ANTHONIA CORNELIA VINK
op de leeftijd van 63 jaar.
Uit aller naam:
C. Vink
Zandvoort, 13 november 1983, Nieuw Unicum.
Corr.-adres: Antennestraat 20
4702 LE Roosendaal
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum 'Onderling Hulpbetoon', Poststraat 7 te Zandvoort van 16.00 uur
tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De gezongen H. Mis van Requiem zal worden
opgedragen donderdag 17 november om 12.00
uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht
43 te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 13.15 uur op het R.K. gedeelte van de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.

gratis woninggids
Inlichtingen
Cense makelaars
tel. 02507-12614

kerst-in biedt
gevarieerd
programma
De komst van de decemberfeestdagen is voor veel zandvoorters een
plezierige gedachte Maar niet voor
iedereen is het een leuk vooruitzicht.
Een groot aantal alleenstaanden ziet
uit naar de jaarlijkse Kerst-in om al te
eenzame uren met anderen te kunnen delen. Voor 24 en 25 december
heeft het kerst-in-team Zandvoort
daarom weer een gevarieerd programma samengesteld. Professionele optredens van Otto Sterman en José
de Koning zijn gepland, maar de
pure gezelligheid is niet vergeten. Er
is gelegenheid om te bridgen, te klaverjassen, samen te zingen enz. Op
het programma staan verder: verhalen, films, veel muziek en een toneelstukje door zandvoortse kinderen.
Op 1e kerstdag Is het diner een traditioneel hoogtepunt.
Bereidwillige automobilisten staan
klaar om degene die slecht ter been
zijn af te halen en weer naar huis te
vervoeren. Vrijwilligers waarvan het
kerst-in-team er meer kan gebruiken,
want er is veel werk te doen om deze
dagen te doen slagen. De inzet van
enige vrije tijd, al is het maar voor
een paar uur, wordt in dank afgenomen. Voor inlichtingen en opgave is
mevrouw De Leeuw bereikbaar, tel.
1 7436. Wie de Kerst-in financieel
wil steunen kan een bijdrage storten
op gironummer 1125908 ten name
van Kerst-in Zandvoort.

centrale voor
pleeggezinnen
NOORD HOLLAND EN U l RECHT
KONINGINNEWEG 184A
1075 EH AMSTERDAM
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strandpaviljoens schadelijk voor
Een zaal vol mensen in gebouw De
Krocht is geen alledaags verschijnsel. Jongstleden dinsdag deed het
zich voor toen gemeentebestuur,
genootschap oud Zandvoort en
hoogheemraadschap Rijnland een
voorlichtingsavond presenteerden
over 'zeewering en rekreatiegebruik
van het strand'.
De aanwezigheid van kollege en
raad, hoogheemraden, bloemendaals
burgervader en een groot aantal direkt betrokkenen bij het strandgebeuren zoals de strandpachters maakte
er een zaak van gewicht van. Vooral
laatstgenoemden komen geregeld
in botsing met het beleid van Rijnland
omdat hun belangen niet altijd sporen met de eisen van een deugdelijke waterkering. Dat probleem werd
in de lezing van Ir. Nienhuis van Rijnland zonder omwegen naar voren gebracht.
J. v.d. Hoek, archivaris van Rijnland
opende na het welkomstwoord van
genootschapsvoorzitter Hilbers de
avond met een histories overzicht
van de hoogheemse bemoeienis met
de kuststrook. Een aardige schets
vanaf de middeleeuwen tot heden
over waterbeheer en duinenzorg. Tegen de achtergrond van jacht- en
houtvestingsbelangen, industrialisatie
en toenemende bevolkingsdruk. Rijkelijk verluchtigd aan de hand van
dia's van dokumenten en vaak ongekend fraaie kaarten.
Hilbers, had de ondankbare taak het
toen al uitgelopen tijdschema op
orde te brengen. In straaljagervlucht
gaf hij een beeld van de opkomst van
de badplaats, de ingrijpende veranderingen in de opbouw van de lokale
samenleving en van de toeristenstroom door de aanleg van de spoortram- en wegverbindingen. Zijn verhaal kon onder druk van de omstandigheden het karakter van notities
niet te boven gaan. Toch wist hij door
het invoegen van interessante details
de aandacht van de toehoorders vast
te houden.
Ir. H. Rakhorst van Rijkswaterstaat
slaade daar in het geheel niet in, toen
hij kollege gaf over de kust- en duinafslag. Zijn deskundologies betoog
was, naar we aannamen, geschikt
voor vakgenoten, maar zeker niet
voor de belangstellende leken in de
zaal. Zowel zijn illustratiemateriaal
-voornamelijk ontzag inboezemende
grafieken- als het door onverstaanbaar engels begeleidde filmpje waren missers.
Het hoogtepunt van de bijeenkomst
was zonder twijfel de kauserie van Ir.
Nienhuis, hoofd van de sektie waterstaathuishouding van Rijnland. Na
een techniese maar begrijpelijke uiteenzetting van oorzaken en gevolgen van duinafslag schetste hij het
konflikt tussen kustbeheer, veiligheid en het rekreatief gebruik van
het strand. Met veel geroezemoes en
enkele interrupties kwam de zaal
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19
20
21
22

10.18
10.56
11.35
12.10
12.44
13.38
14.24
15.10
16.15
17.28
18.42

14.31
15.03
15.39
16.20
17.03
17.48
18.36
19.34
20.44
22.00
23.18

22.32
23.05
23.40
00.20
01.02
01.46
02.35
03.35
04,45
06.01
07.17

23
24
25
26
27
28
29

de verhogingen onder de paviljoens - ook wel banketten genoemd - moeten lager en verder van de reep.
tot leven toen hij wees op de schadelijke invloed van de strandtenten.
Als bij een natuurlijke verdediging
tegen het water het afbrokkelen van
de Zeereep bij storm geaksepteerd
wordt, dient ook de natuurlijke aangroei onbelemmerd plaats te vinden,
was de strekking van zijn indringend
verhaal. Zowel de aanleg van de banketten, de strandtentplatoos, als het
dicht opkruipen tegen de afrastering
van de Zeereep was uit het oogpunt
van kustbeheer eigenlijk onaanvaardbaar. Nieuwe keurbepalingen zullen

dan ook paal en perk aan stellen aan
de hoogte van de banketten
-konstrukties op palen hadden Nienhuis'voorkeur- en aan de afstand
van de paviljoens tot het hekwerk. De
ingenieur kondigde aan dat ook het
strandseizoen een verschuiving zou
ondergaan. Niet meer van 1 maart tot
1 november, maar van 1 februari tot
15 oktober. Tot slot ging hij in op de
gevolgen van een superspringvloed,
waarbij de boulevardhuizen, het kasino en bouweshotel in gevaar kwamen,
en de verzilting van het achterland.

pleines 60 jaar in de lucht
met zandvoortse postduiven
Het bestuur van de zandvoortse
Postduivenvereniging 'Pleines', bestaande uit Dirk Molenaar, Ruud Sinnighe, Fred Spronk, Henk Terol en
de op tijd uit het ziekenhuis ontslagen voorzitter Henk Steenbergen,
laat het zestigjarig bestaan niet ongemerkt voorbijgaan. Komend weekend wordt het in het Gemeenschapshuis grootscheepd gevierd met een
tentoonstelling voor de gehele regio,
een receptie op zaterdagmiddag en
een feest op zondagavond
De dertig leden van de jubilerende
vereniging hebben met elkaar zo'n
vijftienhonderd duiven die deelnemen aan Vitesse-vluchten (van 90 tot
300 km), Midfondvluchten (van 300
tot 500 km') en Rondvluchten (van
500 tot 1100 km). "Pieines" is een
bloeiende vereniging en heeft over
het enthoesiasme van haar leden niet
te klagen. Dat doet zij wel over het
klupgebouw. In het begin werden

nwvr. Kraan-Meeth
de duiven ingekorfd in een onbewoonbaar verklaarde woning op de
hoek van de Stationsstraat en het Jan
Snijerplein, waar men echter niet kon
blijven omdat de plafonds naar beneden kwamen. In het huidige onderkomen, een lokaal in een voormalige
school aan de Linnaeusstraat, léveren de plafonds geen probleem op
maar wel de enorme ramen die een
mikpunt vormen voor vandalen. De
kostbare tijdklokken moeten dan ook

iedere keer weer door de leden mee
naar huis worden genomen. Bijna
dagelijks worden er ramen ingegooid
en hoewel de door de renovatie van
Emm-flats vrijgekomen ruiten billijk
van de woningbouwvereniging kunnen worden overgenomen loopt het
onderhand toch aardig in de papieren.
We hebben ons altijd zelf weten te
bedruipen', aldus Dirk Molenaar,' we
hebben nooit een cent subsidie gevraagd maar wanneer de gemeente
nu eens bereid zou zijn om b.v. een
met het oog op de vernielingen wat
gunstiger gelegen ongebruikt schoollokaal ter beschikking te stellen dan
zouden we uit de brand zijn. Het mag
best wat kosten want ondanks de jubileumviering is er toch nog wel iets
in kas. Daarbij komt dat de meesten
van ons bouwvakkers zijn en dus in
staat om zelf de zaak op te knappen'.
In verband met eventuele stiptheidsaktie bij de PTT ('wij zagen de bui al
hangen') werden de uitnodigingen
voor de feestelijkheden al een paar
weken geleden verstuurd. Mochten
desondanks leden of oud-leden geen
schrijven hebben ontvangen dan zijn
ze alsnog hartelijk welkom in het Gemeenschapshuis. Heel belangrijk
voor duivenliefhebbers is natuurlijk
de tentoonstelling op zaterdag 19 en
zondag 20 november, waarvoor
deelnemers hoogstens vier duiven
(een volwassen doffer en duivin en
een jonge doffer en duivin) mogen
inzenden. Maar minstens zo belangrijk zijn waarschijnlijk de namen van
hen die in de prijzen vallen. Wanneer
de plaatsruimte het toelaat zullen ze
in één van de eerstvolgende edities
van de koerant worden vermeld.

Voor de pachters was er alle reden
en alle gelegenheid om na afloop van
de voorlichtingsavond met Nienhuis
en anderen in debat te treden en hun
belangen te verdedigen. Veel kans
van slagen hebben zij niet om Rijnland tot andere gedachten te brengen, dat mag afgeleid worden uit de
vriendelijke maar zeer gedecideerde
wijze waarop de kustbewakers hun
argumenten naar voren brachten.

02,16
02.53
03.33
04.09
04.46
05.39
06.24
07.10
08.13
09.27
10.42

o, kom eens
kijken op
26 november
Het is tijd om schoenen, laarzen en
klompen op te poetsen en er een
goed plaatsje voor te zoeken bij
schoorsteen of c.v., want Sint Nikolaas
is in aantocht.
Volgende week zaterdag 26 november zoekt de goedheiligman zijn weg
naar de badplaats. Hij.en hij niet alleen, staat te popelen om op 5 december zijn verjaardag te vieren. In zijn
gevolg bevindt zich een menigte
zwarte pieten, die zijn gulle gaven
met veel genoegen huis aan huis zullen verdelen. De bestraffende roe en
de onheilspellende zak zijn, zo meiden wij ter geruststelling, louter symbolies aanwezig. Geleerde zieleknijpers hebben vastgesteld dat er alleen
nog maar aardige kinderen zijn.

8 november -14 november 1983.
ondertrouwd: Cornelis Francois
Reinders en Theodora Christina
Draijer.
gehuwd: Marinus van Silfhout en
Ingrid Marjan Hobé.
overleden: Cornelis Johannes Wisse, oud 48 jaar; Pieter van Wijngaarden, oud 60 jaar; Wim van Halm, oud
54 jaar; Henricus Antonius Maria ter
Stege, oud 77 jaar.

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.

Sints bezoek aan Zandvoort begint
met een rondgang door het dorp. De
wijze bisschop vertrekt om 13.30 uur
van hotel Keur aan de Zeestraat. Via
Kostverlorenstraat, Koninginneweg
en Grote Krocht zal hij zich naar het
bordes van het raadhuis begeven.
Daar ontvangt de burgemeester hem
met een suikerzoet welkomstwoord.
Als alles goed gaat antwoord Sinterklaas met gepeperde noten en hervat
daarna zijn tocht. Die voert van het
Raadhuisplein door Kerkstraat, Thorbeckestraat, Hogeweg, Oranjestraat
en Haltestraat naar het punt van uitgang aan de Zeestraat. Daar krijgt de
kindervriend even tijd om bij te komen van de vermoeienissen van de
reis. Niet voor lang. Om 15.10 uur
brengt hij een bezoek aan het winkelcentrum in zandvoort-noord en een
kwartier later aan buurthuis 't Stekkie

poppen van nu
iertiande materialen

familiebèrichten

Heden is geheel onverwacht tot onze droefheid van ons heengegaan
mijn zeer zorgzame man, onze lieve pappa en allerliefste opa

Op originele wijze opende Emmy van
Vrijberghe de Coningh vorige week
vrijdag de tentoonstelling van heden*
daagse poppen in het Cultureel Centrum. Zij overhandigde elk der eksposanten haar nieuwste tekening van
het Gasthuisplein en daardoor kregen de genodigden de gelegenheid
om te zien welke, merendeels vrouwelijke, kunstenaars achter de poppen schuil gingen.

JOHANNES HENDRIK DRöSE
op de leeftijd van 73 jaar.
M. Dröse-Wilhelm
kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, 16 november 1983.
Lijsterstraat 2 flat 24
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort zaterdagmiddag
van 16.30 tot 17.00 uur.
De crematie zal plaatshebben maandag 21 november om 15.00 uur in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Het zou te ver voeren hen allen in
dit verslag naar voren te halen en
daarom beperken we ons tot degenen wier kreaties ons persoonlijk het
meest boeiden. Dat was om te beginnen Henny v.d. Weiden-v.d. Brink
met haar levensechte figuren zoals

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotselinge overlijden van onze
regisseur

mevr. Kraan-Meeth

Jos Dröse

het echtpaar 'van goede stand', theedrinkend, de dienstbode bescheiden op de achtergrond. Verder het
oudere paar waarvan de man bereidwillig een streng wol voor zijn vrouw
ophoudt. Hennie Koffrie geeft in haar
werk uiting aan de emoties in haarzelf en daarvan getuigen 'Geen weg
terug'. 'Voorbij' en de marionet 'Idool'.
Het was niet verwonderlijk dat de
keramiste Lies Bossinade behalve
met poppen van tekstiel ook met leuke (poppen)keramiekjes aanwezig
was. Een alleraardigste vondst van
Alice Jager was een miniatuur marionetten speler in een poppenkastje.
Eveneens tekende zij voor het kruidenwinkeltje met achter de toonbank een Indonesiese verkoper.
Mimi Stam kleedde haar poppen in
opvallend mooie gebreide klederen,
terwijl Annemarie van Soest het in
fraaie oude stoffen als brokaat en
natuurzijde zocht. Erg leuk vonden
wij 'Geheimen' en 'Bridge' van Dik
van Meeuwen-van der Graaf en Jos
Kamphuis moet, gezien de volumineuze spaanse danseressen een
enorm gevoel voor humor hebben.
Dat zelfde gevoel voor humor was in
ruimte mate aanwezig in de paar korte voorstellingen waarmee poppenspeler Lucas Goudzwaard en zijn
kompagnon de feestelijke opening
luister bij zetten. Getuige de grote
bijval van de genodigden bleken zij
met deze ludieke performance belangrijk te hebben bijgedragen in
het sukses van de avond.

islÉS'klein
o Evenals in afgelopen jaren organiseert
basketbalvereniging the Lions een schooltoernooi voor de lagere scholen in Zandvoort. Het begint morgenochtend om
10.00 uur in sporthal de'Pellikaan' aan
de A.J.v.d. Moolenstraat en is afgelopen
rond 17.00 uur. Alle lagere scholen nemen er aan deel met een jongens- en
meisjesteam.
o A.s donderdag is er gelegenheid om
afscheid te nemen van mevr. S. Heemsbergen, leidster van de afdeling bejaardenzorg te Zandvoort van de stichting
gezinszorg zuid-kennemerland. Op 30
november zal de leidster, die 32 jaar aktief is geweest in gezins- en bejaardenverzorging de instelling verlaten.
o Volgende week zaterdag houden 4
soc. kulturele instellingen van 11.00
tot 16.00 uur open huis in de voormalige Jos.v.d. Endenschool, Nic.Beetslaan 14. Het betreft de Bomschuitenklup, de stichting EVA, peuterspeelzaal Josientje en de Welfare-afdeling
van het Rode Kruis.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen en wij wensen hen
veel sterkte toe.
Namens het Zandvoorts Onderwijzerstoneel

hoe gaat zandvoorts ouderenbeleid
er straks uitzien
Een initiatiefgroep voor de koördinatie van het ouderenwerk in de badplaats zal over dat thema a.s. dinsdag een vergadering beleggen met
mensen en organisaties die nauw betrokken zijn bij de zorg voor ouderen.
De bijeenkomst op 22 november
vindt een onderkomen in de ekspositieruimte van de openbare bibliotheek, aanvang 20.30 uur.
Het ontbreken van een samenhangend ouderenbeleid in de gemeente
is onder meer gesignaleerd in een
rapport van juni '83 van het centrum voor vrijwillige hulpverlening.
Op velerlei terrein, zo was de konklusie, is koordinatie van de dienstverlening noodzakelijk. Vooral om het
beleid gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van ouderen
gestalte te geven. Gezinszorg en
kruisvereniging voeren hun eigen aktiviteiten voor deze groep burgers
al op, maar zitten dringend verlegen
om een centraal schakelpunt. Hetzelfde geld voor het gewestelijk indikatieburo, dat beslist over opname in
tehuizen en voor het Welfarewerk.

Naar aanleiding van een gesprek j.l.
augustus van wethouder Jongsma
met een aantal instellingen op dit
gebied, is een initiatiefgroep opgericht die nu in een brochure voorstellen doet om knelpunten in de zorg
weg te nemen. In die groep hebben
vertegenwoordigers plaatsgenomen
van de stichting dienstencentra haarlem-heemstede, de regionaal samenwerkende kruisverenigingen, de gezinszorg zuid-kennemerland en het
centrum voor vrijwillige hulpverlening Zandvoort. Zij stellen voor een
projekt koördinerend welzijnswerk
voor ouderen te starten. Subsidiëring
door het rijk tot 80% van de eksploitatiekosten is mogelijk.
Het projekt bestaat uit 2 delen: een
plaatselijk platform en een beroepskracht. Het platform moet de wensen en behoeften van de zandvoortse ouderen signaleren en op basis
daarvan een werkplan opstellen en
uitvoeren. De beroepskracht is o.a.
nodig voor ondersteuning, koördinatie, advisering en informatie, eventueel organisatie van aktiviteiten. Het is

kerkdiensten

van groot belang dat het projekt
goed herkenbaar is en psychologies
toegankelijk voor ouderen.
Omdat het beleid van meerdere
betrokken organisaties gemeentegrens-overschrijdend is stellen de
initiatiefnemers voor het projekt aan
te haken bij de stichting diensteneentra haarlem-heemstede, die al 10 projekten onder haar hoede heeft. De
kosten worden jaarlijks geraamd op
f 123.000.-. De helft daarvan gaat op
aan personeelskosten, nog eens
f 40.000.- is het zandvoorts aandeel
voor het centraal buro van de stichting dienstencentra.
Meer dan 60 personen, instellingen
en organisaties zijn aangeschreven
om a.s. dinsdag hun zienswijze te geven op de voorstellen.
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GEREFORMEERDE KERK
zondag 20 november a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 20 november a.s.:
10.30 uur: Ds. W.F. Monné
maandag 21 november a.s.:
20.00 uur: kaderbespreking
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 19 november a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 20 november a.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.

groeten uit zandvoort
»•*'

HERVORMDE KERK
zondag 20 november a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

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

'

Nostalgische gevoelens ten opzichte van de Boulevard de Favauge
met zijn fraaie admiraalshuizen zijn
er de oorzaak van
dat de Boulevard
Paulus Loot in deze rubriek wel wat
stiefmoederlijk is
bedeeld. Wij haasten ons dit goed
te maken met een
ansichtkaart van
het aan deze boulevard gelegen hotel Noordzee, dat
eigendom was van
de heer W, H. Driehuizen en beheerd werd door de
familie Verhoeff.

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71. tel. 13073

ueiamifijke
i
» * . . » . •adressen
•
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo v w
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopeentrum, nieuw»
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

prins jan
volgt
zichzelf op

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

De tijd dat het officieel benoemde
dorpshoofd de sleutels van het gemeentehuis en de mijnstok zonder
bedenken overdraagt aan een illuster
gezelschap vorsten en prinsen, komt
met rasse schreden nader.

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

Karnaval 1984 staat voor de deur, de
voorbereidingen zijn al in volle gang.
Vorige week vrijdag,"de 11e van de
11e, maakte de Raad van Elf der
Scharrekoppen haar opwachting in
hotel Bouwes. Een van hen zou uitverkoren worden als Prins Karnaval.
Onwetend van de tevoren besliste
regeling, ondergingen ze de loting met
klamme handen en het angstzweet
op het gelaat. Onnodig, want grootvorst Wullem installeerde even later Prins Jan den Urste evenals vorig
jaar als opperscharrekop. In aanwezigheid van meer dan 200 feestgangers-in-spe, hofkapel de Kwalletrappers uit Zandvoort, de Biggevangers
uit Heemstede en de Parkpiepers uit
Haarlem.
Bij de huldiging van een 'bijzondere
zandvoorter', in vorige jaren ten deel
gevallen aan bakker v.d. Werff sr. en
verslaggever K. Kuiper, stond ditmaal de heer Balledux sr. in het zonnetje. 60 Jaar als neringdoende aktief in de lokale gemeenschap, 50
jaar lid van de Muziekkapel, ontving
hij de stoffelijke blijken van zijn uitverkiezing, de ere-schar, de prinsensteek en een oorkonde.
Afgelopen zondag maakte Jan den
Urste en zijn prinselijk gevolg een
eerste innemende ronde langs een
aantal zandvoortse etablissementen.
Om de smaak te pakken te krijgen.
Voordat op vrijdag 2 maart het feest

hier
staat
uw
brief
DE BOMSCHUIT
Schepen bouwen, dat kunnen ze,
de Zandvoorters, als kustbewoners
en vissers van oudsher. De leden
van hun Bomschuit Bouwclub maken modellen, geheel op schaal,
ware museumstukken.
Waarom nu geen stap verder... een
grote stap... een échte schuit bouwen, die zee op gaat en visch gaat
vangen?
Er gebeuren zoveel 'onmogelijke
dingen in onze tijd. Tot ieders
vreugde en bewondering.
Durft het roer om te gooien. Een
mooiere compensatie voor jullie
opdringerig en op steeds meer
verzet stuitend Circuit en bewijs
er mee, dat Zandvoort het gevaar
ziet naderen van een stuk Noordzee-annexatie van fantasten die
tussen Hoek van Holland en Scheveningen voor woonhuizenbouw(I),
een inpolderingsplan koesteren dat
niet te voorziene fatale gevolgen
kan hebben voor de getijde-beweging langs onze hele kust, incl. het
Waddengebied.
E.J. Zeegers.

!!!!
LET OP !!!!
SINTERKLAAS KOMT TOCH!

Wat zou u denken van een
VW-geschenkbon?
Dat is nog eens wat anders en...
een oplossing voor veel problemen.
VW-Zantivooit/ Schoolplein 1

der zotheid in alle hevigheid losbarst
met een kroegentocht, zal op 21 januari het Prinsenbal plaatsvinden in
Bouwes. Zeker 8 karnavalsverenigingen uit het land houden er die dag
het steekhoudend hoofd minder koel
dan gebruikelijk. Zondag 26 februari
organiseert zwembad de Duinpan
haar traditionele karnaval voor de
kleinste scharrekopjes. De echte
intrede van de prins en de ontvangst

ten raadhuis staat vast op zaterdag
3 maart en wordt gevolgd door een
gekostumeerd bal in de avonduren.
In gebouw de Krocht kan de jeugd
zondag 4 maart feestelijk terecht. Na
het inmiddels vermaarde bal in Nieuw
Unicum op 5 maart, volgt de dag erna voor de volhouders de 'slooptocht'
langs de eet- en drinkhuizen van de
badplaats.

heeft u ook wel eens het gevoel
dat u iets vergeten bent?

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie én u.

auto dicht
en buit
uit't zicht

druk op gs door circuitlobby
Al is de druk op GS om het principebesluit aangaande het circuit in te
trekken erg groot, volgens een provincievoorlichter is het kollege niet
van plan op voorhand te bezwijken.
Gemeente, middenstand, sportorganisaties, kamerleden en ministeries
hebben een spervuur geopend op
met name cda en pvda-gedeputeerden, maar van een heroverweging is,
zo zegt men ten provinciehuize,
geen sprake. Wel hebben GS er
mee ingestemd binnen enkele weken
een Breed Overleg bijeen te roepen,
waarin gemeente- en rijksoverheid
argumenten te berde mogen brengen
die het statelijk bestuur tot andere
gedachten zou kunnen brengen.
Volgens miljeu-gedeputeerde De
Boer zijn daarbij de ekonomiese en
sportbezwaren tegen opheffing van
de Grand Prix niet aan de orde. Een
andere eksploitatieopzet voor de
racebaan of alternatieve inkomsten
voor gemeente en middenstand zijn
heel wel mogelijk zijn inziens. Als het
rijk zoveel gewicht hecht aan een nationale auto- en motorsportakkommodatie zal het dat voor veel geld elders
moeten realiseren. Een dure beleidskeuze, aldus De Boer, tussen bijvoorbeeld het bibliotheekwezen en autoraces.
In het driehoeksoverleg zullen de
circuitvoorstanders duidelijk moeten
maken dat GS de wet geluidshinder
niet juist toepassen door een ontheffing voor de Grand Prix te weigeren.
Alleen in dat geval is het noord-hollands bestuur bereid haar besluit te
wijzigen.

EanduDorrse hoeranh

De strijd om het behoud van het circuit wordt zonder skrupules gevoerd.
Volgens welingelichte bronnen heeft
dagblad De Telegraaf de notulen van
de beslissende GS-vergadering al in
huis. Daarin zou De Boer uitgesproken hebben bewust de eisen aan het
circuit zo hoog op te schroeven. De
circuitlobby wil die aantekeningen
eventueel inzetten als het tot beroepsprocedure komt.

v. tmijnWerff
bakktr

«ind«174«
GMthuispltin 3
•n winkelcentrum
Nfeuv Noord

Tel. 12129

A. RKmsn.

pleegzorgadressen gezocht
Vandaag houdt de Centrale voor
Pleeggezinnen Noord-Holland en
utrecht een voorlichtings- en wervingsaktie in Haarlem.
Via deze aktie hoopt de Centrale 75
pleegzorgadressen in Haarlem en
omgeving, w.o. Zandvoort, te vinden.
Deze adressen zijn bestemd voor
kinderen en jongeren die voor korte
of langere tijd niet meer bij hun ouders kunnen wonen.
Tekort.
Er is een grote behoefte aan pleegzorgadressen in Haarlem en omgeving. Dit jaar zocht de Centrale tot nu
toe voor 41 kinderen een tijdelijk opvangadres. Voor slechts 18 van hen
kon de jeugdhulpverlening zelf een
andere oplossing zoeken. Naast tijdelijk opvangadressen is er ook een
tekort aan pleeg- en kostpleegadressen. Dit zijn adressen die een kind of
jongere voor langere tijd in huis willen nemen. Voor slechts 5 van de 21
. kinderen was zo'n adres beschikbaar. Gezien deze tekorten start de
Centrale voor Pleeggezinnen NoordHolland en Utrecht deze aktie en
hoopt hiermee meer pleegzorgadressen in Haarlem en omgeving te krijgen.

Vandaag houdt de Centrale voor
Pleeggezinnen een informatie-avond
van 20.00 - 23.00 uur in het informatie-centrum, Koningstraat 14-18.
Op deze avond wordt aan geïnteresseerden uitgebreide informatie gegeven over pleegzorg. Ook zullen er
pleegouders uit Haarlem aanwezig
zijn die het één en ander zullen vertellen over hun ervaringen met hun
pleegkind.
Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot vragen stellen. Iedereen
is van harte welkom bij deze aktiviteiten. Behalve deze aktiviteiten zullen
er posters en een speciale aktiekrant
verspreidt worden in Haarlem en
omgeving.
Voor nadere informatie: Centrale
voor Pleeggezinnen Noord-Holland
en Utrecht, Koninginneweg 184a,
1075 EH Amsterdam.
Tel.020-71 21 15.

1948

-

1983

1973

-

1983

SSfeurtandtechnfter
«en Jaar
Zandvoort

telefoon 1 43 65

WOONRUIMTE GEZOCHT
kamer of etage voor
alleenstaande jongeman.
Tel. 16410.

Te huur gevraagd
GARAGEBOX
liefst in Zandvoort.

Tel. 186 85 na 18.00 uur.
Te koop aangeboden
GARAGE-KANTELDEUR
2.45 x 2.45 mm, f. 85.-.
Tel. 1 61 56

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-Amerika

Steun het FSLN

Giro 3580163

BEL

voor aan
omroeper tja
12135

ZAL JE

WARME JACKS!

Gevoerd suède 198.„Melka" jacks 198.- - 239.
Vele andere jacks v.a. 79.Ik heb een hele goede vriend, Piet
heet-ie. Een echt fanatiek wintersporter. Denkt u natuurlijk: die
boekt zijn wintersportvakantie altijd
bij ons. Maar niks hoor. Eigenwijs.
Daar heb ik dat reisbureau van jou toch
niet voor nodig, dat
doe ik al jaren zelf, en
prima. Nou ja... even
goede vrienden.
Word ik tijdens de
afgelopen winter
's avonds thuis
opgebeld.
Piet Vanuit Oostenrijk.

Snap je dat nou, vraagt-ie. Heb ik
van tevoren gereserveerd, weten ze
hier van niks. Wat nou?
Tja, ik heb het toch maar voor hem
geregeld. Niet makkelijk in het
hoogseizoen. Maar ja,
je hebt een reisbureau
of je hebt het niet
O ja, Piet boekt
voortaan zijn reizen bij
mij. Moet u ook doen!
Bij ons als erkend
ANVR"Goeiereis"
reisbureau!

KERKÖTR.20

• TiL: 13136

Help een verborgen kind in de Derde Wereld

Reisburo KERKMAN

Een op de 10 kinderen in de Derde Wereld is
verlamd, blind, doof of anderszins gehandicapt.
Van de 100 kinderen worden slechts l of 2 kinderen
geholpen. De 98 anderen komen niet aan bod.
Ze blijven verborgen in de hutten en sloppen
van de allerarmsten der wereld. 120.000.000
verborgen kinderen. Het is een grote
verborgen ramp.

Grote Krocht 20 - Zandvoort tel.12560 - 13203

Wij kennen alle reizen en alle prijzen!

Gelukkig zijn er liefdevolle vrijwilligers die deze verborgen kinderen
opzoeken in hun naaste omgeving in
de slums van de grote steden of op het
platteland. Zij brengen hulp in de vorm
van krukken, beugels, schoeisel, revalidatie, scholing, naaimachines, rolstoelen,
winkeltje. Op deze manier komt er weer
hoop in hun levens, zoals bij dit jongetje
op de foto.

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 12206 of14755

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Wilt u een van die verborgen kinderen
helpen, het uit de vergeten hoek halen en een
plaats geven in uw eigen leven? Dat kan. U hoeft
het kind niet van daar naar hier te halen.
Daar helpt u het niet mee. Maar plaats een
gehandicapt kind in de warme belangstelling van uw eigen kring en gezin.
En praat over hem. Vul de bon in en
vraag onze folder aan "Plaats een
gehandicapt kind in eigen kring".
U kunt dan rustig overwegen of u onze
aktie met een periodieke bijdrage wilt
steunen. U kunt ook belpen met een eenmalige gift op giro 66.77.67 tn.v.
Stichting Liliane Fonds, Vlijmen.

D Ja, ik overweeg een gehandicapt kind
in eigen kring te plaatsen. Stuur mij
informatie.
D Ik heb een gift overgemaakt op uw
giro.

De Stichting Liliane Fonds
werkt met die vrijwilligers en haalt,
dankzij de giften van duizenden
Nederlanders, honderden kinderen
vut hun verborgen leven en lijden.

DhryMevr..
Voorletters.
Adres
Postcode d
Plaats

B*.

STICHTING LILIANE FONDS

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Heidijk 53,5251 KM Vlijmen, Telefoon 04108-45 60
GIRO: 66.77.67 - BANK: ABN 52.40.12.520

S.v.p. aankruisen, invullen met blokletters en in open enveloppe sturen aan
Stichting Liliane Fonds, Antwoordnummer 12505,.5240 WD Vlijmen.
(Postzegel hoeft niet, maar mag wel).

restaurants

uw •rtctod InitBirttebiaTMu voor ctntral»
vwwMiiiinQt BitconcMoninQ wi (obdQhrtMwvwfc»
ZOWOl nWUW MS OfKMfnoUQo.

kanwriingh omwMtraat 38/andvoort/
tetofoon 02507 - 1 8484*

__

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

Dun/envoorden

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

J. BLUYS

„

IN HAAK"--

^^~~

02507-12824

Haltestraat 65. til. 12060

Reserveer tijdig uw tafel
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorhMn Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Varfaindinnnma 38
Bloamandaal
Telefoon 023-26 06 33

ZANDVOOtT

^

jgg:^
centrale voor
pleeggezinnen

NOORD HUL LAND t.N UIRLCHT

Informaties betreffende Begraf«nisun of Crematie*
gehMl vrijblijeMKi
O««n lidmaatschap

KONINUNNËWFültMA
10/5 EH AMSTERDAM

Drukwerk voor iedereen l
DRUKKERIJ

Van Petegem *>«.
K«*pad 6 - TM. 1271*3 - Zandvoort

...hier vindt u niet
alleen de meest
spektakulaire,
nieuwste
speelautomaten...
...maar maakt u
bovendien ook
kans op dirékte,
klinkende munt...
ü bent welkom!

play-in
amsterdam / nieuwendijk 37 / 020 - 24 04 34
zandvoort/kerkstraat 11 /02507-1 3580

83e jaargang no. 89

dinsdag 22 november 1983

eanduüocrse

dit op recyclingpapier gedrukt 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 10.30 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

hordo blies definitief het sprookje
van een groot zandvoort uit

De plannen om Zandvoort op te stoten in de vaart der volkeren dateren
niet van vandaag of gisteren. De ene
grootse droom na de andere is juichend binnengehaald, achternagelopen, in schetsen omgezet en tenslotte weer ten grave gedragen. Het planFriedhoff, amusementsparken, de
pier, 12 maanden zomer tot en met
olympiese spelen. Als het maar op
reuzenschaal was en roem kon opleveren tot ver buiten de grenzen,
slechts één schamel overblijfsel van
dit glorie-denken is gebleven: de
racebaan, zo goed als bankroet. Bezeten heilsprofeten zijn er nog in geslaagd een pretentieus zwembadprojekt door te drukken, naar de toenmalige opzet gemeten nu eveneens
een miljoenenfiasko.

voorlichting
van de gemeente over de

nieu\/vs
kort & klein

«ft

plan Friedhoff uit '46: toen de droom nog volop bloeide

De 2e wereldoorlog, ook in Zandvoort
in menselijk opzicht een tragedie, was
op één manier een verlossing. De
holle elite-gevels gingen meedogenloos tegen de vlakte. Nauwelijks tot
verdriet van de eigenaars, naar wij
vermoeden. Burgemeester van Alphen rook zijn kans (in zijn spoor zat
van Fenema) en nam al in '43 kontakt
op met ir. Friedhoff om plannen te
smeden voor herstel. Herstel van
wat? Modernisering was het wachtwoord, maar de terugkeer van oude
glorie het doel. De droom van voornaamste badplaats moest gerealiseerd worden. Dat streven is nooit
meer verdwenen. De gemeenteraad
van Zandvoort heeft alle plannen in
die richting omarmd.

Het plan-Friedhoff is kenmerkend.
Een giganties zomercentrum zou verrijzen. Daarvoor diende zelfs het
laatste echte monument geofferd,
het kasino. Een zomercentrum met
hotels, pensions, kafés, bioskoop,
badinrichting, arkades, winkelgalerijen. Gedoemd tot spookstad m de
winter. Een 2e centrum -voor zomer
én winter- daarom aan de kop van de
Kerkstraat, het kon niet op. 'Het is van
grote noblesse en grootsche allure',
zo heet het 'Met het oog op de kulturele belangen van een miljoen
nederlanders', staat elders te lezen
evenals 'het is niet raadzaam veel
aandacht te schenken aan plaatselijke
belangetjes'. Dwarsliggers bedoelt
men. 'De opzet is geschikt voor 'massa-regie', aldus Friedhoff. Wat in die
dagen pijnlijke associaties oproept bij
weldenkende burgers. Waar architek-

tuur groots en massaal is, worden
mensen klein gehouden, is wel eens
opgemerkt. Misschien geldt dat wel
voor alle badplaatsplannen sindsdien.
In 1983 lijken de schellen van de
ogen gevallen. De droom ligt in scherven. Doornroosje-aan-zee is wakker
gekust door... prins Hordo. De laatste
in een rij van illusionisten. Zijn plannen verschilden in één opzicht van
alle andere. Ze waren gebaseerd op
Batman in plaats van Sissie. Zo overduidelijk een karikatuur dat alleen
nog de allergoedgelovigsten met
open mond bleven staan Een spotprent uit amerika. De vergulde
suksesstory was een belofte aan
Zandvoort die over de schreef ging.
Machielsen is de eerste burgemeester die de gouden sluimer van zich
heeft afgeschud. De droom is uit.

Ondanks het overlijden van J. Drose,
de trouwe en bezielde regisseur
van het Zandvoorts Onderwijzerstoneel, zullen de geplande voorstellingen toch doorgaan, zij het op iets soberder wijze dan gebruikelijk. Zo is j.l.
zaterdag na goed overleg met de familie van de regisseur besloten. De
leerkrachten geven a.s. vrijdag een
opvoering voor genodigden om 20.00
uur in gebouw De Krocht. De kindervoorstellingen vinden plaats donderdag 24 november om 9.00 uur, 13.30
uur en 20.00 uur. Vrijdag 25 november volgen er nog twee om 9.00 uur
en 13.30 uur.
O De amsterdamse waterleidingduinen zijn vanaf heden niet meer gratis toegankelijk voor natuurvrienden.
Die aktie, een protest tegen loonsverlaging van het toezichthoudend
personeel, is afgesloten. Een toegangsbewijs kost weer gewoon 2
kwartjes. Abonnementen zijn te koop
bij het vvv-kantoor

opening van nieuw kluphuis
kon zvm-spelers niet inspireren

Waarom die halsstarrigheid in het najagen van het onbereikbare? Een gevolg van hang naar het verleden, valse romantiek en tijdloze middenstandsgeest. Een kombinatie die zonder
mankeren eindigt in het pompeuze.
Vanaf het eind van de 19e eeuw tot
de 1e wereldoorlog was Zandvoort
een trekpleister voor de welgestelden en de adel uit Europa. Dat karakter van elite-badplaats heeft het lang
kunnen gehouden. Graven en gravinnen, jonkers, baronnen en freules,
ja zelfs, zo zal men ook in onze dagen niet vergeten te vermelden, de
keizerin van oostenrijk Sissi, vonden
hier hun voorname rust, dansgezelschap en soirees omlijst met klassieke
muziek. Een sprookje, ruw verstoord
door wapengekletter en nooit meer
weergekeerd. 'Gemeen' volk uit de
hoofdstad nam hun plaats in. In de
jaren '30 ging Zandvoort als badplaats
met allure definitief verloren. De
grand hotels' raakte in moeilijkheden, bankroet en verpaupering volgden. De boelevard werd een schitterend filmdekor, een lange mooie facade, die de vermolming verborgen
hield.

huis aan huis
bezorgd, in verband met de

gemeentebegroting 1984

De geschiedenis -ook die van een
dorp- heeft behalve bittere soms ook
heel aardige verrassingen in petto.
De bekering van het huidige dorpsbestuur tot kleinschaligheid -we
schreven daar al eerder over in het
kader van de struktuurstudie- zou een
menigte bestuurders, planologen en
zakenlieden uit het verleden hebben
doen knarsetanden van afschuw.
Want het betekent een wending in
het beleid, die 40 jaar na dato een
onverwacht sluitstuk zal vormen in
de na-oorlogse wederopbouw van de
badplaats. Tientallen jaren gekoesterde grootheidswaan heeft het af moeten leggen tegen ideeën van menselijke maat en leefbaarheid. Een ontwikkeling door de tijd heen en tegen de stroom in onbescheiden en
eigenwijs gepropageerd in de koerant, zo memoreren wij. Ironies is het
dat de raad haar fiat aan dit beleid
kan geven in een bijzonder jaar: 1984.
Een jaar dat door een speling van literatuur en lot voorbestemd leek de
ondergang in te luiden van normale
menselijke verhoudingen.

