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Grolf baanplan voor
ostverlorenpark
ij Raad van State

Directeuren uiten ongerustheid tijdens nieuwjaarsspeech

Rijks-bezuinigingen drijven
bejaardenhuizen in 't nauw

ZANDVOORT - De project|mtwikkelaar, die begin dit
ir vergunning vroeg om in
het Kostverlorenpark een
lolfbaan aan te leggen, is teïen de afwijzing hiervan in beloep gegaan. De zaak is voor|;elegd aan de Raad van State.
De aanlegvergunning voor een
lolfbaan, plus de bouwvergunning
[oor een clubgebouw, een beheerlerswoning en vakantiewoningen
];aren door de gemeente geweigerd.
Dk de beroepsschriften van de heer
)e Raad uit Noordwijk werden door
et college niet-ontvankelijk resectievelijk ongegrond verklaard.
De Raad legde zich hier niet bij
eer en heeft een beroepsschrift inediend bij de afdeling Rechtspraak
an de Raad van State. Naar aanleiiing van een verzoek van de voorziter van deze afdeling, daterend van
december 1987, zal het College van
Jurgemeester en Wethouders tegen
iet beroep een verweerschrift indielen. Daarnaast zal te zijner tijd een
|ioorzitting worden
gehouden,
vaarbij partijen hun standpunten
hader uiteen kunnen zetten.

;ld ontvreemd
lit pension
ZANDVOORT - Uit een pensionkamer werd zaterdag geld
gestolen van een Duitse gast.
Iet betreft ƒ200,- Nederlands
jeld en honderd Duitse marcen.

ZANDVOORT - De Zandvoortse bejaardenhuizen raken financieel danig in de knel
door de bezuiningen van de
Rijksoverheid. Zo moet het
Huis in de Duinen dit jaar
twee ton bezuinigen en Huis in
het Kostverloren ƒ150.000,-. De
directeuren van beide bejaardenhuizen spraken hierover in
hun nieuwjaarsspeech hun
ernstige bezorgdheid uit. "De
rek is eruit!", aldus J.H. Brabander, directeur van het
Huis in de Duinen.

De zwemmers van Rapido '82 vonden de temperatuur van het zeewater wel meevallen.

Hoewel de temperatuur voor de tijd van het jaar niet
bepaald laag was, zorgde een stormachtige zuidwestelijke wind, met kracht acht voor onaangename omstandigheden langs de Zandvoortse kust. Desondanks
hadden enkele honderden toeschouwers de 'stoute
schoenen' aangetrokken, waarna zij samendromden op
en vóór de Rotonde. Daar werden vanuit dikke jassen

de verrichtingen gadegeslagen van de tientallen durfals, die in zwembroek of badpak de kou trotseerden.
Als gebruikelijk begon men rennend met een flinke
warming up, waarna de zwemmers het koude water
indoken. Luid applaus van het publiek volgde, toen
men het zelfs waagde, enkele keren kopje onder te gaan.
Hoewel het op strand koud was, vonden deze eerste
badgasten van het jaar de temperatuur van het water
erg meevallen. Deze werd geschat op ongeveer twaalf
graden.
Onder de zwemmers bevond zich de zevenenvijftig-jarige Ok van Batenburg, die dit zwemfestijn met
vereniging Njord '59 voor het eerst in 1959 organiseerde. Toen deze vereniging fuseerde met D.W.R., werd de
organisatie overgenomen door Rapido '82.

piaconessenhuis en Mariastichting
vormen één ziekenhuis-organisatie
ZANDVOORT - De Haarlemse ziekenhuizen Diaconessenhuis en Mariastichting
hebben besloten te fuseren. De
reden hiervan is, dat in opdracht van het ministerie van
W.V.C, het aantal bedden in de
regio Kennemerland moet
worden teruggebracht. Door
de fusie voorkomt men verkleining van het functiepakket,
afname van de kwaliteit van
de zorg en verlies van specialistenopleidingen.
Door de inkrimping zou het Dia:onessenhuis het aantal bedden terug moeten brengen van 300 naar
226, de Mariastichting van 506 naar
378. De fusie moet door een intensieve samenwerking leiden tot één ziekenhuisorganisatie met een klinische capaciteit van 604 bedden,
functionerend op twee locaties.
Voor de patiënten en huisartsen
zal er in 1988 nog niets veranderen.
Ook nadat op l januari 1989 de fusie
een feit is geworden, zullen beide
luizen in gebruik blijven. Alleen
met dit verschil, dat van sommige
specialismen, die thans in beide zietenhuizen aanwezig zijn, de klinische afdelingen op één van beide
locaties geconcentreerd worden. Dit
vindt plaats vanaf 1989. Voor het
zover is, zullen alle belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd.
Het fusieziekenhuis zal niet gekoppeld zijn aan een specifiek kerkgenootschap, maar in statutaire
doelstelling en werkwijze in belangrijke mate geleid worden door christelijke waarden. Het krijgt een 'interconfessionele' identiteit, omdat
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Nieuwjaarsduik luidt 1988 in

ZANDVOORT - Traditiegetrouw is voor de
achtentwintigste keer het nieuwe jaar pp l
januari weer ingeluid met een koele duik in de
Noordzee. Ongeveer zestig moedige leden van
de Haarlemse zwemvereniging Rapido '82 traden hiervoor 's middags tegen twee uur aan op
De dieven hadden zich toegang tot het strand voor de Rotonde.

|het pension verschaft, door de
poortdeur open te breken. Daarna
[troffen zij een achterdeur, die niet
op slot was. De dieven konden hun
ang gaan en goederen uit de keulen en slaapkamer ontvreemden,
|terwrjl de pensionhoudster lag te
slapen.

Oplage: 4.500

Editie:30

het Diaconessenhuis een protestantse en de Mariastichting een
rooms-katholieke signatuur heeft.
De werkzaamheden van de ziekenhuispastores zullen een integraal
onderdeel vormen van het proces
van verzorging en behandeling, zo-

als dit ook thans in beide huizen het
geval is.
De staatssecretaris van W.V.C,
had in 1984 te kennen gegeven, de
reductie door te willen voeren, omdat er in deze regio een overschot
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Commissie PW
vergadert
ZANDVOORT - De Commissie voor Publieke Werken
komt vanavond, donderdag 7
januari, in openbare vergadering bijeen.

Onbehoorlijk
'Onzorgvuldig, onbehoorlijk en
niet te accepteren' noemt mevrouw
B.C.C.M. van Dril, directrice van
Huis in het Kostverloren, de handelwijze van de overheid. Met name,
omdat hierdoor de gevolgen van de
strijd tussen de landelijke en provinciale overheid, minder subsidie
dus, 'afgewenteld worden op de individuele bejaardentehuizen'. De realiteit niet uit het oog verliezend, zag
Van Dril zich genoodzaakt, tijdens

De agenda van de commissievergadering luidt als volgt:
1. Mededelingen vanuit het gewest;
2. Voorbereidingsbesluit t.ta.v. manege en clubhuis nabij Prof. Zeemanstraat; 3. Krediet ƒ16.975,- t.b.v.
vervanging verwarming remise
PW; 4. Uitvoering werkzaamheden
niet gesprongen explosieven in 1988
en 1989; 5. Krediet ƒ23.000,- vervanging verkeerslichten-installatie; 6.
Wat verder ter tafel wordt gebracht;
6b. Vervanging leden welstandscommissie; 7. Ter kennisneming
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en wordt zoals gebruikelijk gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis, ingang Haltestraat.

Nieuwjaarswens Burgemeester Machielsen

19,95
Boucherie
Culinaire
Grote Krocht 7,
ZANDVOORT

ZANDVOORT - Ten aanzien
van het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied tussen
Raadhuisplein en Dorpsplein,
blijkt nog veel onduidelijkheid
te bestaan. Ook de hoorzitting
die hiervoor dinsdagavond
werd gehouden, heeft hierin
weinig verandering gebracht.
Wethouder Van Caspel zei
daarom toe, dat het bestemmingsplan nog een week op het
Raadhuis ter inzage ligt, waarna men eventueel nog schriftelijk bezwaren kan indienen. Zo
De achtergevel van het Circustheater geprojecteerd op het Gasthuisplein.
ook liggen de plannen voor het standscommissie al is goedgekeurd, Daarentegen waren er ook positieCircustheater nog ter inzage. wel 'paste' tussen de bestaande be- ve geluiden te horen. De heer Waterbouwing, vooral de vijftien meter
hoge achtergevel aan het Gasthuisplein. Door het bestemmingsplan
wordt hier en daar hoogbouw tot
twaalf meter mogelijk gemaakt, met
een extra mogelijkheid tot vijftien
meter. Het gebouw is ontworpen
met een opvallend voor- en achtergevel, vooral om het publiek te trekken.
Daarnaast had men zo zijn twijfels
omtrent het idee, dat het Circustheater, met onder andere een amusementshal en een klein zaaltje voor
optredens of film, wel imagoverbeterend voor Zandvoort zou zijn. Daarnaast wees dominee Van Leeuwen
van de Hervormde Kerk op de nadelige gevolgen van speelautomaten,
die verslavend kunnen werken.

haar speech melding te maken van
de zorgen, 'die ons, bestuur, directie
en staf, zwaar op het hart drukken'.
Hoe een en ander zich verder zal
ontwikkelen, is volgens haar nog de
vraag.
"Wij zullen met uiterste zorg de te
verwachten kosten en baten opstellen en voorleggen aan de Provincie",
aldus Brabander. Hiermee hoopt
men de overheden alsnog op andere
gedachten te brengen. Volgens de
directeuren van H.I.K. en H.I.D.
staat in ieder geval wél vast, dat een
goede basiszorg voor de bewoners
gehandhaafd moet blijven, en dat
men zal trachten, het werk zo goed
en intensief mogelijk te doen.