Deze krant wordt

Het ZVM-sfeertje was afgelopen
weekeinde al volop aanwezig voordat
ook maar een speler een grasspriet
beroerd had.
Vrijdagavond vond namelijk de officiële opening plaats van de vernieuwde kluphuisakkommodatie aan
de Vondellaan. Het bestuur van de
vereniging ontving vele genodigden
tussen 19.00 en 20.00 uur en later
de gasten die het 'open huis' met een
bezoek vereerden. Sprekers draafden af en aan, lof en goede woorden
werden kwistig rondgestrooid, drankjes en hapjes deden de ronde, zandvoorts eerste burger knipte een lint
door, kortom niets ontbrak aan de
feestelijkheden.

nietige mensjes onder kolossale
bouwsels

Behalve goede resultaten op het
veld sinds de start van de kompetitie.
Dat bracht dan ook een fronsje op het
overigens stralende gezicht van de
klupaanhangers. Een bezorgd trekje dat na zondag j.l. niet was verdwenen.

De spelers van het 1e zagen geen
kans het ZVM-weekeinde luister bij
te zetten. Hoezeer zij zich ook uitsloófden om tegenstander Vitesse'22
te verslaan. De ZVM-ers kregen daartoe legio kansen, maar benutten er
geen. Schoten en kopballen op het
doel van de bezoekers strandden op
de keeper of het houtwerk. De aanvalsdrift van de zandvoorters werd
allerminst beloond. Bij een simpele
uitval van de Vitesse-spelers in de
30e minuut was het daarentegen meteen raak. Hollenberg bracht de
stand tegen alle verhouding in op 0-1.
In de 2e speelhelft vochten de meeuwen nog furieuzer voor de klupeer.
Vastenhouw, Schoorl, v.d. Meij, Vissers en Buchel legden de gasten het
vuur na aan de schenen. Met kunsten vliegwerk hielden Vitesse-defensie en doelman hun laatste bastion schoon. 12 Hoekschoppen mochten de allang niet meer feestvierende ZVM-ers nemen. Het overwicht,
een enkele maal gevaarlijk verstoord

door vijandelijke uitvallen, leverde
niets op De 0-1 achterstand bij het
slotsignaal was een bittere teleurstelling voor de trouwe supporters.
A.s. zondag speelt ZVM uit tegen de
Volewijckers, die tot nu toe nog slechter prestaties
op de mat hebben
gelegd. De stand in de 2e klasse A
luidt als volgt
ZFC
9-15
WFC
8-14
Zilvermeeuwen
8-12
SVW'27
9-10
VIOS (W)
8- 9
Hollandia
9- 9
ADO'20
9- 8
Vitesse '22
8 - 7
HBC
8- 6
Alc. Vitr.
8- 5
Zandvoortmeeuwen
8- 3
Volewijckers
8- 2

eanduoortee Noeran)1

ook volgend jaar glijdt de koerant 2x per week in uw bus voor f 25.-

octcn uit zandvoort

familieberichten

familiebenchten

In onze wekelijkse
rubriek 'Groeten uit
Zandvoort' roepen
wij ditmaal met een
ansichtkaart uit 1909
de Dr. Joh. G. Mezgerstraat in de herinnering terug. In
het eerste huis rechts
woonde baron Collot
d'Escury, directeur
van de Zandvoortsche Terrein- en
Hotelmaa tschappij.
Het grote witte gebouw schuin daar
tegenover is hotel
de l'Océan, eigendom van de heer
J.M. Heek Jr. Op de
achtergrond één van
de vier torens van het
Kurhaus, alsmede
de Passage. Deze
laatste werd in 1925
door een felle brand
verwoest.

Met droefheid delen wij u mede dat na een
moedig doorstane ziekteperiode van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma
JOBJE ZWEMMER
echtgenote van Leo Klerkx
in de leeftijd van 58 jaar.
L.J. Klerkx
kinderen en kleinkinderen
Eindhoven, 19 november 1983.
Adres: Halvemaanstraat 138
5651 BS Eindhoven

Enige- en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar toch ook dankbaar dat verder
lijden haar bespaard blijft, geven wij U kennis,
dat van ons is heengegaan, onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante
ALI PAAP
Zij is 61 jaar geworden.

gemeente gaat nieuwbouw kijkduin
toch zelf ter hand nemen nu emm weigert
Woningbouwvereniging Emm heeft
vrijdag officieel afstand gedaan van
het bouwprojekt Kijkduin.

Bijzonder is 'de zaak Kijkduin' ongetwijfeld. Onder meer door tal van
blundersten koste van gemeenteraad,
korporatie en niet in het minst de
zandvoortse woningzoekenden. De
bouw van 40 eenkamerflatjes is een
prestigezaak geworden. Voor het ge-

De korporatie peinst er niet over om
het kant en klare gemeenteplan in de
steigers te zetten. Men vreest huizen
-hoge onderhoudskosten en na verloop van tijd teveel leegstand. Maar
om redenen van algemeen belang
zal de Emm bouw door de gemeente
niet blokkeren.

nieuws

Tijdens het onderhoud van Emm en
gemeente met de hoofdinspektie
volkshuisvesting werd duidelijk dat
bij iedere vertraging de toewijzing van
het kontingent en de financiering wel
vergeten konden worden. Aan de
verklaring van afstand zijn wel voorwaarden gesteld. B en w moesten
toegeven dat de gevolgde procedure,
waarbij de Emm tot op het laatste
moment buitenspel stond, niet korrekt
was. Verder zal het kollege maatregelen moeten nemen om herhaling
te voorkomen. In welke termen het
dorpsbestuur de overeenkomst zal
vatten moet nog blijken uit een te
verstrekken persbericht, maar in
principe erkent men de visie en de
rechten van de Emm, zoveel is zeker.
In dit geval zouden er bijzondere omstandigheden zijn waarom b en w
meenden te moeten afwijken van de
normale gedragswijze bij sociale
woningbouw.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

kort & klein
O De geslaagde jubileumviering
van postduivenvereniging 'Pleines'
heeft niet alleen voor veel belangstelling gezorgd maar ook voor wedstrijduitslagen. De volgen hieronder:
1e hok of viertal: H. Velden; 2e hok:
A B. Zegwaart; 2e hok: P. v.d. Mije;
4e hok kombinatie Handgraaf en zn.;
5e hok: J. Leeuwenstein; Schoonheidsprijzen verwierven A.B. Zegwaart (geheel en oude doffer), Hans
Heiligers (oude duiven) H. Velden
(jonge doffer en jonge duiven).
Eigen kampioenen van 'Pleines waren Hans Heiligers 1e hok; Fred
Spronk 2e hok; Engel Vermeulen
3e hok. De jeugdkampioenen in volgorde: Dino Zorge, Robert Harms en
George Dorsman.
O Donderdag 24 november komt de
kommissie planvoorbereiding specifiek welzijn bijeen in het raadhuis
-kommissiekamer of kantine- om
20.30 uur. Op de agenda staat onder
andere een subsidieverzoek t.b.v. de
fietscrossbaan, het projekt koördinerend welzijnswerk voor ouderen en
de gang van zaken rond de werkgroep Kinderdagverblijf.

Zandvoort: D. Wardenier-Paap
J. Wardenier
nichten en neven
Zandvoort, 21 november 1983.
Hobbemastraat 1
Correspondentie-adres:
Willem Draijerstraat 24
2042 EC Zandvoort.

meentebestuur althans, dat zich opwerpt als huisbaas. Niet voor de wd,
die kort geleden een dringend voorstel deed het gemeentelijk woningbezit vrijwel geheel af te stoten. De
grootste fraktie maakt van dat liberale
standpunt blijkbaar geen halszaak.

Ali is opgebaard in het Uitvaartcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort
alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben
donderdag 24 november om 15.00 uur op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te
Zandvoort.

O Dinsdag 29 november a.s. organiseert Artozet een kunstmarkt op
de Brink van Nieuw Unicum. De
overdekte markt, die open gaat om
17.00 uur, wordt in de avonduren
opgeluisterd met salonmuziek. Er
zijn uiteenlopende technieken te bewonderen waaronder naaldkunst,
plastieken, batik, smeedwerk, akwarel, olieverf en etsen.

WINKELEN MET DE FEESTDAGEN
De toegestane openingstijden voor
de zandvoortse winkeliers zijn met
het oog op de komende sinterklaas en kerstdagen gewijzigd. Kooplustigen kunnen terecht op:
maandag 28 november tot 21.00 uur
dinsdag 29 november tot 21.00 uur
o Donderdag 24 november buigen lewoensdag 30 november tot 21.00 uur
den van de Zandvoortse Postzegel klup
donderdag 1 december tot 21.00 uur
zich over voorstellen om de vereniging
vrijdag 2 december tot 21.00 uur
te aktiveren. Na die bespreking is er
zaterdag 3 december tot 17.00 uur
voor het eerst een veiling. Er komen diverse kavels aan de orde, waarover R.Ha- maandag 5 december tot 18.00 uur
ge, Marisstraat 19, tel. 17855, nadere
woensdag 21 december tot 21.00 uur
inlichtingen kan geven. Ter kennismadonderdag 22 december tot 21.00 uur
king zijn ook niet-leden welkom. De bij- vrijdag 23 december tot 21.00 uur
eenkomst vindt plaats bij de heer Al bias, zaterdag 24 december tot 17.00 uur
Zaterdag 24 december kan men tot
Kochstraat 4. Aanvang 20.00 uur.
21.00 uur rekenen op de straathandel van kerstbomen, bloemen en
planten.

waterstanden

nov. HW

LW

HW

23
24
25
26
27
28
29

12.44
13.38
14.24
15.10
16.15
17.28
18.42

17.03
17.48
18.36
19.34
20.44
22.00
23.18

Massief eiken
meubelen,
van superieure
kwaliteit,
in ieder gewenst
model. Zelfs op
maat voor u gemaakt.

Grote Houtstraat 163 / Haarlem
Telefoon 023- 3209 21

04.46
05.39
06.24
07.10
08.13
09.27
10.42

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.

LW

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.
Wilt u meelezen, meedenken? Neem een abonnement a f 25.- of geef het
ajs 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.
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Voor een abonnement op de Zandvoortse Koerant: half jaar f.14,50/
heel jaar f.25,Naam:

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

cestbon
Kerkstraat 2a / Zandvoort / Telefoon 14597

DE NIEUWE PEUGEOT205
'N STERKWUMMER
herenmode van
internationale klasse.

V.I.R

men's fashion
grote houtstraat 124/Haarlem
telefoon 023-3177 63

STERKE PRUS: VANAF F14.695,Een sterk nummer in zuinigheid. De 205 GL
(1124 cm3 motor) verbruikt 1 op23,3 bij90 km/u
/•VM-icfatrh
Pïo dieselversie
rliocok/orcio (1768
^1~7£TQ cm
/-m33-motor)
rvi/~>f<~»K\ is
irconstant De
de zuinigste: 1 op 25,6 bij 90 km/u constant
Een sterk nummer in prestaties. De 205 GT
(1360 cm3-motor, 80 DIN pk) is goed voor een

sinterklaas
in 't stekkie

top van 170 km per uur.
Een sterk nummer in prijs: Peugeot 205 vanaf
f 1 A £QC l*-,,~l. ,r-',^t D~T\ A / _•£)«..»..:
f 14.695,- inclusief BTW, afleveringskostenf355,-.

Vrijdag kondigden we de komst in
Zandvoort van St. Nikoiaas al aan, a.s.
zaterdagmiddag. Vol verwachting
klopt het hart van het dorp.
Maar ook aan de wijk nieuw noord
gaat de goedheiligman niet voorbij.
Om 15.10 uur bezoekt hij aldaar het
winkelcentrum en vervolgens vereert
hij buurthuis 't Stekkie met zijn aanwezigheid. Voor kinderen van 4 tot
7 jaar staan op die dag de deuren van
het wijkcentrum open vanaf 14.30
uur. Eerst krijgen de kleuters een
poppenkastvoorstelling te zien. De
sint arriveert iets later en komt natuurlijk niet met lege handen. Dat is
zijn gewoonte niet. Wie niets van
het feest wil missen, moet snel tegen
betaling van f 1,25 een kaartje halen
bij het wijkhuis of drogisterij Goosens.

Uw dealer:

VERSTEEGE BV
PAKVELDSTRAAT 21

-

ZANDVOORT

TEL. 02507 - 12345

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

in zandvoort kan de bodebus zo in ere worden hersteld
Wanneer het aan de heer M. Agterberg ligt dan wordt de traditie van het
dragen van de bodebus weer in ere
hersteld. De heer Agterberg is niet
alleen gemeentebode van Schipluiden maar ook de auteur van het
boek 'De Hollandsche bodebus',
waarin hij interessante bijzonderheden vertelt over dit vroegere
onderscheidingsteken.
De bodebus werd gedragen door boden in dienst van bestuurslichamen,
zoals de Kamers der Staten Generaal, de Provinciale Staten, Gemeentebesturen, Hoogheemraadschappen, Waterschappen en Polders en
de geschiedenis ervan gaat terug tot
in de vroegste middeleeuwen. Boden
die berichten moesten overbrengen,
en dikwijls waren dat belangrijke verzegelde dokumenten, namen deze
mevrouw Kraan-Meeth
mee in een bus aan een gordel. Soms
droeg hij, wanneer hij op reis was,
ook nog een staf en de gemeente Amsterdam heeft nog steeds zo'n bodestaf in haar bezit. Een bode, kenbaar
aan zijn bodebus, genoot op reis
faciliteiten, zoals gratis gebruik van
het openbaar vervoer dat in die tijd
bestond uit trekschuit, veerpont of
diligence In het begin van de vijftiende eeuw werd aan de bus een
schildje toegevoegd met het wapen

gemeentebode Johannes Willemsen in
uniform met bodebus

van de instantie die de bode vertegenwoordigde. Sinds die tijd werd de
uitvoering vaak zeer kostbaar want
sierkunstenaars en zilversmeden

beijverden zich om de meeste waardevolle eksemplaren te ontwerpen en
sommige kwamen later dan ook als
pronkstuk in een museum terecht.
Het boek 'De Hollandsche bodebus',
waarin 'tal van afbeeldingen van
bodebussen uit Noord- en Zuid-Holland zijn opgenomen, kan, zoals de s
schrijver zelf opmerkt, niet bogen op
volledigheid. Van veel eksemplaren
zijn de gegevens over het ontstaan
en de makers verloren gegaan. De
heer Agterberg is er van overtuigd
dat er op zolders in gemeentehuizen
nog tal van bodebussen te vinden zijn
die niet meer als zodanig worden herkend. Ook Zandvoort heeft er één
een fraai eksemplaar met op het
schildje uiteraard het gemeentewapen. Een jaarteken ontbreekt maar
de letter W.V.Z. duiden de firma W.
Voet & Zonen als maker aan. Bij
raadsverordening van 10 mei 1921
werd het dragen ervan verplicht gesteld maar vóór die tijd was het al
lang een onderscheidingsteken geworden en de Zandvoortse gemeentebode Johannes Willemsen droeg
het bewijs van zijn waardigheid dan
ook met gerechtvaardigde trots.
Mocht de wens van de heer Agterberg in vervulling gaan en de traditie
van het dragen van de bodebus in
ere hersteld worden dan hoeft er in
Zandvoort niet naarstig in hoeken en
gaten, op zolders en in andere bergruimten van het raadhuis te worden
gezocht. Dankzij de zorg van de voor-

malige stadhuisbode, de heer Van
Duijn, vormt de bodebus namelijk al
geruime tijd een onderdeel van de
permanente eksposities in het Cultureel Centrum. Op een steenworp
afstand dus!

omroepers
A. Ritman1948 - 1983
35iaartandtechnlker

1973 - 1983
tien jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

Sint was zeer verrast.
door de grote kollektie en
LAGE PRIJZEN in

PULLOVERS
bij:

a'.mr.fiiWiT-iw/iMï.
KERKSTRAAT 20 • TEL. 131 36

Onderwijs, cultuur en recreatie

1984
Bezuinigen
l n de af gelopen maand en hebben
burgemeester en wethouders
links en rechts besprekingen gevoerd. Met de hoofden van dienst
van de gemeentesecretarie, met
de politie, met de brandweer, met
de dienst publieke werken en met
het gasbedrijf.
Het doel van die besprekingen
was de mogelijke bezuinigingen
te bekijken. En niet óf er zou worden bezuinigd, maar hoeveel er
zou worden bezuinigd.
Want het stond als een paal boven water
dat dat moest, omdat er- op het budget
voor 1984 van f 57 miljoen-een tekort
dreigde van f 470.000,-. En dat geld zou
natuurlijk ergens vandaan moeten komen.
Om een lang verhaal kort te maken: dat is
- althans op papier - gelukt.
Maar omdat niet het college van burgemeester en wethouders, maar de raad
het hoofd van de gemeente is, moet die

'Alhoewel wij ons niet willen aansluiten bij de doemdenkers...', zo
begint de brief die de leden van de gemeenteraad dezer dagen
ontvingen van het college van burgemeester en wethouders.
Een brief met een bijlage: de ontwerp-gemeentebegroting 1984.
Wat zal dat jaar ons brengen ? Burgemeester en wethouders proberen die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.
Zoals gezegd: doemdenken is daar niet bij. Maar er zijn wél zorgen.
Niet alleen omdat de geldstroom vanuit Den Haag naar de gemeente
steeds smaller wordt en steeds trager gaat stromen, maar vooral
omdat er van die kant zoveel onzekerheden zyn.
'Het voeren van een financieel beleid op middellange termijn is
uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk', schrijven burgemeester en wéthouders dan ook.
Maar toch geven zij tegelijkertijd aan wat hun plannen zijn.
Natuurlijk. Want regeren is vooruitzien, hoe dan ook.
de bezuinigingsvoorstellen van het college nog goedkeuren.
Het college hoopt dat de raad dat zal
doen. Niet alleen om daarmee het tekort
weg te werken, maar ook om zodoende
de weg vrij te maken voor het aanpakken
van nieuwe zaken.
In een dynamische gemeente als de
onze is dat een eerste vereiste. Daarom hoofdstuksgewijze- eerst aandacht voor
deze zaken, daarna voor de maatregelen die het college denkt te nemen om ze
mogelijk te maken.

Wonen
Bouwen in Zuid. Dat vormt al tientallen jaren onderwerp van gesprek
binnen het gemeentebestuur. En nu meer dan ooit, omdat meer dan
honderd gezinnen op zoek zijn naar een geschikte eengezinswoning.
Maar in 1975 werd die bouwlocatie door
de minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening afgewezen.
In de afgelopen jaren lag het accent op
de bouw van kleine wooneenheden
voor dito huishoudens. Die ontwikkeling
moet echter nauwlettend in het oog worden gehouden: na verloop van jaren zouden het er wel eens te veel kunnen blijken.
Op dit moment staan er plannen op
stapel voor de bouw van 40 van zulke
woningen in Groot Kijkduin en 52 in De
Schelp.
Verdere bouwplannen: 60 premiekoopflats aan de Grote Krocht, 30 tot 40
eengezinswoningen aan de Van Lennepweg nabij de Sophiaweg, 20 premiekoopflats aan de Hogeweg-Westerparkstraat, 98 woningwetflats op het Stationsplein, sociale woningbouw op het
terrein van NS aan de Van Speijkstraat
en 36 bejaardenwoningen - laagbouw aan de Bramenlaan (Bodaanstichting).
Maar deze plannen staan op losse
schroeven zolang het niet zeker is of en
in hoeverre de provincie ze op pianologische gronden zal goedkeuren en het
rijk bereid is ze te financieren.
Het behoeft geen betoog, dat ze hard nodig zijn. Op dit moment staan ruim 1500
mensen als woningzoekende ingeschreven.
Gelukkig betreft het hier niet uitsluitend
urgente gevallen. Maartoch dringen burgemeester en wethouders erop aan de
toewijzingscriteria goed m het oog te

houden. Zo pleiten zij voor het toekennen van aparte punten* aan flatbewoners: voor het aantal jaren dat zij die flat
bewonen en voor het aantal kinderen dat
zij hebben.
Overigens blijken maar weinig Zandvoorters - slechts een veertigtal - te willen verhuizen naar de Noronlocatie bij
Hoofddorp en Vijfhuizen of naar Alkmaar, waar de gemeente Zandvoort
woonruimte voor haar inwoners kan claimen.
- de toewijzing van woningen geschiedt op
grond van epn puntensysteem

Gemeentegarantie
Wie een n ie uwe of bestaande woning wil
kopen kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op gemeentegarantie:
- de prijs van de woning mag niet hoger
zijn
dan
f 275.000,- (nieuw) of
f 200.000- (bestaand)
- bij een normale leefwijze moet er na
het betalen van rente en aflossing voldoende inkomen overblijven;
(bij dat inkomen mogen sinds dit jaar
niet meer worden gerekend de kinderbijslag, tantiemes, gratificaties en vaste
bijverdiensten)
Het gemeentebestuur bekijkt in dit verband nog of op grond van deze voorwaarden ook tweeverdieners voor gemeente-garantie in aanmerking komen. Want
stel dat er één van de twee als verdiener
afvalt. Wat dan ?

Politie en brandweer
Wie politie zegt denkt daarbij meestal aan te weinig mensenen teveel
werk.
En terecht, hoewel er op landelijk niveau op dit moment wordt
bekeken of wellicht de wijze waarop de politie werkt belangrijker is
dan het aantal mensen.
Zandvoort streeft naar meer wijkgericht
werken, dus naar de agent die te voet of
op de fiets zijn of haar wijk bewerkt.
De gemeente zal er bij justitie op aandringen dat de acties van de politieagent van die kant gesteund worden, zodat de agent bijvoorbeeld niet voor niets
bonnen staat uit te delen.
Eindelijk komt er - op de plaats van het
huidige - een nieuw politiebureau in
zicht, al wordt het nog eenvoudiger van
opzet dan oorspronkelijk was gepland.
De politie is bezig om ten behoeve van
het publiek een klachtenregeling op
papier te zetten. Te zijner tijd - mogelijk

in hetaanstaande voorjaar-hoort udaar
meer over, evenals over een nieuwe algemene politieverordening.
De brandweer is bezig alle bedrijfsgebouwen te onderzoeken op hun brandveiligheid. Bejaardencentra zijn afgehandeld; op dit moment zijn hotels, pensions en scholen aan de beurt. De bedoeling is dat supermarkten, strandbedrijven en dergelijke volgen.
Sommige directies weigeren echter alle
medwerking. Dat is een kwalijke zaak.
De brandweer is verder nauw betrokken
bij de voorbereiding van de rampenbestrijding in vredestijd.

Twaalf van de honderd
gezet: op de gemeentesecretarie, bij de
'De gemeente doet wat ze kan,
politie, bij publieke werken en bij De
maardat is nietveel meer dan het
Duinpan...
verlenen van bijstand'. Dat las u
Een goede kans. Jammer dat de meesvorig jaar op deze plaats en het
ten hem lieten liggen.
ging daarbij om de sociale zorg
van de gemeente voor burgers in Toch wil de gemeente met dit project
(financiële) nood.
doorgaan en tegelijkertijd bekijken of ze
nog meer kan doen, met name in de vorm
Dit jaar riep de gemeente 11 O jeugdige
van meer dienstverlening aan in de knel
werklozen op voor onbetaald werk met
behoud van uitkering.
geraakte burgers.
Het doel was deze mensen nieuwe er- Ze denkt daarbij aan adviezen van de afdeling Sociale Zaken voor het wegwervarmgen te laten opdoen en ze in de running te houden, zodat ze niet voorgoed ken van schulden, hulp bij het opzetten
de aansluiting met de maatschappij zou- van een persoonlijk of een gezinsbudget: kortom aan dienstverlening die verden missen.
der gaat dan het uitbetalen van uitkeVan de 110 reageerden er .. 12. Alle
ringen.
twaalf konden voor een jaar worden m-

Ophetterrein van het onderwijs is
geen sprake van nieuwe ontwikkelingen, of het moest de nieuwe
rijksregeling zijn die de vervoerskosten regelt van kinde'ren die,
om welke reden dan ook, per
schoolbus, taxi of ander speciaal
vervoersmiddel naar school moeten.
U begrijpt het al: het rijk, dat 80% van de
kosten draagt (de gemeente de resterende 20%) wordt ook op dit punt zuiniger.
Het zal in principe- uitzonderingen daargelaten - voortaan slechts vervoerskosten ter hoogte van die van het openbaar
vervoer op zich nemen en dan nog al leen,
als blijkt dat de ouders die niet zelf
kunnen betalen.
Goede raad aan de ouders van de betref fende kinderen: neemt u even contact op
met de gemeente.
Ondanks hun financiële zorgen op sociaal-cultureel gebied hopen burgemeester en wethouders toch de wijk
Nieuw-Noord in 1984 aan een buurtcentrum te kunnen helpen.
Dat gebouw moet dan wel eenvoudiger
zijn dan eerder was gepland.
De georganiseerde sport maakt wat aantal leden betreft pas op de plaats. De
groei is eruit.
De reden daarvan: enerzijds de vergrijzing van onze gemeente en anderzijds
de meestal hoge lidmaatschapsprijzen.
Onvermijdelijk hoge prijzen, omdat de
sportverenigingen van hun kant te kampen hebben met hogere lasten en (huur)kosten.

Veilig
Wie de niet aflatende verkeersstroom bekijkt, die in een mooie zomer
als die van dit jaar of op circu itzondagen op ons afkomt, kan verbaasd
zijn over het feit dat die steeds weer in goede banen wordt geleid.
Vooral voetgangers en fietsers lopen
gevaar. Daarom, vindt het gemeentebestuur, moeten er langs de hoofdroutes
fietspaden komen - apart of eenvoudig
gemarkeerd - en moet er ook aandacht
worden gegeven aan wegkruisingen.
In Nieuw-Noord vraagt de situatie op de
Linnaeusstraat om een oplossing, samen methetaansluitpuntvandieweg op
de Van Lennepweg. Ook hier zou een
apart fietspad welkom zijn.
Het verkeersknooppunt bij de Grote

Krocht zal worden aangepakt als de
bouw op dat terrein wordt gerealiseerd.
Het gaat hier vooral om meer duidelijkheid.
Op de Tolweg zijn maatregelen nodig
t.b.v. alle verkeersdeelnemers (Zuidstrand!), met name op de aansluitingen
met de dr. Gerkestraat en de Haarlemmerstraat.
Ook een goede straatverlichting is van
belang, pp verschillende punten in het
dorp is die aan vervanging toe.

Maatregelen
Nieuw beleid - het is al gezegd - kan alleen als er op andere posten
wordt bezuinigd of wordt 'verdiend'.
Dat zal dan ook gebeuren. De ruimte op deze pagina laat geen
uitvoerige toelichting toe. Daarom ziet u hier alleen een korte opsomming van de maatregelen, die burgemeesteren wethouders voorstellen.

Bezuinigingen
- éénmaal in plaats van tweemaal per
week ophalen van het huisvuil
- onderzoek naar het laten verrichten
van bepaalde werkzaamheden door
particuliere bedrijven (privatiseren)
- verlagen van subsidies in de weizijnssector
- laten geven van zwemonderwijs door
het geschoolde zwembadpersoneel,
zodat daarvoor geen vakleerkrachten
behoeven te worden aangesteld
- onderzoek naar de noodzakelijke omvang van het zwembad en met name
naar die van het buitenbad met toebehoren
- efficiënter werken en uitstellen van
investeringen bij het gasbedrijf
- invoeren van energie-arme lampen
voor de openbare verlichting door publieke werken
- geen godsdienstonderwijs meer bij
het voortgezet openbaar onderwijs;
beperking van het schoolzwemmen,
spraakonderwijs e.d.
- geen schoolvoorstellingen meer van
balletgroepen e.d.

'Verdiensten'
- inkorten van de parkeertijden
- doen stijgen van de tarieven van het
zwembad, maarniet van de prijzen van
de persoonlijke en gezinsabonnementen van de inwoners van Zandvoort
- vragen van een vergoeding voor de

GEMEENTE

dienstverlening van politie, publieke
werken etc.; ook de privatisering van
een aantal van deze diensten is mogelijk
- het laten betalen van afvalstoffenheffing en rioolafvoerrechten door eigenaren van tweede huizen
- verhogen van de afvalstoffenheffing
met 10%; doel van de verhoging: geleidelijk aan zover te komen dat de kosten van de gemeentereiniging voor 70
resp. 100% (particulieren resp. bedrijven) worden gedekt door de opbrengst
van de heffing
- geleidelijke verhoging van 4% - tot
1988 - van de onroerend-goedbelastingen (de rijksoverheid stelt een verdubbeling van het tarief voor)

Burgemeester en wethouders
stellen echter tegelijkertijd voor
om de jaarlijkse automatische verhoging van de gemeentelijke belastingen en tarieven - zoals die
in veel andere Nederlandse gemeenten wordt toegepast - achterwege te laten.
Ze willen nietdatopdie wijze een
deel van de bezuinigingen automatisch naar de burger wordt
doorgeschoven.
Zou de gemeente een dergelijke
automatische verhoging wél doorvoeren, dan zou dat f 75.OOO,meer in het laadje brengen.
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machielsen wil vertier in kleine uurtjes
nu wel een kansgeven
Bouwesdirekteur Meerburg en dé
eksploitant van het luukse vermaakcentrum 'Cecil's' kunnen het beslag
op eikaars onroerend goed laten vallen. De zakenvrede is weer getekend.
Vorige week is burgemeester Machielsen, die dooreen nachtklupvergunning te weigeren de oorzaak was
van den hoogopgelopen spanning tussen beide ondernemingen, overstag
gegaan. Het dorpshoofd heeft de heren toch toestemming gegeven de
superdisko in een nachtgelegenheid
om te toveren, die tot 5 uur 's morgens open mag blijven. Er zijn twee
voorwaarden aan verbonden, als die
die naam mogen dragen. Na 3.00
uur is het niet toegestaan voor nieuwe klanten om het in kostbaar zijde
en satijn gehulde interieur van
'Cecil's' te betreden. Verder zal men
er niet meer mogen volstaan met mu-

nog één
nachtje
slapen

ziek uit een kastje, live-optredens zijn
geboden, hét programma moet enige
standing hebben. Dat laatste lag allang in het voornemen van de uitbaters Lock en Nees, de eerste voorwaarde valt moeilijk te kontroleren.
De door personeelsgebrek geplaagde politiechef zal ongetwijfeld nu
en dan steekproeven laten houden,
maar het valt niet mee om een klupgast die een luchtje schept te onderscheiden van een nieuw aangekomene.
Voorlopig krijgt 'Cecil's' een maand
de tijd om aan te tonen dat aan de
vroede voorwaarden voldaan kan
worden. Of het verloop van zaken in
december maatgevend is voor de
situatie op warme zomeravonden valt
echter nog te bezien.
Verder moet afgewacht worden of er
nu een run op dit soort vergunningen
ontstaat. Menig bareigenaar heeft er
een oogje op. De goedkeuring geeft,
om redenen van behoorlijk bestuur,
gelijke monniken gelijke kappen,
ook aan andere etablissementen de
kans om op dezelfde kondities het
nachtleven te eksploiteren. De
beoogde rust in de dorpskern met
name in het seizoen, het sterkste
argument van Machielsen voor zijn
aanvankelijk weigering, zal er dan
door het vertrek van alkohollievende
bezoekers bij het krieken van de dag
niet op vooruitgaan. Niets aan te
doen. De morgenstond heeft goud in
de mond. Voor ondernemende zandvoorters wel te verstaan.

• Morgen houden vier soc.kulturele instellingen van 11.00 tot 16.00 uur open
huis in de voormalige Jos.v.d. Endenschool, Nic.Beetslaan 14. Het betreft de
Bomschuitenklup, de stichting Eva, peu
terspeelzaal Josientje en het Rode Kruis.

mits er meer geboden wordt dan het tappen van bier en het schenken van
dranken

waterstanden
nov. HW
07.10
08.13
09.27
10.42

26
27
28
29

LW

HW

LW

15.10
16.15
17.28
18.42

19.34
20.44
22.00
23.18

03.35
04,45
06.01
07.17

De pvda-zandvoort heeft daar al bij
voorbaat furieus op gereageerd. B
en w hebben deze partij namelijk te
kennen gegeven dat ze achterloopt
bij de werkelijkheid, niet bij de tijd is.
Dat was een reaktie op het
socialisties standpunt, met veel cijfer
materiaal gestaafd door Aukema, dat
de begroting een typies voorbeeld
van doemdenken was. Dat
pessimisme, aldus de pvda-er, was
nergens op gebaseerd, zandvoorts
financiële positie was allerminst
slecht, b en w durfden
eenvoudigweg geen beleid te
voeren. Het badplaatsbestuur stelt
daar nu tegenover: 'dat het tot
sommige groeperingen nog steeds
niet is doorgedrongen dat de
omstandigheden in ons land sinds
de 70-er jaren fundamenteel zijn
gewijzigd'. Potverteerders met
andere woorden die socialisten,
blind voor de krisistijd. En dat
ervaren de getrouwen van Toonen
als een grove 'belediging'.

De memorie van antwoord zelf zal
naar aanleiding van a.s.
raadsbijeenkomst op verscheidene
onderdelen de revue nog passeren
in de komende week. Opmerkelijk is
dat de aangekondigde stijging met
4% van de onroerend goed belasting
(ogb) aanzienlijk zal worden
gereduceerd. Nieuwe berekeningen
hebben uitgewezen dat VA% in 1984
genoeg is, bij een drievoudige
herhaling tot 1988, om het gat
tussen hetgeen men maksimaal mag
heffen en de huidige opbrengsten te
dichten. Op die wijze hoopt men een
schokeffekt bij de burgerij door
geleidelijkheid te vermijden.
Het ziet er naar uit dat de kommissie
Christiaaanse, die zich al geruime
tijd bezig houdt met mogelijkheden
tot uitbreiding van het gemeentelijk
belastinggebied, haar advies tot wet
verheven ziet. Het zal onder meer
een verdubbeling van de ogb
betekenen, ekstra geld dat op de
rijksuitkering uit het gemeentefonds
gekort wordt. De burger krijgt
daarvoor -vrijwel zeker

• De heer M.W.Terol wordt maandag 7
december tijdens een informeel samenzijn om 15.30 uur gehuldigd in het Gemeenschapshuis ter gelegenheid van zijn
25-jarig ambts- en dienstjubileum.

onvoldoende- kompensatie in de
btw-sfeer.
Het kollege is niet van plan alle
tarieven automaties te verhogen met
een inflatiekorrektie. Dat was een
voorstel van pvda-zijde, waardoor
verhoging van de ogb naar zeggen
achterwege had kunnen blijven. B
en w willen selektief blijven in die
trendmatige aanpassingen. De
zandvoorters mogen hopen dat ze in
de toekomst die nu eens plesante
waardevermindering niet met
terugwerkende kracht hoeven te
betalen.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK

eanduaorhse toerartf

• De zandvoortse Motor- en Autoklup
zal op zaterdag 10 december a.s. een reunie houden voor oud-leden in restaurant Zomerlust, Kosterstraat 5. 250 leden zijn aangeschreven om met elkaar
herinneringen op te halen, oude fotoos
te bekijken, eigen dia's en films te vertonen op de aanwezige apparatuur.
• De al aangekondigde afscheidsreceptie
van oud-ZVM-sekretaris E.van Petegem
vindt plaats op 16 december.

wat wordt 't in '84
potverteren of achteruitlopen?

De kinderen zullen het u niet vergeven
als de intocht van Sinterklaas u morgen
door het hoofd schiet. Om het geheugen
op te frissen nog even de roete van de
gemijterde kindervriend en zijn zwart
personeel. Vertrek om 13.30 van hotel
Keur aan de Zeestraat. Via Kostverlorenstraat. Koninginneweg en Grote Krocht
zal de bisschop voor alle gezindten zich
naar het raadhuis begeven waar de burgemeester hem ontvangt. Het vervolg
van de tocht leidt via Kerkstraat, Thorbeckestraat, Hogeweg, Oranjestraat en
Haltestraat naar het punt van uitgang
aan de Zeestraat. Om 15.10 brengt de
Sint een bezoek aan het winkelcentrum
in noord, een kwartier later aan buurthuis 'tStekkie.

gehuwd: Jan Peter Klijn en
Yvonne Gracia Spierings; Huig
Blaauboer en Lucienne Jacqueline
Ivette Gaus; Martin Cornelis Schenk
en Jennifer de Wolff; Louis Gerardus
Kinneging en Monique Geertruida
Maria van Norden; Hendrik
Leonardus Bos en Johanna
Elisabeth Hoots.
geboren: Dion, zoon van A.P.
d'Hont en J.E. de Nijs; Douglas,
zoon van M. de Wolff en M.
Hellingman.
overleden: Antonia Cornelia Vink,
oud 63 jaar; Sijtje Koper geb. Paap,
oud 82 jaai; Jacobus Johannes
Gieske, oud 82 jaar; Johannes
Hendrik Dröse, oud 73 jaar; Engeltje
Zwemmer geb. Molenaar, oud 82
jaar.

nieuws

B EN W EN PVDA LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR

Na de behandeling van de begrotingsvoorstellen voor 1984 in de
kommissie heeft het kollege van b
en w een 'memorie van antwoord'
aan de raadsleden voorgelegd die
a.s. maandag en dinsdag in het
gemeentehuis onderwerp van
gesprek is.

15 november - 21 november 1983

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

sport
Nu de tussenstanden van badmintonvereniging B.C.Lotus bekend zijn blijkt dat
een aantal teams moeite hebben het
hoofd boven water te houden. Vooral
het 3e, 10e en B2 verkeren in degradatiegevaar, maar ook het 1e zal voor behoud moeten vechten. Uitstekend gaat
het daarentegen met het 4e, 5e en 6e en
bij de jeugd B1 en C1. Die hebben nog
volop kans op de hoogste eer. Afgelopen
weekeinde speelde de klup in de Pellikaanhal. De uitslagen luiden als volgt:
Lotus 1-Noordkop 1 2-6; Lotus 2- Hoorse b.v.1 0-8; Lotus 3- Badh.dorp 1 3-5;
Lotus4- Huizen 3 6-2; Lotus 5- Energia
4-4; Lotus 6- Kenn.land 11 8-0; Lotus?
-Insulinde 2 5-3; Lotus 8 Insulinde 3 4-4;
Lotus 9 - Badh.Dorp 6 4-4; Lotus 10Pluimbal 2 2-6; Lotus AI-Kenn.land Al
1-7; Lotus B1- Duinwijck 82 6-2; Lotus
B2 - Ijmond B2 0-8; Lotus C1-Weesp C1
2-6; Lotus C2 - Velsen C1 0-8.

familieherichten

torn de roode 25 jaar
t/pograaf en nog veel meer

Geheel onverwacht is tot onze grote ontsteltenis plotseling
overleden mijn innig geliefde en zorgzame man, onze dierbare
broer, zwager en oom
ADRIANUS BEERS
(Harry)
geboren 10 januari 1915 te Haarlem
overleden 19 november 1983 te Melbourne (Australië)
M.C.D. Beers - Meulman
en familie
2042 KR Zandvoort
Passage 3-29
Harry is overgebracht naar het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar gelegenheid tot condoleren dinsdag 29
november a.s. van 19.00 - 19.30 uur.
De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen op woensdag
30 november a.s. om 15.00 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote
Krocht te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de
algemene begraafplaats (r.k.-deel) aan de Tollensstraat te
Zandvoort om 16.15 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer
op de begraafplaats.
Geen bezoek aan huis.

belangrijke adressen
foto Jacob Koning
Wanneer we zeggen dat Tom de
Roode een geboren en getogen
Zandvoorter is dan is dat slechts de
halve waarheid.
Als gevolg van de evakuatie stond
zijn wieg namelijk in Haarlem.
Getogen is hij er wel, om precies te
zijn op het Kerkdwarspad, nauwelijks
tien meter verwijderd van zijn
werkgeefster, drukkerij van
Petegem, waar hij zich als jongen
van een jaar of negen al
verdienstelijk maakte met het
wegbrengen van pakjes. Na de
lagere school te hebben doorlopen
(zes jaar Hannie Schaftschool en
daarna nog een zevende leerjaar bij
meester Dees in de Karel
mevrouw Kraan-Meeth
Doormanschool) dook hij opnieuw
de drukkerij in. Ditmaal niet om
pakjes weg te brengen maar om er
als jonggezel vijf dagen in de week
te gaan werken. De zesde dag
studeerde hij op de grafiese afdeling
van de L.T.S. in Alkmaar voor
typograaf, waar hij na een opleiding
van vier jaar het diploma behaalde.
De allround drukker, die Tom de
Roode in de loop der jaren
geworden is, vierde vorige week
vrijdag zijn zilveren jubileum bij
genoemde drukkerij, die zelf ook iets
te vieren had, namelijk het in
gebruik nemen van een nieuwe
offsetpers. Besloten werd de beide
feestelijkheden te kombinaren
tijdens een 'open huis', bij welke
gelegenheid een kleine driehonderd
vrienden en relaties hun opwachting
kwamen maken, de zaak al gauw in
een bloemenzee veranderde en de
vijf drukkers, die in uitstekende
samenwerking het bedrijf runnen, te
weten de gebroeders Van Petegem,
de gebroeders De Roode en Jeroen
Bluys, overstelpt werden met
gelukwensen. Omgekeerd lieten ook
zij zich niet onbetuigd en
overhandigden alle receptiegangers
een fles wijn van het merk
'Heidelberg GTO', de naam van de
nieuwe pers.
Niet alleen zijn jubileum maar meer
nog zijn inzet voor de Zandvoortse
gemeenschap is de reden dat Tom
de Roode deze week onze
kolommen haalt. Als bestuurslid van
de Kruisvereniging Zandvoort en als
lid van de werkgroep die de
verschillende aktiviteiten ervan
organiseert is hij nauw betrokken bij
de plaatselijke gezondheidszorg. En
dan is er natuurlijk de Zandvoortse

Vakmanschap is meesterschap: Tom de Roode achter de good old loden regelzetmachine.
Reddingsbrigade die een belangrijke
rol in zijn leven speelt. Het begon al
toen hij als jongen iedere
woensdagavond in Stoop's Bad en
later in het Sportfondsebad deelnam
aan de zwemoefeningen van de
brigade. In 1970 werd hij lid van het
bestuur waarin hij de laatste jaren de
funktie van sekretaris bekleedt.

Bovendien \s hij bij alle
evenementen van de Z.R.B,
betrokken, is eksaminator van de
K.N.B.R.D. in de regio en heeft als
afgevaardigde van de Zandvoortse
Reddingbrigade zitting in de
Sportraad. Je vraagt je wel eens af
waar hij de tijd vandaan haalt om ook
nog bij Van Petegem te werken!

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteaekretarie
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

st. maarten viel me mee
ik had gerekend op 31/a% minder
Dit koetje heeft zeker een staartje
dacht ik, toen ik verkleumd van de
kou de huiskamer binnenstapte. Een
gevoel van welbehagen gekombineerd met dat van verraad, bekroop
me.
Ik schonk mezelf een kopje oploskoffie in en heel langzaam stroomde er
weer wat leven in me. Ik staarde voor
me uit en speelde een beetje met
het koekje tussen m'n voortanden.
Mijn gedachten dwaalden af naar het
prilste begin. De heilig verklaarde
Martinus -ook wel Sint Maarten geTINO STUIJ
noemd- had een diepe indruk op me
gemaakt en of het nu een idee uit
nostalgiese overwegingen was of
gewoon nieuwgierigheid, ik besloot
om gewapend met lampion en plastic
tasje langs de deuren te gaan. De
eerste paar keer was ik erg huiverig
en het liedje kwam dan ook vrij trillerig m'n keel uit. Het was alsof ik in
m'n blootje door de Kalverstraat liep.
'Zo'n grote vent en dan een beetje
langs de deuren gaan om snoep te
vragen', zullen de meeste mensen gedacht hebben. Anderen hebben ongetwijfeld verondersteld dat ik uit een
of ander tehuis afkomstig was. Gelukkig kreeg ik weinig kommentaar.
Toch bleef ik huiverig, ledere keer
wanneer iemand me iets wilde geven

draaide ik m'n hoofd opzij om niet
herkend te worden. Wie weet zijn
het plotseling bekenden, en ook hen
moet je vriendelijk danken voor hun
gift terwijl ze je in je gezicht uitlachen.
Hoe dan ook, de werkelijke reden
voor mijn St. Maartentocht zullen ze
wel nooit begrijpen. Het gevoel om
als volwassen mens (dit laatste neem
ik zelf ook met een korreltje zout)
langs 's herens wegen te bedelen is
een heel speciaal gevoel. Het is erg
koud, en iedere keer als iemand de
deur voor je opent komt er een stuk
warmte op je af, zowel lichamelijk als
geestelijk. Wat een liefdadige zoogdieren zijn we toch, denk je dan.
Toch kregen de kleinste kinderen
meer als ik. Ik schoof regelmatig tussen een groepje koters om niet teveel
op te vallen en iedere keer opnieuw
werd er bij anderen meer in de zak
gegooid. Ze waren denk ik bang dat
ik nog groter zou groeien. Onderweg naar huis bleef ik bij een lantaarnpaal stilstaan om in het schijnsel van
de neonbuizen mijn buit te aanschouwen. De spekulaasjes waren reeds
verkruimeld, de chips was slap, er zaten knopen tussen, wasknijpers, stukjes kaas, appel, geld (f. 1,35), kauwgomballen en een paar stickers... met
een tekst die de meeste mensen wel
kennen. Had iets met wapens te maken... Thuis aangekomen voelde ik
me dus verraden. Ik vond dat kinderen aan Sint Maarten mee mochten
doen, doch niet aan politiek. Ze wer-

den op deze manier gebruikt en dat
is verkeerd. Even later werd er gebeld. Ik opende de deur, en zag een
groepje kinderen staan, liep naar de
kast en pakte wat zoetigheid. Voordat
ze zich van me wegdraaiden vroeg
ik hoe het gegaan was. Een jochie
van een jaar of acht met een erg guitig koppie keek me aan en zei: 'Ach
net zoiets als vorig jaar. En dat is vrij
redelijk. We hadden gerekend op
3/2% minder hé'.
Met een gevoel alsof de wereld ineenkromp ben ik naar mijn nachtverblijf vertrokken. De stekker van de
bel ligt er nu denk ik nog naast.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 27 november a.s.:
10.00 uur: Ds. A. van Leeuwen
Jeugdkapel
10.00 uur: olv dhr. J. Lasthuis.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 27 november a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 27 november a.s.:
10.30 uur: Ie zondag van de advent
mevr. ds. J. ThimRichardson, haarlem.
dinsdag 29 november a.s.:
19.30 uur: oecumenische gebedsdienst in r.k.-kerk.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 26 november:
19.00 uur: eucharistieviering mmv.
lith. werkgroep 'Alterna'
zondag 27 november a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10-45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceaciliakoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-313233.

A.S. MAANDAG EN DINSDAG
BEHANDELING GEMEENTEBEGROTING 1984

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel .023 320202 (dag en nacht).

APOTHEEK
De fraktievoorzitters.van de diverse po- Zandvoortse Apotheek. H.B.A.
litieke partijen zullen a.s. maandag 28
Mulder, tel. 13185
november om 19.30 uur in het raadhuis
beginnen met hun algemene beschouwingen. Zo mogelijk wordt daarna de agenda afgewerkt, die overigens geen vermeldenswaardige punten bevat. Als het noVrijwillige Hulpverlening
dig is komt het dorpsparlement a.s. dinsdag opnieuw bijeen.

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

zvm zondag op scherp

Eenmalige uitkering
voor mensen met de laagste inkomens.
Als gevolg van de PTT-acties zijn niet alle
formulieren voor 15 november in het bezit van
de gemeenten gekomen.
De gemeenten zullen, afhankelijk van de
plaatselijke situatie, bij de afhandeling met deze
vertraging rekening houden.

Algemene
bijstandswet en

WWV

Ook deze uitkeringen kunnen hinder ondervinden van de PTT-acties.
Geprobeerd zal worden de uitkeringen
zoveel mogelijk op tijd uit te betalen. Mochten
zich desondanks problemen voordoen, neemt
u dan even contact op met de sociale dienst in
uw gemeente.
foto Jacob Koning
Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

Aanstaande zondag spelen de dribbelaars, spelverdelers en rotsvaste verdedigers van Zandvoortmeeuwen een uitduel tegen direkte rivaal de Volewifckers. De spelers staan op scherp, winst is min of meer
verplicht om uit de gevarenzone te raken. Aan inzet zal het niet ontbreken. Daarvan getuigt ook bovenstaande foto van de boeiende, maar teleurstellend afgelopen wedstrijd vorige week tegen Vitesse.

hier
staat
uw
brief
Ook de vereniging voor het
behoud van struisvogels in
Zandvoort is vóór het circuit!!
Nu haast alle steunpilaren van
onze samenleving zich hebben
uitgesproken vóór het
voortbestaan van het circuit,
zodat het eigenbelang voldoende
verzekerd is, kunnen we het
komende jaar weer op het
hoogtepunt van het jaar rekenen,
nl. de Grand Prix. (niet te
verwarren met de Prix de Joke,
hoewel?).
Het is dan ook niet voor niets, dat
de vereniging voor het behoud
van struisvogels in Zandvoort,
zich in het openbaar aandiende
als voorstander, het was overduidelijk.
Hoe moeilijk het vaak ook is om
de relatie te zien tussen deze
vereniging en het circuit, deze is
er zeer zeker. Immers een
struisvogel legt een ei, het circuit
is de kip met de gouden eieren,
en daarom zijn zij er voor, zo zit
dat.
Bij nader onderzoek blijkt dat de
vereniging ook boter op zijn
hoofd heeft en dat heb je voor het
bakken van een ei nodig, zie daar.
Toch was deze uitspraak van de
vereniging niet voor iedereen
duidelijk. Goed, er broeide wel
wat, maar dit?? Het ledenverlies
van de laatste verkiezingen was
te groot en aangezien je alles voor
de leden doet moest het er van
komen. Ja en als je dan aan de
ene kant strikt raakt tussen
neringzieke grootsprekers en aan
de andere kant met sociaal
maatschappelijk bewogene, dan
wordt het wel eens wat moeilijk.
Nu Marie wat wijzer is geworden,
zal ook dat programma wel
enigzins gewijzigd moeten
worden, je kunt niet over
abortus, menopauze en Zuid
Amerika blijven spreken, eens

moet je zelt met je billen bloot.
Hoe zal dat dan kunnen aflopen?
Advies, geef de volgende keer
geen roos, maar geef een paar
vertrouwde oogkleppen, het geeft
niet uit welk land ze vandaan
komen!
Kijk bij de Vereniging Voor
Drommedarissen ligt een en
ander wat duidelijker. Zij worden
op geen enkele manier geremd
door creatief denken. Dat maakt
het allemaal wel wat makkelijker.
Zij hadden voor de inwoners van
Zandvoort al snel uitgerekend dat
als wij niet met ze allen vóór het
circuit zouden zijn, dat dan de
gemeente niet kon rekenen op de
inkomsten verkregen middels
verhuur van het circuit en dat is f
700.000.- (kassa!). En hoe moet de
gemeente anders aan die centen
komen? Door het zoeken naar
alternatieven voor het circuit?
Dan moet je wel creatief kunnen
denken!! Nee je laat dan alle
Zandvoorters meer belastingen
betalen, zo gaat dat. Nu begrijpt
ook een ieder waarom onze
bugervader in een interview van
een groot dagblad kon zeggen dat
alle Zandvoorters voor het circuit
waren, slim hé van deze man? Je
zegt gewoon: je geld of je leven,
het lukt altijd!!
Kijk dan doen ze het bij het
clubje Inspraak Nu handiger, je
kunt wel inspraak krijgen, maar
dat wil dan niet zeggen dat je ook
uitspraak hebt! Omdat te
begrijpen hoef je geen
universiteit te hebben doorlopen.
Het was dan ook aandoenlijk om
te zien hoe deze exDrommedarissen met volle
overtuiging en inzet bij hun leden
gingen vragen hoe het circuitprobleem bij hun lag. Natuurlijk
konden ze niet alle leden vragen,
dus wat doe je dan, je neemt een
steekproef!
Zo kon het dan ook gebeuren dat
de twee voormannen van de
vereniging zich zelf aandienen als
de populatie voor de steekproef.
Slim hé?
Opgemerkt dient echter te
worden dat tot nu toe niet alle
verenigingen zich in het openbaar
hebben uitgesproken als
voorstander van het circuit. Ik
maak hierbij dan ook even
gebruik van de mogelijkheid om
ook deze op te roepen. Ik denk

hierbij vooral aan: De Landelijke
Vereniging van Kortzichtige, De
Vereniging tot instandhouding
van Lawaai. De plaatselijke
vereniging tot verbreiding van
milieu verontreiniging,
aktiegroep Om de Poen is Al te
Doen, als ook de Club voor
Politieke onbenullen.
Ik hoop dat ook zij snel iets van
zich laten horen, het is immers
hun eigen belang. Doen hoor!!
En voor al die inwoners van
Zandvoort die het de komende
dagen wel wat erg stil gaan
vinden in hun dorp, koop de LP
van het Simplisties Verbond (no.
4) 'Op Hun Pik Getrapt'.
Als u in deze plaat niet of
nauwelijks herkenningspunten
beluisterd of een spiegelbeeld
ontmoet, kunt U hem later aan
Uw kinderen geven en weer
lekker gaan slapen met de
vredige gedachten dat U het in
elk geval nooit geweten hebt.

Doe het dit jaar maar eens zó:

geef met Sinterklaas
een REIS kado

KERKMAN

REISBUREAU REIiAlYlUll

l^

Grote Krocht 20, telefoon 12560
Wij kennen alle reizen en alle prijzen!

J.G.J. Verbeek

Hieronder volgen de nog openstaande
nummers van de loterij t.b.v. de 60-jarige postduivenvereniging Pleines.
02860 figuurzaagset; 02930 twee TDKkasettebandjes; 03691 pennenset; 03935
cournette/tafelgrill; 04107 bal/strandset; 04765 flipperspel; 05120 12-vaks
duivenmand; 06741 kruimeldief;09002
twee TDK-kasettebandjes;
De prijzen zijn af te halen bij H.Terol,
Celsiusstraat 39, tel. 16615.
Het schoolbasketbaltoernooi, georganiseerd door de zandvoortse Lions, is overtuigend gewonnen door de Oranje Nassauschool. Zowel bij de meisjes- als jon
gensteams stak de school met kop en
schouders boven de anderen uit. De wisselbeker was dan ook meer dan verdiend.
Als goede 2e kwam de van Heuven Goedhartschool uit de strijd. De 3e plaats
werd verdeeld door de Plesman- en Hannie Schaftschool, waarbij de skore ruim
in het voordeel van eerstgenoemde uitviel.

eanduoortee hoerarf

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

iedereen heeft wel een slechte
gewoonte; zullen we eens een
goeie aanleren?

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u.

auto dicht
en buit
uit'tzicht

BESTEMMINGS
De burgemeester van Zandvoort maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van
28 november 1983 gedurende een maand
het ontwerp-bestemmingsplan
"Nieuw Unicum" ter inzage wordt gelegd
en wel op de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening 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, 15 november 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

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
t.b.v. de volgende bouwplannen:
1. Algehele vernieuwing pand Kerkplein 11;
2. Uitbreiding pand Thorbeckestraat 37.

Handelsdrukwerk

Installatie bureau

Van Petegem ».v.

ftPOEMElTEIN

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Zandvoort, 16 november 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

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

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12060

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

A.RItman
1948 - 1983
35jaartandtechniker
1973 - 1983
«on Jaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Baackmanstraat 33
tetofbonl 22 06 of147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN
NOORD EN ZUID, TUSSEN DE RIJKE EN
DE ARME LANDEN IS DE ENIGE
MOGELIJKHEID OM EEN DREIGENDE
WERELDCRISIS TE KEREN!
Dit H de indringende boochctup van decommuve Bundl «n

problemen d-e ome weidd «n mei rume de ontwiklieli
Unden bedreigen
Het Zuiden kimpt met ermlige voedidtekoiten n 00 000
geschoolde iibexhkufnten. onvoldoende mednche voort*

'

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

verzekeringskantoor

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

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

Deze bouwplannen liggen m.i.v. 28 november 1983 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afd. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, ter inzage (geopend van
08.30- 12.30 uur).
Tijdens voormelde tervisielegging kan een
ieder schriftelijk bij burgemeester en wéthouders bezwaren tegen deze bouwplannen
indienen.

D R U K K E R IJ

A.M. FOLKERS

DE BRANDT-COMMSSE HEEFT EEN
NOQDPROGRAMMA SAMB4CE5TBD
OM EBJ DROGENDE WWEJ>CWStSTEKB®*!

De oplossing ligt dus voor de
hand Rijk en arm moeten
beiden werken aan de opbouw
van de ontwikkelingslanden
Dit zal niet alleen het einde
betekenen van de chronische
tekorten in het Zuiden, maar
ook van de ekonomische stagnatie m het Noorden De wereld
is één geheel, hun welzijn ts ons
welzijn en andersom.

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.
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

(Voorheon J&c. Koper, Dorpspttin 11, Zandvoort )
VorbiiMflingsweg 38
Blotrrwndaal
Telafoon 023- 260533
Informatie* batreffendt Begrafonissan of Cramatia*
gahaal vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

.Werft

«UB bakknr
•• vialnlecntrun
Nieuw Noord
Ttl. 12129

Vaak zit er
slechts een
schuurtje
tussen
eenzaam
zijn of
samen
naar het
zwembad.

Eenzaam ziin is niet uniek. Het overkomt u.
uw buurvrouw en nog anderen in uw buurt ot' dorp
Wie de bonte diukte van de binnenstad heeft
verwisseld voor de gnjze eentonigheid van de slaapsteden. wordt er mee geconfronteerd.
Wieverhuist vanstad naar uithoek, kanerover
meepraten Wie een drukke baan plotseling vervangen
ziet door een rustig bestaan in een stille dnekamertlat.
eveneens
ledereen i!> weieens eenzaam Dat 't met alti|d
leuk is, is een tweede. Maar wat doe ie er aan? Als u
omtebegjnnenbesett.dat'üie-mevrouw-van-hiemaast"
in dezelfde situatie verkeert, geelt dat al een minder
eenzaam gevoel Als u haar eens opzoekt, komt u
wellicht samen tot leis
Wat dacht u van tennissen, creatie!' koken een
vormingscursus natuur en milieu volgen ot samen twee
ochtenden m de week'n aantal baantjes schoolslag
trekken' En wat vindt u van samen boeken katten voor de
schoolbibliotheek of presenteren bu de ziekenomroep"-'
Het znn maar suggesties Iedereen doorbreekt
de eenzaamheid tenslotte op zijn eigen manier De een
pakt een boek De ander belt een verre vnendin
U zoekt het inde buurt en als u ideeën op wilt
doen. belt u het nummer van de Telefonische Hulpdienst op de achterzijde van het telefoonboek
Ol'u draait het centrale nummer 030-9424 24.
waar men u de weg wiist naarde dichtstbiiziinde hulpdienst Zo komt u aan alle informatie over de mogehlkheden m uw woonplaats

Samen kan je de hele wereld aan.
n»...

u»

*"

...i- s,„. «C 1..J, v. «kW. K.M,,. SffiE

* twMwMtrlMdrijf
Haltastrut 18 - Zandvoort
|T«Moon 02507 - 14499
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of gemeente maar even wil dokken
om cënav van faillissement te redden
Spoedberaad van de fraktievoorzitters ging maandagmiddag aan de
raadsbijeenkomst vooraf. Strikte geheimhouding daarover was geboden
maar dat viel in het water. Het dichtmetselen van openbaarheid en demokratie levert altijd wel wat scheuren op. 's Morgens publiceerde dagblad Trouw de strekking van het
overleg.
Het behoud van het circuit voor een
lange reeks van jaren was het punt
van bespreking. Haast was volgens
b en w geboden omdat het rijk vóór
a.s. vrijdag een besluit moet nemen
over steun aan het failliete race-bedrijf. In welk opzicht dat in verband
stond met het ijlgesprek der partijen
bleek overigens niet uit de schriftelijke oproep.
Wel duidelijk was de bedoeling. Die
kwam helder naar voren in een toegevoegde Cenav-smeekbede. Daarin werd gevraagd om een nieuw
kontrakt met een looptijd van 25 jaar,
een gemeenteschenking van ruim
f.300.000,- om de schuldeisers te betalen en een vermindering van de
jaarlijkse pachtsom met f 200.000.-,
bijna 30%. Dat alles zou nodig zijn
om het circuit van de ondergang te
redden en sponsors, waaronder de
staat der nederlanden, tot
soepelheid te bewegen.
Wellicht aangemoedigd door de procircuitmotie die onlangs bijna
unaniem werd aangenomen, kon de
huidige koalitie niet langer wachten
om de toekomst van Zandvoort tot
ver in de 21 e eeuw vast te leggen
en op het race-spel te zetten.
Ongeacht de gevolgen. Want
aanname van de Cenav-voorstellen
zou een ongekende aanslag zijn op
de portemonne van de zandvoorters,
"die vrijwel dagelijks dringend gemaand
worden in deze moeilijke tijden de
broekriem aan te halen. Het idee
van b en w om een vers kontrakt
door de raadskeel te wringen ging
ook bestuurlijk alle perken te buiten.
Allereerst ligt er een beslissing van
de hogere provinciale overheid
waarbij het Grand Prix lawaai als
buitenwettelijk bestempeld is. De
Grote Prijs is geen uitzonderlijke
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12.55
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16.24
17.04
17.44
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21.46
22.30
23.09
23.46
00.24
01.07
01.46
02.27
03.13
04.02
05.03
06.04
07.06
08.13
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9 De weekendstorm heeft de
badplaats niet gespaard, maar
persoonlijke ongelukken, zoals
elders in het land. bleven gelukkig
uit De luchtstoten. zo nu en dan met
wmdkracht 11. hadden het voorzien
op alles wat los of onvoldoende vast
zat Dat saneerde van steigerdelen.
ramen, deuren., pijpen en buizen,
dakgoten tot en met hele autoos.
bouwketen en schaftwagens. Niet
alleen de wind maar ook het water
bracht overlast. Evenals kortgeleden
kwam hier en daar rioolwater door
de afvoer naar boven De
volkstumen achter de Keesomstraat
stonden blank en menige kas
sneuvelde door stormprojektielen

bedrijfsomstandigheid, zo
oordeelden GS. Integendeel. Daar
drijft de hele onderneming op, het is
in feite het circuit. Hetgeen de
cenavdirektie in haar pogingen om
het belang van de Grand Prix aan te
duiden, bij herhaling heeft
beklemtoond. Verder is in een
volgens demokratiese spelregels
aanvaard streekplan de racebaan als
een onding van de kaart geveegd.
De provincie heeft dat als
uitgangspunt voor beleid gekozen
en o.a. 10-tallen miljoenen
geïnvesteerd in de aankoop van
omliggend natuurterrein. Tenslotte
staat het Breed overleg voor de
deur. Provincie, rijk en gemeente
zouden binnen enkele weken
opnieuw gaan praten over de
toekomst van het circuit. Op eigen
houtje praten over
kontraktverlenging doorkruist dat
overleg. Het mag -en zal ook weiopgevat worden als een motie van
wantrouwen tegen de
gedeputeerden.
Gaat het in bestuurlijk opzicht om
een onfrisse handelswijze van het
dorpsbestuur, maar financiële
konsekwenties zijn de cenavvoorstellen een klap in het gezicht
van de burgerij. Het zal direkteur
Vermeulen een zorg zijn hoe de
lastenverzwaring voor de
zandvoorters uitpakt, de moeizaam
opgespaarde reserves uitgezogen,
subsidies gekort of belastingen
verhoogd worden. Als zijn bedrijf
maar overeind blijft. Met
gemeenschapsgeld.

& klëtrï

• Bewoners van het Dorpsplein hebben
vrijdagnacht zelf een brand moeten blussen, die ontstaan was in een aantal vuilniszakken. Opzettelijk aangestoken, zo
meenden ze en wezen een 42-jarige
plaatsgenoot als dader aan. Deze verdachte had er al vaker moeilijkheden
veroorzaakt o.a. telefoondraden doorgeknipt, maar de brandstichting ontkende hij. De zandvoorter die bekend staat
als zware drinker en medicijngebruiker
ging 'voor eigen veiligheid' achter slot
en grendel in het buro aan de Hogeweg.

f.300.000,- om schuldeisers te kunnen betalen moet direkt door de gemeente
worden opgehoest
Dat dit gemeentebestuur, dat de
mond vol heeft van privatisering,
zich er voor leent om die ideeën
serieus te nemen, zich er verlekkerd
bij in de handen wrijft, is een teken
aan de wand. De vraag blijft ook
voor cenav en dorpsregering -

hoelang de zandvoorters bereid zijn
de ogen te sluiten voor de
rampspoed die zij met meerderheid
van stemmen over zich hebben .
afgeroepen, hoelang zij nog onder
het circuitjuk door willen gaan.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

hoogwerker
vervangt
schimmel
Sint Nikolaas mag dan eerbiedwaardig oud zijn, het klimmen der jaren
heeft zijn aandacht voor de verworvenheden van de moderne tijd niet verminderd.
Ook dit jaar werd de Sint door
hedendaags brandweermateriaal van
de daken geplukt toen hij zich
zaterdag wilde vertonen aan
degenen die zijn geboortedag in ere
houden. Een overstapje van de pas
duur gerepareerde hoogwerker naar
zijn trouwe schimmel was er ditmaal
niet meer bij. Het beest had
dringend rust nodig, zo meldde later
de bisschop te voet. Het is niet te
hopen dat in de komende jaren ook
andere attributen als staf en mijter
ingeruild worden, of erger nog zijn
vrolijk gezelschap pieten. Stijl en
dekorum horen er immers bij.
Wel meegebracht had de Sint goed
weer, zacht en droog, al hield de
donkere wolkenmassa de spanning
erin. De belangstelling van het
publiek voor Sints aankomst in de
herfstige badplaats was dan
ook zeker niet minder dan in vorige
jaren. Van vergrijzing was weinig te
merken. Tenzij men de haren van de
goedheiligman zelf meetelde.

de mechaniese knol van de Sint op weg naar de Krocht
Zijn eerste kadoos reikte hij uit op
het bordes van het raadhuis.
Bloemen en een 'strandtent'-taart
van zandvoortse makelij voor het
burgemeesters-echtpaar, dat de Sint

bij zijn paardloze dakarbeid veel
sterkte wenste In een open koets
vertrok St. Nikolaas vervolgens voor
een inspektietocht door het dorp.
Ook in Zandvoort noord werd hij

foto Jacob Koning
opgewacht door jeugdigen van alle
leeftijden. Geen uitzinnig aantal,
maar wie telt er neuzen als het om
pepernoten gaat. Die waren in ruime
mate aanwezig.

en herdachten regisseur dröse
toneelvoorstelling in de krocht

omroepers
Gevraagd op korte termijn
voorvrouw/controleuse
voor diverse panden in
Zandvoort. Ervaring in de
schoonmaakbranche geniet
de voorkeur.
Sollicitaties tel. op werkdagen tussen 9.00 -17.00 uur
naar C.S.U., Dr. v. Haeringenplantsoen 29, Nieuw
Vennep.
Hou je van muziek
(POP, JAZZ of KLASSIEK)
en ben je ouder dan 7 jaar?
Wil je PIANO leren spelen?
Dan wil ik je graag de
beginselen bijbrengen.
Tel. 14203.

huishoudelijke hulp
gevraagd. 2 Heren in 4kamerflat aan noord-boulevard zoeken voor
woensdag van 9-13.00 uu
een mnl. of vr. huish. hulp.
tel. 1 2074 bellen 's
morgens voor 9.30 uur of
brieven onder nr. 841 buro
van dit blad.

A. Ritman.
1948 - 1983
35Jaartartdtechnlk0r
1973 - 1983
tteniaar
ptvestigd In Zandvoort
telefoon 1 43 65

huizen te koop
gevraagd.
voor belegging.
Brieven onder nr. 830 aan het buro
van dit blad.
Na afloop van het toneelstuk 'De
Wonderfiets', dat vrijdagavond door
zandvoortse leerkrachten voor
genodigden in gebouw 'De Krocht'
werd opgevoerd, werd met een paar
minuten stilte de op 16 november
overleden regisseur Jos Dröse
herdacht.
Daaraan voorafgaande had mevrouw
Van der Meulen als voorzitster van
het hoofdenkontakt er in een
gesproken In Memoriam aan
herinnerd hoe Jos Dröse in onze
gemeente een begrip geworden was
door zijn inzet voor het Zandvoorts
mevrouw Kraan-Meeth
Onderwijzerstoneel Van de
negenentwintig voorstellingen
waren er vijfentwintig onder zijn
regie tot stand gekomen en iedere
keer slaagde hij er weer in de
medewerkenden enthoesiast te
maken Omgekeerd was het
regisseren van dit toneel een stuk
van zijn leven geworden, juist omdat
het voor de jeugd was Jos Dröse
laat ons een opdracht na aldus
mevrouw Van der Meulen. en de
wijze waarop de spelers na zijn
heengaan de schouders er onder
hebben gezet doet ook voor de
toekomst het beste verwachten
«gas^^SS^^Fs^B-KvïWra'-^^^ïaiïïïfO)'*

LAATSTE NIEUWS
Naar aanleiding van het intern beraad
van de fraktievoorzitters, waarvan wij
op pag. 1 melding maakten, deelde burgemeester Machielsen gistere.i aan het
eind van de raadsavond mee dat het kollege een voorstel zal doen ten aanzien
van de prekaire financiële positie van
de cenav. Hedenavond zal dat behandeld worden tijdens de 2e zitting van
de begrotingsbesprekingen. Naar onze
informatie behelst het voorstel in ieder
geval een gemeentegift van 3 ton, die
het circuitbedrijf voor een direkt bankroet moet behoeden. Kontraktverlenging en verlaging van de pachtsom zouden nog niet aan de orde zijn.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur
in het raadhuis en is voor iedereen toegankeüjk.

sprankelende voorstelling als eerbetoon voor Dröse
Hun verzoek om de overleden
regisseur na afloop en niet aan het
begin van de avond te herdenken
omdat emoties het spel zouden
kunnen beïnvloeden was
begrijpelijk Nu werd het een
sprankelenden voorstelling waarbij
de avonturen van de rovers

foto Jacob Koning

Blaaskaak, Dondersteen en
Habbekrats. wie het, zelfs als
amerikanen verkleed, niet lukte de
wonderfiets van Jeroen te pakken te
krijgen, door de volwassenen met
evenveel enthoesiasme werden
gevolgd als door de jeugd in de
afgelopen dagen.

f rakties van d'66 en pvda
voelen zich buitengesloten
Zowel de pvda als d 66 hebben in
hun algemene beschouwingen de
regerende koalitie beticht van
diktatoriaal gedrag.
Die beschuldiging was natuurlijk
verpakt in kneedbare politieke taal,
in ieders bijbehorende toonaard,
maar niet mis te verstaan. De
demokraten 66 zeiden geenszins
afkerig te zijn van het idee van een
programkollege, maar konstateerden
na een jaar raadswerk dat een
dergelijke politieke aanhankelijkheid
ook te ver kan gaan. De
samenstelling van het kollege is zo
eenzijdig dat elke dialoog of
diskussie m het dorpsparlement tot
schijnvertoningen leidt, zo menen
de volgelingen van de ooit
veelbelovende 4e stroming. B en w
zijn zo bang averij op te lopen dat
eventueel tegenspel in eigen kring
achter gesloten deuren moet
plaatsvinden. Laat staan dat anderen
er aan te pas komen, naar buiten toe
rest eensgezind stilzwijgen. Dat is,
aldus d 66, een uitholling van de
lokale demokratie. de gemeenteraad
dreigt een toneeldekor te worden.
Ook de socialisten spraken over een
verarming van het demokraties
funktioneren De kommunikatie met
het kollege verliep stroef, diverse
plannen moesten de raadsleden uit
de krant lezen Van politieke
diskussie op basis van wederzijdse
argumenten was het afgelopen jaar
geen sprake De pvda-ers lieten een
aantal voorbeelden de revue
passeren waaruit bleek dat
burgemeester en wethouders ook
onderling slecht op de hoogte
zouden zijn van eikaars standpunten
De kommunikatie dat toverwoord
van de komputertijd, was dus op alle
fronten ver te zoeken Het kollege

hangt als los zand aan elkaar,
konkludeerde de pvda. Het
manoeuvreert angstig, past alleen
maar op de winkel. Aan het maken
van beleid komt het niet toe, het
stellen van prioriteiten blijft uit. Op
die manier valt er voor de raad niet
zinnig te werken Demokratie voor
spek en bonen derhalve.
Bijna entoesiast was daarentegen de
reaktie van de inspraak-nu
vertegenwoordiger op het gevoerde
beleid. Hij somde de resultaten op.
Het aanpakken van het achterstallig
onderhoud van gemeentewoningen,
bezuiniingen door het verminderd
ophalen van huisvuil, het akkoord
over buurthuis 't Stekkie, de
circuitmotie, de afronding van de
struktuurstudie en van de
funktiewaardering van ambtenaren.
Voorwaar, geen geringe prestaties,
mijnheer de voorzitter, zei het
raadslid tevreden. 'Dat sommigen
het licht van de fakkel niet zien.
komt misschien omdat zij teveel
gedronken hebben uit een beker
met sap geperst uit zure druiven,
door eigen partijgenoten opgediend.
Het vertrekt hun gezicht in een
grimas die de oogleden doet sluiten'
Een steek die allang niet meer onder
water was. Want bitter is inderdaad
het gelag van de oppositiepartijen.
Zij zitten aan de kant en
protesteren indringend maar
machteloos tegen de eenheidsworst
van wd en inspraak nu. Die bestaat
zoals alle wordt grotendeels
uit lucht, water en afvalresten. Maar
gegeten wordt ze toch.
A s. vrijdag komen de algemene
beschouwingen opnieuw aan de
orde in de kolommen van de
koerant.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven ais donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7, 3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

koninklijke onderscheiding
mevr. heemsbergen
Tijdens een bijeenkomst in besloten
kring, voorafgaande aan een druk
bezochte receptie in het
Gemeenschapshuis ter gelegenheid
van haar afscheid, mocht mevrouw
S. Heemsbergen uit handen van
lokoburgemeester Attema de
eremedalje in zilver, verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau, in
onvangst nemen.
De koninklijke onderscheiding
onderstreepte de dank die de samenleving de scheidende leidster van
de afdeling Bejaardenzorg van de
Stichting Gezinszorg Kennemerland
Zuid verschuldigd is. Deze dank werd
in hartelijke bewoordingen vertolkt
door de heer Attema zelf, die zich
niet kon voorstellen dat Sita
Heemsbergen werkelijk de
oensioengerechtigde leeftijd had
bereikt en zich daarvan eerst bij de
afdeling Burgerzaken had vergewist.
De heer K.C. van der Mije Pzn.
memoreerde in zijn toespraak de

steun die hij tijdens zijn
wethoudersschap van mevrouw
Heemsbergen had ondervonden en
de heer S. van den Bos gaf een
overzicht van de omstandigheden
die er toe hadden geleid dat
'Gezinszorg' vijfendertig jaar
geleden als afdeling van 'Onderling
Hulpbetoon' werd opgericht. Voorts
werd het woord gevoerd door
mevrouw Kroft. medewerkster, en
de heer J.A. v.d. Putte, direkteur van
de Stichting Gezinszorg
Kennemerland Zuid.
Laatstgenoemde prees de
opgewektheid waarmee mevrouw
Heemsbergen gedurende de 32 jaar
dat ze in Zandvoort werkte, haar taak
had vervuld, waarbij ze niet
gehinderd werd door fusieperikelen.
Voor de zandvoortse samenleving
vond spreker het een goede zaak
dat Sita en haar partner Wim in de
badplaats blijven wonen, waar hij
hen een gelukkige nieuwe
levensperiode toewenste.

ino.92
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raad hevelt drie ton gemeenschapsgeld
over naar lege kas van cenav
Zoals door iedereen verwacht is het
gemeentevoorstel om 3 ton uit eigen
middelen over te hevelen naar de
kas van de Cenav, in de nacht van
dinsdag op woensdag met ruime
meerderheid aanvaard.
Geen enkel tegenargument, hoe
zinnig ook, kon dat verhinderen. De
rekensom was simpel. Nu
f 300.000.- geven betekende straks
7 ton pacht innen. Uitblijven van het
geschenk had als resultaat een
onontkoombaar bankroet van het
circuit en geen stuiver voor de
dorpskas. Zalig waren deze avond
de eenvoudigen van geest, zij
hoefden niet verder te denken,
alleen hun jawoord werd verwacht.
Voorwaarden voor uitbetaling waren
er wel. Alle betrokken schuldeisers
dienden een duit in het zakje te
doen, een gesubsidieerde nationale
sportakkommodatie moest er
komen, de toekomst van de Grand
Prix diende vast te staan. Als klap op
de vuurpijl werd het vriendelijke
verzoek van de Cenav om een
langdurig nieuw kontrakt nu door b
en w als voorwaarde voor de vette
geldbuidel opgenomen. De
omgekeerde wereld, maar de
koalitie maalde er niet om.
Al in juni zo bleek ter vergadering,
hadden b en w zonder de raad
daarin te kennen zich in principe
bereid verklaard het geld te geven.
Dinsdag mocht men de inlossing van
die belofte goedkeuren. De
voorstanders hadden daar niet veel
woorden voor nodig. De wd-fraktie
zat er bij en keek er goedgemutst
naar. Inspraak nu man Gielen
herhaalde in andere woorden het
verhaal van zijn voorman Flieringa,
volgde als Sancho Panchez zijn Don
Quichotte, zoals werd opgemerkt.
Anders ging het toe bij pvda, cda en
d'66. Socialist Toonen kreeg.zoals
hij eerder had kunnen bedenken,
het ondersteunen van de procircuitmotie op 10 november j.l.
ingepeperd. Die motie, zo stelden b
en w,' zou een geloofwaardigheid
verliezen als de gemeente nu de
knip niet opentrok. Een hoogst
onfatsoenlijke passage, aldus
Toonen, hij had voor woningbouw
niet voor het circuit gestemd. Hij
noemde het voorstel een poging tot
chantage, hekelde het doorkruizen
van het Breed Overleg en het
ontbreken Van elke garantie die het
kollege had gevraagd. Het was
stoppen van gemeentegeld in een
bodemloze put. De pvda zal, meldde
hij vechtlustig, bij overheden en
rechters procedures op gang
brengen om een stokje voor de
ongerijmde vrijgevigheid te steken.