ADVERTENTIE

Meningen verdeeld over Circustheater

De meningen van het in groten getale opgekomen publiek waren zeer
verschillend, vooral ook ten aanzien
van het plan voor het Circustheater
tussen Kosterstraat en Gasthuisplein. Zoals te verwachten op een
hoorzitting waren meer stemmen tegen dit plan te horen, dan voor. Maar
beide werden geuit.
In eerste instantie was de hoorzitting georganiseerd voor het bestemmingsplan. Dit is opgesteld, om
ruimte en richting te scheppen voor
eventuele nieuwe ontwikkelingen in
dit gebied. Een aantal bewoners was
bang, dat hierdoor in de toekomst
onder andere meer horeca-bedrijven
in het centrum geopend zouden kunnen worden, met meer overlast als
gevolg. Wethouder Van Caspel kon
Datum
HW
LW
HW
LW niet garanderen, dat dit niet het ge7 jan
05.29 01.06 17.40 13.10 val zou zijn, maar verzekerde de toe8 jan
06.04 01.32 18.17 13.41 hoorders van een voorzichtig beleid
9 jan
06.38 02.02 18.53 14.16 van de zijde van het College van Bur10 jan
07.11 02.35 19.29 14.54 gemeester en Wethouders.
Het Circustheater was ook onder11 jan
07.48 03.12 20.10
15.36
12 jan
08.33 03.55 21.06 16.23 werp van gesprek op de hoorzitting,
13 jan
09.31 04.49 22.10 17.19 omdat dit plan van Play-in B. V. aan14 jan
10.42 05.58 23.16 18.26 leiding was geweest tot het ontwer15 jan
11.52 07.13 --.- 21.07 pen van het bestemmingsplan. Ook
ten aanzien van dit theater bestonMaanstanden: dinsdag 12 jan.
den nogal wat bedenkingen, vooral
LK 08.04 uur
wat betreft het uiterlijk. Een aantal
Doodtij: 14 jan. 10.42 uur
t aanwezigen vroeg zich af, of het opNAP + 70 CM.
i vallende gebouw, dat door de Wei-

Hoewel de nieuwjaarsrecepties
maandag in Huis in de Duinen en
Huis in het Kostverloren, kortweg
H.I.D. en H.I.K., in een gezellige
sfeer plaatsvonden, zagen beide directeuren zich genoodzaakt de
noodklok te luiden vanwege de bezuinigingen. "Helaas kan ik voor dit
komend jaar geen optimistisch verhaal vertellen", aldus de heer Brabander. "Zoals het zich nu laat aanzien, zullen wij dit jaar ongeveer
ƒ200.000,- moeten bezuinigen, terwijl het voor de hierop volgende jaren nog niet afgelopen is". 'De rek is
eruit', temeer doordat er in de afgelopen twee jaar al fors bezuinigd is
binnen zijn organisatie. Vorig jaar
was hier ook al een bedrag van twee
ton mee gemoeid.
Noord-Holland is één van de provincies waar de bejaardenzorg flink
moet inleveren, als gevolg van de
Wet op de Bejaardenoorden. Andere
krijgen juist méér. "Binnen de organisaties die met ouderen te maken
hebben, vindt men dat de bezuinigingswoede van minister Brinkman
veel te ver gaat", aldus Brabander.
Bovendien vindt volgens deze instanties de verdeling van gelden
plaats, met een onjuiste toepassing
van percentages. "Er zijn provincies

die geen extra geld nodig hebben en
het toch krijgen. Andere provincies,
waaronder Noord-Holland, krijgen
te weinig subsidie". Zowel het H.I.D.
als het H.I.K., respectievelijk met
tweehonderd zestig en ongeveer
honderd zeventig ouderen, behoren
tot de zestig procent van alle bejaardenhuizen in Noord-Holland, die
moeten bezuinigen. Voor dertig procent van de huizen blijven de inkomsten gelijk, terwijl tien procent
er iets op vooruit gaat.
Tijdens zijn speech legde Brabander uit, geen onrust te willen wekken, maar wel 'de vinger op een onrechtvaardige situatie' te willen leggen. "De minister en de ambtenaren
op het ministerie hebben hun mond
vol over 'de zorgzame samenleving'.
Ik durf de stelling aan, dat als dit zo
doorgaat, er één part van die samenleving niet zorgzaam wordt behandeld, en dat zijn de ouderen die wij
willen verzorgen". Wél stelt hij, dat
het onvermijdelijk is, dat er, daar
waar nodig en mogelijk, bezuinigingen worden doorgevoerd. Maar
waar deze gevonden moeten worden, is volgens hem nog onduidelijk.
"Er zal wat franje verdwijnen", aldus Brabander. Uit zijn woorden
valt op te maken, dat de bezuinigingen hoogstwaarschijnlijk niet doorgevoerd kunnen worden, in de mate
waarin zij zijn aangekondigd.

drinker verklaarde dat er op die locatie altijd al een horeca- of vermakelijkheidsvoorziening was gevestigd, en dat dit in het verleden nooit
problemen had gegeven. Reacties
vanuit het publiek, waarbij het plan
een goed initiatief werd genoemd,
werden door een deel van de aanwezigen met applaus beantwoord.

ZANDVOORT - Op verzoek van het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft burgemeester Machielsen wederom een nieuwjaarswens geschreven. Voor de laatste
keer, want de burgemeester
zal per l maart met pensioen gaan en afscheid nemen
van de gemeente Zandvoort.
Ook hem wensen wij een
goed 1988 toe. Op één van de
binnenpagina's vindt men
nieuwjaarswensen van de
Zandvoortse fractievoorzitters.

Werk in uitvoering
De achter ons liggende zomer
was goed van slag en de winter
tot op heden toont geen wintergezicht. Een en ander klopt dus
niet, maar één ding is wel zeker:
op l januari was het Nieuwjaarsdag 1988, zoals elk jaar achter ons
en voor ons een oudej aarsviering
kent. En op de eerste dag van het
nieuwe jaar nemen wij ons voor,
flink de mouwen op te stropen.
Op zo'n dag blaken wij van ener-
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gie en strijdlust. Wij gaan er tegenaan, nog beter dan vorig jaar.
Het is dan ook dringend nodig
dat Zandvoort zijn mouwen opstroopt. Er is een hoop werk te
doen als Zandvoort tenminste
rond het jaar 2000 een fiere en
aantrekkelijke badplaats voor ie-

ADVERTENTIE

Autokrakers
weer actief

ZANDVOORT - Auto's waren afgelopen zondag blijkbaar weer erg in trek bij autokrakers. Op het politiebureau
Volgens wethouder Van Caspel kwam een aantal meldingen
zouden de op- en aanmerkingen wor- binnen.

den genoteerd en meegenomen in de
overwegingen van het College van
Burgemeester en Wethouders. Om
de Zandvoorters nog de gelegenheid
te geven, zich in een en ander goed te
verdiepen, zullen de plannen nog enkele dagen ter inzage liggen op het
Raadhuis.

• Burgemeester H. Machielsen

Op drie plaatsen waren de kraker
actief, in de Lorentzstraat, waar de
poging mislukte, in de Celciusstraat
en op het Ir. Friedhoffplein. Op deze
twee locaties werden autoradio's
ontvreemd, in één geval gecombineer met een cassetterecorder.

OP DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
NU 50% KORTING
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Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

dereen wil zijn. Trots op zijn verleden, trots op zijn vernieuwing,
boeiend en aantrekkelijk voor
toeristen uit binnen- en buitenland, in de zomer en in de winter.
Op verschillende plaatsen in
ons dorp wordt gespit en gegraven. In het centrum waar vroeger het vermaarde Bouwes hotel
stond, en in Noord, waar naast
woningbouw enige grote projekten tot stand zullen komen die
van grote betekenis kunnen zijn
voor de economische ontwikkeling van Zandvoort. Er is een
hoop werk te doen om Zandvoort
weer mogelijkheden voor de toekomst te geven. In het dorp moet
je kunnen wonen, maar ook kunnen werken en je brood verdienen.
Beste mensen, aan de slag met
opgestroopte mouwen, want
Zandvoort is het waard om er
hard, ja keihard voor te werken;
er moeten vele dingen aangepakt
worden in Zandvoort, gezamenlijk. Hierbij is geen plaats voor
behartiging van het eigen belang.
Alle lezers en lezeressen van
het Zandvoorts Nieuwsblad wens
ik een boeiend en gezond 1988 toe.
H. Machielsen

Alle Lammycoats

25% KORTING
DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
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FAMILIEBERICHTEN
Op 26 december 1987 is onverwacht overleden
mijn goede echtgenoot en onze fijne vader
Jan Keman
geboren op 2 januari 1905 in Amsterdam.
Hij was een bijzonder mens.
Wij zullen hem niet vergeten.
De crematie heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.
Correspondentie-adres:
Postbus 5, 2040 AA Zandvoort.
Liever geen bezoek
Zandvoort:
A. G. Keman-Hermans
D. L. Keman
Weesp:
J. E. Keman
M. M. Kaersenhout

Onze zoon, vriend en kleinzoon
Jerry Ten Cate
overleed op 29 december door een noodlottig ongeval.
Hij werd slechts 22 jaar.
Zandvoort:
Fam. A. Ten Cate
Ellen
Mevr. H. C. Kluck-van der Aar
Corradres: Hogeweg 22/23
2042 GH Zandvoort
De crematie heeft op zaterdag 2 januari plaatsgevonden in het crematorium Westgaarde te Amsterdam.

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

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

OPRUIMING
Vele restanten nu met
aantrekkelijke korting bijv.
KOLBERTS vanaf

98,-

PANTALONS vanaf

49,-

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huweli]k, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

N. Bakels
federatiebelastingconsulent
te Zandvoort
kW

« _ M l IX- » W l t

F. Jonker
federatiebelastingconsulent
te Haarlem
lü

| | Cl UI ld

l l

zijn met ingang van 1 januari 1988 gaan samenwerken onder de
naam:

BAKELS & JONKER
Federatie-belastingconsulenten
De kantoren blijven gevestigd te:
2041 KM Zandvoort
Van Speijkstraat 14
telefoon: 02507-12693

PULLOVERS vanaf

29,-

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:

OVERHEMDEN vanaf
STRETCH CORDUROY
PANTALONS vanaf

25,-

- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens

JACKS vanaf

69,
59,

enz. enz. enz.

De VVD afd. Zandvoort

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT

in café DE GNOOM
Kerkpad 3
op 11 januari a.s. van 19.00-21.00 uur

U bent van harte welkom

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

Complete
schoonheidsbehandeling

In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.
Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

Wegens enorm
sukkes
stormvast kapsel
met permanent

85,*

nu voor

75,-

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.
PASSAGE 20, TEL. 16309

UITNODIGING

LOGOPEDIE

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 1 2 januari 1 988 schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere
woningen kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen
in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in
de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1 . Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van
de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 15 januari a.s.
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK JANUARI 1988
4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ 693,69 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, c.v. en lift.

1. Aangeboden

Gevraagd

: Kleinere woning

11 januari a.s. om 20.00 uur in het
2. Aangeboden

gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen, Zandvoort.
Mevr. l. Schravenmaker,
logopediste spreekt over het
onderwerp „logopedie, meer dan
spraakles".

U komt toch ook?
Nieuw in Haarlem

1-kamerwoning (begane grond)
DR DE VISSERSTRAAT
huur ƒ323,17 per maand .Bestaande uit: woon-slaapkamer, douche,
c.v. en berging.

Gevraagd

3. Aangeboden:

De toegang is vrij, en de
koffie gratis.

Grotere woning
4-kamerwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ 662,39 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.

Gevraagd

: Goedkopere flatwoning.

4. Aangeboden : 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ190,06 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en grote tuin.

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.

Gevraagd

Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.

5. Aangeboden

UITVERKOOP

: Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)
Eengezinswoning
KONINGSTRAAT
Huur ƒ345,80 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, schuur en tuin.

Gevraagd

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

: Andere eengezinswoning

Mededeling over het dinsdagavondspreekuur
Naar aanleiding van het besluit van de ledenvergadering van 15 december 1987, zal er voortaan 1
avondspreekuur per maand zijn, n.l. alleen op de eerste dinsdagavond om half acht.

BELLIE RIBELLI

P. J. d'HONT

Kinder- en tienermode

UITVAARTVERZORGER

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

i Jflfiuari ^ pernwznüiwjw
•

-

-

GEVRAAGD

Kostverlorenstraat 108
2042 PL Zandvoort

.
/

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen vôn de ruilcegeling.
Hierin' staat o.a. dat bij toewijding van een verénigingswoning iemands rangnummer vervalt én men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

F. van der Rijst

De 4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT 168
Huur ƒ 660,33 per maand

tot het bijwonen van een lezing over

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Schriftelijke sollicitaties naar:

3.

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts"woonvergunning aan:

nodigt leden
vrienden en bekenden uit
voor een gezellige Nieuwjaarsreceptie

Begrafenissen
en crematies!

Opleiding en/of ervaring strekt tot
aanbeveling.

De 4-kamerflatwoning
DE SCHELP 116
Huur ƒ747,70 per maand

- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen

Tel. 02507-13278

voor 35 uur per week.

2.

Deze 4-kamerflatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
J

2011 PB Haarlem
Nassaulaan 39
telefoon: 023-329850

DAG en NACHT bereikbaar

TANDARTSASSISTENTE

NIEUWSTRAAT 64
Huur ƒ393,61 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en ber-

40,-

Eerst een flirt, later een zoen,
het begin van Kitty en Jeroen.
Na 6 maanden en 4 dagen
kunnen ze nog alles van elkaar verdragen.
Daarom doen ze altijd zo maf,
want, ze zijn "so in love"!

1 . De 2-kamerflatwoning

REGENJASSEN vanaf 119,-

Op deze wijze danken wij allen die met ons treuren om
het verlies van
Cock Wolzak
Het is stil om ons heen.
Uit aller naam:
Fie Wolzak
Zandvoort, januari 1988.

BEDANKT
Familie, vrienden en kennissen en in het bijzonder Dr.
Bart v. Bergen voor alle belangstelling tijdens de ziekte
van Sander.
Kees en Annelies Schuiten
en Mireille

WONINGBOUWVERENIGING
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
JANUARI 1088

Rmmonid éLus ' èeéer

s - -- •

Januari aanbieding

ZONNESTUDIO

PASSAGE 42

Zonnebank met gezichtsbruiner
20 min. 7,50
Dubbel gezichtsbruiner
15 min. 8,50
Lichaamssnelbruiner
40 min. 35,"
passage42

zandvoort

02507-12500

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

DONDERDAG 7 JANUARI 1988

)'66-fractievoorzitter Ruud Sandbergen:

'erwezenlijking Centrumplan
Ik wens alle bewoners van Zandoort een gelukkig, gezond en voor;poedig 1988 toe.
Met betrekking tot de politiek
oop ik, dat de uitslag van het voorjnderzoek naar de organisatie van
de Gemeente Zandvoort door iedere
partij ter harte zal worden genomen.
n eerste instantie dienen er op bestuurlijk niveau goede afspraken genaakt te worden. Verder hoop ik,
iat onze gemeente een goede nieuwe
burgemeester en gemeente-secretais zal krijgen.
Voorts is onze partij van mening,
at dit jaar een aanvang dient te worlen gemaakt met de verwezenlijking
an het zogenaamde Centrumplan.
:et is wenselijk, dat dit plan een
oge prioriteit krijgt.
Tenslotte hoop ik, dat wij dit jaar
Iwat meer naar elkaar willen luiste•en, en wat meer met elkaar reke'ning zullen houden. Als wij die beIreidheid hebben, zal het leven een
stuk. aangenamer worden.
Ruud Sandbergen, fractie-voorzitter
van D'66.

WD-fractievoorzitter Jaap Methorst:

1988 met een eensgezinde Gemeenteraad
1988.

Ruud Sandbergen

PvdA-fractievoorzitter Ineke van der Storm:

Belangen burger niet vergeten
Verwachtingen/wensen PvdA voor
1988:
Dat we een burgemeester benoemd mogen krijgen, die door alle
partijen gewenst wordt.
Dat er rust komt in het raadhuis,
met name op de afdeling Sociale Zaken.
Dat de Raad, zonder af te doen aan
de politieke verschillen, verder zal
gaan op de ingeslagen weg om konstruktief en eensgezind de bestuurlijke problemen aan te pakken.
Dat het Vendoradoplan door zal
gaan, zodat er een groot stuk werkgelegenheid bij komt.
Dat we, naast het enthousiasme voor
de nieuwe economisch van belang
zijnde plannen in Zandvoort, toch
voldoende erop zullen letten, dat de
belangen van de Zandvoortse burger
niet vergeten worden (leefbaarheid,
wonen, milieu).
Dat met name de mensen met de
kleinste beurs en de minste kansen,
ook de politieke aandacht krijgen,
die ze verdienen, bijvoorbeeld door
een uitgebreid aantal maatregelen
voor de minima.
Ineke van der Storm
Ineke van der Storm

GBZ-fractievoorzitter Jan Jongsma:

Voorzetting verstandhouding
Gemeente Belangen Zandvoort
wenst voor het jaar 1988 een voortzetting van de goede verstandhouding, die er tussen alle fractievoorzitters is gegroeid, bij de totstandkoraing van de voordracht voor de
nieuwe burgemeester.
Als het partijbelang op de tweede
plaats komt en het gemeentebelang
op de eerste, dan kan 1988 een mooie
en nieuwe start zijn, zeker als het
Vendoradoplan en het nieuwe accommodatieplan voor het circuit definitief doorgang zullen vinden.
Namens G.B.Z., fractie-voorzitter
E.H.C. Jongsma

Jan Jongsma

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 9 - 10 jan. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper:

Voor
dienstdoende
15600/15091.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur en
G.J.J. 19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.

arts:

17113.

tel Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebuVerdere inlichtingen omtrent de reau Hogeweg.
weekenddiensten worden verstrekt Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
via de telefoonnummers van de woensdag 11.00-12.00 uur
en
hulsartsen: Anderson, tel. 12058, 19.00-20.30 uur, politiebureau HogeDrenth, tel. 13355,

Fllerlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

weg.

BRANDWEER: tel. 12000.

TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

de eigen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:

Mevrouw

Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.

Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10-13 en 14-16
u, woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u . vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70.1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort. tel
02507 • 12066 Postadres postbus 26,2040
AA Zandvoort
tfoan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
•Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal. /
j'.23,70 per half jaar, ƒ 43,75 per jaar Voor
f'pbstabonnees gelden andere tarieven Losse
«nummers/ 1,eèzorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507Zandvootts Nieuwsblad is opgericht m
1941

De gemeenteraad f racties
wensen voor 1988:

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koningin
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ1,50 per persoon per
rit binnen de gemeente.
STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.