D'66-er Termes kon het daarna kort
houden en sprak schande van de
procedure. Een kommerciële sport
moet zichzelf kunnen bedruipen en
mag zeker geen kadootjes krijgen
van een overheid die aan alle kanten
bezuinigingen doorvoert met voor
veel burgers pijnlijke gevolgen.
Evenals cda-er van As verwees hij
naar de historie van de racebaan,
door de jaren heen een schip van
bijleg. De christendemokraten
spraken van een immoreel gebruik
van reservegelden opgebracht door
de gemeenschap juist om
alternatieven voor het circuit te
financieren. De zilverinjekties van
gemeente noch rijk lossen iets op,
aldus Ingwersen, het circuit is een
struktureel ongezond bedrijf. Koning
van gemeentebelangen stemde
voor. Niet omdat hij het er 'mee eens
was. Het stuitte hem tegen de borst,
het was een laffe aanval van b en w,
het mes werd hem op de keel gezet,
maar, zo deelde hij in alle eenvoud
mee, zijn kiezers rekenden er nu
eenmaal op.
/'
Wethouder FlieringaA/verd bijna
entoesiast van het oppositionele
verweer. Het is nogjniet gelukt om
van het circuit een tukratief bedrijf te
maken, zei de bewindsman, het is en
blijft een krakkemikkige zaak. Maar
er is weinig keus, we zijn in de tang
genomen. Het circuit is allang geen
zandvoortse aangelegenheid meer,
als dorpsgebeuren is het in '73 uit
handen gegeven. Het Rijk eist dat we
over de brug komen na zoveel jaren
profiteren. Een onbehoorlijk
argument zo zei hij, maar niets aan

22 november - 28 november 1983
ondertrouwd: André Feldman en
Mina Kuijer.
gehuwd: Gerrit Hoekstra en Lucia
Nassauw; Martin Cornelis Bol en
Christina Maria Marcella Hekker.
geboren: Judith Suzanne dochter
van J.T. Dekker en A.C. Lukkassen;
Abrahim zoon van A.M. El Bakkali en
M.H. Charif. •
overleden: Hendricus Johannes
de Koster, oud 77 jaar; Adrianus
Beers, oud 68 jaar; Mechelina Gerardiha Jutte geb. Iprenburg, oud 84
jaar

waterstanden
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Weth. P. Flieringa: het te en blijft een krakkemikkige zaak. Maar ja, wat
moet je. We zitten riu eenmaal in de'tarig."
te doen. We zullen 3 ton moeten
inzetten om er later 4 ton aan over te
houden.
Er was inderdaad niets meer aan te

doen. De roelette draaide met het
burgerspaargeld als inzet. Kroepier
Cenav zat aan de rand van de tafel.
De circuitbazen kregen het harkje
door het kollege aangereikt.

02.17
02.56
03.34
04.12
04.46
05.29
06.10
06.50
07.33
08.28
09.32
10.39
11.42

10.15
10.53
11.33
12.11
12.46
13.31
14.15
14.54
15.25
16.28
17.32
18.37
19.40

14.33
15.11
15.47
16.24
17.04
17.44
18.25
19.10
20.01
21.03
22.06
23.10

22.30
23.09
23.46
00.24
01.07
01.46
02.27
03.13
04.02
05.03
06.04
07.06
08.13

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

van toestemming voor nachtklup
is nog geen sprake
Volgens de voorzitter van de
horekabond Zandvoort, Fred Paap,
is er geen sprake van een verleende
vergunning, op proef oi anderszins,
voor 'nachtklup' Cecils.
Dit in tegenstelling tot berichten in
plaatselijke, regionale, jazelfs
landelijke kranten, die de
kontroverse tussen dorpshoofd
Machielsen en Bouwes-direkteur
Meerburg, verpachter van de ruimte
bij het hotel, uit de weg geruimd
meenden. Er is niet meer en niet
minder gebeurd, aldus Paap, dan dat
er een mogelijk beknopt of uitgebreid
nachtklupprogramma op de
burgemeesterstafel terecht is
gekomen. Afspraken zijn er niet

.... de Amnesty-kaars brandt niet voor ons,
maar voor de mensen die we niet uit de
gevangenis hebben kunnen redden - die op
weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten,
gemarteld\ ontvoerd'; voor de mensen, die
^verdwenen \ Daar brandt die kaars voor.

gemaakt, een vergunning om tot 5
uur 's morgens open te blijven is niet
afgegeven. Zelfs eventuele
voorwaarden voor een latere
toestemming zijn nog niet
besproken.
De horekavoorzitter kan met
stelligheid spreken omdat hij zelf
een onderhoud met de magistraat
heeft gehad om over het
nachtklupbeleid van gedachten te
wisselen. Daar is duidelijk gemaakt
dat de horekabond niet staat te
trappelen om op grote schaal
ontheffing van de gebruikelijke
sluitingstijd -nu tot 3 uur- los te
krijgen. 'Als de ontwikkelingen
echter die richting op gaan, zo zegt
Paap, zullen we er ons niet tegen
verzetten. Het kan dan niet om een
uitzondering gaan, elke ondernemer
moet een aanvraag kunnen doen.
'Natuurlijk zou ik het begrijpelijk
vinden als er voorwaarden aan te
pas komen, restrikties bijvoorbeeld
voor bepaalde dorpsgedeelten.
Voorwaarden waar strikt de hand
aan gehouden dient te worden op
ütraffe van onmiddellijke uitsluiting
Maar voorlopig is het nog niet zover.
De burgemeester is zo hoffelijk
geweest het nachtprogramma voor
Cecils aandachtig door te nemen,

maar diens bedenkingen spelen wel
degelijk nog steeds een rol'.
De bezwaren van Machielsen zijn,
zoals bekend, vooral gestoeld op
mogelijke ekstra overlast bij en rond
de etablissementen in de dorpskern
met name in het seizoen. De
verstoring van de openbare orde
zoals dat deftig heet, gaat hem erg
aan het hart. De 'nachtklup' blijft dus
tot nader order gewoon een
veredelde disko. Wel hebben
pachter Nees en Meerburg hun
zakelijke geschillen, toegespitst op
wederzijdse beslaglegging van
onroerend goed, in der minne
geschikt.

Koopnó
Rode Kruis
postzegels

Voor advies, informatie en hulp. ~.~3
Tel. 17373. Op alle werkdagen van. j
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via }
postbus 100, 2040 AC Zandvoort. " K
l

MAATSCHAPPELIJK WERK

j

Noorderstraat 1, telefoon 13459 '"i
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
°
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

WINKELEN MET DE FEESTDAGEN

De toegestane openingstijden voor
de zandvoortse winkeliers zijn met
het oog op de komende sinterklaas en kerstdagen gewijzigd. Kooplustigen kunnen terecht op:
maandag 28 november tot 21.00 uur
dinsdag 29 november tot 21.00 uur
woensdag 30 november tot 21.00 uur
donderdag 1 december tot 21.00 uur
vrijdag 2 december tot 21.00 uur
zaterdag 3 december tot 17.00 uur
maandag 5 december tot 18.00 uur
woensdag 21 december tot 21.00 uur
donderdag 22 december tot 21.00 uur
vrijdag 23 december tot 21.00 uur
zaterdag 24 december tot 17.00 uur
Zaterdag 24 december kan men tot
21.00 uur rekenen op de straathandel van kerstbomen, bloemen en
planten.

eanduoortee Nocrartf1

familieberichten
OMA MENKS - MOLENAAR (Bonnie)
wordt zondag 4 december a.s. 65 jaar.
Zij wordt van harte gefeliciteerd
door haar kleinkinderen:
Ramona,
Gesina
David and An-Louise
Erik,
Sebastiaan,
Ralph,
Astrid

Ideeën van b en w om het
interparochieel maatschappelijk
werk, gevestigd aan de
Noorderstraat, 'af te bouwen', een
mooi woord voor opheffing op
termijn, leken onder druk van de
raadskommissies gewijzigd.
In de officiële stukken heette het nu:
het streven om een herverdeling van
het budget te bewerkstelligen
tussen IMW en gemeente. Dat staat
los van de 'normale bezuinigingen',
waaraan de stichting moet geloven.
In dit geval een korting door rijk en
gemeente samen van meer dan
10%. Een motie gesteund door pvda,
cda, d'66 en gemeentebelangen om
het zandvoortse snoeimes
achterwege te laten haalde het niet.
Wel zal de mogelijkheid open
blijven om de suosidie in januari bij
te stellen. Het wachten is op een
cirkulaire van het rijk, die binnenkort
aankomt. Die zou met name bedoeld
zijn om het partikulier
maatschappelijk werk te
beschermen tegen al te woest
snijdende gemeentebesturen. De
opvattingen van wethouder
Jorjigsma geven de sociaal werkers
ecrjter weinig hoop op een koelante
houding in de toekomst. Hij Is vast
varj plan om dat deel van de
subsidie om te zetten in ekstra
mankracht voor zijn eigen sociale
dienst, die de stroom klienten
nauwelijks aan kan. De dienst zit met
de handen in het haar, de IMW
daarentegen in een te ruim jasje,
aldus de bewindsman. Hij schudde
snel een aantal getallen en normen
uit zijn mouw en kwam uit op
éénvijfde maatschappelijk werker.
Dat zou om en nabij genoeg zijn
voor de stichting. Van opheffen of
afbouwen was echter geen sprake.
Dat was wat ongelukkig in de
konseptnota terecht gekomen.
Jongsma vertelde er niet bij welk
deel van de sociaal werker hij in
stand wilde houden. Met handen en
voeten komt zo iemand misschien
wel een heel eind.

DANKBETUIGING
Allen, die mijn afscheid als leidster van de
bejaardenzorg tot een heerlijke en waardevolle herinnering hebben gemaakt, heel
hartelijk bedankt.
S. Heemsbergen.

Na een kennismakingsgesprek
volgen de mensen die voor een
funktie binnen de telefoondienst
kozen een speciale training. Zij
worden bij gebleken geschiktheid
ingedeeld volgens een maandelijks
rooster. Het komt er meestal op
neer dat men éénmaal, hoogstens
tweemaal, per week wordt ingezet
voor de telefoondiensten van 10.15
tot 12.45 uur.
De tijd die van de medewerkers in
de buitendienst gevraagd wordt
hangt af van de soort hulp en de
mogelijkheden van de vrijwilliger.
Het Centrum vraagt geheimhouding
aan alle medewerkers ten aanzien
• van gegeven van de hulpvragers. Er
wordt geen financiële vergoeding
gegeven voor de verrichte
werkzaamheden.

van
GREENPEACE

HERVORMDE KERK
zondag 4 december a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
De zandvoorters hoeven zich
voorlopig echter geen zorgen te
maken over de toekomst van het
gewaardeerde IMW. Het zal nog
jaren duren voor de wethouder zijn

vierendeelplannen kan uitvoeren.
Daarvoor zijn genoeg waarborgen.
Het leven van politici is vaak heel
wat kortstondiger dan dat
van maatschappelijk werkers.

vier dagen opereffeklanken
Vier achtereenvolgende avonden
werd het traditionele najaarskonsert
van de Zandvoortse Operette
Vereniging uitgevoerd in de met
wijnranken, druiventrossen en
kleurige slingers versierde Mr.
Randagzaal van het
Gemeenschapshuis, waar de gasten,
gezeten aan lange tafels en
genietend van sprankelende wijn en
niet minder sprankelende
operettemuziek, zich op een Weens
café-terras konden wanen.
In de regie van Rudolf Vogler en
onder de uiterst muzikale leiding van
Dico van Putten presenteerden
tweeënveertig vokalisten zich met
een schat aan operette-melodieën.
Gastsolisten waren Carla van
Lingen, Harm van Halteren en Wim

Het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort heeft
aanvulling van het team
telefoonmedewerkers nodig. Ook
een versterking van de groep
vrijwilligers werkzaam in de
buitendienst is dringend gewenst.
Wanneer u er voor voelt om in een
van deze groepen mee te werken
aan de hulpverlening in Zandvoort
kunt u zich telefonies melden via
nummer 1 73 73 van maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 1 2.30 uur of
schriftelijk: postbus 100 - 2040 AC
Zandvoort

wordt donateui

kerkdiensten

mevr. Kraan-Mesth

de Vries die, evenals de Z.O.V.
solisten Ineke Groen, Gerry van Eig
en Jan van der Werff vroeger
gespeelde operettes in de
herinnering terugbrachten.
Ineke Groen deed dat met een
voortreffelijk gezongen 'Spiel mir
das Lied' uit 'Die Ungarische
Hochzeit', Carla van Lingen en Harm
van Halteren met bijzonder mooi
vertolkte fragmenten uit 'Der_
ZarewTtch' en Jan van der Werff met
'Pepi' uit 'Auf der grünen Wiese'.
Gerry van Eig herinnerde met haar
kostelijke 'Juliska' weer eens aan
'Maske in Blau' en llonka Lukassen
^bracht alleraardigst 'Jedes kleine
Madeï van Robert Stolz. Het
programma bevatte niet minder dan
vijftien nummers en het is dan ook
begrijpelijk dat alle genoemde
solisten zich meerdere malen lieten
horen, steeds met evenveel sukses.
Een belangrijk aandeel in dat sukses
._had_Qok het prima op elkaar
afgestemde koor van de Zandvoortse Operettevereniging.
Het is bekend dat het besuur van de
Z.O.V. alles in het werk stelt om haar
financiële positie wat op te vijzelen
en de twee ingelaste kienronden

hadden daar dan ook alles mee te
maken. José Paap, die de leiding
had van het bingo-gebeuren, deed
dat zo entoesiast en met zo veel
overtuiging ('ze doet niet onder voor
Willy Dobbe' hoorden we iemand
zeggen) dat de plankjes grif van de
hand gingen. Overigens zal de
dankzij de middenstand rijk
voorziene prijzentafel daar ook wel
iets mee te maken hebben gehad.
Het gedeelte na de pauze bood de
operetteliefhebbers weer een skala
van bekende melodieën met als
sluitstuk 'Blik in de toekomst', de titel
waarmee op het programma altijd de
in het voorjaar te brengen operette
wordt aangeduid. Zoals we al eerder
schreven wordt het 'Der
Bettelstudent'van Carl Millöcker
met als gasten Carla van Lingen en
Harm van Halteren.
Laatstgenoemde zong met Wim de
Vries, die ook in deze operette
optreedt, een duet en ook de
overige vokalisten lieten in een
selektie horen welk verrukkelijk
muzikaal gebeuren de meer dan
vijfhonderd donateurs op 5 en 6
maart a.s. in de Haarlemse
Stadsschouwburg te wachten staat.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 4 december a.s.:
10.00 uur: Drs. J. Verschoof, Dirkshorn

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

PROTESTANTENBOND
zondag 4 december a.s.:
10.30 uur: hr. G. Vlutters, Uithoorn
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 3 december a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 4 december a.s.;
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
Jeugdkoor.

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.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeim
tel.023- 313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretario
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

b en w woedend over uitlekken
van stok onder embargo
Grote opwinding is bij het kollege van b en w ontstaan over het
doorbreken van het embargo op de
circuitvoorstellen.
Donderdag kregen de
fraktievoorzitters de stukken.
Topsecret' tot maandagavond. 'S'
Morgens stond het verhaal kompleet
in een landelijk ochtendblad. Dat
niét alleen. Ook kregen de
gedeputeerden in Haarlem het nog
inktvette krantepapier in de vroege
uren op tafel. Een lek per abuis kon
het derhalve niet zijn, het had meer
weg van een gerichte aktie.
Woedend trachtte het kollege in de
namiddag de boosdoener te

ontmaskeren. Omdat Toonen (pvda)
en Ingwersen (cda) in het artikel
geciteerd werden, stonden allereerst
zij in het verdachtenbankje. Zij
konden met de hand op het hart
verklaren slechts antwoord gegeven
te hebben aan een journalist die tot
de punten en kommaas op de
hoogte bleek van de letterlijke tekst.
Brandschoon waren ze en ook de
rest keek onschuldig. Wie dan? Een
kollegelid, ambtenaar,
circuitditrekteur? In wiens belang,
met welk doel? Ter zitting staken
volksvertegenwoordigers zelfs
beschuldigende vingers naar elkaar
uit. Zonder namen te noemen, maar
wel suggestief. Emoties laaiden op,
ekskuses werden geëist. Het leek

wel alsof het om de Pentagonpapers ging.
De beroering over het verbreken
van de geheimhouding stond echter
in geen verhouding tot de
harde feiten. Het vooraf
bekokstoofde voorstel om de
circuitput te dempen met op de
burgers bezuinigd geld was het
schandaal. Niet de embargoschending. Dat zou men in de haast
bijna vergeten.
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c'estbon
Kerkstraat 2a / Zandvoort / Telefoon 14597

groeten uit zandvoort

raad kort
& klein
Het is nog steeds onzeker of en
wanneer een nieuw politieburo
gebouwd kan worden. Het rijksgeld,
genoemd wordt een bedrag van 5
miljoen, laat op zich wachten. De
welstandskommissie bespreekt
binnenkort nieuwe schetsen,
gebaseerd op systeembouw. Het
oude ontwerp ging uit van een 7miljoens-operatie en is niet meer
geldig.

Van de oudere inwoonsters zijn er nog maar
een paar die in hun
jonge jaren langs het
visserspad door de
duinen naar Haarlem
liepen om daar de in
Zandvoort aangevoerde
vis te verkopen. Een
van de vislopers was
Sijtje Draijer-van der
Schinkel die men hier
in vol ornaat, kompleet met bot, zijger
en hangselmand ziet
afgebeeld.

ingwersen noemt machielsen
schuldig aan groot fiasko
Zonder uitzondering lieten de
frakties jongstleden maandag horen
dat de aanpak van de enige
benoemde portefeuillehouder,
burgemeester Machielsen inzake
Groot Kijkduin niet door de beugel
kon.
Vvd-leidster de Jong was nog het
vriendelijkst. Niet geheel
vlekkeloos verlopen, zo omschreef
ze de wijze van planvoorbereiding
van gemeentezijde, waarbij
woningbouwvereniging Emm
gepasseerd werd. Gielen van
inspraak nu deed er een schepje op:
'een energiek optreden moet niet
leiden toteigewijsheid'. D'66-er
Termes, het haar ietwat in de war
door het dragen van 2 petten,
volstond in dit gezelschap met het
verwijt van 'onhandige manoeuvres'.
Pvda-Toonen pakte het forser aan.
De direkteur van de
volkshuisvesting in noordholland
heeft de vloer aangeveegd met de
gevolgde procedure, zei hij. Het was
in strijd met de wet om de Emm er
buiten te laten tot het laatste
moment. Het kollege heeft er een
janboel van gemaakt, willens en_
wetens 40 woningen op het spel
gezet. Ingwersen (cda) richtte zich
rechtstreeks tot de
portefeuillehouder. U wordt door
iedereen de oren gewassen en gaat
als hoofdschuldige van een groot
fiasko de geschiedenis in'.
Aldus aangesproken reageerde
Machielsen in eerste instantie nog
met krachtige stem, maar onder vuur
genomen verzandde zijn verweer in
nauwelijks hoorbaar gemompel. Hij
had gemeend de woningwet

afwijkend te moeten interpreteren.
Mocht dat soms niet? Het mocht niet
van de raad. Toen u koos voor een
nieuwbouwplan, probeerde
Machielsen nog, heeft u zich wellicht
niet gerealiseerd wat dat precies wil
zeggen. Ik wil het allemaal niet
goedpraten, maar veroordelen is
makkelijk. De Emm heeft het ook
niet altijd zo keurig gedaan.'
Ach gut, dachten de raadsleden,
toen zij hun voorzitter zo
bedremmeld en wanhopig zagen
worstelen. Zij lieten het er bij. Maar
niet dan nadat beterschap beloofd
was door de houder van de hoogste
zetel.
In aansluiting op dit relaas kan
gemeld worden dat in de
decemberraad en kommissie s een
voorstel over nieuwbouw Kijkduin
besproken zal worden. De 40
eenkamerflats komen bij het
gemeentelijk woningbedrijf in
beheer. De kale maandhuur is
berekend op f 308.-. Een verzoek
om uitstel van sloop en nieuwbouw,
ingediend door de werkgroep
hulsvesting Zandvoort, is afgewezen
door de hogere beroepsinstanties.
Bij het dorpsbestuur zijn wel
bezwaarschriften binnengekomen
tegen het afsluiten van de Dr.
Smitstraat en Backertstraat. Wij
komen daar nog op terug.

Het doeceurtje van f 12.- per jaar,
zegge en schrijven f 1.- per maand,
voor zandvoorters die hun gas- en
waterrekening met een automatiese
giro-afschrijving voldoen, heeft veel
bezwaren ontmoet. B en w hadden
het f 25.- voorstel van Gielen
(inspraak nu) al gehalveerd, maar
mogen de rest ook houden. De wd
eiste uit oogpunt van billijkheid dat
ook gewone, maar snelte,
girobetalers hun deel kregen, anders
ging het feest(je) niet door. De
socialisten vonden het een
schijnvertoning evenals Koning
(gemeente belangen). De laatste
sprak van een asociaal beleid. Niet
de mensen die het makkelijk kunnen
betalen moeten worden beloond, zo
zei hij, maar degenen die met
moeite de penningen bijeen moeten
schrapen. Die krijgen evenwel
eerder te maken met stevig
verhoogde invorderingskosten.
Een voorstel van de liberalen inzake
de regulering van
bouwvergunningen is in principe
onthaald in b en w. Kleine
verbouwingen, aanleg van
dakkapellen, zolderkamers e.d. tot f
40.000- zouden niet meer de hele
papierwinkel hoeven te doorlopen,
hetgeen tot nu toe vereist is. Een
zgn. kleine bouwvergunning is
voldoende en snel afgegeven. Een
dergelijke regeling heeft al in
Zandvoort bestaan, maar bleek
juridies niet waterdicht. In Haarlem
wordt wel een sluitend systeem
gehanteerd en dal zal nu bezien
worden.

Famiiiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

Doe het dit jaar maar eens zó:

geef met Sinterklaas

ï.iWerff
G*thui*pUin 3
•a wiaktlecntnu»
Nimiw Noord
Ttt.12129

ENERGIE
Te belangrijk
om alleen aan
de deskundigen
over te laten.

eanduDürrse hoerart

Novib/Gast aan Tafel, Amaliastraat 7,
2514 JC Den Haag.
U kunt ook bellen: 070-614461.
Q jpQ *|QQ20Q

zandvoortse

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel óf schrijf:

„WIM HILDERING"
brengt op VRIJDAG 9 en ZATERDAG 10 DECEMBER a.s.
in gebouw "DE KROCHT" het toneelstuk in 3 bedrijven

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7,'3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

een doos vol kruimels
door NEIL SIMON
aanvang 20.15 uur

•nifallaf ie bureau

Zaterdagavond - bal na - orkest o.l.v. DICO VAN PUTTEN
!

Het staat de leden vrij om andere personen
als kandidaat-penningmeester voor te dragen en wel schriftelijk, getekend door tenminste 10 leden, uiterlijk 7 dagen vóór de
vergadering bij de secretaris de heer F.
Bakker, Voltastraat 22 te Zandvoort, vergezeld van een door de betreffende kandidaat
getekende verklaring waarin vermeld, dat
hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.

telefoon 1 43 66
WONINGRUIL
gevraagd
NUNSPEET-ZANDVOORT
Gevr: eengezinswoning
min. 3 slp.-kamers.
Aageb.: grote woning.
Inlichtingen:
Postbus 298
8070 AG Nunspeet

schoonmaak efficiency
vraagt op korte termijn

TOEGANGSPRIJS f 7,50

AGENDA
1. Opening
Notulen van de Alg. Ledenvergadering
van 22 juni 1983.
3. Vaststelling jaarrekening 1982.
4. Vaststelling contributie 1984
Voorgesteld wordt de contributie vast te
stellen op f 43.- p.j.
5. Onkostenvergoeding dagelijks bestuur.
Bestuursmutatie: aftredend de penningmeester, voorgesteld wordt als penningmeester te benoemen de heer H. Tump.
7. Rondvraag
8. Sluiting.

UWIJMT

g*VMflgd In ZMKhroort
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Regie: ALIE BOL / Souffleuse: BETTY V.D. KAR
Dekor: HENK JANSEN c.s.
Rekwisieten: EMMY VAN WONDEREN / MARGA BOL

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Kruisvereniging Zandvoort nodigt de
leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op Donderdag, 22 december a.s. in
het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen
1 te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

A. Ritnuui'
1948 - 1983
35 IMT tandteohnlwr
1973 - 1983

MM»EME1ÏEIM BJV.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

ervaren schoonmaakster
in de avonduren
voor werkzaamheden in
Zandvoort.
Inlichtingen:
tel. 02526-87744.
THUISNAAISTER
heeft weer tijd
voor bekleden van
.bankstelkussens, boot,
caravans en tuinmeubels.
Tel. 023-32 29 61.

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

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

BEL
vooraan
omroepartje
12136

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beackmanstraat 33
telefoon 122 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Drukwerk voor iedereen!

Het bestuur

DRUKKERIJ

Van Petegem b.v.
Karkpad 6 - Tal. 12703 - Zandvoort

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

14JO

centrale voor
pleeggezinnen
NOORD HUI LANÜ LN UIM.CHT
KUNINGINNEWFÜ184A
IU75CM AMSltRDAM

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

*A
ZBS.

J. BLUYS

er

aai ABt

tussen
zijn of
naar het
zwembad.

Eenzaam ziin is niet uniek. Het overkomt u.
uw buurvrouw en nog anderen in uw buurt of dorp
Wie de bonte drukte van de binnenstad heeft
verwisseld voor de gnpe eentonigheid van de slaapstedea wordt er mee geconfronteerd
Wieverhuist vanstad naar uithoek, kanerover
meepraiea Wie een drukke baan plotseling vervangen
ziet door een rustig bestaan m een stille dnekamerflat.
eveneens
ledereen is weieens eenzaam Dat 't met alti]d
leuk is. is een tweede Maar wat doe ie er aan' Als u
om te beginnen beseftdat'Uie-mevrouw- van-hiernaast"
m dezelfde situatie verkeert geeft dat al een minder
eenzaam gevoel Als u haar eens opzoekt, komt u
wellicht samen tot iets
Wat dacht u van tennissen, creatief kokea een
vormingscursus natuur en milieu volgen ot'samen twee
ochtenden in de week 'n aantal baantjes schoolslag
trekken' En wat vindt u van samen boeken kaftenvoorde5
schoolbibliotheek of presenteren bi| de ziekenomroep
Het zun maar suggesties Iedereen doorbreekt
de eenzaamheid tenslotte op ziin eigen manier De een
pakt een boek De ander belt een verre vnendia
U zoekt het in de buurt en als u ideeën op wilt •
doea belt u het nummer van de Telefonische Hulpdienst op de achterzijde van het telefoonboek
Of u draait het centrale nummer 030-94 24 24.
waar men u de weg wiist naar de dichistbuziinde hulpdienst Zo komt u aan alle informatie over de mogelnkheden m uw woonplaats

Samen kan je de hete wereld aan.
"•intii.li» LÉiitf-om.' J>»« J"rva \\ -^«ThMflanj: nu-J» viJ ntitljorii Kitt-iit» SffiE

, KoopnO
RodeKniis

Haltestraat 65, tal. 12060

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON

heeft u ook wel eens het gevoel
dat u iets vergeten bent?

(Voorhaan Jee. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort )
VerbindingnMfi 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematias
gahael vrijblijvend
Geen lidmaatschap

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Eén zaak van de politie én u.

auto dicht
en buit
uit't zicht

de koerant 2x per week in uw bus voor f 25

83e jaargang no. 93

dinsdag 6 december 1983

eancluoorrse ha

dit op recyclingpapier gedrukt 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

't ijzeren gordijn van zuiderbad
na 50 jaar
eruimd

waterstanden
dec

foto Jacob Koning

Meer dan een halve eeuw heeft de
damwand die het voormalige Zuiderbad tegen de grillen van de zee
moest beschermen het uitgehouden.

Onder leiding van ing. Zwiers kwam
eerst de hechte fundering aan de
duinvoet tot stand. 10 Meter lange
palen werden tot op 1 Yz meter onder
de waterspiegel in de grond gedreven. Palen met een gewicht van ieder
2100 kg. droegen de lange balken
van gewapend beton waarop het gebouw zou verrijzen. De konstruktie
kon wel een stootje verduren, daar
was iedereen het over eens. Het
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12
13
14

04.46
05.29
06.10
06.50
07.33
08.28
09.32
10.39

LW

12.46
13.31
14.15
14.54
15.25
16.28
17.32
18.37

HW

17.04
17.44
18.25
19.10
20.01
21.03
22.06
23.10

LW

01.07
01.46
02.27
03.13
04.02
05.03
06.04
07.06

ZANDVOORTSE POSTZEGELKLUP
HEEFT ER PLEZIER IN

stalen wand, die de bezetter overleefde, nu naar de schroothoop

middengebouw van het zuiderbad
omvatte een restaurant, keuken, machinekamer, personeelsruimtes en
ehbo-kamer. Het dak deed dienst als
kafé-terras. In de vleugels vond
men de kleedkabines, gescheiden
naar sekse. Er was een fietsenstalling
bij goed voor bijna duizend rijwielen.
Bij apart raadsbesluit kreeg het 16
meter brede zonneterras vóór het
hoofdgebouw van de badinrichting
een kans. De halfronde damwand
die nu het onderspit delft beschermde dat terras tegen water en wind.
Men behoeft geen vakman te zijn, zo
stelde het plaatselijk blad, om te
zien dat het hier niet om revolutiebouw gaat. Het is tot in de puntjes
afgewerkt met degelijk materiaal.
Onder grote en zeer notabele belangstelling vond eind mei '33 de
officiële opening plaats door burgemeester van Alphen, die de 'bezitters

van de meest luxueuze auto's zowel
als de bleekneusjes van 4-hoog' opwekte tot een bezoek aan het zeebad.
De badkommissie, waarin o.a. raadsleden, hield toezicht op het bedrijf.
De leden stonden bloot aan veel verdachtmakingen van vriendjespolitiek
waar het de levering van goederen
aan het bad betrof. De andere badinrichtingen kregen er een konkurrent bij en zagen zich al gauw genoodzaakt hun tarieven te verlagen.
De kritiek verstomde toen niet alleen
bleek dat 't aantal bezoekers de stoutste verwachtingen overtrof -gesproken werd van 100.000- maar ook dat
de gemeente in '33 de eerste winst
van f 7.000.- kon opstrijken.
Lang hebben Zandvoort en de 'bleekneusjes' geen plezier aan het Zuiderbad mogen beleven. Zonder meedo-

gen voor het toch niet alledaagse
bouwsel sloopten de bezetters het in
de'oorlogsjaren om goed zicht en
schootsveld te kunnen houden op
de zee waarachter het perfide albion
op de loerzou liggen. De fundamenten van het volksbad en de damwand van het zonneterras zaten hen
echter niet in de weg. Het hoogheemraadschap maakt daar anno
1983 wel korte metten mee.

Met nieuw elan is de Zandvoortse
Postzegelkiup haar derde jaar
ingegaan. Dit gebeurt onder de
hoede van een nieuw bestuur, dat
tijdens de onlangs gehouden
ledenvergadering is gevormd. Tot
voorzitter is F.L Tervelde gekozen:
sekretaris-penningmeester wordt
J.A. Alblas (Fahrenheitstraat 29, tel.
1 5286). De overige leden zijn: mevr.
V.J. Alblas-Fuzzy, J.h. Brouwer, R.
Hage (veilingbeheerder) P.J.
Veenman (klupblad-verzorger), J.
Warmerdam (rondzendingleider) en
J.G. Wijnbeek.
Behalve de benoeming van het
bestuur zijn nog andere zaken
behandeld zoals veilingen,
rondzending, klupblad en begroting.
Ook zijn de klupavonden bepaald;
voortaan zullen zij op de vierde
donderdagavond van de maand
worden gehouden in het
Gemeenschapshuis.
De proef met de veiling, de eerste in
haar geschiedenis, is geslaagd te
noemen. Zowel inzetprijzen als
biedingen waren zeer redelijk. Een
belangrijk deel van de kavels is
verkocht. De totale opbrengst
benaderde een bedrag van f 300.-.
Voor wie er meer wil weten is er een
folder, opgenomen in de nieuwe
omslag van het klupblad. Het ligt.op
verschillende plaatsen (de Boet in
Noord en de Bibliotheek om er een
paar te noemen) in ons dorp.

hattrick van rob buche!
brengt zvm winst
De eerste helft van het zondagse
duel tussen ZVM en Zilvermeeuwen
deed niet vermoeden dat een zege
voor de zandvoortèrs was weggelegd.
De voor dit seizoen ongekend hoge
skore van 3-0 waarmee de overwinning tenslotte tot stand kwam, was
voor zowel spelers als aanhang een
tijdige surprise.
De eerste 45 minuten verliepen eigenlijk al te rustig. Spannende kombinaties waren van beide zijden op
één hand te tellen. Er werd slecht
geplaatst en de keren dat het doel
in zicht kwam liet de afwerking te
wensen over. Marcel Schoorl schoot
eenmaal rakelings langs en een goede poging van Steef Water werd tot
hoekschop verwerkt. Aan ZVM kant
haalde Hans Schmidt een inzet van
Zilvermeeuw Abels van de doellijn.
Doelpuntloos was de strijd tot de rust
en al te veel optimisme leek niet gerechtvaardigd.
Na de hervatting ging Norbert Vissers van het veld om plaats te maken

zuiderbad in zi|n ftortedagen

g
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Niet de elementen maar mensenhanden maken er op dit moment een
eind aan. Vorige week is men op last
van het hoogheemraadschap Rijnland aan de slag getogen om de wering die het front van het Zuiderbad
vormde uit te graven en met zwaar
materieel uit het zand te trekken.
Hoofdschuddend staan zandvoortèrs
die het strand uit hoofde van beroep
of hobby een goed hart toedragen,
er bij te kijken. Niets dan verspilling
van geld en moeite, is een veelgehoorde mening. Deskundigen van
Rijnland zijn echter van een ander
oordeel. Bij zware storm zou juist de
zeereep naast het badbolwerk ekstra
gevaar lopen om af te kalven. De
borstwering heeft zijn tijd gehad, de
laatste herinnering aan het Zuiderbad is straks voorgoed verdwenen
De volksbadinrichting aan hetzuiderstrand werd in 1933 gebouwd. Maar
voor het zover was, gaf het veel gekrakeel in dorp en gemeenteraad.
VVV, pensionhoudersvereniging, forensenvereniging, r.k. middenstandsbond en anderen verwelkomden het
plan allerminst met open armen. Een
van de wethouders maakte na het
principebesluit van de raad om
f 70.000.- te veteren, zijn bezwaren
daartegen bij gedeputeerden kenbaar
En dat werd hem door zijn kollega's
niet in dank afgenomen. De tegenstanders van het gemeentelijk zoutwaterbad kregen niet voldoende voet
aan de grond. De bouw, voor een
groot deel in de zeereep zelf, werd
in ijltempo ter hand genomen, zodat
het zuiderbad nog in het zomerseizoen van '33 volop zou kunnen
draaien.

7
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voor Rob Buchel. Een gouden wissel, want de verse kracht bleek op
scherp te staan. In de 12e minuut
rondde hij met het hoofd feilloos een
voorzet van Jongbloed at en nog t
geen 7 minuten later stond hij opnieuw klaar, 2-0. Zilvermeeuwen
vocht dapper terug om het verloren
terrein te herwinnen maar bracht het
niet verder dan een aantal hoekschoppen en een enkele doelpoging.
Keeper Steffers hield zijn domein
brandschoon. Water, Schmidt en
Rob v.d. Berg, de laatste ingevalier
voor Marcel Schoorl, bestookten de
overzijde, sukses leverde het niet op
Eén minuut voor het triomfantelijke
einde nam Jos v.d. Meij een vrije
trap. Buchel hield het hoofd er bij,
letterlijk en figuurlijk, en deponeerde
de derde treffer in het doel. Zijn hattrick bracht ZVM twee kostbare punten verder op de ranglijst.
A.s. zondag mogen de zandvoortèrs
weer op eigen veld aantreden.
Ado'20 is dan de tegenstander.

fatale dati m van 2 december verstreek
zonder besluit van ministerie over circuit
De volgens b en w fatale datum waarop het ministerie van WVC een beslissing moest nemen over schuldsanering van de Cenav, is geruisloos verstreken. Het overleg tussen rijksambtenaren, circuitbazen en kamer van
koophandel heeft geen definitieve
uitspraken opgeleverd.
De 'ekseptionele procedure' die het
zandvoorts kollege nodig achtte om
het racebaanbedrijf 3 ton te overhandigen, heeft geleid tot veel haast, onzorgvuldigheid en pressie op raadsleden, maar niet tot toezeggingen van
rijkswege. Het heeft wel tot resultaat
gehad dat het provinciebestuur ekstra geïrriteerd is geraakt. Men is daar
niet gecharmeerd van het raadsbesluit en ziet het als een ongewenst
drukmiddel dat het a.s. breed overleg zeker niet zal vereenvoudigen.
Naar verluid zou vooral één van de
voorwaarden, verbonden aan de
gelddonatie voor de Cenav, n.l. de
kontraktvernieuwing voor een lange
reeks van jaren, geen schijn van
kans maken bij GS. Het ruimtelijk ordeningsbeleid van de provincie zou
er voor tientallen jaren door geblokkeerd worden en dat is onaanvaardbaar.

De zandvoortse socialisten die vorige
week luid verkondigden een arob-procedure te zullen inzetten tegen het
fiat van de raad, zijn op hun schreden
teruggekeerd. Na advies te hebben
ingewonnen bij eigen deskundigen
waaronder parlementsleden, zijn ze
tot de konklusie gekomen dat ze het
besluit zo niet kunnen aanvechten.
De financiële positie van de gemeen-

BOUWPLAN
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met ingang van 5 december 1983
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afd. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, het bouwplan Boulevard Paulus
Loot 27 ter visie ligt.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel
50 lid 8 van de Woningwet hiervoor bouwvergunning te verlenen.
Tijdens voormelde termijn kan een ieder
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders
bezwaren tegen dit bouwplan indienen.
Zandvoort, 22 november 1983. De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

te laat het geven van kadootjes nu
eenmaal toe, dat zal ook de rechter
niet ontkennen. Interessant zou niettemin geweest zijn of men een woord
van afkeuring over de gevolgde procedure had kunnen afdwingen. Een
kans die de pvda laat liggen. Mogelijk in de hoop dat GS de kastanjes
wel uit het vuur zullen halen.

hedenmorgen diende kort geding
over groot kijkduin
maak liever zelf uwauto leeg
voordat een ander het doet.

VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u.

Zowel het anticircuitkomitee als drie
milieuorganisaties hebben van hun
afkeuring doen blijken o.a. in telegrammen aan het ministerie van WVC.
De stichting duinbehoud uit Leiden,
bescherming duinlandschap uit
Zandvoort en het kontakt miljeubescherming noord-holland nemen niet
alleen de argumenten van b en w
maar ook de gevolgde procedure op
de korrel. Er is, zo zeggen ze, geen
sprake geweest van een behoorlijke
belangenafweging tussen zaken als
geluidshinder, belemmering van de
woningbouw, schade aan natuur en
landschap, gemeentelijke financiering, benodigde woningisolatie (kosten 15 miljoen), Cenav-schulden en
het doorbreken van het provinciaal
beleid.

nieuws
kort & klein
• Een hond die zijn eigen waarde niet
besefte is j.l. donderdagnacht na een bezoek aan het kafé in Zandvoort-noord
als een onnozele rataplan meegelopen
met twee vrouwen, die hem liefderijk
opvingen in hun appartement. Volgens
de lezing van de dames althans. De eigenaar van de viervoeter dacht er anders
over en meldde het voorval bij de politie aan als diefstal en dognapping. Het
beest had volgens zijn baas een marktwaarde van f.5000,-. Niet iets om los
rond te laten lopen.
o Zaterdagnacht werd een 30-jarige amsterdammer in de kolbertkraag gevat,
die een gestolen jeton van f.5000,- in
het kasino wilde ruilen tegen klinkende
munt. In eerste instantie verklaarde hij
de speelfiche voor de halve prijs te hebben gekocht van een onbekende landgenoot. Maar bij nader verhoor viel hij
door de mand. OD 30 novemeber had
een boze klant van het gokpaleis de jetons van een tafel gepakt en door de
zaal gegooid. Op e'e'n daarvan viel het
oog van de amsterdammer die het buitenkansje met beide handen opraapte.
Na het tekenen van een afstandsverklaring en proces-verbaal kon hij weer heen
gaan. Zo gewonnen, zo geronnen.