Zo voor de jaarwisseling kom je
door gesprekken met de inwoners
van onze badplaats aan de weet, dat
wat voor jezelf heel erg duidelijk is,
toch niet zo simpel is. Men ziet nl.
vanwege allerlei (bouw) activiteiten
in Zandvoort het „bos" niet meer. De
investeringen hiervoor bedragen om
en nabij de 200 miljoen. Deze „injecties" zullen Zandvoort het aanzien
geven, waarop het recht heeft, nl. één
van de belangrijkste badplaatsen
aan de Noordzeekust. Bereikbaarheid via de N.S. zal moeten worden
gestimuleerd. Zandvoort immers
heeft een perfecte treinverbinding
rechtstreeks naar Maastricht, derhalve open verbindingen met Duitsland en België. Hier ligt een taak
weggelegd voor de regionale VW.
Dat veel van de uit te voeren werkzaamheden nu samen vallen moeten
wij accepteren. De winter immers is
daarvoor de geëigende periode en
dank. zij het (tot op heden) milde
weer kan dagelijks de vooruitgang
worden gevolgd.
Het gezamenlijke beddenpotentieel is de afgelopen jaren met ruim
55% geslonken. Met de komst van de
nieuwe hotels en het verwachte Vendoradopark komen er ruim 3000
plaatsen bij en ziet de toekomst er
met name op dit punt rooskleuriger
uit. De prognose daarbij van daling
van het vaste inwonersaantal tot
'14.000 is niet bijster opwekkend,
maar met de plannen voor de bouw
van woningen op de diverse aangegeven locaties, wordt ook dit dreigende
gevaar gekeerd. DOOT de zoeven opgesomde voorspellingen zou de mogelijkheid bestaan dat de koopkracht in zijn algemeenheid gaat dalen met alle daaraan verbonden gevolgen voor de Zandvoortse middenstand. Dit nu wordt door alle
uitbreidingen een „halt" toegeroepen. Een ander punt waarvoor aandacht wordt gevraagd in 1988 en hetwelk al jaren de politieke gemoederen in Zandvoort bezig houdt is, wat
is Zandvoort nu, een toeristengemeente of een woonplaats met een
toeristische instelling.
Volgens velen is Zandvoort op dit
punt „vlees noch vis". Dat nu wordt
door de WD zonder meer ontkend
omdat Zandvoort een toeristische
functie heeft en een duidelijke woonplaatsfunctie. Dit loopt parallel omdat de bestuursorganen de verschil;lende aan deze keuze verbonden as.pecten juist inschatten.
Voorbeelden voldoende. De regelmatig tijdens de zomermaanden
plaatsvindende evenementen, vnl. in
het centrum van ons dorp, deed de
stichting „leefbaar Zandvoort" op
goede gronden ageren tegen de al te
enthousiaste bezoekers, waarna duidelijke afspraken werden gemaakt

met de daarvoor in aanmerking komende instanties en inmiddels is gebleken dat de overlast het afgelopen
seizoen minder is geworden. In begin 1988 zal een hoorzitting worden
gehouden voor het bouwen van een
attractiehal midden in het dorp.
Hierbij zullen door de bestuurderen
„dwarsverbanden" moeten worden
gelegd mbt het toerisme en de centrumbewoners. Het centrum heeft
zodoende een multi-functionele
functie nl. woongemeenschap-verblijfscentrum). Realisering van het
bungalowpark aan de Noordzijde
van Zandvoort - goed gesitueerd heeft een zuiver toeristische waarde
met een uitstralingseffect naar de
Zandvoortse middenstand en levert
tientallen arbeidsplaatsen voor
Zandvoortse ingezetenen.
Vaak wordt gezegd dat Zandvoort
altijd iets bijzonders heeft, welaan
ook in 1988 begint Zandvoort met
iets bijzonders, te weten het vertrek
van de burgemeester en de gemeentesecretaris in het eerste kwartaal.
De nieuw te benoemen magistraat
resp. ambtenaar krijgen daarbij als
één van de eerste zaken de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat
op het „menukaartje" vermeld. Het
uitgebrachte ODRP-rapport zal hierbij als leidraad fungeren, alhoewel
door de geschetste „zetelwisselingen" het rapport al veel aan actualiteit heeft ingeboet.
Naast alle in gang gezette zaken en
het normale voortgaan van de gemeentelijke huishouding in 1988
staan er nog 2 punten (in eerste instantie) op het programma en wel de
aanstelling van een vertolker van
hetgeen in de „keuken" van de gemeente (B/W en Raad) wordt gereedgemaakt en duidelijk richting
plaatselijke bevolking moet worden
vertaald en om het publiek nog dich-

VRIJZINNIGE
MEENSCHAP NPB

GELOOFSGE-

Zondag: Ds. J.C. Beekhuis, Haarlem

ZANDVOORT - De commissie voor financiën komt maandag 11 januari in openbare vergadering bijeen. Dit vindt
plaats in de commissiekamer
van het Raadhuis, ingang Haltestraat. De vergadering begint
om 20.00 uur.

Vrouwen Van Nu

-

Vereniging
Van Huisvrouwen •

Er worden gespreksgroepen gehouden op de eerste en derde donderdag van de maand, met het thema 'Ontwikkeling Paranormale gaven'. Op de tweede en vierde donder• Jaap Methorst
dag van de maand komt een gespreksgroep bijeen rond het thema
terbij de plaatselijke politiek te bren- 'Verwerking van het verleden of
gen de instelling met ingang van 1988 problemen nu'. De groepen, 's midvan een spreekuur door raadsleden dags of 's avonds en niet groter dan
van de WD op elke laatste vrijdag- zeven personen, zijn bedoeld voor
avond van iedere maand van 19.00
uur tot 20.00 uur in de commissiekamer van het Gemeentehuis, ingang
aan de Haltestraat.
De WD hoopt en spreekt daartoe
de wens uit dat Zandvoort in alle
opzichten een voorspoedig, gezond
en zonnig 1988 tegemoet gaat met
ZANDVOORT - De voorbeeen eensgezinde Gemeenteraad,
waar verdraagzaamheid en daad- reidingen voor de Zandvoortse
kracht grote rollen zullen gaan spe- zeepkistenrace, die op 13 felen, zulks in het belang van ons al- bruari in het kader van het
len.
MJM. carnaval wordt gehouden, zijn

mensen die het gevoel hebben, nergens begrepen te worden, of nergens
hun ervaringen kwijt te kunnen.
Wie gebrand is op 'glaasje draaien' of seances kan bij Stichting De
Rozenknop echter niet terecht. De
stichting concentreert zich in "dit
'aardse bestaan' op de aardse mens.
Men is dan ook van mening, dat de
hulp van 'gene zijde' niet hoeft te
worden ingeroepen, ook omdat die
steun altijd aanwezig is.
Voor inlichtingen en inschrijven
kan men terecht bij Ruth Zwijgers,
telefoon 19059.

Zandvoort bereidt zich voor
op ludieke zeepkistenrace

Veel 'zonlicht' in het jaar 1988

in volle gang. Hier en daar in
het dorp wordt er al flink geklopt en gezaagd, hoewel er
nog niets te zien is. De vehikels
in wording worden goed verborgen gehouden, om de eventuele technische snufjes niet
aan de concurrentie prijs te
geven.

Dit ludieke festijn is volgens carnavalsvereniging De Scharrekoppen door haar na dertig jaar weer
uit de 'motteballen' gehaald. Vóór
die tijd raasden de zeepkisten tot
groot vermaak van het publiek over
de Van Lennepweg. Dit jaar, op 13
februari, wordt er gestart op de
Oranjestraat, om vervolgens naar
beneden te racen, het Raadhuisplein te 'ronden' en zo te finishen
voor de jurywagen. Voor het geval
dat men onverhoopt van de weg
raakt, zullen op kritieke plaatsen
strobalen neergelegd worden, om
rijders en publiek te beschermen.
Voor de veiligheid moeten de voertuigen ook vooraf technisch gekeurd worden. Eventuele gegadigden kunnen zich nog opgeven voor
deelname.
'Spanning, sensatie en humor'
Peter Ingwersen
zijn volgens De Scharrekoppen de
wens ik U toe - 't klinkt gek aan het ingrediënten van deze 'happening',
begin van het nieuwe jaar - ADIEU! die Zandvoort weer eens in de
Weest verzekerd van Gods zegen.
schijnwerpers moet zetten. Niet alPeter Ingwersen
leen bij de eigen bewoners, maar ook

regionaal. Er wordt dan ook een
groot aantal toeschouwers verwacht.
Er zijn tal van prijzen te winnen
voor de snelste, leukste, de gekste of
juist mooiste creaties, maar in eerste instantie zal het bij deze race om
de eer van de overwinning gaan.
Deze overwinning zal de nodige uitstraling hebben. De Scharrekoppen
hebben zich namelijk verplicht, de
straat, waarvan de bewoners de
meeste punten hebben behaald, nog
diezelfde middag geheel te versieren. De vereniging hoopt dan ook
van harte, dat het Wagenmakerspad als winnaar uit de bus zal komen. Het 'leed' zal echter niet .te
overzien zijn voor de Prins en zijn
Raad van Elf, als bijvoorbeeld de
Plemingstraat of de Celciusstraat
met de eer gaat strijken. Een eventuele deelname van de Zandvoortselaan baart, gezien de lengte, de carnavalsvierders nu al grote zorgen.
Het evenement zal door twee commentatoren gepresenteerd worden,
en de jury bestaat uit vier bekende
Zandvoorters. 'Met een blanco strafblad' aldus De Scharrekoppen, zodat men verzekerd kan zijn van een
eerlijke uitslag. Tijdens deze race
zullen Prins Dirk den Urste en de
Raad van Elf aan den volke getoond
worden, waarna burgemeester Machielsen de sleutel van het Raadhuis symbolisch voor drie dagen
aan de Prins zal overhandigen.
Voor inlichtingen en/of opgave
voor deelname kan men zich wbnden tot J. v.d. Broek, OosterstravwV,
tel. 16371, of D. Rosekrans,
Doormanstraat 14, tel. 13194.

Bejaardenhuizen handhaven basiszorg
grotere problemen opleveren. Met
name door de 'vergrijzing' van
Zandvoort, waardoor over enkele jaren een enorme toeloop op de bejaardenhuizen wordt verwacht.

Maaltijden
Ook op andere posten lijkt bezuiniging niet haalbaar. Brabander:
"Ik kan niet meewerken aan ontslagen in onze bedrijfstak, uitkleden
van zorg, teruggang van deskundigheid van medewerkenden en onrust
in ons huis". Directie en bestuur
van het H.I.D. zijn in ieder geval
niet van plan verder te bezuinigen
op arbeidsplaatsen en voeding, momenteel ƒ5,25 per persoon per dag
voor de warme maaltijd. En ook voor
directrice Van Dril van Huis in het
Kostverloren staat het 'als een paal
boven water, dat een goede basiszorg aan de bewoners gehandhaafd
moet blijven, de kwaliteit van de
maaltijden niet mag verminderen
en de verwarming niet vier graden
lager gezet moet worden'.
Waar men dan wel op moet korten, weet men nog niet. Brabander
noemt het wel noodzakelijk, dat de
medewerkers meer creativiteit en

29/12/1987 - 4/1/1988
Gehuwd:

Heisterkamp, Cornelis en Newsky,
Lucia Jacoba Maria

Huis in het Kostverloren

v

De leden van vereniging Vrouwen
Van Nu houden woensdag 13 januari
een 'aangeklede' wandeling. 'J)it
heeft ditmaal als doel een rondleidmg door het bekende theater Tuschinsky, Reguhersbreestraat, Amsterdam. Om 10.15 uur verzamelen.
Op de agenda staan: 1. Verwar- Ook donateurs zijn van harte weiming werkplaats P.W. Remise; 2. kom.
Fietsstroken Linnaeusstraat; 3. Vervanging mobiele verkeerslichten-mstallaties; 4. Bijstelling begroting
;
1987; 5. Zoekaktie niet gesprongen
explosieven in 1988 en 1989; 6. Conceptverordening subsidiering woonDe Nederlandse Vereniging van
consumenten; 7. Arbeidsovereenkomsten-verordening; 8. Regionale Huisvrouwen, afdeling Zandvoort,
VVV; 9. S.A.B.D.; 10. Financieel over- brengt dinsdag 12 januari een->gezicht Surffestival; 11. Subsidie Fol- luidsfilm over India. De heer en meklorevereniging De Wurf; 12. Bere- vrouw Van de Bos zullen deze van
kening van rente bij belastingen; 13. commentaar voorzien. Ieder die beMededelingen vanuit het gewest; langstelling heeft voor dit boeiende
13a. Aanvraag ex. artikel 74 W.B.O., land, is van harte welkom in het Gebetreft vervanging schoolborden meenschapshuis aan de L. DavidsOranje Nassauschool; 14. Ter ken- straat. Aanvang 14.00 uur, toegang
ƒ2,50.
'
nisneming. 15. Rondvraag.

ZANDVOORT - Stichting
De Rozenknop start deze week
met gespreksgroepen. Er zijn
twee verschillende thema's.

ZANDVOORT - De direc- mening, dat de toenemende 'zorg'
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel teuren van de Noord-Holland- door de Rijksoverheid over het
hoofd wordt gezien. Steeds meer ouen samenzang
se bejaardenhuizen staan beZondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St. paald niet te springen, om de deren die nog enigszins zelfstandig al dan niet met hulp - kunnen leven,
Caeciliakoor
door de Rijksoverheid opgeleg- blijven thuis wonen. De bejaardenKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg de bezuinigingen door te voe- oorden krijgen steeds meer mensen
die hulp behoevend zijn, zo218, Haarlem
ren. Vorig jaar is er al flink in huis,
de noodzakelijke 'zorg' ook
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en ingeleverd, maar voor dit jaar dat
steeds uitgebreider wordt. Daarbijbelgespreksgroepen
weet men niet meer, op welke naast stijgt de gemiddelde leeftijd
10.30 uur: Morgendienst
onderdelen van de zorg verder van de bewoners. Deze is in het
19.00 uur: Avonddienst
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen- bezuinigd kan worden. Protes- H.I.D. momenteel vijfentachtig
ten zijn dan ook niet uitgeble- jaar. Door deze factoren moet er
/bijbeloverdenking/bidstond
tijd besteed worden aan de verven, terwijl men weigert op be- meer
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- paalde posten te beknibbelen. zorging, terwijl men hiervoor nauwelijks of géén extra personeel kan
SCHAPSBOND
De directeuren en besturen van aannemen.
ledere veertien dagen een samen"Iedereen ziet en weet dat de zorgkomst op maandag 15.00 uur, tel: de bejaardenoorden hebben zich afgelopen maand tijdens protestbij- behoevendheid in ons Huis toe14878
eenkomsten al duidelijk uitgespro- neemt", aldus Brabander. "BesteedJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- ken tegen de maatregelen van de den wij in 1983 nog 40.3 minuten per
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- Rijksoverheid, 'onaanvaardbaar en bewoner per dag, nu in 1988 is dat
onredelijk'. Tevens werden moties opgelopen tot 58.1 minuten. Daarbij
destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- van afkeuring opgesteld. "Wij vin- moet men bedenken, dat er niet veel
lichtingen: R. van Rongen, Van den dat de bezuinigingen die nu op- extra personeel is bijgekomen. Door
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. gelegd zijn, de zorg voor de bewoners de invoering van de arbeidsduurzal aantasten", aldus directeur Bra- verkorting is in feite het personeels023-244553.
bander van het Huis in de Duinen. bestand nog verder aangetast". Om
De moties zijn toegezonden aan de de arbeidsduurverkorting van tweeoverheid en minister ënvijftig fulltimers op te vangen,
BURGERLIJKE STAND Provinciale
Brinkman.
kon men er een 'halve kracht' bijneOver het algemeen lijkt men van men. In de toekomst kan dit nog
Periode:

Geboren:
Bianca Piadora, dochter van: Dorsman, Hendrik Cornelis en Timmer,
Fennegien
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Daphne Belinda, dochter van: KoHULPVERLENING: Voor informa- per, Bastiaan Theodoor en Schaap,
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle Wil ma
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Overleden:
Zandvoort.
Wit geb. Van der Werf, Jacoba Alberta, oud 85 jaar
WETSWINKEL:
Gemeenschaps- Haggenburg, Franciscus Gregorius
huis L. Davidsstraat. Eerste en der- Dominicus, oud 36 jaar
de woensdag van de maand van Keman, Johannes Engelbertus, oud
17.30-18.30 uur.
82 jaar
Fehres geb. Smorenburg, Maria JoHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't hanna Carolina, oud 100 jaar
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en Rote geb. Kleiman, Dieuwertje, oud
derde donderdag van de maand 71 jaar
20.00 - 21.00 uur.
Hout, Johannes, oud 97 jaar

VERENIGINGSNIEUWS

Gespreksgroepen bij De Rozenknop

CDA-fractievoorzitter Peter Ingwersen:

Als fractievoorzitter van het CDA
wens ik Zandvoort in letterlijke en
figuurlijke zin veel 'zonlicht' toe.
Het letterlijke zonlicht spreekt
voor zich. Zandvoort kan de mogelijkheden optimaal benutten bij
goed weer, althans beter weer dan
wij in 1987 kenden.
In figuurlijke zin bedoel ik met
'zonlicht' dit: 1987 bracht slecht
weer, maar ook in bestuurlijke zin
veel duisternis. Over veel zaken
bleek het daglicht niet of nauwelijks
op te gaan. Geheimdoenerij en duisternis zijn complementair. Zij vullen
elkander aan.
Het openbaar bestuur is evenwel,
in het belang van ons allemaal, gebaat met een zo groot mogelijke
openheid en dus
zonlicht'. Het
CDA zal daar ook in 1988 op blijven
aandringen. Dat betekent van alle
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
kanten
geven en nemen, maar wie is
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- daar ooit
minder van geworden?
wen
Tenslotte dit: Goede voornemens
Kindernevendienst en crèche
vervul je op den duur niet alleen. Dat
doe je met elkaar. Ik wens U alleGEREFORMEERDE KERK,
'naasten' toe, die dichterbij zijn
Zondag 10.00 uur: Ds. L. den Hartog, maal
dan dat zij in 1987 waren. Bovenal
(H.A.)
Kindernevendienst en crèche

Commissie
Financiën

Huis in de Duinen

r

inventiviteit ontwikkelen, en dat
'nut en offer' nog strakker worden
afgewogen. De totale bedrijfsvoering vraagt om een herbeziening en
zal 'zeer zakelijk' worden. Gedacht
wordt onder andere aan een nog efficiëntere werkmethode en een
strenger hanteren van regels, met
name ten aanzien van het perseneel. "Daarbij zullen wij zeker niet
vergeten, dat wij de sfeer in het Huis
proberen hoog te houden", aldus
Brabander.
De directeuren van beide bejaardenhuizen geven de moed niet op.
Mevrouw Van Dril wenste iedereen
een 1988 toe, als een jaar, waarin
begrip, aandacht en zorg voor elkaar centraal zullen staan, als fundamenten voor een leefbaar, veilig
en gezellig thuis. Vertrouwend 'op
ieders medewerking gelooft Brabander, dat juist door de betrokkenheid van iedereen de leef- en werkgemeenschap wel een stootje kan
hebben. Mevrouw Moerbeek, oud
adjunct-directrice en tegenwoordig
bewoonster van Huis in de Duinen,
steunde hem in haar dankwoord namens de overige bewoners met een
'Amsterdams' gezegde: 'Zo lang de
lepel in de brijpot staat, treuren we
niet'.
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III vond wat Ik zocht op te Grote Krocht
WEEKEND REKLAME
Roodkokers

1,49

GIESER WILDEMAN hééi
Vers gesneden

SOEPGROENTEN speciaal 14 pond

VOOR DE MOOISTE DAG....
DE MOOISTE FOTO'S

Vol sap

Rinus, Loes
Monique en Marijke
van Boekhandel de Krocht
Grote Krocht 17

1,49

wensen iedereen een
stikke gezond

1988!