Vrijwillige Hulpverlening
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Het gemeentebestuur heeft vanmorgen
bij de Haarlemse rechtbank een gerechtelijk bevel tot ontruiming van Groot
Kijkduin trachten los te krijgen.
Op het moment van dit schrijven is de
uitslag van de procedure nog niet bekend.
Het kort geding is aangespannen omdat
na het onderhoud van dorpsbestuur en
krakers duidelijk werd dat een deel van
de Kijkduinbewoners niet van plan is
het pand vrijwillig te verlaten. Ontruiming met behulp van de politie kan overigens niet plaatsvinden vóórdat het
nieuwbouwplan volledig in kannen en
kruiken is. Dat is lang tevoren door
volkshuisvestingswethouder Jongsma
toegezegd in de stuurgroep voor kleine
huishoudens. Deze maand moet de raad
het krediet voor de 40 eenkamerwoningen nog goedkeuren. De beroepsprocedure tegen het plan, in werking gesteld
door de werkgroep huisvesting Zandvoort, is verleden tijd. De Raad van State is niet ingegaan op het verzoek tot
schorsing van de provinciale goedkeu-

•* Zij die tijdens de kerstdagen met
een zelf gemaakt kerststukje de
feestvreugde in huis willen verhogen
krijgen daartoe op maandag 19 december a.s. 's avonds om 8 uur in
hotel Keur aan de Zeestraat de gelegenheid. Daar zal de heer J.R. Warmerdam hen deskundig adviseren
hoe met het meegebrachte materiaal als dennegroen, oase, kaarsen,
mos en niet te vergeten een pul of
een bakje gewerkt moet worden om
een leuk resultaat te krijgen. Aan de
avond die. zoals ieder jaar, georganiseerd wordt door de afdeling Zandvoort-Bentveld van 'Groei & bloei
zijn geen kosten verbonden. Voor
hen die niet aan het benodigde materiaal konden komen houdt 'Groei &
Bloei' wel iets achter de hand.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
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.

ring. Een aanvraag om het huidige gebouw aan de van Speijkstraat op de monumentenlijst te plaatsen is een laatste
strohalm voor de Kijkduinvrienden. Het
ziet er echter naar uit dat dat te laat
komt om de afbraak te voorkomen.

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

De met spoed ingelaste kommissievergadering over Kijkduin is aanleiding geworden voor een nieuwe wanklank in
deze affaire. Het is niet denkbeeldig
dat morgen alleen de fraktievoorzitters
van vvd, inspraak nu en gemeentebelangen aanwezig zullen zijn.
De aankondiging op korte termijn van
het beraad bracht de pvda-vertegenwoordigers in problemen. Eerste man Toonen
is op vakantie, maar de anderen kunnen
hem op die dag niet vervangen. Vorige
week verzochten zij Machielsen daarom
naar een ander tijdstip te willen uitzien.
Die heeft echter laten weten dat daar in
verband met zijn eigen overladen vergaderprogramma geen sprake van kan zijn.
Geprikkeld door dit gebrek aan soepelheid, dat de toch al wankele dorpsdemokratie geen goed doet, hebben de christendemokraten en d'66 de burgemeester per brief gemeld daar niet zo maar
mee akkoord te gaan. Zij deden een
dringend beroep op hem alle frakties
in de gelegenheid te stellen hun woordje over Kijkduin te doen. Hst is tenslotte niet hun schuld dat na alle bestuurlijke missers nu ineens op stel en sprong
besluiten moeten vallen om het bouwprojekt nog op tijd rond te krijgen.

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.
Wilt u meelezen, meedenken? Neem een abonnement a f 25.- of geef het
ajb 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.

B
O
N

Voor een abonnement op de Zandvoortse Koerant: half jaar f. 14,507
heel jaar f.25,Naam:
Straat:
Postcode:
en eventueel naam en adres van de begunstigde:

de koerant 2x per week in uw bus voor f 25
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eanduoorrse

dit op recyclingpapier gedrukt 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 peet

rechter voelt zich minder gejaagd
dan zandvoorts gemeentebestuur
Een gerechtelijk bevel tot ontruiming
van Groot Kijkduin heeft het dorpsbestuur jongstleden dinsdag nog niet
losgekregen van de vice-president
van de haarlemse rechtbank, mr. J.
Vrij.
De gemeente had daar bij kort geding om gevraagd in de hoop op
korte termijn het pand leeg te krijgen
voor sloop en nieuwbouw van 40
eenkamerwoningen. Grote haast was
geboden om niet alsnog subsidies op
het bouwwerk mis te lopen. Haast
die overigens al anderhalf jaar tot
niet veel anders dan politieke misgrepen heeft geleid in de zaak Kijkduin.
Mr. Vrij voelde zich minder gejaagd
dan het zandvoorts kollege. Hij heeft
de zitting een week verdaagd om op

waterstanden
dec

HW

LW

10
11
12
13
14

06.50
07.33
08.28
09.32
10.39

14.54
15.25
16.28
17.32
18.37

HW
19.10
20.01
21.03
22.06
23.10

LW
03.13
04.02
05.03
06.04
07.06

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.

belangrijke adressen
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

Vrijwillige Hulpverlening

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

burgerlijke stand
29 november - 5 december 1983
ondertrouwd: Boudewijn Duivenvoorden en Dina Gerarda Kloosterman; Herman Willem Blankert en
Grietje Nederlof.
gehuwd: Cornelis Francois Reinders en Theodora Christina Draijer.
geboren: Denise Claire, dochter
van E.R. Bartels en A.T.R. de Boer;
Nick Jeffréy, zoon van J.A. Sandbergen en J.P. Paap;Chantal dochter
van A.C. Burggraeve en M. Noordhoek; Steven Alexander zoon van
R.J.S. Groot en. J.C.M. Draijer.
overleden: Jan Arie Paap,'oud 78
jaar; Martha Phaff, oud 64 jaar; Aaltje
Paap, oud 61 jaar.

zijn gemak de feitelijke situatie in. het
kraakpand in ogenschouw te nemen.
Hij was er alleminst van overtuigd
dat de gemeente genoeg moeite
heeft gedaan om de bewoners andere woonruimte aan te bieden. Er was
weliswaar overleg geweest tussen
burgemester en krakers, maar, zoals
de raadsman van de laaststen zei, dat
behelste voornamelijïTeen verzoek
van bestuurszijde om het pand vrijwillig te verlaten als de sloper voor
de deur stond. Een winterse eksodus naar het open veld, zonder alternatief, leek de rechter geen ideale
vorm van jaarwisseling. Het gemeentelijk belang was één kant van de
zaak, het belang van dé bewoners
diende evenzeer mee te tellen. A.s.
dinsdagmiddag zal mr. Vrij zich in het
verlangde gezelschap van wethouder
Jongsma van hun positie vergewissen.

nieuws
kort & klein

De verdaging van het kort geding
was nog niet bekend of twee zandvoortse ambtenaren stonden met
pen en papier in de aanslag in de
gangen van Kijkduin. Om de namen
van de aanwezigen te noteren. Volgens de chef van de dienst volkshuisvesting Heemskerk was dat nodig omdat voor de dagvaarding zekerheid moest bestaan over de jeugdige personen die het gebouw in feite
bewonen. Als mosterd na de gerechtelijke maaltijd?
Een simpeler verklaring lijkt voorhanden. De kritiese noot van de haarlemse magistraat heeft de ambtenaren opgeschrikt. Een uitspraak van
mr. Vrij die een zandvoortse verplichting tot vervangende woonruimte zou
inhouden, kan vele woningzoekende
jongeren naar Kijkduin lokken. De
gemeente heeft daarom ijlings de
koppen geteld.

• Het Zandvoorts Kinderkoor geeft
op vrijdag 16 december a.s. om 8 uur
een kerstkonsert in de hervormde
kerk onder het motto 'Komt allen
tezamen'. Dirigent is Henk Trommel,
aan de vleugel Willem Poot. Aan dit
konsert wordt medewerking verleend
door het koor Vox Evangelica uit
Amsterdam, eveneens onder leiding
van Henk Trommel. De prijs van een
programma (tevens toegangsbewijs)
bedraagt f 5.-. Aan de kerk zijn programma's verkrijgbaar.

kortgeding over ontruiming Groot Kijkduin wordt a.s. dinsdag wellicht in
raadhuis voortgezet

rinus terol liever in buitenlucht
dan in vergaderzalen
Woensdagmiddag werd in het Gemeenschapshuis de heer M.W. Terol,
werkzaam in de buitendienst, gehuldigd in verband met zijn 25-jarig
ambts- en dienst-jubileum bij Publieke Werken.
De jubilaris, die in gezelschap was
van zijn vrouw en kinderen, werd
achtereenvolgens toegesproken door
direkteur Wertheim, wethouder Attema, de heer Paap van de kwartjespö't
en de heer Bijster van de Abva/Kabo.
De heer Wertheim schetste in het
kort de loopbaan van de heer Terol
die begon als slagersbediende, vermevr. Kraan-Meeth
volgens een half jaar werkzaam was ~
bij Van Empelen en Van Dijk om
daarna terug te gaan naar de slagerij
waar hij zes jaar bleef. In 1958 solliciteerde hij bij de Dienst van Publieke
Werken, had een onderhoud met direkteur Deutekom die hem aanstelde
met een proeftijd van twee maanden
tegen een loon van f 49,55 (!) per
week. De heer Wertheim memoreerde de ijver, de inzet en de opgewekt-

heid waarmee de heer.Terol de onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats verricht en diens assistentie bij het landmeten. 'U komt uit een
nest van goede Nederlanders' aldus
de P.W.-direkteur tenslotte, daarmee
zinspelend op de bijnaam van de jubilaris. Ook wethouder Attema roerde
met zijn opmerking 'U bent geboren
onder het gesternte van de leeuw en
dat is natuurlijk heel iets anders dan
een muis' even zijn bijnaam aan, waarna spreker wat nader inging op het
werk van Rinus Terol en het belang
voor Zandvoort van een goed verzorgde begraafplaats en aula, ook al lopen de werkzaamheden door toename
van het aantal krematies terug. Bijzonder verheugd was de wethouder
dat zich onder de grote schare aanwezigen weer tal van gepensioneerden bevonden 'onder wie ons aller
vader Frans Koper'.
De heer A. Paap bood gelukwensen
aan namens het personeel en benutte zijn slotoptreden (het volgend jaar
neemt hij afscheid) om een nieuwe
beheerder te zoeken voor de kwartjespot. Namens de Abva/Kabo werd
het woord gevoerd door penningmeester Bijster die Rinus Terol een

goed-betalend maar geen goed-vergader lid noemde. Alle sprekers lieten
hun toespraak vergezeld gaan van
een koevert met inhoud en bloemen
of bonbons voor mevrouw Terol. Nadat de jubilaris met enige welgekozen woorden had bedankt voor de
belangstelling was er gelegenheid
om hem en zijn gezin de hand te
drukken.
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• De eerstvolgens klupavond van de
Zandvoortse Postzegelklup zal met
het oog op de naderende Kerstdagen een week eerder en wel op donderdag 15 december in het Gemeenschapshuis worden gehouden. De
aanvang is om 20.00 uur. Er zal ook
weer worden geveild. Opgaven daarvoor kunnen worden gedaan aan R.
Hage, Marisstraat 19, tel. 1 7855. Ook
degenen die een kennismakingsbezoek willen brengen, zijn van harte
welkom.
0 De raadskommissie voor algemene zaken en ruimtelijke ordening is op dringend, en in eerste instantie afgewezen,
verzoek van pvda, cda en d'66 toch naar
een ander tijdstip verplaatst. De bijeenkomst, die geheel gewijd zal zijn aan
Groot Kijkduin, wordt gekombineerd
met een ekstra kommissie financiën op
maandag 12 december om 16.30 uur.
9 Het komitee bijzondere hulp zuid-kennemerland doet voor de 2oste maal
sinds zijn oprichting een beroep op de
inwoners van Zandvoort de grote jaarlijkse Kerstaktie tot een sukses te maken. Het komitee beijvert zich om in
akute gevallen van ernstige financiële
nood personen en gezinnen de helpende
hand toe te steken. De organisatie die
, geheel belangeloos door vrijwilligers
wordt geleid, heeft als enige bron van
inkomsten de kerstaktie. Alle gelden
daaruit komen na zorgvuldige afweging
ten goede aan de bijzondere noden van
medeburgers. Bijdragen kunnen onder
vermelding van 'kerstaktie' worden overgemaakt op giro 1309047 t.n.v. stichting komitee bijzondere hulp zuid-kennemerland.

eanduoortee Noerar*

wie de meeste ekskuses maakt
Is de winnaar in 1986

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

De huidige bewindslieden van het
dorp houden een wedstrijd. Tot het
eind van de raadsperiode in 1986.
Wie de meeste ekskuses moet verzinnen voor domheden, brutaliteiten,
blunders, arrogant gedrag, misplaatste eigenwijsheid, voortijdige of verlate mededelingen. Die is de winnaar.
De totaalskore van ruim een jaar is
al aardig opgelopen. Het begon al
vroeg, toen in de herfst van '82 vergeten werd de bouwplannen van Kijkduin op tijd in te dienen. Een tragiese vergissing, luidde het kommentaar.
De eerste begroting volgde. Beleidsideeën kwamen er niet in voor. Sorry, misschien in het voorjaar. Nog
even geduld. Na maanden begint
het gesjoemel rond Kijkduin iedereen
de keel uit te hangen. Raad- en kommissieleden voelen zich 'om de tuin
geleid', informatie is achtergehouden.
Het dorpshoofd betuigt zijn spijt. 'Ik
trek het boetekleed aan als u dat
wilt'.
Meermalen lezen de dorpsvertegenwoordigers de plannen van b en w
voor het eerst uit de krant. Tja, elegang is het niet, men zal het leven
beteren. De voorjaarsnota verschijnt
in de kommissies. Er staan niet-goedgekeurde passages in, hoe kan dat
toch? Machielsen: helaas, ik was
even op vakantie, dan gebeuren er
gekke dingen. Mei '83. 2 minuten
voor de aanvang van de raadsvergadering komt officieel de tijding: de
lang verbeide lentenota is niet klaar,
behandeling wordt uitgesteld. Ongehoord vindt de raad. Een schoonheidsfoutie mompelt de bestuurstafel.
Twee weken later wordt het gerecht
opgediend, er zit niets van belang in.
'Het spijt ons dat we u geen konkrete
voorstellen kunnen doen.'
Na de zomervakantie begint het kollege uitgerust aan een nieuwe serie
mens-erger-je-niet. In een onvoorstelbaar grof epistel krijgen de gekozen representanten te horen dat ze
voortaan beter op hun woorden moeten letten, geen aanleiding mogen
geven tot opschudding, hun onschendbaarheid als raadslid niet
moeten misbruiken. Het parlement
is razend. Het antwoord bekend: 'het
was niet zo bedoeld. De verpakking
deugde niet'. Dan volgt weer een begroting. Deugen doet ze niet, schrijft
het kollege nu al bij voorbaat. Maar
daar is niets aan te doen, wij wassen
onze handen in onschuld, Den Haag
is de schuld.
De episode is nauwelijks achter de
rug of de stichting jeugdtandverzorging ontvangt een brief met een een-

felrt&klein
* Zij die tijdens de kerstdagen met
een zelf gemaakt kerststukje de
feestvreugde in huis willen verhogen
krijgen daartoe op maandag 19 december a.s. 's avonds om 8 uur in
hotel Keur aan de Zeestraat de gelegenheid. Daar zal de heer J.R. Warmerdam hen deskundig adviseren
hoe met het meegebrachte materiaal als dennegroen, oase, kaarsen,
mos en niet te vergeten een pul of
een bakje gewerkt moet worden om
een leuk resultaat te krijgen. Aan de
avond die, zoals ieder jaar, georganiseerd wordt door de afdeling Zandvoort-Bentveld van 'Groei & bloei
zijn geen kosten verbonden. Voor
hen die niet aan het benodigde materiaal konden komen houdt 'Groei &
Bloei' wel iets achter de hand.

ZUSTERDIENST
's Avonds en 's nachts en in het weekeinde023-3l3233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel .023 32 02 02 (dag en nacht).

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 11 december a.s.
10.00 uur: Ds. W. Volker, Amstelveen,
gemeensch. herv./ger. dienst.

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

GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 december a.s.:
10.00 uur: Ds. W. Volker, Amstelveen.
Gemeensch. dienst herv./ger.

b en w maken van beleid een wedloop van verontschuldigingen
voudige boodschap. Zandvoort heeft >
geen zin meer om mee te doen. De
raadsvertegenwoordiger in de stichting staat perpleks, is niet geraadpleegd, weet van niets. 'Ach, ja een
vormfout. Een beetje uit de hand gelopen'. Vervolgens wordt de Emm
gepasseerd, tegen de wet in, bij de
voorbereiding van een bouwprojekt.
Met veel vertoon van macht trekken
b en w de woningteugels aan. Tot ze
knappen. 'Ik dacht dat ik de wet anders mocht interpreteren. En we hadden ook veel haast. Maar het zal niet
meer voorkomen'. Dan krijgt het
circuit 3 ton burgergeld. 'Echt, we kun-

nen niet anders, we zitten in de tang.
Het is een krakkemikkig zooitje, maar
niets aan te doen.'
Laat de koerant zich ook eenmaal
verontschuldigen. Volledigheid is
in het bovenstaand niet nagestreefd.
De arrogante toon in sommige ambtelijke brieven, we praten er niet van.
De behandeling van raadsleden als
onnozele kleuters, u hoort ons niet.
De misverstanden tussen kollegabestuurders, we weiden er niet over
uit. Zo wordt Zandvoort nu eenmaal
bestuurd. Per abuis, perekskuus.
Nog drie jaar.

zandvoortse watersporters
lijnrecht tegenover rijnland
De voorzitter van de zandvoortse
watersportvereniging J. Deutekom,
is in de pen geklommen om weerwoord te geven aan de Rijnlandse
deskundigen die op 15 november j.l.
informatie gaven over 'zeeweringsbeheer en strandrekreatiegebruik.'

PROTESTANTENBOND
zondag 11 december a.s.:
10.30 uur: prof.dr. A. van Biemen
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 december a.s.:
19.00 uur; eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 11 december a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceaciliakoor.

b en w willen meer inspelen
op woonwensen
Het woningaanbod in Zandvoort is
veel te eenzijdig menen b en w. In
de struktuurschets die onlangs het
licht zag, bepleiten ze een grotere
variatie om de woonnood te verzachten.
Men is er zich ten raadhuize heel wel
van bewust dat het tekort aan nieuwe
huizen schrikbarend is. Tot 1993
moeten er zeker 800 bijkomen. Dat
is niet alleen van belang om de vele
urgente woningzoekenden te helpen,
maar tevens om de bevolking van het
dorp op peil te houden. Ook de lokale middenstand is zich daar inmiddels goed van bewust na kennis genomen te hebben van een aantal
regionale ekonomiese rapporten.

het verbod om buiten de huidige grenzen te bouwen en door het circuitlawaai. Nog onkundig van de laatste ontwikkelingen rond het circuit schrijven
b en w in de struktuurstudie dat racebaan en huizenbouw hand in hand moemoeten gaan. Daarmee gaan ze grotendeels voorbij aan de inspraakresultaten over de struktuurstudie 1980.
Maar de wd-fraktie heeft bij herhaling laten weten dat de enige inspraakprocedure die ze geldig acht, de
raadsverkiezing van 198£ was.

Theoretici bestrijden echter de veiligheid van de Zeereep aldus: bij een
superstormvloed, die statisties eens
in de 10.000'jaar voorkomt.en bij een
hogere waterstand en langere stormen dan in het rampjaar '53;is het
denkbaar dat de reep afkalft tot 45
meter landinwaarts, al kan de afDie voorlichtingsavond, zo stelt hij,
stand ook beduidend minder zijn, dat
stond in het teken van pogingen om
weet niemand. Het.risiko is m.a.w.
strandtenthouders en andere betrokmikroskopies klein en dan nog alleen
Volgens het kollege is er echter nog
kenen inschikkelijk te maken t.a.v.
van materiele aard. Want van overeen ander soort woningnood, die moeirijnlands kustplannen. Het hoogheem- stroming, zoals elders mogelijk is, is
lijk in cijfers is te vatten. Woonnood,
raadschap, dat in het verleden de behier geen sprake. Niettemin moet
waarbij de mensen wel een dak bolangen behartigde van neringdoenvolgens Rijnland de zeereep ter plekven het hoofd hebben, maar daar
den door o.a. helm te planten tegen
ke onbelemmerd blijven groeien.
om uiteenlopende redenen niet mee
verstuiving van landerijen, heeft anno Daartoe dienen de strandtenten, de
tevreden
zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld
verenigingen, de politie- en brigade1983 veel verderstrekkende zeggenouderen in een te groot huis zitten,
schap, wettelijk vastgelegd in rijnposten, kortom alles wat zomers los
gezinnen of andere samenleyingsverof vast op het strand verschijnt met
lands 'keur'. De handhaving daarvan
banden in huizen met te weinig of te
dreigt voor de strandpachters en ande opstallen richting zee verplaatst
kleine kamers, met gebrek aan ruimderen waaronder de watersportverte worden.
te
voor opgroeiende of studerende
eniging tot rampzalige gevolgen te
kinderen.
Minder validen willen hun
leiden, aldus Deutekom.
Dat strand wordt echter steeds smaltrappenhuis
graag verruilen voor een
ler. Ten noorden en ten zuiden van
woning op de begane grond. Anderen
het toeristies zand krijgt natuurlijke
De zandvoortse zeereep en duinen
houden hun straat of buurt voor gezijn, zoals de deskundigen toegaven, _ afslag in de winter wel een kans. Op
zien, 'relatieproblemen met de omgeverhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog • onze hoogte ontstaat zo een uitstulving' heet dat. Al deze behoeften aan
ping die door de stroming van het
en diep. Er is dan ook nooit veel geeen huis, dat een beter antwoord
noordzeewater rechtgetrokken
vaar geweest voor overmatige af_g_eeft
op persoonlijke woonwensen.
slag. De bemoeienis van het hoogwordt. Voor het voortbestaan van
' staan nergens geregistreerd. Socioheemraadschap kon lange tijd gering
Zandvoort als badplaats, zo konklublijven. Daar is verandering in gekol deert Deutekom, is het daarom zaak grafies buro de Meerlanden is op dit
moment bezig om het in statistieken
men met de komst van de Delta-wet.
niet toe te geven aan de wensen van
te
vangen. De woonlasten zullen
Die stelt een aantal minimum-eisen
het hoogheemraadschap. De waterdaarbij zeker niet vergeten worden.
aan de nederlandse zeewering die
sportvoorzitter ziet meer heil in een
er niet om liegen. Het plaatselijk duin- vorm van konsolidatie met prevenB en w lopen op de resultaten voorgebied voldoet daar in alle opzichten
tief onderhoud, zoals ook buiten Rijnuit. Vooral naar eengezinswoningen
aan, zo werd ook op 15 november
land gebeurt. Op die manier kan de
is, menen ze, grote vraag. Vee! tekebevestigd. De zeereep groeit zelfs ge- neringdoende zijn bestaandsrecht en
nen wijzen er op dat de bestuurders
staag met 40 a 50 cm per jaar. BeZandvoort zijn strand behouden.
niet alleen de bouw van een ander
kënd is tevens, zegt Deutekom, dat
type
huizen voorstaan. Steeds vaker
door de gunstige invloed van de
gaan
de gedachten uit naar de bouw
zandbanketten waarop de pachters
in een andere sektor dan die van de
hun paviljoens planten, versterkte
woninciwet. Goedkope (premie)koopaangroei door stuifzand plaatsvindt.
huizen'zouden een aanvaardbaar alternaAfslag van enige omvang.kwam het
tief zijn. Het bouwprogramma wordt
laatst voor in 1953.
op lange termijn gefrustreerd door

eanduoortee Noerartf

wordt donateur
Van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

BOEKBINDERU - DRUKKERU
Fa. J. H. v. Westerhoven BV

Menu de Stoel
1983 pc^S 230.-

^-

--

Cocktail de Fraits de
Mter

>

Geniet nu
dubbel van de
^kerstdagen en/
* Oudejaars- ' Martinair
Party Service
avond.
zorgt voor
de culinaire
hoogtepunten.,

Mduton Cadet Blanc 1982 A.C. Bordeaux

Baron Medoc 1979 AC. Medoc

4 afluwladressem:
Kasteel Ihrfvenroorde
. VoorsdreteM,
't Owle Slot Heemstede,
LaehUuwearestawaat
{*•ruw Lelystad,
NarÜMlrGebmnr
Schiphol..

La Baronne Sauterncs 1981 A.C. Sautcmes
Inclusief. Kcrsüaken met bijpassende
servetten, l fles \vittc wijn, l fles rode wijn
en een half flesje dcsscrtwljn zoals
omschreven,
een fles Pimpeltjenslikeur van De Kuiper
4gëanikte menukaartjes
l verzilverde kandelaar metkaarsen
tafcldecoratie.

bovendien
kans opeen

GRATIS

vliegreis!

SoCpeH (soepen pcrlitcr)

10.-

. roor^p^rsonen /

87.50
187JO Champignon-creme soep.
CoMOMM
HarscToeuvre feestelijk opgemaakt met
onder anderegerookte Gssefmeerpaling,
deBonf

gerookte zalm, tomaatgevuldmetHoUandse
Heldere ossestaansoep
garnakn, gevulde eieren, pikantgebraden
hiikenpoogesenwildpate.
De NlraÜnc-saladc, cocktail-enrarigottesaiis Romjgekreeftesoep.
worden apart verpakt

Hors fk'Oeurre de LUC Hoofdgerechten
Toorlpcnomem
107JO
1KM

Verpakking en prijs per twee personen.

UptettBaellfe

MJO

Luxe opgcmukte Hors d'oeuvre met onder
Koujametveraebiellkiuiisaiis
tDdcft gerookte nüin, gerookte
Useclmeerpding, HoUiiKfcegirnulges,
onchm, sttuAtiiulen, iDdkoen,
AitUKxiim net indoen en wuckAté.
DeNtaBae<«lMfe,cocktaÜ-enr«Tlgodtains Twt£virkCTah«z«ntaeaidumipigiionroomsn», a^cblaet met eea schrage cogmc,

CdMMdcUèvre

Koude
Voorgerechten

M^-

FaisaMGnud-VeMcw
M^Twee hah'e fazanten met wildsaus volgens
10JW klassiek recept
Cocktail op basis van krp, ananas en selderlj.
PUtVégétaH»
10.(verpakking en prijsper persoon)
CochtaUdeCrerettes
hoofdschotel met gebakken
. HoDjudakes
18.50 VegetariscHe
knolselderlj in paddestoelsaus.
HoUandsegamalencocktall
Bygereefat
15.
CocküdldeFndts
Ugucf.verpaliküig en prijs per ilcr.
.dcMer
13.50 personen. Een feestelijk opgemaakte
CoektallMoBlea

CocküdldeHoavd
Kreefte cocktail.

groenteschotel.

UJO

WarmeVoor-of
Tossengerechten
(verpakking én prijs per twee personen)

Menu di fatale
1983

Voor4a6personen.

DesKrtdeKoël

FUetsdeSoleCardiMal

DessertdcJKavidwl

Quenelles van snoek en witte wijnsaus

Perpersoon2tongTiletsvansliptongiii
Kreeftesaus.

25.

17.50

Bolvormig taartje meteen vulling van slag room.
Cointreau en banaan.

DessertdiKaUle

17.50

Amandeltaanje met slagroombavarms en
Marascjuinliqueur

BEGRAFENISONDERNEMING

«Okowlcborrelkapjcs

68.-

H. H. KROON

Pasleihakicsmcljjarnalcn. mosselen, slakken
en Roquefort.

Opgcnuakt op een sehaal. vaar l' nog laag
plezier van zult hebben met, 5 tartaar, 5 krab
met tomaat 5 gerookte paling, Sgerookte
zalm. 5 Hollandse earnalcn. o patc.
S roggebrood met Roqucfortramisscenöhalvc
eieren.

(Voorheen J*c. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260633

70.-

Voorcircaticnpcrsoncn Echte houten plank
met brie, camcmbcrt blauwe Vnas, geitckaas.
kniidcnkaas. 2 soorten kruidenbotcr.
beugelpotjcofstcclpannetjc paté. mixed
picklcscnkaasmcsjc.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Wijnkaart
De signaturc \un Baron Phillppc de
RothseKildgarandeertecnOes vangrote
klasse. Hetzijn rechtgeaarde Bordeaux
wijnen metveel karakteren
genuanceerdheid, allengepresenteerd
onder het persoonlijke patronage van de
e igenaananChateauMou ton Roth schild

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

Spedale Aanbieding

LaBaroueGi-cves Sec 1982
A-C.GravesSec. \
-ga BA
peraesl«.5U
A.C.SaintEstephe.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Handelsdrukwerk

1979

- A
perfles«

CkariesHeidcleck

DRUKKERU

Van Petegem ».v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

MoutonCadetBIane 1982 A.C Bordeaux

Mets Nignofl de Pore

Hetjur 1976 wad eea byzondergegliagd
oogs^aar in de Caiznngneatreek en het
huls vu Charles Hddaieckheeftditr
n,«T<ma«l gfhmlltvati mtifn tt mAm

r*>**'*hi"i']tiig'ifffinfTm*" met recht tot de
topgerekeadwoideiL
Baron Medoc 1979 AC. Medoc

Dessert de Navidad
LaBaronne Sauteraes 1961 A.C. Sauternes
Inclusief: Ikeretlaken met bijpassende
servetten.
4gedrukte menukaartjes
l fles witte wijn, l fles rode wijn en een half
flesje dessertwijn, zoals omschreven.
Iflesftmpelgenslikeur
l icrziherde kandelaar met kaars
pcr«er
-g afA
personen, i m V.*

SPECIALE

Heidsieck
BlanedeBlaaws
Bnitl976
37.50
CluuBpagne Charles
HeidsieekRosé
1976
37.50

heef t u ook wel eens hèt gevoel
dat u iets vergeten bent?

VOORKOMING
MISDRIJVEN

140.BesteDea

l' kunt Uw bestelling telefonisch, van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30
uur doorgeven tot20 december 1983,16.00uur
c.q.27decemberl983,16.00uurviade
telelboimununers:

080-17 86 05-15 36 66*
Wij sturen L'daarnacen schriftelijke
bevestiging.

Punpehjeas, een Nederlandse likeur
volgens het
oude recept uit de 17° eeuw. samengesteld
uit o. m.
Curacao-.Sinaasappcl-enCilroenschlllen.
Eenspeciahteitvanhelhuis
DeKuiper.
1O as

BEZORGEN

Minimale bestelling bij bezorgen: ƒ 87,50.

BexorgujdeB

«december 1983: tussen 15.00 enl&OOuur
25 december 1983: tussen 10.00 en 15.00 uur
26 december 1983: tussen 10.00 en IS.OOuur
31 december 1983: tussen 13.00 en 17.00 uur.

MAKTLVAIR^cboow

Doe mee en win o.a. een vliegrei§

(kantine)
Havenmeesterweg
Schiphol Centrum

Wat noet H doen ooi een kaas te Maken?

Kasteel Didvenvoorde
Laan van Dui\ envoorde 4
(ingang Veurseweg)
Voorschoten
Cultureel Centrum

tOwleSlot
Ir. Lelylaan4
Heemstede

RestanrantMARIÏM
Emoeweg4
Lelvstad

Bijl'wbesteUingenboven/87.50onniangir\-anoQscendeelnamcformullermctreglemenis-oof
onze prijsvraag
Héél weinig: t' hoeft alleen de slagzin opeen originele manier af te maken en voor ISjanuari 1984 in
te sturen. Een deskundigejury zal de inzendingen beoordelen. De origineelste drie winnen. De drie
prijswinnaars ontvangen uiterlijk ISfebruari 1984 bericht Door inzending wordt l'w al dan niet
winnende slagzin eigendom van Martinair Party Service. (Xer de uitsla? wordt niet
gecorrespondeerd.
Hoofdprijs: cencomplectvcrzorgdcvliegreisvoortwecpersonen,gedurendeeenweek,
naarPalmadcMaDorca
2e prqS!
een "avondje uit"voprt«ee personen in het MAKTlXXHavenresUurantte
Amsterdam.
SepryS!
ccnrond\luchttoormasimaaldriepcrsoncngedurcndel5mlnuunibi>ven
Lelretad en omgeving.

omroepers
VERNIEUWEN
kozijnen - dakkapellen keuken en badkamers.
Dakwerkzaamheden, alle
voorkomende timmer- en
metselwerkzaamheden.
Vakkundig en niet duur.
Vrijblijvend prijsopgave.
Erkend aannemersbedrijf
DOBBE, tel. 02289-21 75

(kantine)
Havenmeesterwcg
SchlphoLC

1948

A. Ritman

-

1983

35 jaar tandtechniker

1973

-

1983

tien jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 1 43 65

WONINGRUIL
gevraagd
Te koop ALUMINIUM
LADDER, 48-sports, 15 mtr. NUNSPEET-ZANDVOORT
Gevr.: eengezinswoning
werkhoogte. Tel. 1 6410.
min. 3 sip, kamers.
Aangeb.: grote woning.
Te koop aangeboden
Inlichtingen:
RACEFIETS
Postbus 298
10 versnellingen,
8070
AG Nunspeet
Prijst 175.-.
Radiografiese auto 2 versnellingen, 30 km. p. uur.
Prijs f 175.Tel. 02507-18960.

v. d. Werff

rtfMtca413.M-li.M

nARTLVAIR ijcbonw

auto dicht
en buit
uit't zicht

Piopehjenslikear

Partyplank voor circa tien
personen, als eerder omschreven inclusief: 2
flessen champagne Charles HeidsieckRose
1976.

17.50

. Onze spelregels

Contant bij afhalen c. q. afleveren. Alle
genoemdebedragenzijninch*'

TRANSPORTEN

80.-

MoutonCadetBIane 1982 A.C. Bordeaux
Inclusief 2 flessen witte wijn, zoals
omschreven, l kerstlaken met
bijpassende servetten,
lflesPtmpeltjcnsliicur
l vcrzih-erde kandelaar met kaars
pen-ier
-g AA
personen. JLCTW»'

BisqvedeHtMurd

CREMATIES

IGwanwborrelbapjes

Geschenkdoos ( rood/goud) Baron
Phllippe de Roth schild met
lflesH«ÉMCadet Hm 198t
A.C. Bordeaux.
IflesIbniNédeclST»
AC. Medoc.
MiflesUBaronc Slotene» 1M1
AC. Saulcraes.
Uit S

Hazelnootschuim in sten orm gevuld met een
chocolade-/kirschbavarois.

Afhalen
De koude voorgerechten kunt l' zó op tafel
zaterdag
«4 december 11988
zetten. De cocktails worden Inglazen
van 15.30-17.00 mr;
champagnecoupesgeseneerd.
«Mdag25deeeaiberl98S
Oe «-arme voorgerechten/tussengerechten.
soepen, hoofdgerechten, groenten en het
nuiU.00-14.eOmr;
wanne borrelgamiuiurworden gekoeld
geleverd, zodat l' deze slechts even op het gas of auundagMdeeeaibcrlSSS
in de oven hoeft te verwannen, om daarna in l'w nulS.00-14.OOmr.

eigen servies te serveren.
Wij zijn ervan uitgegaan dat l' zelf aardappelen of rijst verzorgt
De koude schotels worden kant en klaar op
sehalcngelevcrd voorzien van een aardige
Kerstdecoratie. Oe salades worden apart
geloerd inglazencorapoücres l'zorgt zelf
voor brood en boter.
Geziendc versheid van alle koude bchotelscn
borrelgarnituren en de beperkte houdbaarheid,
adviseren wij l' deze op een koele plaats, circa
l Ograden Celcius, te bewaren en op de
aflcverdatum te consumeren.
De champagne en de wijnen kunnen alleen
besteld worden in combinatie met culinaire
gerechten Maximale afname: 6 flessen
champagne per bestelling.
De overige artikelen worden apart gclc\crd
\oordc\erpakkingenwordtgeen statiegeld
berekend, l' hoeft ook niets terug te geven ofte.
brengen.
Op alle leveringen zijn de le\cringsvoorwaarden van Martinair Party Service van
. toepassing.

BEGRAFENISSEN

Velootéanx
Champignons
Hors d'Oemnre de Luxe
Dessert «H Natale

Menu de
iVavidadl983

FAMIUEDRUKWERK - HANDELSDRUKWERK
Modelboeken - Vraag prijsopgave

Eenzaahvanöepoitieènu.

IVagerechten

OtmwUes de Brodiet, Snee
vfabl»e
It

Beüdlog

OmhetMenuóeXoêl 1983 nog exclusiever
te maken heeft Martinair Part)- Senice voor
u een gerecht toegevoegd tussen de
Consommé de Boeufen Culssee de Llevrc.
Dit tussengerecht is de Filetsde Sole
Cardinal.
penter
«7C
personen, w J «V.*

Twee hazebouten met een saus op basis van de
marinade.

• Compositie;™ gamalen, krab, mosseltjes e.d.

97.50

Partvpluk

...en i

Martinair Party Senice heeft de komende feestdagen haar professionele
• bemanning wederom voor U klaar staan. Kerstmis en Oudejaarsavond kunnen
voor U een culinair feest worden met onze attraktieve menusuggesties. Deze
advertentie bevat een zeer uitgebreide keuzemogelijkheid voor lunches,
diners, soupers, borrelgarnituren en wijnen, om voor U de feestdagen een
extra glans te geven met weinig of geen Tfeukenwerk". Wij hebben hierbij zelfs
aan Uwtafeldecoratie gedacht
ROT«1

beslaande uit W koude borrclhapjcs.
alsccrdcromschrncn. inclusief: l (les
champagne Charles Ilcidsicck Rlancdc
Elan es
Brut 1976

Borrelgamitunr

Dessert de Noël

MEITK

F. M. v. DEURSEN
Schootetraat 2 - Zandvoort - Tel. 02S07 -1 25 07

Borrelgamitanr

Consonuné de Queue de
Boenf
Cnisses de Uèvre
Légnnies

U

Doken Zondaglaan 96 - Vogelenzang

SPECIALE
AMBIEDING

020-178605
of 020-15 36 66

bezorg volgende week uw nieuwjaarswens

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

Einm
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
DECEMBER 1983
Voor leden komen beschikbaar:
1. de boven duplexwoning
NIC. BEETSLAAN 10 bv
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

berging, douche.

Huur f 1.192,55 per maand.

2. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 51-5
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers-,
berging, douche.
Huur f l. 259,70 per maand/.
3. de flatwoning
CELSIUSSTRAAT128
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
berging, douche, blokven/varming.
Huurfl. 463,15 per maand.
4. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 463
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
berging, douche, blokverwarming.
Huur f l. 593,75 per maand.
5. de flatwoning
LORENTZSTRAAT175
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
berging, douche, blokverwarming.
Huur fl. 639,30 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verlenen voor deze flatwoning met de
nrs. 1 t/m 5 slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- 2-persoonshuishoudens.
6. de benedenflatwoning voor bejaarden
LIJSTERSTRAAT 2-6
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
keuken, douche.
Huurfl. 459,25 per maand.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 65 jaar en ouder;
- echtparen waarvan een van de huwelijkspartners de leeftijd van 65 jaar heeft
bereikt.
7. de garage
KEESOMSTRAAT 127a
Huurfl. 55,00 per maand.
De toewijzing van de garage geschiedt in
volgorde van het rangnummer waarbij de
huurders van de woningen Keesomstraat
397 t/m 519 voorrang hebben bij toewijzing.
8. de garage
KEESOMSTRAAT N
Huurfl. 52,00 per maand.
9. de garage
KEESOMSTRAAT X
Huurfl. 52,00 per maand.
de garage
VOLTASTRAAT L
Huur fl. 61,50 per maand.
De inschrijving op deze garages is vrij voor
alle leden. De toewijzing vari de garages
geschiedt in volgorde van het rangnummer.

11. de garage
VAN LENNEPWEG 36a
Huur fl. 68,50 per maand.
De toewijzing van de garage geschiedt in
volgorde van het rangnummer waarbij de
huurders van de woningen Van Lennepweg
32 t/m 42 voorrang hebben bij toewijzing. '

gevestigd:

Guido Raaff
tandarts

De toewijzing van de woningen geschiedt
volgens het voor de vereniging geldende
'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren
voor het toewijzen van woningen'. Dit
systeem is gebaseerd pp 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 minus het
aantal punten voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

de Sav. Lohmanstraat 16 / Zandvoort
Telefoon 136 36
Aanmelding van nieuwe patiënten, zowel ziekenfonds
als particulier, maan. t/m zondag van 9.00 tot 21.00 uur.

Tevens voor protheses.

Installatie bureau

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 13 december a.s. vóór 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. 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 bereid verklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouder van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 16 december a.s. om 14 uur in het gevelkastje
aan het kantoor worden gepubliceerd.

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

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

RUILRUBRIEK
1. Aangeboden: 1 parterre flatwoning met
tuin en open keuken
FLEMINGSTRAAT
Huur f l. 582,25 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning met zolderkamer.

,

2. Aangeboden: maisonette-woning met
woonkamer en 4 slaapkamers
SOPHIAWEG
Huur f l. 390,65 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning (niet in noord)
3. Aangeboden: benedenwoning met woonkamer, slaapkamer, keuken en
tuin NIC. BEETSLAAN
Huurfl. 157,90 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
Reacties dient u voor 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 lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, pp 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren
tot het ein'de van deze maand.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT
Badhuisplein 7.

Belangrijke tapijtveiling
Zondag 11 december 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder, zal door
veilingbedrijf ROZENBURG in het openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE
TAPIJTEN

GOUD, ZILVER EN
JUWELEN
waaronder vele oude stukken.
de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is
voorzien van een garantie certificaat.

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Buig, Beeckmanstraat 33
totefoon 122 06 oM 47 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Kijken zondag 11 december
van 11.00 tot 15.30 uur.
Aanvang veiling 16.00 uur.

Giro10Ö200

dinsdag 13 december 1983
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dit op recyclingpapier gedrukt 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 pest

hildering tonelisten subliem
in een doos vol kruimels

waterstanden
dec

14
15
amateurtoneel hebben gewijd en
16
daarvoor namens het Nederlands
17
Centrum voor Amateur Toneel uit han- 18

den van Peter Duin de gouden speld
en oorkonde van het N.C.A.T. in ontvangst mochten nemen. Ook voorzitter Hildering komplimenteerde hen
met het jubileum en bracht enige
fraaie rollen van beide spelers in herinnering. Het was de laatste maal
dat Henny Hildering in deze funktie
op het toneel verscheen. Het voorzitterschap wordt namelijk overgenomen door Ed Fransen, het sekretariaat door Wim van Duin terwijl Ron"
Klaasse Bos de penningen gaat beheren. Er waren veel lovende woorden
en bloemen, waaronder die van de
zustervereniging 'Op Hoop van Zegen'.
De fraaie plantendekoraties die de
opgang naar het toneel hadden gesierd werden met een vlotte toespraak van Ed Fransen aan de scheidende bestuursleden overhandigd.
Een aardige geste van de spelersgroep waaruit de waardering voor
het scheidende bestuur duidelijk
naar voren kwam.

HW

10.39
11.42
00.13
01.10
01.57

LW

HW

LW

18,37
19.40
08.13
09.11
09.59

23.10

07.06
08.13
20.40
21.30
22.10

12.39
13.27
14.08

GEVONDEN VOORWERPEN
Het lijstje met voorwerpen, huisdieren
en dergelijke, onbeheerd aangetroffen
in de maand november is ongekend
kort. Het gaat om:

3 portemonnees, 1 kinderjack, 1 paar
herenhandschoenen, 1 horloge, 2 bankbiljetten, 1 bril, 1 witte das en 2 honden, een terriër en een maltees leeuwtje.
Gedupeerden kunnen zich voor inlichtingen wenden tot de zandvoortse gemeentepolitie. Per telefoon 13043 of
op het adres Hoge weg 37.
Elke 2e en 4e woensdag van de maand
is er een kijkdag voor gevonden fietsen
in de politie-opslagplaats aan de burg.
van Alphenstraat. Tussen 14.00 en
15.00 uur.

eva is goed boos
op gemeente
De stichting Eva wier wens naar een
eigen permanente vrouwenruimte
enige maanden terug in vervulling
ging, heeft vorige week alweer te
verstaan gekregen dat ze eind 1984
haar onderkomen in de vroegere Josina v.d. Endenschool dient te verlaten.
foto Jacob Koning
'Een doos vol kruimels' van Neil
Simon, het stuk waarmee 'Wim Hildering' het afgelopen weekend haar
35-jarige bestaan herdacht, mag met
gouden letters in de annalen van de
toneelvereniging worden bijgeschreven.
Een voortreffelijke voorstelling van
een niet minder voortreffelijk toneelstuk, waarin hoofdrolspeelster Gonnie
Heierman een geweldige prestatie
leverde met haar kreatie van Evy
Meara. Deze wordt bij haar ontslag
uit een sanatorium voor alkoholisten
opgevangen door haar beste vriend,
de homoseksuele akteur Jimmy Perry, door Toby Landau, een vriendin
die van 's morgens vroeg tot 's avonds
mevrouw Kraan-Meeth
laat voor de spiegel haar schoonheid
staat te bewonderen, en haar zeventienjarige dochter Polly. Ondanks hun
pogingen om haar van de drank af
te houden gaat Evy toch weer overstag. Een navrant stuk met als lichtpuntje aan het eind beter begrip tussen moeder en dochter.
Mochten wij met het bovenstaande
de indruk gewekt hebben dat 'Een
doos vol kruimels' een loodzwaar
stuk is. niets is minder waar! Flitsende dialogen, waarin heel vaak de humor niet ontbrak, bleven drie bedrijven lang het publiek van begin tot
eind boeien. We schreven al over de

Het Rode Kruis, dat aanvankelijk besublieme wijze waarop Gonnie Heieroogte een plekje te vinden in het
man de figuur van de au fond tragieGezondheidscentrum heett daar wese Evy Meara gestalte gaf. Adembegens te dure investeringen van afgenemend spel waarvoor zij de grootszien en onderhandelt nu met de gete bewondering verdient. Bewondemeente over een aankoop onder
ring ook voor Wilma Belder, die op
strikte voorwaarden van het schoolovertuigende wijze de dochter over het gebouwtje aan de N ie. Beetslaan.
voetlicht bracht en verder bijzonder
Uitgezonderd Eva zouden de overige
geloofwaardig was in de felheid waar- gebruikers in het pand kunnen blijmee zo probeerde haar moeder weer
ven. De aktiviteiten van Eva worden
op het rechte spoor te krijgen. We blij- ondergebracht in het nieuw te bouven juichen want ook Ed Fransen lewen Stekkie. De stichting krijgt daar
verde uitstekend spel als de onzekeechter geen eigen ruimte, zal die
re Jimme Perry die volkomen gemoeten delen met anderen.
frustreerd raakt wanneer hij drie dagen voor de première van een toneel- De vrouwen hebben prompt een
stuk zijn ontslag krijgt. Een speelster
boze brief naar b en w gestuurd. Zij
die ons eveneens bekoorde was Wil
beroepen zich op een brief van 8 auvan Waardenberg als Toby Landau, in gustus j.l. Daarin schreef het kollege
dat juist alleen het Rode Kruis tijdehet bijzonder in de scène wanneer
deze in een niet te stuiten woordenlijk gehuisvest zou zijn in de Josina
stroom de bewonderaars opsomt die
v.d. Endenschool. In twee bijeenkomsten tussen gebruikers en ambtehaar om haar schoonheid hebben
naren is gesproken over een geaanbeden, terwijl haar man haar desbruiksovereenkomst waarin de vorm
ondanks, uitgerekend op haar veervan beheer en de verdeling van de
tigste verjaardag, voor een ander in
de steek laat. Henk Jansen typeerde
lasten op papier zou komen. Uit niets
uitstekend de gitarist Lou Tanner dig
bleek, zo zegt Eva, dat de gemeente
opnieuw met Evy een relatie wilde
van plan was het gebouw te verkoaanknopen en Ron Klaasse Bos maak- pen.
te van zijn kleine rol als Manuel iets
Hoe is het mogelijk, vraagt de stichheel aardigs. Al met al een jubileumvoorstelling die klonk als een klok en
ting zich af, dat u als bestuurders
het zal niemand verwonderen dat de
zonder enig overleg met belanghebuiterst knappe regie in handen was
benden of adviesorganen een dergelijke ingrijpende beslissing kunt nevan Alie Bol.
Na afloop volgde een huldiging van
men. In de afgelopen jaren hebben
we steeds aangedrongen op een eiRiek Kok en Joop Droffelaar die
veertig jaar hun krachten aan het
gen ruimte. Nu we goed en wel be-

groot
kijkduin

zig zijn met de inrichting en organisatie van aktiviteiten. wilt u al ons werk
weer teniet doen
Zowel wethouder Jongsma als ambtenaar Pannekeet betogen met klem
dat men nu juist in een zo vroeg mogelijk stadium -een week na het rode
kruis-verzoek tot aankoop- Eva op
de hoogte heeft willen stellen van
de gewijzigde plannen. Zij wijzen er
verder op dat het welzijnsbeleid er altijd van is uitgegaan dat aktiviteiten
als die van Eva thuishoren in de multifunktionele nieuwbouw bij de Van
Pagéehal. Een opvatting die bevestigd wordt door de voorzitter van de
welzijnskommissie Hogendoorn. Het
langdurig uitblijven van een besluit
over 't Stekkie heeft tot de huidige
oplossing voor Eva geleid, maar er
is nu reden de situatie opnieuw te
bekijken. De verkoop aan het Rode
Kruis staat er in dat opzicht los van.
Jongsma geeft toe dat hij verzuimd
heeft de vrouwen bij hun start in het
gebouw in te lichten over de mogelijk tijdelijke aard van hun verblijf,
'maar nrien had daar wel van op de
hoogte kunnen zijn'.
Volgens Jongsma is er geen sprake
van een algemene beleidswijziging
waarbij niet rendabele akkommodatie
afgestoten worden naar partikulieren
Wel staat er een beleidsnota op stapel die het ondoelmatig gebruik van
tal van ruimtes behandelt en mogelijke oplossing aangeeft. Een van de
alternatieven zou zelfs woningbouw
kunnen zijn. De bewindsman spitste
het niet toe, maar aangenomen mag
worden dat onder meer gedacht
wordt aan gebouw de Krocht. Het
ligt verder in de bedoeling sociaal
kulturele bezigheden te konsentreren in het Gemeenschapshuis en het
nieuwe Stekkie. Het kultureel centrum blijft in ieder geval buiten schot.

Tijdens de gekombineerde vergadering
van de raadskommissies az/ro en financiën gisternamiddag is het krediet voor
nieuwbouw van 40 wooneenheden op
de plek van Groot Kijkduin met ruime
meerderheid goedgekeurd.

Nieuwe argumenten tussen voor-en tegenstanders van het gemeenteplan dat
door korporatie Emm werd afgewezen,
kwamen niet-op tafel. Pvda, cda en d'66
hielden hun bezwaren staande. Die betroffen vooral de verwachting dat binnen afzienbare tijd de vraag naar dit
type behuizing sterk zou afnemen. Dat
zou leegstand betekenen en grote eksploitatietekorten. Met nadruk werd gewezen op de te hoge prijs - f.307,- kale
huur- die de toekomstige jeugdige bewoners moeten opbrengen. De groep
waarvoor men bedoelde te bouwen, de
minder draagkrachtige jongeren, valt
volgens deze uiterst skeptiese partijen
uit de boot. Minimum-jeugdloners en
uitkeringsgerechtigden houden niet meer
dan f.700,- netto in de maand over.
De 1-kamerwoningen zijn dus onbetaalbaar.
Vvd, inspraak nu en gemeentebelangen
zagen het heel wat minder somber in.
Een huursubsidie zou ook deze woonlustigen de kans geven op een dak boven het hoofd. Het betreft flatjes met
een ruimte gelijk aan 2-kamerwoningen,
die fleksibel kunnen worden ingevuld
naar eigen behoefte, zo werd meegedeeld. De voorstanders waren verder
erg te spreken over de van het rijk verkregen lokatiesubsidie a f.240.000,-.
De gemeentelijke reserves hoeven daardoor slechts voor f.40.000,- ekstra aangewend te worden.

Informatie:
terre des Antwoordnummer 10546
hommes
's-Gravenhage
nederland
Telefoon 070-637940

erom vergadert morgenavond
c /er bouwplannen en rangnummer
De agenda voor de ledenvergadering, die woningbouwvereniging
Emm a.s. woensdagavond om 8.00
uur zal houden in het Gemeenschapshuis, is zeker niet saai.
Leden die van hun demokratiese rechten gebruik willen maken, kunnen
morgen in debat treden met het bestuur over een bouwplan voor 186
woningen in 5 typen op het voormalige opslagterrein van de nederlandse
spoorwegen aan de Van Speijkstraat.
Er ligt een voorstel om de grond \r\-\
erfpacht van de NS te aanvaarden.
Volgens de struktuurstudie van de
gemeente hebben b en w in eerste
instantie de bouwmogelijkheden op
die plek onderzocht in een driehoeksoverleg met NS en aannemersbedrijf
Koot. Over de stedebouwkundige
vorm zou in principe overeenstemming bereikt zijn. In deze nota wordt
uitgegaan van premiehuurhuizen.
Ambtelijk is voorheen gesproken van
hoogbouw om de grondprijs te drukken. Het zal, na de recente verwikkelingen tussen Emm en gemeente

interessant zijn te vernemen op welke termijn en wijze de ideeën van de
korporatie inpasbaar zijn.
Ter vergadering komt evenals vorig
jaar de kwestie van het lidmaatschap
en rangnummer na echtscheiding
ter sprake. Het bestuursvoorstel werd
destijds voor nader beraad teruggenomen. De suggestie van het bestuur
luidt nu als volgt. In bijzondere gevallen, als de redelijkheid en billikheid
daartoe aanleiding geven, kan de
Emm toestemming geving dat een lid
onherroepelijk afstand doet van het
rangnummer ten gunste van de ekspartner. Geen automatiese handeling want om in aanmerking te komen, moet men nadrukkelijk een
verzoek indienen.

familieberichten

flats aan de Lorentzstraat. De korporatie heeft tenslotte het voornemen
de huidige rangnummers te veranderen in datumnummers. Zowel om redenen van doelmatigheid als van
kontroleerbaarheid voor de leden.
Het huidige systeem geeft geen
enkele informatie, zo is de argumentatie. Het nieuwe nummer wordt vastgesteld uit een kombinatie van gegevens gebaseerd op jaar, maand en
dag van inschrijving of huurovereenkomst. Op die wijze is niet alleen de
lidmaatschapsduur direkt bekend
-van belang voor het huidige punten systeem- maar hoeft ook geen
kostbare jaarlijkse omnummering
meer plaats te vinden.

Als de leden akkoord gaan is de korporatie verder van plan een rechtsgeding tegen de gemeente te voeren.
Die heeft nagelaten de rentevergoeding te betalen over de kosten die de
Emm gemaakt heeft voor geluidswerende voorzieningen aan 135

kort & klein

Aanleiding was het nieuwe uniform
• A.s. zondag viert de zondagsschool
van de parkeer-, miljeu- en belastinghet kerstfeest in de chr.mavo Jaap Kiekontroleur, zoals de funktie van de
wiet aan de Sophiaweg. Aanvang 16.00
heren Blaauboer, Franke, Kist, Ojeuur.
vaar en Steenkamp officieel heet.
Behalve genoemde kontroleurs wa• De fotokring Zandvoort houdt vanaf
ren aanwezig chef beheersdienst Ten
maandag 19 december t.e.m. 14 januari
Haave en adjudant Barmentlo, chef
haar jaarlijkse tentoonstelling in de ekspositiezaal van de openbare bibliotheek.' van de afdeling parkeerkontrole.
Laatstgenoemde zette uiteen dat er,
Daar valt tijdens de openingsuren ook
hoewel
er nog geen landelijke regeeen overzicht van de fotokollektie van
de O'B. te bewonderen. Vertoond wörden verder videobanden van o.a. de Temevr. Kraan-Meeth
leac-kursus fotografie.
• De sportraad komt dit jaar voor het
laatst bijeen a.s. donderdag 15 december om 20.00 uur in de TZB-kantine
aan de Kennemerweg 6. Op de agenda
staat o.a. de vaststelling van hetvergaderschema 1984 en de dekking van de
subsidie voor het duikteam Zandvoort.
• Niet alleen het gebruik van vuurwerk
maar ook de verkoop ervan is aan strikte regels gebonden, wil de schade beperkt blijven. Donderdagmiddag werd
bij een sigarenhandel een partijtje vuurwerk in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt. Het ging om 12 dozijn
zgn booby traps. Klein vuurwerk met
een naam die weinig goeds belooft.
• Diefjes storen zich niet aan de seizoenen. Ook in de koude decembermaand
verwisselt het een en ander onwettig
van eigenaar. Afgelopen week betrof
het brilmonturen, sloffen sigaretten,
autobanden, kratten bier, kratten met
lege flessen, een eethoek met 3 stoelen,
pick-up, tuner-versterker, boeken, vazen.
Er is geen artikel te noemen of er is wel
belangstelling voor.
• A.s. vrijdag organiseert autosportvereniging Sandevoerde een jubileumrit.
Er wordt gestreden om de Rob Slotemakertrofee en andere fraaie prijzen. Na
afloop houdt men een feest met lévende muziek en een loterij. De hoofdprijs
daarvan valt zonder twijfel onder het
'blij-dat-ik-rij', want dat is een fiets!
Inschrijven voor de rit kan men vanaf
19.30 tegen betaling van f.10,- per rijgezelschap. De eerste deelnemer start
om 20.01 uur bij restaurant Delicia,
Kerkstraat 16.

ling is, een tendens valt waar te nemen om de parkeerkontroleurs uniform te kleden. Voor Zandvoort, waar
het sombere versleten tenu nodig
aan vernieuwing toe was, een goede
gelegenheid om over te gaan op het
nieuwe uniform dat gelijk is aan dat
van de rijkspolitie te water: donkerblauwe broek, zwarte tuniek, wit
overhemd en zwarte das, met dit verschil dat er geen biezen over de
broek lopen en de gemeentelijke politiepet er bij wordt gedragen. Het
nieuwe uniform is volgens de heer
Barmentlo meer aanvaardbaar, niet
alleen voor de betreffende funktionarissen zelf door een betere herkenbaarheid, maar ook naar het publiek
toe met als gevolg hopelijk meer erkenning van die kant.
De kontroledienst startte in Zandvoort op 1 juli 1971 met één man en
is inmiddels uitgegroeid tot vijf, waarvan de heer Steenkamp belast is met
de administratie, de verhoren en het
opmaken van de processen verbaal.
Behalve het toezien op juist parkeren behoort ook het bewaken van het
miljeu tot de taak van de kontroleur
en daaronder vallen b.v. blaffende
honden en kraaiende hanen. Bij
klachten daarover wordt een onderzoek ingesteld waarbij de kontroleur,
wanneer bemiddelend optreden geen
resultaat heeft, tot bekeuring overgaat.*Door deze dieren veroorzaakte overlast is nu eenmaal een A.P.V.
overtreding. Maar ook wanneer een
hond er hét zwijgen toe doet kan hij
zijn baas een bon opleveren, kontrole op het voldoen van de hondenbelasting behoort namelijk ook tot de
werkzaamheden van de funktionaris-

op de leeftijd van 81 jaar.
Uit aller naam:
K.H.E. Brauckmann
Zandvoort, 9 december 1983
Van Lennepweg 81 zwart
Correspondentie-adres:
Graudenserstrasse 27 - Goslar im Harz
De crematie heeft heden in besloten kring
plaatsgehad.

faillissement**
opheffing

nieuwe uitmonstering
voor parkeerwachters

nieuws

ELLY LINA FRIDA DE ROODE-BRAUCKMANN
weduwe van Antoon de Roode

Vert.: De Leeuw, Schagen, tel. 02240 -134 44, tst. 25.

Koop nu
RodeKrub

In het voormalige gebouw van Socia\e Zaken, na het vertrek van deze
dienst in 1981 onmiddellijk in gebruik
genomen door de politie om kraken
te voorkomen, vond vrijdagochtend
een perskonferentie plaats.

Geheel onverwacht is op 5 december van ons
heengegaan onze dierbare tante en vriendin

sen, die het bekende smoesje 'het is
een logé' niet zonder meer aksepteren. En nog even bij deze viervoer
ters blijvend: 's zomers op het strand
zijn ze, al of niet aangelijnd, het haasje. Het zomerseizoen brengt voor de
parkeerkontroleurs trouwens toch al
ekstra werk met zich mee in verband
met de late winkelsluiting, waardoor
de avonddienst eerst om tien uur
eindigt, het tijdstip waarop gratis
geparkeerd kan worden bij de ruim
achthonderd parkeermeters die
Zandvoort rijk is.

omroepers
VERNIEUWEN
kozijnen - dakkapellen keuken en badkamers.
Dakwerkzaamheden, alle .
voorkomende timmer- en
metsehwerkzaamheden.
Vakkundig en niet duur.
Vrijblijvend prijsopgave.
Erkend aannemersbedrijf
DOBBE, tel. 02289-2175

A. Ritman
1948
1983
35 jaar tandtechniker
1973
1983
tien Jaar
gevestigd in Zandvoort
telefoon 143 65

adviesdiensten'
WETSWINKEL
Gefneenschapshuis, 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.

\ vloerbedékkmgl
Diverse partijen tegen INKOOPSPRIJZEN.
(Het tapijt is niet versneden, levering franko huis.)

Lano, zwaar polyamide, fümsterrentapijt in
div. kleuren en bouclé, 400 cm breed van
f 119,-nu per str. mtr.
Smash, eigen import, zware projekten
kwaliteit, in 4 tinten, o.a. linde, blue, beige,
berber, rolstoelvast, 70% wol en verstevigd
met 30% acryl 400 cm breed van f 179,-nu
Intertest, zuiver scheerwollen noppen
tapijt, voor zwaar intensief gebruik de kleur
isberberbeige,400cmbreedvanf219,-rm
per str. mtr.
Desso, zuiver scheerwollen noppen tapijt,
o.a. gauche, in de kleuren camel, bruin,
linde, berber en soft blue op dubbele jute
rug 400 cm breed van f289,- nu per str. mtr.
Desso, het bekende zwaar katoenen tapijt in
8 tinten op dubbele jute rug o.a. in zand, wit,
camel, bruin en blauw, ook steenrood,
scotch quard van f 269,- nu
Louis de Poortere, zwaar grof wollen noppen tapijt op dubbele jute rug in wel 6 nieuwe herfsttinten 400 cm breed van f 379,-per
str.mtr.superstunt
Bergoss, het bekende zuiver scheerwollen
hoogpolig tapijt (2 cm) op dubbel jute rug in
de kleuren berber en camel van f 439,tegen inkoopsprijs
Intertest, super
zware nopperal kwaliteit,
5 schapen m2 van f 489,- per str. mtr.
nu tegen inkoopsprijs
(stoffering mogelijk)
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Inlichtingen en stalen:

vrijdag 16 december
van 17 tot 21 uur

Hotel BOUWES
Badhuisplein 7
Zandvoort

machielsen geeft niet thuis
voor nachtleven
De mededeling dat de verantwoordelijke eerste burger van Zandvoort
een definitieve beslissing zou nemen
over een eventuele nachtklupvergunning voor Bouwesdependance
Cecils heeft heel wat ondernemende
plaatsgenoten in alerte spanning gebracht.
Uitbaters van bars en kafees stonden
in de startblokken om bij een goedkeuring eveneens een aanvraag in
te dienen voor een sluitingstijdenontheffing tot in de zeer kleine
uurtjes. Juist die verwachte stormloop heeft burgemeester Machielsen
er toe doen besluiten niet overstag
te gaan. Echt mondain nachtleven zal
de badplaats vooralsnog moeten
ontberen.
De mate van mededeelzaamheid van
de burgemeester ten aanzien van de
koerant is een toonbeeld van efficiëntie en spaarzaamheid, passend
in deze zuinige tijd. Vraag: er zou
een beslissing genomen worden
over de vergunning aan Cecils, is dat
gebeurd? 'Ja;. Vraag: kunt u vertel- -

len wat de uitkomst is? 'H< handhaaf
mijn standpunt'. Vraag: dat betekent,
zo neem ik aan, geen goedkeuring
van die plannen? 'Ja'. Dank u wel,
meneer Machielsen.
Landelijk is overigens enige beweging te konstateren op het sluitingsuurfront. De gemeente Alkemade
heeft de beperkingen geheel afgeschaft. In Uithoorn en Kampen is men
gestart met een proefperiode waarbij de tijden vrijgegeven worden. In
laatstgenoemde plaats kan men die
vrijstelling tegen legesbetaling aanvragen voor het weekeinde. In geen
van deze gevallen betreft het echter
gemeentes met een zeltde overmaat
aan drank- en horekagelegenheden
zoals in Zandvoort.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN

83e jaargang no. 96

vrijdag 16 december 1983

eanduoorrse

dit op recyclingpapier gedrukt 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

rechter vrij nam poolshoogte
in kraakpand kijkduin
Mr. Vrij, vice-president van de haarlemse rechtbank, die door de gemeente Zandvoort verzocht is een
spoedige ontruiming van Groot Kijkduin gerechtelijk te bevorderen,
heeft j.l. vrijdagmiddag hoogstpersoonlijk een kijkje genomen in het
pand aan de Van Speijkstraat.
Hij werd er verwelkomd door de zeven overgebleven bewoners, die de
koffie hadden klaarstaan voor het voltallige gezelschap. Dat bestond, behalve uit de magistraat en een gerechtsdienaar, uit de advokaten van
beide partijen, wethouder Jongsma,
ambtenaren van de dienst volkshuisvesting, pers en fotografen. Het voormalige kindertehuis was in tijden
niet zo bezet geweest. In optocht
werd een bezoek gebracht aan de nu
nog bewoonde kamers. Mr. Vrij toonde zich soms verrast door de inventiteit waarmee de krakers hun woonomgeving gestalte hadden gegeven,
maar onthield zich van enig kommentaar.

ondertrouwd: Daniel Franciscus
Jacobus Al en Irene Reyes Limco;
Alain Jean-Pierre Raphoz en Catharina Frederica Maria Bossum.
gehuwd: André Feldmann en Nina
Kuijer.
geboren: Lara Cornelia Agatha,
dochter van L.T.J. de Kuijer en A.M.
Groen; Michael Richard zoon van B.
Cerovac en J.E. Drew.
overleden: Elias Maurits Meijer.oud
61 jaar; Elly Lina Frida de Roode,
geb. Brauckmann, oud 80 jaar; Johannes Gerrit Bruinsma, oud 80 jaar; Gerhard Franz Schmidt, oud 64 jaar.

17
18
19
20
21

HW

01.10
01.57
02.35
03.10
03.53

LW

09.11
09.59
10.36
11.10
11.51

HW

13.27
14.08
14.47
15.25
16.08

LW

21.30
22.10
22.48
23.26
00.08

belangrijke' adressen

Mr.Vrij verrast door zelfwerkzaamheid van krakers
De aanwezige jongeren konden hun
verontwaardiging niet voor zich
houden. Ze vertelde de vice-presidentvan hun zomerhuisjes-ervaringen: huren van 700 en hoger bleken
eer regel dan uitzondering. En dat
voor uitkeringstrekkers die al blij zijn
als ze maandelijks eenzelfde bedrag
in de hand krijgen. 'Het is hier een
gigantiese bussiness, hielden ze mr.
Vrij voor.
De juridiese stfjd was verder zo droog
als gort. Van Vulpen probeerde zoveel mogelijk tijd te rekken voor zijn
kliënten, hen de koudste wintermaanden te besparen en het ontruimingsbevel op te schorten. Hij wees
op de lopende bezwaarprocedures
tegen het bouwplan en de wegontrekking en op de monumentenaanvraag.
Mr. Oberman betoogde dat het geen
pas gaf de administratieve rechtspraak voor de civiele rechte.r van
stal te halen. Zeker niet nu de Raad
van State een eerder verzoek om
uitstel van sloop al had afgewezen.

Vrijwillige Hulpverlening

foto Jacob Koning

De rechter zat er belangstellend
maar onbewogen bij. Op donderdag
22 december om 9.30 u. zal hij zijn
vonnis vellen. Hoe dat onafhankelijk oordeel ook uit zal pakken -de
krakers vreesden na afloop het ergste- nimmer zal hij kunnen rechtspreken wat al jaren krom is: dat dit gemeentebestuur konstant gekonkeld
en gedraaid heeft, verzwegen en geblunderd, in deze troosteloze nieuwbouwaffaire.

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

14444 Politie (allMn noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoomalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renault!
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

korf & klein
« A.s. maandag organiseert de Vrouwenraad Zandvoort om 14.00 uur in de openbare bibliotheek een lezing met film
en dia's door het voorlichtingscentrum
van de ned. Brandwondenstichting. Geen
slecht idee in deze tijd van kerstboomkaarsen, fonduemaaltijden en vuurpijlen.
« Onze plaatsgenoot A.v.d. Mije jr. behaalde in Amsterdam het diploma 'ondernemer' van de Stichting Vakopleiding Schilders. Onze gelukwensen!
• De zandvoortse hoofdagent van politie die begin dit jaar door een inwoonster van de badplaats werd beschuldigd
van mishandeling, zal op woensdag 25
januari voor de rechter moeten verschijnen. Na het rapport van de rijksrecherche, die de klacht heeft onderzocht en
tot de konklusie van 'laakbare handelingen' kwam, is de zaak lange tijd opgeschort op verzoek van de advokaat
van de verdachte. De doofpot is er echter niet aan te pas gekomen.
0 De zandvoortse beeldende kunstenaar Roland van Tetterode heeft uit protest tegen de rijksbezuinigingen op de
BKR-regeling de deur van het Kultureel
Centrum aan het Gasthuisplein een halve minuut bezet gehouden. 'Langer was
het gewoon niet vol te houden, aldus
de kunstenaar, want dat museumpje
is niet om aan te zien. Een natuurlijk
moest ik ook weer hard aan het werk,
die onuitroeibare oerhollandse gewoonte. Maar deze daad moest gesteld worden'

eanduoortee Noerartf

cjroeten uit zandvoort

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

rechter in burgemeesterszetel

6 december -12 december 1983.

dec

Dat de huisvesting van deze jongeren hem ter harte ging bleek ook op
de gerechtszitting, die na afloop van
de ekskursie plaatsvond in het raadhuis. Onder de plakette met het bekende opschrift 'alle man van pas te
maken.... zijn de onmogelijkste zaken enz....' hoorde hij de pleidooien
aan van de gemeentelijke jurist Oberman en krakersadvokaat van Vulpen.
Maar direkt daarna richtte hij zich tot
de lokale bestuurder Jongsma om de
mogelijkheid van huisvesting elders,
desnoods tijdelijk, te onderzoeken.
De liberale bewindsman peinsde er
echter niet over om een uitzondering
te maken voor de krakers ten opzichte van andere woningzoekenden.
'Er zijn meer dan 700 alleenstaanden
die een huis zoeken, zo zei hij, en een
stuk of veertig zeer urgente gevallen. Ik kan niet aan uw verzoek voldoen, anders gaat het huidige systeem van woningverdeling op de
helling'. Wel was de wethouder bereid 2 of 3 van de Kijkduiners die
volgens de normen in aanmerking
komen tot uiterlijk 1 maart 1984 onderdak te brengen. 'En de rest dan,
vroeg mr. Vrij, is er zelfs geen ander
kraakpand beschikbaar?' Nee, antwoordde Jongsma, ze zullen zelf
moeite moeten doen om een oplossing te vinden, er zijn in de winter
nog zomerhuisjes genoeg'.

burgerlijke startd B |i j O M AAI O

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

Een vrijwel uitgestorven Kerkstraat met een
doorkijkje naar
de hervormde
kerk. Rechts de
winkel van de
wed. Ottewes,
die behalve een
grote verscheidenheid aan huishoudelijke en strandartikelen ook op
het gebied van de
mode wel het een
en ander te bieden
had. Uiterst links
is de etalage van
banketbakker
Voorn nog net
zichtbaar.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat de gemeenteraad bij besluiten
van 28 november 1983 heeft verklaard, dat
voor de percelen
Thorbeckestraat 37 en
Kerkplein 11
herzieningen van de bestemmingsplannen
worden voorbereid.

en talbot-dealer
vrolijk kerstfeest
lopend nieuw

Uw Talbot dealer:

Autobedrijf

~ÜL

Pakveldstraat 21
Zandvoort

VERSTEEGE

Bedoelde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen ter secretarie voor een ieder ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (geopend van 8.30 tot
12.30 uur).
Zandvoort, 6 december 1983.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

iedereen heeft wel een slechte
gewoonte; zullen we eens een
goeie aanleren?

Tel. 12345

0TALBOT
VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie en u.

auto dicht
en buit
uit't zicht

waar kerstkado's niet duur zijn
Petten
bijpassende shawl
Pullovers
Corduroy pantalons
Flanel overhemden

f 26.f 18.-... v.a. f 29.90
f 79.v.a. f 29.90

enz. enz.

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

Door

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

KERKSTR.20

• TEL: 13186
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
fe6cfcrntttttr8flt 33
tatofooni 2206 of 14755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - <

v. d. Werft

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

H. H. KROON
(VoorhMn Jac. Kop«r, Dorpsplein 11. Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloamendaa!
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Haal warmte en kleur in uw huis

met lbloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

ô>

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf

i
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 44 99

Duivenvoorden

J]
El

«

TELEFOON
•wi vw*«ean«fjpf •iM«*«Én««ÉW«B^MMa1M ^

zowol nieuw •(• ondcrttoudL.
38/zandvoort/
tetofbon 02507-18484*

02507-12824
u

Reserveer tijdig uw tafel

HALTESTRAAT 49

•••

ZANDVOORT

I

s

™-

Q o

c'estbon
Kerkstraat 2a / Zandvoort / Telefoon 14597

franse walnoten

ag§ndl|

alleen op vrijdag, zaterdag en zondag

gemeenteraad!
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zandvoorts kasino kan opgelucht adem halen
Het ziet er naar uit dat het kasino
aan het Badhuisplein opgelucht kan
adem halen. Voor de eerstkomende
jaren althans.
De vestiging van een nieuwe legale
speelzaal in Amsterdam, die een ernstige aanslag betekenen op de omvang van de bezoekersstroom naar
de badplaats, is minderwaarschijnlijk
geworden. De Raad voor de Kasinospelen heeft staatssekretaris van
Zeil van Ekonomiese Zaken het advies gegeven de volgende officiële
roelettetafel buiten de randstad te
plaatsen. Het beleid is er op gericht
de komende 10 jaar meerdere kleine
vestigingen te realiseren, gespreid
over het land en in de tijd.
Het is de bevoegdheid van de eksploitant van de huidige 3 gokpaleizen
in Zandvoort, Valkenburg en Scheveningen, de stichting Nationale Kasinospelen, om een eindadvies te verschaffen over de juiste plaats voor
een 4e kasino. De stichting, werkgever van plm. 750 mensen, is het
meest gecharmeerd van Breda. Die
gemeente heeft zich vrij laat in de
race geworpen, maar gooit hoge
ogen. Niet alleen omdat eks-minister-president van Agt sinds enige tijd
in de brabantse provincie de skepter
"zwaait -~het rien ne va plus stond
hem destijds ook al op het lijf geschreven- maar vooral omdat Breda
zou kunnen rekenen op een toevloed
van bel gen.
Amsterdam blijft niettemin een goede gegadigde om over enige jaren
met een roelertehuis te volgen als
onderdeel van een internationaal toeristies pakket. In zoverre betekent het
advies van de Raad niet meer dan uitstel voor Zandvoort. Mogelijk kan uitbreiding van de speelzaal alhier met
een gokautomatenhal nog even
worden opgeschort.

; Koop nu
RodeKruis

nieuws
kort & klein
» Vanaf 1 december is de naam van de
Jos.v.d. Endenkleuterschool veranderd
in de dr.A.PIesmanschool voor kleuteronderwijs. Voluit heet de school aan de
AJ.v.d. M ooienstraat nu dus dr.A.PIesmanschool voor k.o. en l.o. Het telefoon-.
nummer van de kleuterafdeling is ongewijzigd: 13762. Vrijdag 23 december
zullen leerlingen van alle klassen om
10.00 uur een kerstmusical spelen getiteld 'de drie rovers en de ster'.

De voorgenomen forse uitbreiding
van het aantal kasino's in tijden van
krisis -'bittere armoede is terug in
nederland' luidde een NOS-kop- is
minder merkwaardig als op het eerste
gezicht mag lijken. Ook bij eerdere
ekonomiese depressies is een
hausse in goklust gekonstateerd.

Wel vallen de bestedingen terug
maar het aantal spelers groeit. Dat
zou samenhangen met een massaal
onvermogen om op normale wijze
een aantrekkelijk inkomen te verwerven. Naarmate het leven zelf meer
een loterij wordt, neemt de belangstelling voor het kansspel een hoge
vlucht.

voortbestaan van circuit
bedreiging voor miljeu
Aan de vooravond van het Breed
Overleg tussen gemeente, provincie
en rijk over de toekomst van het
circuit, dat a.s. woensdag zal plaatsvinden hebben 5 organisaties hun
opvattingen nog eens op papier gezet en aan alle betrokken partijen
bestuurd.
Het betreft de stichting duinbehoud,
het kontakt milieubescherming n-h.,
het anticircuit-komitee, de stichting
bescherming duinlandschap en de
werkgroep duinbehoud zuid-kennemerland. zij maken zich ernstig zorgen over de herhaalde pogingen om
het bestaan van de racebaan koste
wat kost te rekken. Natuurlijk is de
blijvende geluidshinder van de Grand
Prix, die door de provincie (nog?)
niet als 'uitzonderlijke bed rijf somstandigheid' is erkent, hen een doorn in
het oog. Niet alleen om het lawaai,
maar tevens omdat de burgers voor
het grootste deel zullen moeten opdraaien voor de verplichte geluidsisolatie aan huizen. Daar is een bedrag van ca. 15 miljoen mee gemoeid.
Ook de stagnatie van de woningbouw
roeren de schrijvers aan. Volgens hun
berekeningen zouden bij sluiting van
het circuit zeker 750 woningen ekstra
kunnen worden gebouwd binnen de
bebouwde kom. Handhaving van de
racebaan heeft ernstige sociale gevolgen, niet in de laatste plaats door
de onherroepelijke vergrijzing van
het dorpsleven als de jongeren wégtrekken om redenen van huisvesting. De ondertekenaars van het appèl
vinden het ook onaanvaardbaar dat
miljoenen gepompt worden in een
bedrijf dat zo slecht en onrendabel
gerund wordt. De'rooskleurige toekomstverwachting van de Cenav zijn
nergens op gebaseerd. Strukturele
veranderingen in de opzet zijn niet
aangegeven. Wie de voorgestelde
verlaging van de pacht met 2 ton
moet betalen is onduidelijk. De verhoopte schuldsanering berust voornamelijk op vage toezeggingen.