2,25

Ook voor een huwelijks reportage

Perssinaasappels 10 voor

kunt u bij ons terecht.

Vers uit onze keuken

Kom eens langs voor

HAWAII SALADE hait pond

1,95

informatie.
Wij hebben voor ieder
budget een reportage.

bloemen en planten

Foto
Boomgaard
«•^

Grote Krocht 24

Groente en fruit
Grote Krocht 25

-«tnux* ^

Maak het gezellig thuis
haal 'n bloemetje van Erica in huis

Grote Krocht 26 - Zandvoort
Tel. 02507-13529

r

- ECHT BEGONNEN

EN NU IS DE

De prijzen zijn nog nooit zo laag geweest
Grote Krocht 19, Zandvoort

We laten je tussen de maaltijden
ir niet op een houtje bijten.
• III

Candybars m cocos-hazelnoot
of caramelsmaak. Pakje
met 3 stuks.
1.75
. -(50
Am

eyewear
exclusief voor Zandvoort

Tijdens een

Müeslireep met appel-honing
of vruchtenmix. Per stuk. 1.75

DEMONSTRATIE
op vrijdag a.s.
van 14.00-17.00 uur
en op onze wekelijkse koopavond van 19.00-21.00 uur tonen wij u een
3-tal noviteiten van

Krokante wafels in melkchocolade.
Pakje met3 stuks. 1.75
Verkrijgbaar bij

YORK-OPT1EK B.V.
lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel. 02507-12174

A l

275

verse
gelderse
rookworst.
250 gram
per stuk. 2.60
NU 2 STUKS

Beniner leverworst
150 gram. 1.73 ff.

Mint chocolade
en butterscotch
sticks Doosje
met 100 gram
035
Wit tijgerbrood.
Gratis gesneden

Boerensnijworst
100 gram. 145
Jonge Goudse kaas
Vers van 't mes. l kg
1050
. Q90
NU O.

7 Stroopwafels mpak Met echte
boter bereid 150
-oc
Nul.

Tijgerbolletjes
2 stuks 95 c
NU 4 STUKS

l?
Gekookte
schouderham
150 gram. 2170
H 88104 5 'l Aanbiedingen geldig t/m 9 jan '88

SPECTR/A

Appelcarre's Met verse appelen
en roomboterkorstdeeg Uit eigen
banketbakkerij. 1.50
_ „-

NU 3 STUKS 3.

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld

'*&*.

"'M
';'•"«'

Wij bieden U een zeer grote hygiëne,
cabines met airconditioning.
Zachte muziek tijdens het zonnebad
en sfeervolle, gezellige bar.

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

foosfer en oven in één

^nu 159,Multi-snack REVERSO
verwisselbare tosti- en
poffertjesplaten

nu 169,Quick Food Master
fijnsnijder van peterselie, ui en
knoflook, ook geschikt voor
soepvlees en babyvoedsel

nu 79,-

JUPITER
Raadhuisplein 15, Zandvoort

7 DAGEN PER WEEK
GEOPEND VAN
09.00 'S MORGENS
TOT 11.00 'S AVONDS
Deze week

gratis
mini pizza

&

TEFAL Toast 'n Grill

Brugstraat 10, Zandvoort
02507-14177

OPRUIMING

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 Zandvoort
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ZVM/Auto Versteege niet te kloppen

Scandals houdt Ajax goed in bedwang
ZANDVOORT - De zaalvoetballers konden direct in het
nieuwe jaar weer aan de slag en
dat deden zij zeer goed. In de
Pellikaanhal kwam Ajax op bezoek om een nieuwjaarswedstrijd te spelen tegen Scandals
en die wedstrijd eindigde in
een 4-4 gelijkspel. Scandals
kwam vervolgens uit in het
competitieduel tegen Brandweer en won met 7-5. ZVM/Auto Versteege liet zich wederom
zien en overklaste Concordia
door met 13-1 te winnen.
In een stampvolle sporthal kwam
een vrijwel volledig Ajax in het veld.
Alleen de geblesseerde Arnold Mühren ontbrak en dat was jammer aangezien die voor de meeste hoogstandjes op zaalvoetbalgebied kan
zorgen. Nu werd alleen de eerste
twintig minuten zeer aantrekkelijk.
Aron Winter, Brian Roy en Dennis
Bergkamp waren in die periode
i Scandals te snel af en Ajax nam een
3-0 voorsprong. Scandals moest het
vooral hebben van gastspeler Piet
Keur. De in Twente spelende Zandvoorter bracht de spanning weer terug door tweemaal te scoren.
In de tweede periode was het Piet
Keur die al snel voor de gelijkmaker
zorgde, 3-3. Ajax was het meest in het
offensief maar veel leverde dat niet
op. Scandals nam zelfs een voorsprong door een treffer van Alwin
Leysner, doch de vreugde was van
korte duur daar Dick direct voor de
gelijkmaker zorgde, 4-4. In de derde
periode werd het minste zaalvoetbal
gepresenteerd. De defensies waren
te sterk en veel spektakel bleef uit.
De eindstand werd 4-4 waarna het
team van coach Johan Cruijff de
winst opeiste door de strafschoppen
beter te nemen.
Maandagavond kwam Scandals
wederom in het veld voor het afwerken van de competitiewedstrijd tegen het onderaanstaande Brandweer. In de begin- en de slotfase liet
Brandweer zien best goed te kunnen
zaalvoetballen. Zeer gevaarlijk schoten en acties en de Zandvoorters
doelman Ge Timmers moest handelend optreden. Hij voorkwam dat
Brandweer een voorsprong kon nemen. Scandals kwam allengs beter
m het spel en Marcel Looijer en
Hans Schmidt zorgden voor een 2-0
voorsprong. Ondanks deze achterstand bleef Brandweer fris de aanval
zoeken doch in de afwerking lieten

's Avonds opent heren l tegen Allides 4. Sporting OSS staat op een
vijfde plaats en Alhdes op een vierde.
Vorig jaar was de strijd onbeslist en
ook dit jaar doen de teams niet voor
elkaar onder, zoals in oefenwedstrijden is gebleken. Het eerste damesteam ontvangt Delta Lloyd 4. Sporting OSS staat een plaats hoger op de
ranglijst als Delta Lloyd. De laatste

Sporting OSS start tweede
helft van de competitie
competitiewedstrijden heeft Sporting gewonnen en een tweede plaats
achter het ongenaakbare Martmus
is nog altijd mogelijk Dames 2
neemt het op tegen het sterke SBY
terwijl dames 3 om de tweede plaats
speelt tegen JBS, dat getraind wordt
door Ed Jak speler van het eerste
heren team. Spaarndam en Sporting
4 staan garant voor speend volleybal
Sporting OSS heren 2 gaat proberen zich uit de degradatiezone te
werken. Tegen VCY zal dat een
moeilijke klus worden Heren 3
wordt geacht de punten te pakken

van Heemstede De adspirantenteams beginnen al vroeg m de avond
en spelen tegen HSVC en Alhdes
Zeker de meisjes zijn kansrijk
Het volledige programma voor
aanstaande zaterdag m de Pellikaanhal is als volgt, dames Sportmg
OSS-Delta Lloyd 4 20.00 uur, SportingOSS 2-SBY 2 19 30 uur, Sporting
OSS-JBS l 20 30 uur; Sporting OSS
4-Spaarndam l 19 30 uur. heren
Sporting OSS 3-Heemstede 4 20 30
uu4 Adspiranten- Sportig OSS M
HSVC K 18.30 uur, Sporting OSS KAlhdes M 18 30 uur.

ZVM-dames naderen handbaltop
HAARLEM - De ZVM handbaldames kwamen de afgelopen weken tweemaal in het
veld en zorgden voor zeer verrassend handbal door zowel
Concordia als TYBB op een nederlaag te tracteren. Tegen het
sterke ZVM handbal moest
Concordia het met 10-4 afleggen en het altijd lastige TYBB
ging met 9-4 ten onder.
Foto: Bram Stijnen

Zandvoorter Piet Keur was goed op dreef.

meer in de weg te staan op weg naar
een kampioenschap. De Zandvoorters gaan stevig aan de leiding en
bevestigden tegen Concordia hun
vorm door met 13-1 te zegevieren.
Vanaf het eerste fluitsignaal trokken
de Zandvoorters ten aanval en zetten
Concordia met de rug tegen de
muur. Vlotte combinaties werden
gevolgd door knappe schoten en bij
de rust was de socre al 6-0.
Bij deze stand mocht Concordia in
de tweede helft wat terug doen, doch
daarna was het alleen ZVM/Auto
Versteege dat zaalvoetbal van hoog
niveau liet zien. Ondanks de grote
voorsprong bleven de mannen van
coach Eli Paap geconcentreerd voetballen waardoor de score uiteindelijk opliep naar een 13-1 zege.
ZVM/Auto Versteege heeft nu achtmaal gespeeld en evenzoveel keer gewonnen wat een fraai doelsaldo opleverde van 61 voor en 13 tegen. In het
duel met Concordia waren Eob van
der Berg en Johnny Kewur de topschutters met ieder vier treffers.
Bobby Brune en Eonald Halderman
scoorden ieder tweemaal en Pieter
Niets leek ZVM/Auto Versteege Brune maakte de dertien complet.

de gasten het afweten. Nog voor de
pauze voerde Scandals de score op
naar 4-0 door doelpunten van Hans
Schmidt en Marcel Looijer. Scandals was goed los en ging na de doelwisseling goed door. Met snelle combinaties werd Brandweer weggespeeld en binnen vijf minuten stond
de 7-0 stand op het scorebord. Verantwoordelijk voor die stand waren
Marcel Looijer (tweemaal) en Alwin
Leysner. Niets leek een monsterscore meer in de weg te staan. Er kwamen goede kansen maar die werden
gemist. Scandals verslapte toen en
door te individueel spel bleef een hogere score achterwege.
Het was Brandweer dat bleef vechten voor een betere score en dat gelukte hen ook. Via fraaie doelpunten
werd de 7-0 veranderd in een 7-5
stand. Met nog drie minuten te gaan
voelden de Brandweermannen dat
er meer in zat, doch Scandals zag het
gevaar en sloot de defensie. Aanvallend kwam het er echter niet meer
uit maar de 7-5 overwinning kwam
niet meer in gevaar.

Triathlon is snel groeiende sport

Z75 organiseert
zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Op zondag
10 januari aanstaande organiseert de voetbalvereniging
Zandvoort'75 een zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaanhal.
Het is een toernooi voor zowel dames als heren en gezien het deelnemersveld wordt het een interessant
en spannend toernooi. Bij de dames
komen in het veld DSK l en 2, Onze
Gezellen en de organiserende veremging met twee teams. Bij de mannen
eveneens twee teams van Zandvoort'75 en verder Milo'84, TZB en
Zandvoort Noord. Het zaalvoetbalgebeuren begint om 13.00 uur en om
ongeveer 19.00 uur wordt de prijsuitreiking verwacht. Als scheidsrechters treden op Olga Poots en Ton
Joor.

Misstap van
Trefpunt 8
ZANDVOORT - Het de laatste tijd
goed draaiende Trefpunt 8 maakte
in de zaalvoetbalcompetitie een lelijke misstap door in een te harde wedstrijd met 4-3 te verliezen van Groene Lantaarn.
Waar coach Atze van der Heide
voor de wedstrijd bang voor was, te
laconiek spel, daar viel de eerste vijftien minuten niets van te merken.
Een snelle 2-0 voorsprong, via een
goed genomen vrije trap van René
Steggerda naar Mare van Dam en
een benutte strafschop van Bob
Gansner, moest toch de nodige rust
brengen. Een gemiste strafschop
van Gansner bracht de ommekeer in
de wedstrijd.
Met snelle counters kwam Groene
Lantaarn op gelijke hoogte, 2-2. Te
gemakkelijk verdedigen was daar de
oorzaak van. Pas toen Trefpunt een
derde tegendoelpunt moest incasseren schrok de ploeg wakker. Halverwege de tweede helft bracht Bob
Gansner de stand weer in evenwicht
met een strak en laag schot, 3-3. Trefpunt 8 leek de weg weer gevonden te
hebben maar Groene Lantaarn ging
er keihard tegen aan en gaf weinig
kansen meer weg. Wel een enkele
kans maar de laatste pass was telkens onzuiver en vlak voor tijd counterde Groene Lantaarn en scoorde
zelfs de winnende treffer, 4-3.

Trainster/coach Janna Pennings
was na deze resultaten zeer tevreden: „De laatste jaren was TYBB telkens een te groot obstakel voor ons,"
aldus Janna Pennings. „Nu speelden
we echter een geweldige partij. Het
gaat de laatste wedstrijden toch
steeds beter en nu we nog maar twee
punten achter elkaar staan op koploopster OG zit er nog wat in De bal

is rond en als we blijven spelen zoals
we nu doe dan geloof ik erin We
moeten de tegenstanders echter niet
onderschatten en dan moet het zeker lukken "
Doelpunten ZVM' Marja Brugman
2, Janneke de Reus 2, Wendy van
Straten l, Janna ter Wolbeek l, Nicole Berkhout l, Rmy Cappel l, Elly
von Stem 1.

Nadat ZVM in de strijd tegen Concordia al snel tegen een 0-1 achterstand aan keek werden de zaken
energiek aangepakt. Al snel werd de
0-1 achterstand omgezet in een voorsprong die steeds verder werd uitgebouwd. ZVM nam het initiatief en
overtroefde Concordia volledig. In
het Zandvoortse doel vertolkte Anja
Hendriks een hoofdrol door maar
liefst drie strafworpen te stoppen.
Bij de rust leidde ZVM reeds met 5-2.
In de tweede helft wederom een
overheersende ZVM dat vlot de aanval zocht en Concordia zoek speelde.
Concordia kon vrijwel niet gevaarlijk worden en met goed en snel opgezette aanvallen wist ZVM vaak
doeltreffend uit te halen. Eindstand
10-4.
Doelpunten ZVM: Janneke de
Reus 5, Elly von Stein 2, Riny Cappel
2, Janna ter Wolbeek 1.
Tegen TYBB speelde ZVM om de
bezetting van de derde plaats en
daarbij werd uitstekend gespeeld.
Vooral van ZVM zijde viel er veel te
genieten. De Zandvoortse dames namen vrij snel een 4-1 voorsprong
maar door enige slordigheidjes kon
TYBB de schade beperken tot een 54 ruststand. Tegen het vooral voor
ZVM altijd moeilijk te bespelen
TYBB ging het nu geweldig goed.
ZVM toonde zich op alle fronten de
betere. Verdedigend gaf ZVM in de
tweede helft geen enkele kans weg
waardoor TYBB niet eenmaal kon
scoren. Aanvallend werd fraai en
snel op de break-out gespeeld en dat
leverde veel succes op. Via deze • De opbrengst van de litho, compleet met de portretten van Wim Loos, Rob
break-outs kon ZVM lopen naar een Slotemaker en Jan Lammers, wordt besteed voor de strijd tegen polio.
fraaie 9-4 overwinning en werd de
derde plaats op de ranglijst bemachtigd.

Loterij
Plesmanschool
ZANDVOORT - In december
is door de Albert Plesmanschool onder de Zandvoortse
winkeliers een loterij gehouden. De prijs is uiteindelijk gevallen op lotnummer 412.
De loterij was erg succesvol. De
winkeliers waren erg enthousiast en
hebben royaal loten gekocht. De opbrengst hiervan kwam ten goede van
aanschaf van schoolmaterialen. De
Albert Plesmanschool is alle deelnemers dan pok zeer dankbaar voor
hun gulle giften. Het winnende nummer 412 is in december getrokken
door notaris Weve.

Rotary verkoopt litho's
ten bate van polio-actie
ZANDVOORT - De Rotary
Zandvoort heeft een litho laten vervaardigen met de afbeeldingen van drie Zandvoorters, die duidelijk hun stempel
hebben gedrukt op het racegebeuren in de badplaats: Rob
Slotemaker, Wim Loos en Jan
Lammers.
De tekst van deze litho luidt 'Without history no future', 1948 - 1987.
Hiermee wordt ingespeeld op het
einde van het circuit in zijn huidige
vorm en een mogelijk nieuw circuit
in de nabije toekomst. De oplage van
deze door Jan Lammers persoonlijk
gesigneerde litho is twee honderd
stuks, alle voorzien van een num-

mer en garantie. Het kunstwerk is
ingelijst in een aluminium lijst, met
de afmetingen 60 x 85 cm.
Uiteraard zijn de litho's a ƒ250,per stuk, niet zomaar vervaardigd.
Zoals wellicht bekend voert de Rotary al enige tijd de actie 'Polio de
wereld uit'. De opbrengst komt dan
ook voor honderd procent ten bate
van deze actie.
Voor belangstellenden is de litho
onder andere te zien in de etalage
van Jupiter m de Haltestraat. Wil
men deze kopen, dan kan men zich
wenden tot G.J. Versteege, tel
12345; A.E. Hendnkse, tel. 12998, of
J. Berendsen, tel 15644 Tevens zijn
er nog een aantal boekjes over oud-Zandvoort te koop, waarvan de opbrengst ten bate van de actie komt.

O.S.S. Heren handbal-team

Het Versteege-triathlonteam.

ZANDVOORT - Triathlon is
een van de snelst groeiende
sporten in Nederland. Overal
in het land worden triathlonverenigingen opgericht en worden kwart- en halve triathlons
georganiseerd.

In deze regio zijn dat bij voorbeeld
de kwartthriathlon in Spaarnwoude
en de alternatieve triathlon van de

HRC Excelsior in de Waarderpolder.
In Haarlem bestaat nu ook sinds
kort een triathlonteam en wel het
Vesteege-Triathlonteam bestaande
uit: Henk Rompa, Hans de Jong, Jan
Mooy en Marcel Antonisse met als
sponsor Peter Versteege-Wielersport uit Zandvoort.
De teamleden zijn aangesloten bij
DEM-triathlon in Beverwijk waar zij

CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
dinsdag 19 januari, 20.00 uur

NEDERLANDS
STUDENTEN ORKEST
o.l.v. LUCAS VIS

PROGRAMMA TOURNEE 1988
Rokus van Roosendael
Ravel
Solist
Rachmaninov

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag start de tweede helft
van de volleybalcompetitie van
de Sporting OSS. De mini's bijten de spits af. 's Middags beginnen zij om 13.00 uur tot
16.00 uur en spelen dan een volledige competitie in hun poule.
Teams uit Haarlem, Hillegom
en IJmuiden zijn de tegenstanders.