De gevolgen van het afsluiten van
een nieuw langdurig kontrakt zijn niet
te overzien als de Cenav toch bankroet gaat. Dan is alle geld voor sanering en geluidsisolatie weggegooid.
De briefschrijvers zijn van mening
dat de direkte en indirekte kosten
van een blijvende circuiteksploitatie
in aeen verhouding staan tot de gemiddeld 100.000 betalende passieve
rekreanten die jaarlijks de race bezoeken. Een ministerieel onderzoek
uit '78 toonde aan dat de baten voor
horeka en middenstand maar een
paar procent van de totale omzet
bedraagt. Hetzelfde geldt voor de
werkgelegenheid. Bovendien konkurreren de races sterk met het strandbezoek, dat echt de ekonomiese pijIer is voor de badplaats, zeker 15
maal zoveel bezoekers per jaar trekt.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op de natuur. Het circuit ligt in
een heel kwetsbaar duingebied. De
provincie heeft het Kraansvlak aange
kocht met het oog op toekomstige
sluiting van de racebaan. Het Kraansvlak is een natuurgebied van internationale klasse, net als de aangrenzende Kennemerduinen en Duin en
Kruidberg. Het gebied tot aan IJmuiden is bestemd als Nationaal
Park, een stiltegebied. Volstrekt
strijdig met het turbolawaai.
Konklusie: het prestige dat een nationaal circuit oplevert, weegt niet op
tegen de schade die het toebrengt
aan bevolking, natuur en landschap en tegen de kosten van voortzetting van de racerij. De organisaties verzoeken met klem geen cent
opzij te leggen voor de circuiteksploitatie en de wet geluidshinder onverkort toe te passen.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

De laatste vergadering in 1984 van
de dorpsparlementariërs vindt ijs en
weder dienende plaats op dinsdag
20 december a.s. De bijeenkomst
wordt zoals gebruikelijk gehouden in
de raadszaal van het gemeentehuis
en begint om 20.00 uur.

A. Rltman
1948
1983
35 Jaar tandtechniker
1973
1983

Brief dd. 4 december 1983 van D.
Bol, namens de werkgroep Huisvesting Zandvoort, waarin gevraagd
wordt het raadsbesluit van 30 augustus 1983 inzake het slopen van Groot
Kijkduin, in heroverweging te nemen.
Transakties onroerend goed:
Verhuur perceel grond voor terras
bij koffiehuis 'Het Trefpunt' aan Zandvoortselaan.
Bestemmingsplannen e.d.:
a. Voorbereidingsbesluit Kostverlorenpark.
b. Voorbereidingsbesluit Grote
Krocht e.o.
c. Voorbereidingsbesluit Boulevard
Paulus Loot 27.
Groot Kjjkduin
Onttrekking aan het openbaar verkeer gedeelten van de Banckertstraat en Dr. Smitstraat.
Aanpassing tarieven voor de levering
van gas en water.
Wijziging m.b.t. onroerend-goedbelastingen, woonforensenbelasting en
legesheffing voor 1984.
Verkeersveiligheid Patrijzenstraat en
omgeving.
Vaststelling nieuwe taksiverordening.
Beroep tegen weigering bouwvergunning erfafscheiding op perceel Koninginneweg 29.
Gemeentelijk plan voor de openbare
bibliotheekvoorziening 1986-1988.
Rondvraagd

tien jaar

gevestigd In Zandvoort
telefoon 143 65

ietp

helpen!

omo 100900
O

__
Informatie
terredes Antwoordnummer 10546
hommes
s-Gravenhage

nederland

Teleloon 070-637940

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

• DRUKKERIJ
Fa. J. H. v. Westerhoven BV
• d i:

D*k«nZoixtefltMn98-Vofl«l«nzang

F.M.v. DEURSEN
Schoolstraat 2 - Zmdvoort - Tal. 02607 -125 OJ

FAMUJEDRUIONERK • HANDELSDRUKWERK
Modelboeken - Vraag pr$sopgave

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.
Wilt u meelezen, meedenken? Neem een abonnement a f 25.- of geef het
ajs 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.

B
O
N

Voor een abonnement op de Zandvoortse Koerant: half jaar f.14.50/
heel jaar f.25,Naam:

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

eanduoarr5E
Achterweg 1, Zandvoort. Telefoon 02507 - 1 21 35

emnn heeft nieuwbouwplan ns-terrein in voorbereiding

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 18 december a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A.van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 december a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 18 december a.s.:
10.30 uur: 'solidaridad', dienst verzorgd door eigen leden

Ook voor de 2e wereldoorlog stonden op een deel van het NS-terrein aan de van Speijkstraat een aantal woningen
In een ontspannen sfeer, minder
formeel en krampachtig als in vroeger jaren wel eens het geval was,
heeft het volledig herkozen Emmbestuur de agendapunten, die wij
dinsdag aankondigden, door de vergadering geloodst.
De kwestie van de overdracht van
rangnummers bij echtscheiding of samenlevingsbreuk werd, evenals de
wijziging van de nummers in een
soort datumstempels, met de nodige
aanmerkingen doorgeschoven
naar de geplande februaribijeenkomst. Voor definitieve uitwerking
in de koers die het bestuur had uitgezet.
Het voeren van een rechtsgeding tegen de gemeente Zandvoort over een
rentevergoeding ontmoette geen bezwaren van belang nadat tekst en uitleg was verschaft door Jan Termes
die voor het eerst in funktie de voorzittershamer barmhartig naar vastberaden hanteerde. De Emm heeft 7
jaar terug een aanzienlijk bedrag
voorgeschoten aan de gemeente om
geluidswerende voorzieningen te
treffen aan de eerste flats aan de Lorentzstraat: De definitieve afrekening van de werkzaamheden moest
door Den Haag worden goedgekeurd.
Die ambtelijk molen was pas in 1981
uitgedraaid. Over het geleende bedrag bestaat geen verschil van mening, maar wel over de opgestapelde
rente, die nu al meer dan f 200.000.zou bedragen. Wethouder Flieringa
weigert de rente af te staan, de zaak
is voor hem onbespreekbaar. De
rechter heeft nu het laatste woord,
tenzij de gemeenteraad voor die tijd
ingrijpt.
De voorgenomen nieuwbouw op het

pieuws
•kort & klein
B Raadslid Jaap Koningvan Gemeentebelangen is kort na de ingelaste kommissiebijeenkomst jJ. maandag-namiddag
getroffen door een hartaanval. Hij is ijlings vervoerd naar de Mariastichting en
in de intensive care afdeling opgenomen.
Inmiddels is de taaie zandvoorter alweer van de monitor af, maar hij zal zeker nog enkele weken in het haarlemse
hospitaal verblijven. Gevreesd wordt
voor een hartbeschadiging van permanente aard. Het zou betekenen dat de
immer aktieve Jaap Koning, die zich op
meerdere terreinen inzet voor zijn medeburgers, het wat kalmer aan moet gaan
doen. Geen prettig kerst- en nieuwjaarsbericht. We wensen hem en degenen
die hem met zorg en liefde omringen
veel sterkte toe.

vroegere opslagterrein van de nederlandse spoorwegen kreeg de volle
aandacht van de aanwezigen. Architekt Wagenaar had de schetsen aan
de wand geprikt en verduidelijkte de
plannen. Geen hoogbouw, maar wel.
gestapelde woningen, 2 hoog aan de
straatzijde, 4 hoog in het talud, in 5
typen, 30 tweekamer-, 113 driekamer-, 18 vierkamer-, 7 vijfkamerhuizen 18 Hat-eenheden. Ruime variatie
dus. Een mengeling van maisonettes,
galerijhuizen en portiek-etagebouw.

Het plan gaat uit van 4 blokken met
groenhoven ertussen. Een deel van
de parkeerplaatsen -voorlopig
wordt aan een totaal van 120 gedachtbevindt zich onder de huizen. Achter
de nieuwbouw aan de rangeerzijde
komt de ontsluitingsweg en een
groenstrook. Als alles goed gaat
neemt de Emm de grond in erfpacht
van de NS over. De bouwpoot van
het staatsbedrijf, aannemer Koot, zou
de premiehuurwoningen gestalte ge/en.

rosa king en otto sterman
werken mee aan kerst-inn
Het programma voor de Kerst-In
1983 is rond. Tot grote opluchting
van mevrouw De Leeuw, teamleidster en de stuwende kracht achter het
inmiddels tot een traditie uitgegroeide evenement, en haar vier medewerkers. Zij allen zaten namelijk met de
handen in het haar toen het bericht
kwam dat het optreden van José
Koning met de groep 'Batida' geen
doorgang kon vinden.

Sankties tegen
ZUID-AFRIKA

- wanneer?

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeind
tel.023 - 313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

DE VRIJHEIDSSTRIJD
GAAT DOOR!

Overigens buiten de schuld van de
zangeres, die onmiddellijk haar uiterste best deed om een vervangster
te vinden. Het is dan ook aan haar
te danken dat niemand minder dan
Rosa King, bekend van het North
Sea Jazz Festival en, dichter bij huis,
Jazz behind the Beach, met haar
trio medewerking aan de Kerst-In zal

STEUN HET
A.N.C.
GIRO 26655
Bevrijdingsfront
KZA
Amsterdam

mevrouw Kraan-Meeth
verlenen. Dat is op eerste kerstdag
's middags om drie uur, maar dan
zijn er reeds tal van andere attrakties
geweest. Het feest begint namelijk
al op kerstavond wanneer om half
acht de deuren van het Gemeenschapshuis gastvrij opengaan en iedereen daar van harte welkom is. Er
wordt een gevarieerd programma geboden met o.a. een optreden van
leerlingen van het Dans- en Balletcentrum Gemma de Boer en van het
duo Bruinsma uit Amsterdam, bestaande uit een pianist en een bassist
die tevens de achtergrondmuziek verzorgen. Lidy Schouten vertelt daarna
een kerstverhaal, gevolgd door een
optreden van de akteur Otto Sterman,
onder wiens leiding de avond besloten wordt met het gezamenlijk
zingen van kersliederen. Dit betekent niet dat het Gemeenschapshuis daarna zijn deuren sluit want
om twaalf uur kan iedereen die daar
behoefte aan heeft binnenwippen
voor een gratis kop erwtensoep of
iets pittigers (uiteraard niet gratis) aan
de bar.
Eerste kerstdag is er 's morgens om
elf uur instuif met koffie en kerstbrood, waarna om twaalf uur Karen
Tienkamp uit Alkmaar optreedt. Dat
uur is gekozen om ook kerkgangers
in de gelegenheid te stellen van haar
gospels te genieten. Na de lunchpauze voeren leerlingen van de Hannie
Schaftschool een door Paola Koper
geschreven toneelstukje op, zal de
trekking van de loterij plaats hebben
en is in de grote zaal Rosa King te
beluisteren. Een hoogtepunt vormt

Het ontwerp is in een heel vroeg stadium aan de leden voorgelegd. Er
zijn nog heel wat procedures af te
werken en problemen op te lossen
voor de eerste steen er ligt. Ook moet
nog maar afgewacht worden hoe het
gemeentebestuur reageert op de
voortvarendheid van de korporatie.
Want alle goede nieuwjaarswensen
voor een betere relatie tussen Emm
en gemeente ten spijt, de pas getekende wapenstilstand is uiterst breekbaar.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 december a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 18 december a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceaciiiakoor.

ongetwijfeld het kerstdiner waarvoor
dit jaar twee professionele koks achter het fornuis staan en waarvoor nog
een paar plaatsen (kosten f 17.50 en
opgave bij de heer Zonneveld tel.
17977) beschikbaar zijn. Onze plaatsgenoot Ad Goossens zal daarna
met zijn uitgebreid repertoire van bekende en ook zelf geschreven liedjes de gasten aangenaam bezig
houden.
En dan is er die dagen natuurlijk weer
volop gelegenheid om te klaverjassen, te bridgen, kerststukjes te maken en een partijtje tafeltennis te spelen. Verder worden er films vertoond,
o.a. één met flitsen van de vorige
Kerst-In. Voor de kinderen is er in de
speelhoek dit jaar nog meer te doen
dan anders. Ze kunnen zich naar
hartelust uitleven bij het boetseren
(de ouderen trouwens ook) en in de
zaal komt een heel bijzondere attraktie. Twee zelfs!
Slecht ter been zijn en geen vervoer
hebben mag beslist geen reden zijn
om thuis te blijven. De heer J. de
Vries, Van Speykstraat 1, weet dat na
een telefoontje op 12621 of tijdens
de Kerst-In op 14085, prima te regelen. En mocht er na het bovenstaande nog iets niet duidelijk zijn dan
weet mevrouw De Leeuw, tel. 17436,
daar wel klaarheid in te brengen.

Badmintonvereniging B.C.Lotus heeft
het het afgelopen weekeinde zwaar te
verduren gehad. Slechts een paar teams
bleven aan de profijtelijke kant van de
skore, de rest kon het niet bolwerken.
De uitslagen luiden als volgt:
Zeemacht 1- Lotus 1 5-3; Heerhugowaard 2- Lotus 2 7-1; Veglo 2- Lotus 3
2-6; Bussum 1- Lotus 4 3-5;Shell 2- Lotus 5 4-4; Velsen 11- Lotus 6 0-8; IJmond 4 - Lotus 7 6-2; Velsen 8- Lotus
8 8-0; Pluimbal 1- Lotus 9 7-1; Duinwijck 14 -Lotus 10 7-1; Duinwijck A2Lotus A1 8-0; Almere 82- Lotus B2
7-1; Kenn.land C1- Lotus C1 4-4; Slotermeer C1- Lotus C2 8-0.
De shuttle-spelers krijgen nu even rust
om nieuwe krachten op te doen voor
de eindsprint. De winterstop kan Lotus
goed van pas komen na het minimale
resultaat van de afgelopen wedstrijden.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.
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03.53
04.42
05.27
06.22
07.11
07.59
09.00
10.06
11.20
00.02
01.07

11.51
12.39
13.26
14.22
15.11
15.59
17.02
18.08
19.22
08.05
09.07

16.08
16.58
17.48
18.37
19.26
20.23
21.30
22.46

00.08
00.57
01.48
02.38
03.28
04.24
05.31
06.46
08.05
20.27
21.25

12.27
13.25

lielanyrijke adressen
14444 Politie (allaan noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politi.
14841 Gemeentesekratarie
17947 Informatiaburo vw
023-242212 Automobialbedrijf
Flintarman, Zahdvoortwlaan
365. Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 ZandvoortM Koerant b.v.
Achterweg 1

OPGELET MET VUURWERK
De zandvoortse politie zal de komende
tijd verscherpte kontrole houden op het
naleven van de vuurwerkbepalingen. Die
staan omschreven in de politieverordening en het reglement gevaarlijke stoffen. Het korps is van plan streng op te
treden. Als men zich niet aan de regels
houdt gaat men onherroepelijk op de
bon, het vuurwerk in de burokluis.
Voor alle duidelijkheid daarom hieronder de spelregels. Vuurwerk mag, uitsluitend met een schriftelijke vergunning van b en w, worden afgeleverd op
30 en 31 december. Het afsteken ervan
is alleen toegestaan op oudejaarsdag na
20.00 uur en op nieuwjaarsdag tot 02.00
uur. Jeugd onder de 16 jaar dient er met
de vingers van af te blijven. Als het knalgoed ernstige overlast of schade veroorzaakt kunnen de wetsdienaren overigens
toch nog ingrijpen. Vuurwerk bij zich
dragen kent ook beperkingen. Dat mag
alleen om het na de aankoop veilig naar
huis te brengen en verder in de periode
waarop het kan worden afgestoken met
één uur speling vóór en na de feestpret.

In de editie van jongstleden vrijdag kon
de lezer het verslag aantreffen van de
Emm-vergadering waarin het bouwplan
voor het NS-terrein aan de van Speijkstraat gepresenteerd werd. We lieten
het vergezeld gaan van een niet-alledaagse historiese prent van het gebied.
Bovenstaand ditmaal de bquwschets
zelf. Een geesteskind van architekt Wagenaar, vanuit adelaarsblik neergezet
op verzoek van Koot's bouwbedrijf,

een familielid van de nederlandse spoorwegen.
De 186 woningen waaruit het kompleks
bestaat vormen het laatste grote bouwprojekt dat op afzienbare termijn te realiseren valt binnen de gemeentegrenzen. Als de korporatie de grond in erfpacht van de NS overneemt, alle tijdrovende procedures zijn afgehandeld en
eventuele dwarsliggers op het zijspoor
van het nabijgelegen rangeerterrein zijn

gezet, verrijzen er maisonettes, galenjwoningen en portiek-etagehuizen. Voor
het merendeel driekamerwoningen; daar
is in Zandvoort een schrijnend gebrek
aan, 113 stuks. Verder 18 vierkameren 7 vijfkamerhuizen, 30 tweekamerappartementen en 18 eenheden voor alleenstaanden. De huur kan nog aanzienlijk variëren maar is naar het huidige
prijspeil berekend op gemiddeld f.413,• E.van Petegem is j.l. vrijdagavond uitkale huur per maand.

nieuws
kort & klein

b en w zeggen op alles nee
wat patrijzenstraat wil
Er wordt veel te gemakkelijk vanuit
gegaan dat de overheid maar klaar
moet staan om de verkeersveiligheid
te vergroten.
Dat is tenminste de opvatting van
b en w van Zandvoort. Die vinden dat
de mensen zelf beter op moeten letten. Hun best moeten doen om hun
kinderen goed op te voeden en voor
te bereiden op deelname aan het
verkeer, hen daarin zolang mogelijk
te begeleiden. Een gedachtegang
die, zo vermoeden we, in bestyurskringen des te gretiger omarmt wordf
naarmate het geld bespaart.
De filosofie wordt ontvouwd in een
raadsvoorstel dat hedenavond aan
de orde komt in het gemeentehuis.
Aanleiding daartoe was een aantal
verkeersfdeeëiï van de bewoners
van de Patrijzenstraat. Zij stelden
voor echte stoepen aan te brengen
of beschermpaaltjes, de trottoirs van
de Frans Zwaanstraal dwars op hun
eigen straat door te trekken als verkeersdrempel, waarschuwingsborden
te plaatsen, de achteruitgang van
gebouw de Schelp te sluiten en van
het Mussenpad een officieel voetpad
te maken.
Volgens het kollege is in deze buurt
echter sprake van een bevoorrechte
leef- en verkeerssituatie vergeleken
met andere dorpsdelen. Niet zeuren
mensen is de teneur. Mogelijk komt
er tezijnertijd een totaalplan voor de
hele wijk, maar op voorhand wordt
meegedeeld dat nieuw noord het
eerst aan de beurt is. De ideeën van
de bewoners sneuvelen in de hand
van b en w stuk voor stuk. Het plaatsen van paaltjes a raison van f 6.400.is volkomen overbodig, aldus de
raadsbrief, als de autobezitters in

de straat uit eigen beweging hun rijdend blik niet langs de kant maar aan
de middenberm neerzetten. Dat geeft
iedereen, ook de jonge kinderen, een
beter overzicht. Doortrekking van de
trottoirs noemen de bestuurders een
schijnoplossing. Het zal de auto's wel
tot afremmen bewegen, maar als de
hobbel gepasëerd is, gaat het gas net
als elders weer op de plank. Waarschuwingsborden met teksten als
'stapvoets rijden' of 'spelende kinderen' hebben ook geen enkele zin. De
tijd van 'wees een heer in het verkeer' ligt ver achter ons, zo konstateren de notabelen moedeloos.
Het plan om de achteruitgang van
de Schelp dicht te maken, kan al
evenmin genade vinden. Het zou

leiden tot intensiever gebruik van
de toegang aan de toch al drukke
Gerkestraat. Omdat jongelui er een
sport van maken met auto's vanaf
de Schelp rond het pleintje beneden
te racen en daarbij al ettelijke keren
de tuin van een woning aan de Fazantenstraat zijn binnengedenderd,
zijn b en w zo vriendelijk daar enkele
paaltjes te willen planten.
Bij het Mussenpad zullen enkele insteeksluisjes verschijnen, zodat alleen voetgangers en fietsers er hun
weg kunnen vervolgen. Alles bijeen
gaat het om minimale konsessies van
gemeentezijde. Zelf beter op je kinderen letten en het tuinhek deugdelijk sluiten, is het advies van
het dorpsbestuur.

f

bundig gehuldigd en in de bloemen gezet voor zijn 25 jaar lange arbeid als bestuurslid en sekretaris van Zandvoortmeeuwen. Een groot aantal plaatsgenoten waaronder dorpsbestuurders van nu
en weleer, maakten van de gelegenheid
gebruik om hem de hand te drukken.
In de kantine van de vereniging werd
menig kado hem van harte gegund o.a. e't
een fraaie zonnewijzer die de spelers van
de zaterdag- en zondagteams hadden bekostigd. Tot veler genoegen blijft van
Petegem voor ZVM behouden als adviseuren klupverslaggever.
• Morgen zetten de deelnemers van het
Breed Overleg zich aan de tafel van het
provinciehuis in Haarlem om te praten
over het circuit. Het gaat om vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente Zandvoort, diverse ministeries, het
rijkskonsulentschap voor handel en ambachten in n.h. en een aantal provinciale inspekties. Vvd-gedeputeerde Sanders zit aan het hoofd van de tafel. Na
afloop is er een perskonferentie belegdin het statige haarlemse gebouw die
van 12.00 tot 13.00 uur zal duren.
*Veel meer dan aanrijdingen meldde
het politienieuws over de afgelopen
week niet. Maar dat betrof dan ook een
fiks aantal waarbij soms zware schade
ontstond. Een dozijn botsingen ueelal
op bekend onveilige plekken zoals de
dr.Gerkestraat, de kruisingen met de
burg.van Alphenstraat en bij het kruispunt Grote Krocht.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf:

e De planvoorbereidingskommissie specifiek welzijn komt morgen om 20.00
uur in het raadhuis bijeen. Op de agenda
staat o.a. de voorgenomen verkoop van
de Jos.v.d. Endenschool, de uitgangspunten voor het programma soc.kult werk
1985 en het subsidieverzoek van de
werkgroep Kinderdagverblijf.

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7/3700 AA Zeist.
Tel. (03404) 2 21 64.

e Plaatsgenote mw. M. Bakkenhoven
behoort tot de 15 gelukkige prijswinnaars uit plm. 20.000 deelnemers aan
de Grote Efteling Speurtocht. Niet alleen bracht zij die tocht tot een goed
einde zij formuleerde ook een slagzin
die de jury kon overtuigen. Haar prijs
is een weekendverblijf in het bungalowpark 'het kraanven'te'Loon op Zand.

zartdvoortmeeuwen groeit
gen verdrukking in
Naarmate het voetbalseizoen vordert
stijgt het zelfvertrouwen van Zandvoortmeeuwen met de week. Guur
weer, kou en nattigheid deert de
ploeg niet. Integendeel, het lijkt een
bron van inspiratie te zijn.
Afgelopen zondag stegen de meeuwen twee plaatsen op de ranglijst
door een ruime zege van 3-0 op ri-

vaal Alcmaria Victrix. De alkmaarders
gingen er in de beginfase fris tegenaan an haalden uit hun aanvalslust
de eerste skoringskans. Spits Ton
Meijer schoot hoog over. In de 13e
minuut gingen de zandvoorters met
de bal aan de haal. Een pass van
Steef Water bereikte op tijd Norbert
Vissers die zonder omhaal het leer
in de touwen legde, 1-0. Frans Post
miste op het nippertje een gelegenheid om de marge uit te bouwen.
Aangeslagen was Alcmaria niet, met
offensief spel bleven ze de volle
aandacht vragen van de ZVM-defendie. Hun opdringen gaf echter ook
veel ruimte, waar Jos v.d. Meij op
slag van rust bekwaam van profiteerde, 2-0.
Na rust bleken de meeuwen niet bereid Alcmaria toe te staan zelfs maar
de eer te redden. Beide partijen togen lange tijd vergeefs ten aanval.

Schoten van Water en Leijenhorst
kwamen niet verder dan het houtwerk of de handen van keeper
Toebes. Rob v.d. Bergh verving na
enige tijd Water. De invaller bekroonde 8 minuten later zijn uitverkiezing
met een solo en een beslissend doelpunt, 3-0 na 28 minuten. De overwinning kwam niet meer in gevaar.
Leijenhorst had er zelfs nog ekstra
glans aan kunnen geven toen hij alleen voor de alkmaarse goalie kwam,
maar Toebes bracht redding.
Het eerstvolgende kompetitieduel
gaat ijs en weder dienende 15 januari van start aan de Vondellaan.
Tegen SVW '27. De stand aan de
staart van de ranglijst ziet er als volgt
uit:
ZVM
10-7
HBC
9-6
Alcmaria Victrix
10-6
Volewijckers
10-4.

sfeervolle kinderzang
ondanks tegenvallend bezoek
In tegenstelling tot andere jaren
was de hervormde kerk vrijdagavond
slechts matig bezet toen het Zandvoorts Kinderkoor er zijn traditionele
kerstkonsert gaf.

unicef
Talloze papieren gelukwensen worden ieder jaar rond kerst en jaarwisseling verstuurd door familieleden,
bevrienden en bekenden.

De wenskaartenstroom kan zonder
al te veel moeite tegelijk een goed
doel dienen. Unicef, het Kinderfonds
van de Verenigde Naties heeft dat
snel beseft. Al in 1949 werden, toen
nog op bescheiden schaal, de eerste
wenskaarten op de markt gebracht.
Vorig jaar werden er over de wereld
al 70 miljoen verkocht. Het geld
wordt besteed aan projekten voor
'kinderen in nood' in onderontwikkelde landen. Kinderen die honger lijden,
mediese zorg ontberen of onderwijs.
Nederland droeg in '82 4,5 miljoen af
aan het fonds, geen kleinigheid. Het
verzenden van deze goede wensen
levert echter niet alleen geld op. De
verspreiding van de idealen van de
Unicef is er mee gebaat. Humanitaire
bezorgdheid en betrokkenheid
komen erin tot uitdrukking.
Met meer dan 100 ontwerpen behoort de Unicef-kollektie wenskaarten tot de grootste die elk najaar in
ons land wordt gepresenteerd. Ze
staat bekend om de grote verscheidenheid aan illustraties, goede
reproduktie en onderwerpkeuze.
Boeiende ontwerpen zijn er bij.Zoals
de kaart met versierde kerstboom
van de finse kunstenaar Lausamolaine en de serie 'kinderen in de
sneeuw' van de tjech Kudlacek.
Nederland is vertegenwoordigd met
reprodukties uit werk van Vincent

eanduaortee toerar*

Niet verwonderlijk, want het aantal
koorleden was in een jaar tijds gedaald van veertig naar twintig, met
gevolg dat het aantal bezoekers, merendeels bestaande uit vertederd
toeluisterende ouders en grootouders, ook gehalveerd was. Mevrouw Kuneman-Hoorweg, voorzitster van het koor, wees in haar welmvr. Krun-Metth
komstwoord dan ook op de zware opgave waarvoor de twintig jonge
stemmen zich die avond geplaatst
zagen. Desondanks werd het een geslaagd muzikaal gebeuren en dat is
voor een groot deel te danken aan
de inzet van Henk Trommel. Deze
dirigent, die nu al bijna acht jaar het
kinderkoor onder zijn hoede heeft, is
van mening dat juist kerstliederen de
jeugdige vokalisten de kans geven te
laten zien wat ze in hun mars hebben. Het programma bevatte een
groot aantal liederen, afgewisseld
met samenzang, beiden voortreffelijk
op piano en orgel begeleid door Willem Poot. Er werd door de kinderen
met overgave gezongen en dan te
bedenken dat Henk Trommel het zijn
pupillen toch echt niet gemakkelijk
had gemaakt. 'Er is een roos ontloken'
a capella en dan nog meerstemmig

van Gogh en Adriaen van der
Venne. Naast de typiese kerst- en
nieuwjaarskaarten, waaronder een
religieus assortiment met prenten uit
Spanje, Italië en Bohemen, zijn er
ook kaarten met meer algemene
gebruiksmogelijkheden, bloemmotieven of illustraties uit de volkskunst
van Indonesië, China, Kasjmir en
Japan.
Om de opbrengst voor hulp aan
kinderen zo groot mogelijk te laten
zijn worden de Unicefkaarten
verkocht door vrijwilligers. In
Zandvoort is de kollektie
verkrijgbaar bij het wv-kantoor
bij de openbare bibliotheek aan
de Prinsesseweg en verder bij
mevrouw R. Bos, tel. na 17.00 uur:
15987.

zingen is bepaald geen sinekure, en
ook 'Donkey Carol' is heel moeilijk
en het was dan ook begrijpelijk dat
hij voor de vertolking van dat laatste
lied wat oudere kinderen had aangewezen. Hoogtepunten vonden wij o.a.
The first Nowell' en 'Op reis naar
Bethlehem' met een voortreffelijke
solo van twee oudere meisjes, die al
jaren deel van het koor uitmaken
maar het nu in verband met vergevorderde schoolstudie moeten verlaten.
Aan het konsert werd medewerking
verleend door Vox Evangelica uit
Amsterdam, eveneens onder leiding
van Henk Trommel. Dit uit 25 vokalisten bestaande koor verraste de
muziekminnenden in de kerk met een
vijftal uiterst muzikaal vertolkte liederen, waaronder een zeer fraai a
capella gezongen 'In den beginne was
het woord' in een bewerking van de
dirigent en een juichend, bijzonder
zuiver gebracht 'Ding Dong, merily
on high' van David Willcocks. Als
laatste nummer vermeldde het programma 'As with gladness men of old'
eveneens van genoemde komponist,
dat Vox Evangelica en het Zandvoorts Kinderkoor in welluidende samenzang ten gehore brachten. Een
goede afsluiting van het kerstkonsert
waarop zowel het bestuur van het
Zandvoorts Kinderkoor als dirigent
Henk Trommel en begeleider Willem
Poot, ondanks de handikap van een
beperkt aantal koorleden, toch met
voldoening kunnen terugzien.

WELSTANDSCOMMISSIE

Op woensdag 21 december 1983 om 15.30
uur zal de commissie vergaderen in het gebouw van de dienst van Publieke Werken,
Raadhuisplein 4, alhier.
De volgende plannen zijn ingediend en zullen tijdens deze vergadering beoordeeld
worden:
1. het plan tot het oprichten van een woning
op de bestaande garage Kamerlingh
Onnesstraat 21;
2. bouw van een villa aan de Zuidlaan te
Bentveld (materiaalkeuze);
3. wat er verder nog ter tafel wordt gebracht.
Indien nog andere plannen worden ingediend '
zullen deze daags vóór de vergadering op het
publicatiebord bekend gemaakt worden.
Zandvoort, 13 december 1983.
De voorzitter,
J. Attema.

DIERENBESCHERMING
WIST U DAT

omstreeks Kerst en Nieuwjaar veel dieren
door vuurwerk in paniek raken, wegrennen
en dan aangereden worden?
WIST U DAT

de botjes van wild en gevogelte gevaarlijk
voor Uw dieren kunnen zijn? Verpak dat
afval zorgvuldig, zodat ze er niet bij kunnen.
WIST U DAT

Bont overbodig is, er zijn tal van modieuze
en warme alternatieven.
koop geen bont - draag geen dierenleed
Wist u dat
wij een jeugddierenbescherming hebben,
waarvoor wij een leider(ster) zoeken, die
gewend is met de jeugd om te gaan.
Wist u dat
wij mensen kunnen gebruiken als hulp in
onze werkgroep.
Wist u dat
onze vereniging U allen prettige kerstdagen

en een goed 1984 toewenst?
VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER
DIEREN

omroepers
A.RItman
1948
1983
35Jaartandtachnlkar
1973
1983
Uenjaar
gevestigd In Zandvoort
telefoon 143 65

P.A.H. Wijnands
afwezig vanaf
dinsdag 27 december tot
en met vrijdag
30 december
Dringende spoedgevallen
tel. 1 5832.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

J.G. Anderson
afwezig van 23 december
tot 11 januari
Waarneming:
Dr. R. Drenth
Dr. P. Flieringa
Dr. J.F. Zwerver

TE KOOP AANGEBODEN
gevoerde katoenen broeken
f 37,50; gevoerde chintzoveralls f 59,95, driekwart
gevoerde chintz-jassen
f 69,95 en verder: jurken,
truien, blouses, spijker- en
corduroy-broeken enz.
C. VAN BOEKEL DUMP
Noorder Emmakade 23
te Haarlem
t.o. St. Bavo aan de Leidsevaart. Geopend donderdag
van 10.00-21.00 uur, vrijdag
van 10.00 -17.00 uur, zaterdag van 10.00 -16.00 uur.
Tel. 023-323703 of 316257.

ketpc*!

GRO100900
\^^J
Informatie:
terredes Antwoordnummer 10546
hommes
's-Gravenhage
nedetland
Telefoon 070-637940

Kindermishandeling bestaat. Hoe lang nog
Kindermishandeling, daar praten we liever met
Aan het probleem van kindermishandeling kan
over in Nederland. Dat is jammer. Want met doodeen hoop gedaan worden. Ook dixir u. Hoe. dat staat
zwijgen help je geen enkel probleem uit de wereld, te lezen in een speciale folder. Dn kunt u aanvragen
Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

bij de Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling, Koningsplein 27 in Den Haag,
telefoon. 070-631923.

vrijdag 23 december 1983
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nog geen definitief nee of ja
van gs tegen circuit
Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben na het Breed Overleg
woensdagochtend tussen gemeente,
provincie en rijk, geen reden gezien
om hun standpunt ten aanzien van het
circuit te wijzigen.
De Grand Prix, zo luidt hun mening
in meerderheid, is geen uitzonderlijke
bedrijfsomstandigheid en moet dientengevolge aan de wet geluidshinder
voldoen. Voorzitter Sanders die de
pers na afloop samen met zijn miljeukollega de Boer te woord stond,
merkte op dat de wd-minderheid, die
gedurig voor een ontheffing gepleit
heeft, loyaal zou meewerken aan de
uitvoering van een definitief 'nee'.
Voor het zover is wordt het principebesluit van GS echter eerst voorgelegd aan de provinciale kommissies
van ruimtelijke ordening, miljeu, ekon.
zaken en sport. Het is 'uiterst waarschijnlijk' aldus Sanders, dat Gs zich
aan het oordeel van de provinciaal
gekozenen zal onderwerpen, hun
portefeuille er dus niet voor in de
waagschaal zullen stellen. De deur
staat met andere woorden nog steeds
op een kier voor de racebaanvrienden.
Gedeputeerde de Boer gaf hen nog
een zoethoudertje mee. De wet geluidshinder is er niet, zo meldde hij,
om het welk bedrijf dan ook onmiddellijk onmogelijk te maken. Het circuit krijgt tot 1988 de tijd om te voldoen aan de 55 decibel-grens. Als
een ontheffing uitblijft gaat het dan in
feite om een afbouwperiode voor de
Grand Prix. Alle partners in het overleg waren het er roerend over eens
dat de overige races in ieder geval
aan die lawaaigrens moeten voldoen.
Dat zal ondanks de geruststellende
woorden van cenav-zijde toch al
een heidens karwei worden.

Samen

tegen
de

Zuidafrikaanse
agressie
steun de
frontlijnstaten:

giro
26655
t n.v Bevrijdingsfonds
Komitee Zuideh|k Afrilia
O Z. Achterburgwal 173
1012 DJ Amsterdam
Telefoon 020-270801

burgerlijke stand

13 december -19 december 1983
gehuwd: Surja Michel Johan Otto
Kassenaar en Ingrid Spruit; Hermanus
ke ernstig bezwaar tegen de vervalter- Zeijlmaker en Beatrix Elisabeth
mijn van 4 jaar, dat zou het bestaan
Louisa Maria van Rooij; Daniel Franvan het circuit op voorhand ondergra- •ciscus Jacobus Al en Irene Reyes
ven. Tegen die tijd zo zei hij, is er
Licmo.
geen vergunning meer nodig'. We
geboren: Laura, dochtervan L.H.
volgen deze systematiek^niet alleen
Kalk en A. Bluijs; Leroy zoon van
in het geval Zandvoort, repliceerde
D. Spaans en T. Zwaag; Rosemarije
de Boer, het zou ook gelden voor
Maartje Elisabeth dochtervan R.G.
hoogovens of akzo. Voor het eerst
Challik M.M.E. Frijling.
lieten Gs daarmee doorschemeren
overleden: Mattheus Gerardus Thodat zij ook oog hebben voor de premas Grimbergen, oud 62 jaar; Pieter
cedentwerking van een circuitbeJoffer oud 54 jaar; Keham Artachki,
sluit.
oud 87 jaar; lan Edward Cliff, oud 42
jaar; Christiaan Gerardus van HaasHet staat inmiddels wel vast, en de
ter, oud 69 jaar.
gedeputeerden bleken zich daar terdege van bewust, dat er na een definitieve beslissing medio '84 menig
bezwaarschrift ingeleverd zal worden. Hoe de statenkommissies ook
zullen oordelen. 'Beroepsprocedures
dec
HW
LW
HW
LW
zijn zeker in miljeuzaken onvermijdelijk, zo wist de Boer uit ervaring. Er
24 06.22 14.22
zal nog heel wat water door de zee
18.37
02.38
25 07.11
stromen voor het circuit gered of af15.11
19.26
03.28
26
07.59 15.59
geschreven is. Intussen staat zowel
20.23 04.24
de 3 ton, het sinterklaaskado van de
27
09.00 17.02
21.30
05.31
gemeente aan de Cenav, als de kon28
10.06
18.08
22.46 06.46
traktverlenging in de ijskast.
29 11.20
19.22
08.05
30 00.02 08.05 12.27
20.27
31
01.07 09.07
13.25
21.25

waterstanden

gedeputeerde de Boer: circuit krijgt tot
1988 de tijd om te voldoen aan de wet
geluidshinder
Burgemeester Machielsen verklaarde
dat hij niet erg optimisties naar Haarlem getogen was. Hij was al blij dat
de opvatting van Gs geen onwrikbaar
gegeven was, omdat de statenkommissies nog uitstel van eksekutie kunnen geven. Wel maakte hij ter plek-

nieuwbouw gaf 't stekkie vleugels
Klaarblijkelijk geïnspireerd door het
in vervulling gaan komend jaar van
haar hartewens, een gloednieuw wijkcentrum in noord, heeft buurthuis
't Stekkie het initiatief genomen tot
uitbreiding van de aktiviteiten.
Er is een programma gemaakt, in opzet een soort mini-rekreade.dat de
zandvoortse kinderen de kans geeft
zich he.el aangenaam te verpozen tijdens de kerstvakantie. Volgende
week woensdag 28 december gaan
de deuren van 't Stekkie tussen 13.30
en 15.30 uur open voor kinderen van
6 tot 12 jaar, die zich willen uitleven
in het beschilderen van stenen, het
werken met feestmacaroni en allerhande spelletjes. Donderdagmorgen
29 december zijn de kleuters aan de
beurt voor speelse bezigheden tussen 10.30 en 12.30 uur. Diezelfde
dag maakt de jeugd van 7 tot 12 jaar
tussen 13.30 en 17.00 uur een uitstapje per trein naar het dierenasiel
in Oven/een.

12.00 uur. 's Middags gaan kleuters
van 4 tot 6 jaar tussen 13.00 en 16.30
uur per bus naar de Artisklas in
Haarlem. En tot slot van de schoolvrije dagen zal zaterdag 7 januari de
kleuterklup tussen 11.00 en 13.00 uur
in de weer zijn met spel en knutselwerk.

Deelname aan een van deze aktiviteiten kost per keer f 1,25. Voor de
genoemde uitstapjes naar het dierenasiel en de artisklas moeten (de ouders van) liefhebbers van te voren
kaarten afhalen bij 't Stekkie. Prijs
eveneens f 1,25, daar hoeft men het
niet voor te laten.

• Op 9 december overleed onverwachts op 69-jarige leeftijd de heer
S.C.S. Rijper, schoolhoofd van de
vroegere Julianaschool. De uit Soesterberg afkomstige heer Rijper werd
in 1953 aangesteld als onderwijzer
aan deze school, waar hij in 1958 het
toenmalige hoofd, de heer J. Kiewiet, opvolgde. De overledene heeft
zich met hart en ziel ingezet voor het
protestants christelijk onderwijs in
Zandvoort en een belangrijk aandeel
gehad in de totstandkoming van de
fusie tussen de Juliana- en de Wilhelminaschool. In 1971 werd hij benoemd
tot docent aan de Ds. W.j. van Elden
Scholengemeenschap in Haarlem,
waaraan hij vanaf 1972 tot aan zijn
pensionering als hoofd van de afdeling LEAO verbonden was. De
teraardebestelling heeft vorige week
woensdag plaats gehad op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat.

• Maandag 19 december werd aan
alle kursisten van de kursus eerste
hulp bij hartaanval het diploma geoefend helper uitgereikt. Het aantal
helpers neemt gestaag toe, steeds
meer mensen krijgen de reanimatietechniek onder de knie. Het maakt de
levenskans van de slachtoffers van
een hartaanval heel wat groter. In
januari gaat een nieuwe kursus van
start van 4 maal 2 lesuren. Plaats
van handeling is het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen.
Omdat er maar een beperkt aantal
kursisten per keer kan deelnemen
is spoedige aanmelding gewenst.
Bij de apotheek in Zandvoort of per
tel. 160 85 en 1 5456.

geen woningwetbouw in 1984

In het nieuwe jaar gaat het vakantieprogramma verder als de oliebollen
al ruim verteerd zijn en het tijdelijk
slaapgebrek weer ingehaald. Op
woensdag 4 januari kunnen lagere
school jongeren als artiesten in de
dop het glasschilderen beoefenen.
Donderdag 5 januari is het tijd voor
het 'levend ganzebord' van 10.00 tot

geen koerant op dinsdag
In verband met 2e kerstdag, maadag 26 december,
verschijnt a.s. dinsdag geen koerant.
De eerstvolgende editie komt uit op
donderdag 29 december a.s.

Tegelijk met het 3e kwartaaloverzicht van de dienst volkshuisvesting, dat
een totaal aantal zandvoortse woningzoekenden aangeeft van liefst 1675,
is ook de verdeelsleutel voor de gesubsidieerde woningbouw "bekend geworden. Voor 1984 heeft de badplaats 19 hat-eenheden toegewezen
gekregen -al bestemd voor Kijkduin- en 20 premiekoop-B-woningen.
Daarmee is de koek op. Het komend jaar kunnen er geen woningwetwoningen gebouwd worden en er is geen kans op verwezenlijking van de
Emm-bouwplannen aan Van Lennepweg en Van Speijkstraat. Een dramatiese situatie. Alleen al in het 3e kwartaal kwamen erzo'n 300 woningzoekenden bij, voor 2[3 alleenstaanden en 2-persoons huishoudens en het
einde van de stroom is nog niet in zicht.

Hulsmanhof voorlopig laatste woningwetprojekt

eanduoartee Noerortf

familieberichten

1x.huisvuil ophalen in kaart gebracht
N lef: alleen de zandvoortse neringdoenden krijgen in het nieuwe jaar te
rasken met wijzigingen in de vuitophaatdienst, maar ook de huls, tuinen keukenburgers. Nog maar eenmaal per week komt de dorpsschoonhsWsspecialist -vroeger vuilnisman
geheten- langs.
Metalen emmers zijn voortaan uit
den boze, de plastiek zak is verplicht.
De nieuwe wijkindeling treft de lezer
op bijgaand kaartje aan. Zuid (1)
wordt op maandag van het afval ontdaan, het centrum (2) op dinsdag,
oost en Bentveld op donderdag en
(nieuw) noord op vrijdag. Bij flatgebouwen met stortkokers zal het huisvun eventueel op andere dagen verwijderd worden, voor de bewoners
daar maakt het geen verschil.
Het zit er volgens het dorpsbestuur
dik in dat de reinigingskosten de komende jaren sterk zullen stijgen, verdubbelen misschien. De enige (gedeëltelijke) remedie daartegen is het
aanbod zo klein mogelijk te maken.
Dat kan o.a. gebeuren door een aantal voor hergebruik geschikte afvalstoffen gescheiden in te zamelen.
De glasbakken zijn een goed en geslaagd voorbeeld. 'De zak van Max'
en andere partikuliere instellingen
staan klaar voor tekstielresten. B en
w zijn aan het studeren op mogelijkheden om ook papier (denk eens
aan scholen en verenigingen), oude
metalen en komposteerbaar afval '
apart te vergaren. Een paar dingen
wist u al: overgebleven medicijnen
horen niet thuis in het kastje te staan,
maar bij de apotheek. Afgewerkte
olie moet terug naar de garage of
naar de gemeente. Voor alle inlichtingen: tel. 14841.

nieuws
kort & klein
. • Dechristendemokraten.die bij de
•algemene beschouwingen al enige
waarderende woorden hadden besteed aan de schrijvende pers, deden
het in de laatste raadsbijeenkomst
nog eens dunnetjes over. De aanwezige verslaggevers kregen een fles
goede wijn overhandigd. Om de
moeilijke uren, zo verstaan we dat,
waarin ze de niet aflatende woordenstroom van de 17 geachte afgevaardigden pogen samen te vatten,
enigszins te verzachten. Een geestrijk gebaar.
• Maandag 2 januari a.s. zal de traditionele nieuwjaarsreceptie ten raadhuize plaatsvinden. De burgerij en
vertegenwoordigers van het lokale
verenigingsleven kunnen er tussen
17.00 en 19.00 uur de dorpsbestuurders hun goede wensen of medeleven betuigen.

Op 27 december hopen onze ouders
de heer en mevrouw
J.F. van DEURSEN
en
E.Th. van DEURSEN-BöRGER

hun 60-jarige huwelijksfeest
te vieren.
Hun dankbare
kinderen
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zandvoort, december 1983.
Zandvoortselaan 129.
Gelegenheid om te feliciteren van
16.00-17.00 uur thuis.

kerkdiensten
glasbak

krakers moeten kijkduin
eind januari verlaten
De vice-president van het Haarlems kantongerécht, mr.Vrij, heeft geen genade
voor recht doen gelden. Overwinteren
in Groot Kijkduin is er voor de krakers
niet bij, al hoeven ze het pand niet op
stel en sprong te verlaten.
Ze krijgen 5 weken de tijd om een ander dak boven het hoofd te zoeken. Uiterlijk 31 januari, zo luidde donderdagochtend het vonnis in het kort geding,
dient de ontruiming zijn beslag te hebben gehad. Op straffe van een dwangsom van f.500,- per dag. Aan de uitspraak heeft mr. Vrij geen voorwaarden
verbonden, die de gemeente tot een tegenprestatie zouden verplichten. Voor
de zandvoorters onder de Kijkduinbewoners blijft overigens de toezegging
van wethouder Jongsma van kracht.
Tot 1 maart '84 kunnen ze gehuisvest
worden in een gemeentewoning. In die
periode zal via het puntensysteem beslist worden of ze als urgent aangeschreven staan.
Vqlgens de heer Sandbergen van de
dienst volkshuisvesting geeft de ontruimingsdatum voldoende ruimte aan de
gemeente om op tijd de sloop, het bouwrijp maken en de aanleg van de kelders
te realiseren. Over een paar weken wordt
de definitieve rijksbeschikking over subsidiering verwacht. Die wordt verspeeld
als niet binnen 4 maanden de eerste
vloer gereed is. Oponthoud is nog mogelijk door een strenge vorstperiode.

HERVORMDE KERK
zaterdag 24 december a.s.
23.00 uur: kerstnachtdienst
zondag 25 december a.s.
10.00 uur:ds.J.A.van Leeuwen
m.m.v. Herv.Kerkkoor.
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
zondag 25 december a.s.
10.00 uur: ds.M.E.Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 25 december a.s.
10.30 uur: ds.C.E.Offerhaus uit
Haarlem
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 24 december a.s.
20.00 uur: eucharistieviering met
jeugdkoor St.Agatha
24.00 uur: eucharistieviering m.m.v.
St. Caeciliakoor.
zondag 25 december a.s.
10.45 uur: plechtige hoogmis van
• Kerstmis.
maandag 26 december a.s.
10.45 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdiensf
worden 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
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023-32 0202 (dag en nacht).

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

belangrijke adressen.
rechter Vrij laat krakers niet overwinteren...
Ook moet men rekening houden met
een verzoek van de werkgroep huisvesting Zandvoort aan de Raad van State
om de bouwvergunning te schorsen.
Op 2 januari valt daar in den Haag een
beslissing over.Een groot aantal bezwaren zijn verder ingediend tegen de voor
bouw noodzakelijke onttrekking aan
het verkeer van Banckertstraat en dr.
Smitstraat. Erkenning van die bezwaren
ligt echter niet in de lijn der verwachtingen.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gameenteiekretarie
17947 Informatitburo vvv
023-242212 Automobielbadrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte'Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

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.

groeten uit zandvoort
Oorlogen

Bloedtransfusie

T TT

Donorwerving

Vluchtelingen

Hongersnood

HcmyDunant

Epidemieën

Rode Kruis Korps

Welfare

Aardbevingen

Wegenhulpposten

Rampen binnenland

OP IS OP. HELP!
GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

Tegen het einde van
de vorige eeuw ontstond een tendens
om op prentbriefkaart twee of meer
bezienswaardigheden in kadertjes te
plaatsen en deze
met zwierige krullen
of bloemen te verbinden. Een voorbeeld daarvan is
deze ansichtkaart uit
1900 met links het
Groote Badhuis en
rechts de villa's
Eveline en Dolly.

raad rook de geur van dennegroen
De raadsleden hebben j.l. dinsdag
vast een voorschot genomen op de
kerstvakantie. Zelden was het zo ruslig in het gemeentehuis, de agenda
< werd rap afgewerkt zonder veel be] ,-oering.
i
j Twee leden, die met hun stemverheffing de maandelijkse, bijeenkomst
plegen op te luisteren, waren afwezig
Pvda-er Toonen is op vakantie, Jaap
Koning van gemeentebelangen ernstig ziek. Hun verbale geweld kon ditmaal dus geen leven in de brouwerij
brengen. Zo kon het krediet voor
nieuwbouw van Kijkduin zonder veel
poespas doorgehamerd worden.
Evenals de onttrekking aan het verkeer van Banckertstraat en Dr. Smitstraat, de aanpassing van gas- en watertarieven en de verkeerssituatie
van Patrijzenstraat en omgeving.
De wijziging van de onroerend goed
belasting ontlokte vooral protest
aan socialist Aukema. Na het ingestelde onafhankelijke onderzoek is
de gemiddelde waarde van de panden verlaagd met 40%. Het zijn met
name de peperdure huizen die het
meest van de dalende marktprijzen
geprofiteerd hebben, niet de goedkopere woningen. Omdat de totale
opbrengst volgens het gemeentelijk
kasboek met 1 Y2% omhoog moet, stijgen de tarieven echter voor iedereen
met plm. 60% (f 3,72 i.p.v. 2,42 per
f 3.000.-). Konklusie van de pvda-er:
Zandvoort heeft 2 ton uitgegeven
aan taksatieonderzoek om juist,
de meest kapitaalkrachtigen te gerieven.

hier
staat
uw
brief
Ik ben boos.

vrijdag j.l. zag ik in uw blaadje
een berichtje over een of andere
Lapzwans die uit naam v.d. Kunst
tot een bezettingsactie overging
van ons cültureêlcentrum van een
'/> minuut.
Wat is dat voor gejoker met mijn
centen?
en verder zei gesubsidieerde
krankzinnige:
'Langer was gewoon niet vol te
houden, want het museumpie is
niet om aan te zien'. Hier wordt
onze historie met voeten getreden! Een prachtig voorbeeld van
renovatie wordt met stront besmeurd. Als vvd-er weet ik hoe
moeilijk de mensen het hebben in
het huidige college om, ondanks
hun banen in onroerend-goed,
auto handel en diagnoses-stellen,
toch ons dorp financieel gezond
te houden en de mensen te helpen
waar dat kan en dan krijgen we
nog te maken met deze kladderende laaienlichter, bah. Mijn raad
is ga eens werken voor je geld.

Het besluit van b en w om de ambtenaren glijdende werktijden toe te staan
levsrde verwarring op. 'De werktijd
bedraag 7,15 uur per dag', luidde een
van de zinssneden. Konsternatie bij
de werkers in de buitendienst, die altijd
8 uur per dag in touw zijn in tegenstelling tot hun burokollega's. Wat
waren de gevolgen voor het loon?
Aan de tand gevoeld door christendemokraat van As lieten b en w weten
dat er sprake was van een misverstand. De buitendienst levert voorlopig geen arbeidstijd in. Dat zou de
gemeente zeker f 150.000.- kosten.
'U had het eerder kunnen weten als
u even gebeld had', zei Machielsen in
volle ernst. De raad besloot het als

Wethouder Flieringa kondigde overigens aan dat in de toekomst werktijdverkorting onvermijdelijk is. De
verschillen tussen binnen- en buitendienst geven dan grote problemen.
Om die reden zullen er modellen
worden uitgewerkt om de werktijden
naar elkaar toe te brengen. Een dapper voornemen van de bewindsman
personeelszaken, dat nog heel wat
opschudding kan veroorzaken. Zijn
voorganger, de pvda-er Aukema, zag
er daarom destijds geen gat in.

Wij wensen u prettige kerst
en een heel gelukkig nieuwjaar
CLAUDIA, AB, M1LAN en FLORIAN

Vrijwillige Hulpverlening

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

rode kruis zandvoort
bracht gevarieerd kerstprogramma
In de mei: dennegroen sfeervol versierde Calvijnzaal van de gereformeerde kerk vond dinsdagmiddag de jaarlijke kerstviering van het Nederlandse
Rode Kruis plaats.
'Nadat de voorzitter van de afdeling
Zandvoort, de heer H.B.A. Mulder, in
zijn toespraak de taak van het Rode
Kruis, zowel dichtbij als in verre landen, had belicht sprak de sekretaresse van de kolonne, mevrouw Bosman, een woord van welkom tot de
talrijke gasten en tot hen die deze
middag wederom hun belangeloze
medewerking zouden geven aan een
zeer gevarieerd programma. Dat was
om te beginnen pastoor Voets, die in
een interessant verhaal vertelde

mevrouw Kraan-Meeth

over de eerste pastoor in Zandvoort,
Pieter van der Wielen, zoon van een
Haarlemse lakenwever, die in 1630
'Koekoeksduin' bij Vogelenzang stichtte en de zolder van het landgoed op
verzoek van zijn zoon, die meer voelde voor het priesterschap dan voor
de lakenweverij, ten behoeve van de
honderd rooms katholieken die Zandvoort in die tijd telde, tot kerk liet verbouwen. In 1631 vond op 'Koekoeksduin' de eerste kerstnachtdienst
plaats en niet alleen de rooms katholieke maar ook tal van hervormde
Zandvoorters hadden er best een
uur door de donkere duinen lopen
voor over om de mis bij te wonen.
Qok in het sprookje 'Het meisje met
de zwavelstokjes' van Hans Christian Andersen, dat het kolonnelid mevrouw Elfrink-Visser op voortreffelijke
wijze vertelde, stond de kerstnacht
centraal, evenals in het kerstspel dat
leerlingen van de Nicolaasschool onder leiding van mevrouw Van der
Meulen-Heijink opvoerden. Het was
een goede gedachte om de aanwezigen door het uitreiken van stencils
met de te zingen liederen bij het spel
te betrekken. Alle kinderen deden
het leuk, maar een ekstra kompli-

naam en adres bij de redaktie bekend

Koop nu
Rode Kruis

scherts op te vatten, als inleiding
wellicht op een komiese nieuwjaarsspeech van de'burgervader.

ment voor de twee buitenlandse
vrouwen en de drie herders is toch
wel op z'n plaats.
De pianobegeleiding bij de samenzang was bij mevrouw Wijnbeek-van
der Molen wederom in vertrouwde
handen, terwijl zij tijdens de thee- en
koffiepauzes als achtergrondmuziek
kerstliederen ten gehore bracht. De
vrijwilligsters van de afdeling Welfare
hadden zich bij de voorbereiding van
de kerstviering opnieuw danig geweerd en voor alle gasten een geurig
stuk zeep op originele wijze verpakt.
In haar dankwoord aan het slot van
de middag tot alle medewerkenden

betrok mevrouw Bosman behalve de
koster, de heer Camperman, ook de
Hema, die ieder jaar opnieuw de
kerstviering van het Rode Kruis financieel mogelijk maakt. Zelf mocht zij
uit handen van de penningmeester
van het Rode Kruis, de heer De Jong,
die haar de stuwende kracht achter
het gebeuren noemde, een fraai
bloemstuk in ontvangst nemen.
Een perfekt georganiseerde autorijdienst zorgde er voor dat alle gasten
na afloop weer veilig op hun basis
terugkeerden, mét het uiterst verzorgde fruitmandje dat iedereen bij
de uitgang kreeg aangeboden.

A.Rfanan
1948
1983
35 Jaar tandtachnikar
1973
1983
tianjear
gevestigd In Zandvoort
telefoon 143 65

P.A.H. Wijnands
afwezig vanaf
dinsdag 27 december tot
en met vrijdag
30 december
Dringende spoedgevallen
tel. 15832.

HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD
AFWEZIG
Bart van Bergen 27 en 28
december
Ade Scipio-BIüme 30 dec.
en 2 jan.
genoemde artsen nemen
gedurende de vakantieperiode voor elkaar waar.

zandvoort past profijtbeginsel
toe op kontaineraanschaf
Ondanks gemor van de zandvoortse
middenstand komen de rolemm_grs
en vuilkontainers volgend jaar onherroepelijk elke dinsdag bij de winkeldeur te staan.
Vanaf 1 januari a.s. rijdt de aangepaste vuilniswagen nog maar eenmaal per week langs om het bedrijfsvuil op te halen. Afval in nieuwe keurig afgesloten rolvérpakking wel te
verstaan, niet meer in losse zakken,
dozen of kistjes. In het hoogseizoen,
juni, juli en augustus willen de.vuilophalers wel een keer ekstra rijden,
op vrijdag. Tegen betaling uiteraard. Want het gemeentebestuur
is vast van plan de kosten van de
reinigingsdienst voor 100% te verhalen op de ondernemers.
Dat betekent ook dat de kontainers,
mini of maksi, door de bedrijven zelf
moeten worden aangeschaft. Er is
ruime variatie in maat en prijs. Rolemmers met een inhoud van 240 liter, wat overeenkomt met 6 plastik
zakken, kosten f 93.- eksklusief btw.
Te klein voor de meeste winkeliers,
dat laat zich raden. Zij kunnen hun
rommel beter kwijt in kontainers van
500 tot desnoods 1600 liter. Kosten
tussen f 740.- en f 1280.-. De vaste
reinigingsrechten die er bijhoren
zijn ook niet mis, van f 456- (rolemmer), f 696- voor de kleinste tot
plm. f 1750.- voor de reuzen onder
de vuillaadbakken. Wie er wielen met
remmen onder wil -in hellende straatjes ten zeerste aan te bevelen- betaalt iets bij.

De plaatselijke ondernemers blijven het
een dure grap vinden. De Handelsvereniging Hanze en de Horekabond menen
een alternatief gevonden te hebben dat
berust op samenwerking met het bedrijf
Trans Clean. Voor donderdag 29 december is een vergadering uitgeschreven in
hotel Keur om het plan dat aanzienlijk
goedkoper zou zijn, te bespreken.

WIJ
CENSE MAKELAARS O.G.
bemiddeling bij aan- en verkoop
onroerend goed
Fa. VERHOOG & VAN ASPEREN
beheer van flatgebouwen
CENSE ASSURANTIËN
alle verzekeringen & financieringen
ZANDVOORT HOUSING
SERVICE b.v.
bemiddeling bij huur en verhuur
flats en woningen in de vrije sektor
TELETOURS ZANDVOORT b.v.
reisbureau
ZEESTRAAT 30 - TEL. 1 95 44

hetfat!

\ TH
(W0100900
\^J
Informatie:
terredes Antwoordnummer 10546
hommes
's-Gravenhage
nedertand
Telefoon 070-637940

Als pleistertje op de financiële wonde
bleken de leveranciers van de fraai
bewielde bakken bereid hun produkt vanuit één centraal punt in Zandvoort te verkopen. Dat scheelt in
centen. Verzendkosten worden evenmin in rekening gebracht. Horekabedrijven kunnen hun voordeel doen
met de kosteloos toegankelijke
glasbakken in het dorp. Een aanzienlijke besparing en nog miijeuvrienlijk ook.

wensen iedereen
prettige feestdagen en een
voorspoedig 1984

Drukkerij
Oudt

Van'n gillende keukenmeid
naaren
gillende
sirene
is
soms
J

'& '

::ajjjiSklein.

stapje.. .

zoekt 'n goeie
OFFSETDRUKKER

Als u het nieuwe jaar vrolijk in de ogen wilt kijken,
kijk dan uit met vuurwerk!
Deze advertentie wordt u aangeboden door dit blad ui samenwerking mat de Stichting Ideële Reclame

bel voor het maken van een
afspraak 02507 -1 65 81

Het is bijna
1984.,.
de zomergidsen
liggen voor U
klaar bii:

Astma Fonds
kentgeen
adempauze...
Giro 55 O 55 Leusden

REISBUREAU
KERKMAN
Giotu KiiH'ht 20

. Z.indvnoii

TH.'tooM 02S07
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BOEKBINDERU - DRUKKERIJ
Fa. J. H. v. Westerhoven BV
Daken Zondaglaan 98 -Vogelenzang

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat 2 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 25 07

FAM1UEDRUKWERK - HANDELSDRUKWERK
Modelboeken - Vraag prijsopgave

VUILOPHAALDIENST
Wijziging wijkindeling
Met ingang van l januari 1984 zal het huisvuil niet meer tweemaal, maar éénmaal per
week worden opgehaald.
In verband daarmee is de gemeente in vier
wijken verdeeld.
In wijk l zal het huisvuil voortaan worden
opgehaald op maandag, in wijk 2 op dinsdag,
in wijk 3 op donderdag en in wijk4 op vrijdag.
Dezer dagen krijgen de inwoners van Zandvoort een folder in de bus waarin de wijken
staan aangegeven.
Ook het ophalen van grofvuil ondergaat
enige wijziging.
In wijk 1 wordt het grofvuil opgehaald op
de Ie woensdag van de maand, in wijk 2 op
de 2e, in wijk 3 op de 3e en in wijk 4 op de
4e woensdag van de maand.
Voor het ophalen van het bedrijfsvuil geldt
een aparte regeling.
Zandvoort, december 1983.
De directeur,
Ing. N. Wertneim.

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

J. BLUYS

Installatie bureau

B-Y.

Haltestraat 65, tel. 12060

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorhMit Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

9.W«rff

raija bakker

GaethuiapMa S
•B winkelcentrum
Nieuw Noord

Tol. 12129

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem »v
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

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

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

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstreat 33
tetofoonl 220*oM47 55

OPHALEN HUISVUIL
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 3 eerste lid van de Afvalstoffenverordening maken bekend dat zij hebben
besloten om het aantal dagen waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst
kunnen worden overgedragen of ter inzameling kunnen worden aangeboden met ingang
van l januari 1984 te wijzigen van tweemaal
per week in eenmaal per week.
Het besluiten daarbij behorende stratenlijst
(wijkindeling) liggen tot l februari 1984 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort,
op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Zandvoort, 22 december 1983,
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.

MEDISCH COMITÉ
NEDERLANDVIETNAM

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zy n voor elkaar.

Mvrr ui/urmulu ut>vr jff/utdViindfr *n uuf u doatuofl kunt dtii-n hunl u IMI/II iuittn fujdV VdVr/utidv &nJilinit Ct/uid/iuidW, posfkui 3HI.26QO \J D*l/l.

BLIJFT HELPEN

donderdag 29 december 1983
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dit op recyclingpapier gedrukt 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 kcerant 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

familieberichten
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°oen
"Een tevreden mens ging van ons heen"

Heden heeft de Heer tot Zich genomen na een kortstondige ziekte mijn
lieve man, onze zorgzame vader, groot-, overgrootvader, broer, zwager
en oom

optimisties

WILLEM VAN DER WERFF

echtgenoot van Hendrika Woltherina Kramer
op de leeftijd van bijna 80 jaar.

De uitstekende eindsprint van de ZVMvoetballers in de 1e kompetitiehelft
heeft menigeen een hart onder de riem
gestoken. Net nu het elftal goed op
dreef is valt echter de winterstop.

H.W.vanderWerff-Kramer .
Jaap en Leuny
Coos en Jaap
Rein en Grada
Truus en Engel
klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie

Trainer Willem Groen is er allesbehalve
gelukkig mee. 'Ik was liever doorgegaan,
zo meldt hij. Het wachten tot 15 januari valt hem zwaar. Het is overigens geenszins uitgesloten dat de spelers al een
.week eerder gras onder de voeten voelen in een return tegen Alcmaria. Evenmin een onverdeeld genoegen, want sommige ZVM-ers zijn, onwetend van een
mogelijke programwijziging, op vakantie.

2042 EK Zandvoort, 24 december 1983.
Tolweg 6 rood.
De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Groen wil best even terugblikken op de
rampzalige kompetitiestart. Het was een
deprimerende periode, zo zegt hij. Veel
wedstrijden hadden we beslist niet hoeven verliezen. Het heeft geen zin verwijten te herhalen, maar er werden teveel
persoonlijke fouten gemaakt, punten
weggegeven, moeilijk geskoord. Het begin viel ook niet mee omdat een paar
Groen: ziet vol vertrouwen uit naar eerste wedstrijd in het nieuwe jaar
steunpilaren als Pratt, v.d. Zeijs en Makau wegvielen. Ik heb het vorig seizoen
prachtige wedstrijden gezien, maar in
de laatste duels kon je de misere al zien.
Schorsingen, ruzies met de vorige trainer waren daar allemaal debet aan'.
'De spelers en ik begonnen met een schone lei en vol entoesiasme', aldus Groen.
De vriendschappelijke wedstrijden en
het bekerduel gaven goede moed. De
eerste wedstrijd tegen SVW pakte falikant verkeerd uit. Dat gaf een mentale
dreun. De forse nederlaag werkte lang
door en de relatie tussen Groen en de
spelers kwam onder druk te staan. Zijji
beslissingen werden hem niet altijd in
dank afgenomen. Zo hield hij keeper
Steffers een keer op de bank evenals
een al te luchthartige Buchel. De vaste
doelman van de meeuwen keepte vervolgens 'als een panter' tegen Ado'20.
De zege in die wedstrijd betekende een
keerpunt. De geprikkelde Buchel kwam
tot een schutterseksplosie in het gevecht
tegen Zilvermeeuwen.
ZVM is terug in de race. Voorspellingen,
daar waagt Groen zich niet aan. Maar
het is duidelijk dat het optimisme is
weergekeerd. 'Als we in dezelfde trant
doorgaan, kan er weinig misgaan, meent
de oefenmeester. Er is een vrijwel vaste
basis, de defensie is op volle sterkte. En
ik heb nu volledig inzicht in het spelersmateriaal. Tegenslagen blijven er echter
altijd. Zo is onlangs Rob v.d. Bergh door
zijn enkels gegaan. Daarentegen is Raymond Roode weer van zijn blessure hersteld. Zo.n eerste wedstrijd in het nieuwe jaar, mijmert Groen, dan moet het
meteen weer goed gaan, dat geeft vertrouwen'.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

VOORPLAAT:
KERKSTRAAT ROND
DE EEUWWISSELING

Na een korte maar moedige strijd is overleden onze lieve man, vader,
schoonvader en opa
JACOB KOPER

echtgenoot van Helene Engbers
op de leeftijd van 81 jaar.
H.E. Koper-Engbers
Hanneke en Barend
Klaas en Leida
Gina
Herman en Marja
en kleinkinderen

horeka wil busstation
op zwarte veld

'Wat willen we met Zandvoort, morgen,
overmorgen en in de toekomst'. Die
vraag stellen b en w van de badplaats
in de eerste alinea van de struktuurstudie.
Meerdere partijen, verenigingen, groepen
proberen op dit moment in navolging
van het dorpsbestuur een antwoord te
vinden. Er is enige haast bij, want eind
februari, zo is het plan, komt het uiteindelijke voorstel in de gemeenteraad.
Vóór die tijd buigen de kommissies zich
over de gelanceerde ideeën. Een van de
eerste reakties is geproduceerd door de
afdeling Zandvoort van de Horekabond.
De plaatselijke horekaffers nemen geen
blad voor de mond. Ze twijfelen niet
aan de goede bedoelingen van het kollegestuk, maar als schets van een toekomstig beleid is het onder de maat. 'Vrijblijvende aantekeningen in slecht nederlands' dat lijkt hen nog de beste omschrijving. Ze voelen er in tegenstelling tot b
en w weinig voor om in ijltempo de zuiderduinen vol te bouwen, zodra daartoe
de weg vrij is. Van een ronduit falend
beleid spreken ze als het de vvv betreft.
Goed bedoeld hobbyisme, mopperen ze,
verder gaat het niet. Zeker geen bijdrage aan de bloei van zandvoorts ekonomie, toch al een zorgenkindje. Want
regionaal onderzoek toont aan dat de
winkeliers onafwendbaar te maken krijgen met een teruggang in omzet. Hier
geldt met recht de wet der jungle, zo
stelt de horekabond vast, vreten of gevreten worden, de zwakkeren zullen het
onherroepelijk afleggen. Is het kollege
nog optimisties over de groei van het
binnenlands toerisme, de horeka boort
alle hoop de grond in. De vooruitzichten voor de komende jaren zouden juist
erg somber zijn.
Veel eigen kreativiteit heeft de lokale
afdeling gestopt in plannen om het centrumgebeuren aantrekkelijker te maken.
Daarvoor zijn simpele maar wel drastie-

2042 AX Zandvoort, 2>4> december 1983.
Nassauplein 1.

se ingrepen nodig. Volgens haar ideeën
kan het eenzijdig winkelaanbod met de
De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats
onvermijdelijke sluiting in minder lukrate Zandvoort.
tieve maanden beperkt worden. En dat
geldt ook voor de parkeerproblemen.
Het horekaplan omvat het hele gebied
rond het raadhuisplein. Het busstation •
aan de Louis Davidsstraat moet afgeDANKBETUIGING
broken en verplaatst worden naar het
Voor uw belangstelling en medeleven betoond tijdens de ziekte en
Zwarte Veld. Het vrijkomende stuk
na het heengaan van onze geliefde vader, grootvader en vader
wordt parkeerterrein en op woensdag
marktplaats vlak bij het dorpshart.
JAN ARIE PAAP
Meer parkeerruimte (in lagen)-wordt gebetuigen wij U onze welgemeende dank.
kreeerd door een deel van de huidige •
Uit al Ier naam:
busweg er bij te betrekken. Tegenover
Mevrouw H.J.G. Paap
deze autovriendelijkheid staat dat de
Grote Krocht versmald kan worden en
Zandvoort, december 1983.
omzoomd met bomen. De rotonde voor
het raadhuis verdwijnt, de Haltestraat
krijgt een nauwere rijstrook of gaat helemaal dicht voor het verkeer, evenals
het Kerkplein en de Kerkstraat. Als er
dan ook nog een fatsoenlijke fietsenstalling in de buurt komt, zal het centrum
HERVORMDE KERK
DOKTOREN
attraktief zijn voor burger en toerist.
Inlichtingen over de zondagsdienst
zondag 1 januari a.s.
Veel wandelstraten, maar toch blijft de
worden
verstrekt via het telefoonkern van Zandvoort per auto bereikbaar. 10.00 uur: Ds.J.A.van Leeuwen
nummer van uw huisarts.
Nieuwjaarsbegroeting
Andere organisaties zullen straks zeker
WIJKVERPLEGING
volgen met ideeën en kritiek op de struk- GEREFORMEERDE KERK
'sAvonds, 's nachts en in het weekeim
tuurplannen. De dorpsnotabelen krijgen
tel.023-313233
zondag 1 januari a.s.
er nog handenvol werk aan.
10.00 uur:Dr.M.E.Brinkman
APOTHEEK
PROTESTANTENBOND
Zeestraat Apotheek, A. van
Geen dienst in de Brugstraat
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

kerkdiensten

medische dienst

waterstanden

dec

HW

LW

HW

LW

30
31

00.02
01.07

08.05
09.07

12.27
13.25

20.27
21.25

jan.
1
2
3
4
5
6
7

HW
02.00
02.41
03.20
04.01
04.37
05.08
05.49

LW
10.02
10.43
11.21
12.01
12.37
13.07
13.47

HW
14.13
14.53
15.29
16.05
16.43
17.19
17.58

LW
22.14
22.53
23.29
00.03
00.41
01.18
01.58

koerant volgende week alleen op vrijdag
IN DE EERSTE WEEK VAN 1984 VERSCHIJNT DE ZANDVOORTSE KOERANT ALLEEN OP
VRIJDAG 6 JANUARI. VERVOLGENS WEER IEDERE DINSDAG EN VRIJDAG.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 31 december a.s.
19.00 uur: eucharistieviering
met overweging
zondag 1 januari a.s.
10.45 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang.

adviesdiensten
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

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatiebyro wv
023-242212 Automobielbedrijf
. Flintarman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
•n magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuw*
•n gebruikte Renaulti
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

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

eanduoortee NaerwV

eanduaartee Naerartf
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GROENENEIN B.l»
WIJ WENSEN U IN 1984 EEN
PROBLEEMLOOS JAAR. MAAR...
MOCHT HET TOCH NODIG ZIJN DAN STAAN
ONZE MEDEWERKERS VOOR U KLAAR.
Centrum voor vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort
Telefoon 173 73

wenst iedereen veel geluk in 1984

Drogisterij en Kapsalon
GOOSSENS
wenst haar kliëntele
een prettige jaarwisseling

ma t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

AFAFA Fitness & Gevechtssporten
wenst ieder een sportief en gezond 1984

Rij uw goede voornemens hoor natuurlijk ook
-dgelmatige sporttraining op het welbekende
adres: Brugstraat 17.

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31
Tel. 1 3513
WENST KLIENTEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

5
C

KERK8TR.20

•

*(&%* Oan "Decittsera bo
wenst iedereen een goed 1984

democratisch goed

De Nederlandse Hartstichting
af d. Zandvoort
wenst haar begunstigers een gezond
hart toe in het komend jaar.

A

\

de woningbouwvereniging
EENDRACHT MAAKT MACHT
wenst al haar
huurders en huursters
een voorspoedig 1984 toe

BOUWONDERNEMING LUITEN B.V.
Hannie Schaftstraat 150
2033 PS Haarlem
Telefoon 023 - 35 04 68 / 35 00 23
WENST
IEDEREEN EEN GOED
1984
ISOTREK B.V.
Hannie Schaftstraat 150
2033 PS Haarlem
Telefoon 023-32 3513
WENST IEDEREEN
EEN GOED
1984

WINKELCENTRUM NW.NOORD

La Bonbonnière
haltestraat 39a

wenst alle bekenden
prettige feestdagen

KERKMAN
WENST

veel plezier in 1984

U
EEN

casino
royaal
De CDA-fraktie
Richard van As en
Peter Ingwersen
wenst u een gezegend en
goed 1984

c'estbon

Reisbureau
Grote Krocht 20, tel. 12560
Zandvoort

wenst iedereen een
goed 1984

14597, Zandvoort

basketbaivereniging
THE LIONS
wenst leden, donateurs
en adverteerders
een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar

Alle pvda'ers
cda'ers
wd'ers
gem. belang'ers
d'66'ers
alsmede onze kiezers en
en ons enig lid H.P. te B.,
kortom iedereen,
wensen wij een zeer
gelukkig 1984!
Inspraak Nu.

WIJ WENSEN
ALLE CLIENTÈLE, VRIENDEN
EN BEKENDEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

k tel.

wensen een ieder
een voorspoedig 1984

TEI1M36

speciaalzaak voor herenmode
en herenkleding
wenst alle kliënten een
VOORSPOEDIG 1984

Kerkstraat 2a

kantoor-, boekhandel en sigarenmagazijn
36-ecfct"

zandvoort

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING,

Z-Oes, Rinus en Lambert
van

wenst kliënten

>

GOEDE REIS
DOOR 1984

alle goeds
in 1984

PAAP
Potgieterstraat 24
Tel. 12865

Wenst cliënten, vrienden en
bekenden een gezond en
voorspoedig nieuwjaar

Drukkerij
van Petegem B.v.
KERKPAD 6
telefoon 12793

De bouw- en Houtbond FNV
wenst alle leden en federatievrienden
een voorspoedig 1984

LAAT DE DUINEN OOK IN 1984
GROEN BLIJVEN

wenst haar kiezers een
voorspoedig 1984

wenst

kliënten en vrienden
een

voorspoedig
nieuwjaar

J. Portegies - Schoenservice

PARTIJ
GEMEENTEBELANGEN

vrienclen

W kenniSSBH

Brood- en banketbakkerij

Kerkstraat 32 - telefoon 12234

steun ons werk:
Stichting Behoud Kostverlorenpark
J.P. Heyeplantsoen 8 - postgiro 4088252
Stichting Bescherming Duinlandschap
Vondelkade 28 - Heemstede ABN-nr 565919776

wenst kliëntele en vrienden
een voorspoedig 1984

Autobedrijf

rinko
fam. jongsma
en medewerkers
veel geluk

wenst kliënten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

Opticien

Tweewieler-specialist
VERSTEEGE B.V.
HALTESTRAAT 18
TELEFOON 14499
Wenst
al zijn kliënten, vrienden en bekenden

een VOORSPOEDIG 1934

Bakker
v.d. Werff
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum nw. noord

wenst u allen met
elkaar een gezond en
een gelukkig nieuw jaar

A. G. Slinger

Grote Krocht 20 a - telefoon 14395
wenst zijn kliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1984

haltestraat 35
wenst u een sportief
1984

De Fam. Jan Termes
wenst alle inwoners van Zandvoort
een kerngezond en vredelievend
1984

VIP videotheek
zeestraat
wenst iedereen
geen bandeloos

Folklore Vereniging
"DE WÜRF"
Wenst jeloi allegaer
veul heil en zege in t
nieuwe jaar

1984
TOPSLAGERIJ

BESTUUR en KOMMISSIE
VAN ZANDVOORTMEEUWEN
GROETEN ALLE LEDEN
EN SUPPORTERS

Vreeburg
Haltestraat 54
wenst cliënten een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar

kring
TOVER
werkt aan voorspraak bij vrouwe
FORTUNA
voor al haar kliënten in
1984

koffieclub
CHANTAL
SOUHAITE
a sa clientèle
U N JOU E UX 1984

het bestuur van
Zandvoortmeeuwen afd. Handbal
wenst leden, vrienden en bekenden
een voorspoedig en sportief 1984

DeWD
afd. ZandvoortBentveld
wenst u een
voorspoedig en gezond

1984

DEVW
GAAT ONDANKS ALLES
TOCH OPTIMISTIES

1984
IN.

Wij wensen u een sloopvrij nieuwjaar zonder
politie-terreur, wethoudersspekulaties, wd-manipulaties, demokratie-verkrachting, korrupte dorpsbestuurders, inkapabele ambtenaren, gesubsidieèerde prestigeprojekten,
waarin een einde gemaakt wordt aan de woningnood, de vergrijzing en de verzieking van
Zandvoort.
Met één been in Kijkduin en één been in het graf
hopen we dat U nog vaak last van ons zult hebben.
zandvoortse autonomen en kraakster

De Zandvoortse Fietscrossvereniging
WENST IEDEREEN EEN GEZOND
EN SPORTIEF 1984

Wij wensen u allen dat ook.

Ook in het komende jaar
zijn uw stem en
solidariteit
ons enig wapen
tegen een rechts beleid
De PvdA wenst u
een voorspoedig en
gelukkig 1984

JOKE en WIL
wensen al hun klanten een proper
en voorspoedig 1984

Het Zandvoorts Mannenkoor
wenst leden en begunstigers
een zangrijk 1984

wassalon

wasuniek
HALTESTRAAT 63b
tel. 14417

De Watersportvereniging
Zandvoort
wenst leden en bekenden
EEN GOEDE VAART DOOR

1984

De Zandvoortse Postzegelclub
WENSTALLE
VERZAMELAARS
EEN GOED 1984

^voo^
1/v-;5*

wenst alle leden en allen
die de brigade een goe\
hart toedragen
een gezond en veilig 1981A