:
:
:
:

Tala
Pianoconcert in G
Fred Oldenburg
2e Symfonie

Van l O tot en met 19 januari maakt Het Nederlands Studenten Orkest
(N.S.O.) haar jaarlijkse tournee door Nederland. Onder leidmq van
dirigent Lucas Vis, die inmiddels in zowel binnen- als buitenland een
grote bekendheid geniet, brengt het N.S.O. een gevarieerd programma.
De compositie van Jan Rokus van Roosendael is speciaal voor het
N.S.O. gecomponeerd.
De opbrengst van de tournee komt ten goede aan de gehandicapte
mede-studenten.
Toegangsprijs ƒ 22,50 per persoon. Kaartverkoop aan de kassa van
het Concertgebouw, Van Baerlestraat 98 te Amsterdam, dagelijks
van 09.30 tot 19.00 uur.

onder leiding de verscheidene disciplines trainen om zo goed mogelijk
aan de start te verschijnen van de
wedstrijden van het komende seizoen met o.a. deelname in Inzell
(wintertriathlon), Den Haag (vierkamp, bestaande uit: lopen, fietsen,
zwemmen en schaatsen), Curagao
(kwarttriathlon),Almere (Ned. kampioenschap hele triathlon) en Assen
(wintertriathlon) plus het EK halve
triathlon in Stein.
Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt gebruik gemaakt van het
modernste materiaal en de nieuwste
kleding afkomstig van Peter Versteege-Wielersport te Zandvoort.
Het Versteege-triathlonteam is herkenbaar aan hun geel-blauwe kleding en men zal hen ongetwijfeld
weieens tegenkomen tijdens hun
trainingen in de regio Haarlem.
De training in de zomer bestaat
natuurlijk uit zwemmen, fietsen en
lopen terwijl er 's winters ook nog
aan schaatsen, rolskièn en krachttraining wordt gedaan. Het team
hoopt dat de triathlonsport wat
meer in de publiciteit komt omdat
deze zware vorm van duursport dat
zeker verdient.

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

171

Deze foto stamt uit ongeveer 1939 en toont het eerste herenhandbal-team uit die tijd. De Inzender Is D. Keur.
Op de achterste rij staan (v.l.n.r.): Maarten Castten, Wim Keur, Jan
Keur, Jan Balledux en Dirk Keur.

Tweede rij (gehurkt): Moup van Bohemen, Slem van de Bos, Jan
van de Bos en Bram van Breukelen. Daarvóór Anton Koper en Henk
Keur.
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Fa. Gansner & Co.

DECEMBERPONDJES ERAF?

SLANK«MALSOVTT
GEMAKKELIJK, VEILIG, GEEN HONGER

Floris Vis

ER ZIJN OOK MALSOVIT
TIJDKOEKEN

elke vrijdag en zaterdag
parkeerplaats Spar

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

in uw
gebied.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

Voor
advertentiemogelijkheden

H. W. COSTER BV

BEL:

Makelaar o.g.

Huurauto nodig?
bel

De meesten van ons denken te veel en doen
te veel.
Yoga biedt reële methoden om lichaam en
denken tot rust te brengen.

Baron autoverhuur

KOUD HE FRONT

Beatrixplantsoen, Zandvoort.
Elke dinsdagavond van 20.00 U.-21.00 uur.

Tel. 023-240102/270434

(Ook voor beginners).
Inl.: 02507-16230.

bij ons de echte

Baron Autoverhuur B.V.

KOUD HÈ

Ongebonden mensen,
Nog nooit bij St. Harten Twee
geweest?

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

Elke zat. 20.00-03.00 uur feest!
Elke zon.
15.00-23.00 matinee-diner-dansant.
Corr. kleding. Vanaf 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT
Tel. 02507-16023
Hét adres voor:

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Ambachtelijke Horeca-slageril
voor grootverbruik en partikuil

studio 118 - pré ballet vanaf 4 jaar - studio 118 - kinderdisco

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
Nieuwe cursussen Klassiek
- Jazz -Ballet - Kinderdisco
- Pré ballet vanaf 4 jaar.
Conditioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek, buikspieroef., lichaamshouding
etc., etc., overdag en 's avonds.
Nieuw!!! Op zaterdagmorgen open lessen
Klassiek ballet voor gevorderden.
Voor info: bel 02507-17789, b.g.g. 12598.
Studio adres.- Corn. S l e g e r s s t r a a t 2A.

Dames
gevraagd voor het inspreken van

Zandvoonts Nieuwsblad "

SEXBANDEN

Kerkstraat 12, Zandvoort

Goede stem vereist.
Leeftijd t/m 35 jaar.

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Voor inl. en/of aanmeldingen
vrijdag van 10.00-16.00 uur,

Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31 , Zandvoort

tel. 023-247403.

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort
l POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151

Vondellaan 57
2041 BC Zandvoort

DROGISTERIJ

BOUWMAN
bij 't koude januariweer!

p. St.

de eerste keer gratis.

7 dagen per week.

OPEN HAARD en SFEERI

Petten,

In de maand januari

Yoga-lessen in
Gezondheidscentrum

voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.

nieuws van het

P

In het nieuwe jaar!
Meer bewegen voor ouderen in
EXTRA verwarmd water.
(in het ondiepe gedeelte
bewegingsoefeningen)
Ma. 13.30-14.15 uur
Ma. 14.30-15.15 uur

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Haltestraat 31, Zandvoort

023-25 50 21

Nieuw!

020-562.2762

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

Peter Versteege
Wielersport

1495

tot 23 jaar
voor groente- en fruitzaak
Fulltime of parttime
AART VEER
Gr. Krocht 25
Tel. 14404 of 12888

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

NET WINKELMEISJE

Administratiekantoor

VAN LIMBEEK - ZANDVOORT

SCHILDERWERK

J. BLUYS

Gevraagd

02507-19600

Vraag vrijblijvend offerte.

H

De specialist
in al uw
bloemwerken

Ook voor loonadministratie en belastingaangiften, bel voor verdere informatie met:

Haltestraat 23
2402 LK Zandvoort

Alles 1e kwaliteit

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

BLOEMENHUIS

Administratiekantoor
Van Limbeek

SEYSENER

Diverse sauzen en
salades

B

Ook in het nieuwe
jaar staan wij weer
voor u klaar!

Laat uw administratie of boekhouding verzorgen
door:

Brood- en Banketbakker

Haring vers van het
mes

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Begin 1988 goed!

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

mosselen, kuitjes,
kabeljauwfilet, schol,
scholfilet, bokking

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.

Med. Gedipl. Voet- en
Schoenkundig Pedicure
(S.V.O.S.)
Praktijkadres:
Kostverlorenstraat 31, Zandvoort
of bezoek aan huis.
Tel. 02507-13163.

^ï-osu»*

en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Liesbeth Sluijter

MALSOVIT

Warme gebakken vis:

GAS-

Gezonde voeten door een juiste
voetverzorging

EXTRA BIJVERDIEN E N!
o.a. SCHOLIEREN en HUISVROUWEN

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN
heeft plaatsingsmogelijkheden voor:
AVOND MEDEWERKERS(SIERS)
minimum leeftijd 18 jaar
Wij zoeken dames/heren die gedurende enkele avonden
per week van 18.30-22.00 uur willen meewerken in óns
team om onze gezellige supermarkten aan te vullen voor
de verkoop van de volgende dag.

WINKELASSISTENTEN m/v
leeftijd 16-20 jaar
Direkt in de praktijk en onder deskundige leiding ga je
meewerken om de dagelijkse presentatie van de diverse
afdelingen zo optimaal mogelijk te verzorgen.

TEVENS VRAGEN WIJ

KASSIERES NUL-TIME ut PART TIME
Na een gedegen vakopleiding en een aansluitende inwerkperiode krijg je een afwisselende taak in onze gezellige
winkels

Interesse? Ga dan eens praten met de bedrijfsleider
van het dichtstbijzijnde filiaal of stuur de bon op.
(u kunt ook bellen naar ons kantoor: 020-110812)

BON

Aan Dirk van den Broek Supermarkten
DonauwegS, 1043 AJ Amsterdam
t.a.v. Mej. H. van Luyn.

Ik ben geïnteresseerd in de funktie:
O WINKELASSISTENT
O KASSIERE

O MEDEWERKER AVONDTEAM
O TEAMLEIDER AVONDGROEP

Naam:
Adres en code

Plaats:
Telefoon:
Opleiding:

Ervaring:
Geb. datum:
Referentie:
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Begrippen tijd en snelheid beheersen het leven van-inventieve Maus Gatsonides

'Ik wilde de mens als beoordeier van snelheid elimineren'

me verrassing komen te staan: een
bekeuring voor te hard rijden.
Door niet iedereen zijn deze activiteiten van Gatsonides in dank af
genomen, zo weet zijn vriend en
oud-rallygenoot Jan Apetz op te
merken. 'Want het betalen van veel
geld of het inleveren van het rijbewijs, omdat je te pakken bent genomen door een uitvinding van een
man, die vroeger met duivelse snelheden door Franse, Italiaanse en
Griekse dorpen en gehuchten raasde, en Kraantje Lek-races organiseerde, waarvan de winnaars een
gemiddelde van 85 km per uur op
zwart ijs en over kleiweggetjes
draaiden, zet kwaad bloed'. De camera's worden dan ook voorzien van
- noodzakelijk - kogelvrij glas.
Gatsonides heeft er begrip voor,
dat de automobilist niet gelukkig is
met zijn camera's, maar kan zijn
werk wel rechtvaardigen. "Er zijn
nu eenmaal bepaalde regels waar
men zich aan moet houden, en er
werden bij de menselijke beoordeling veel fouten gemaakt. Met ons
werk zorgen wij ervoor dat die voortaan uitgebannen zijn. Natuurlijk is
het niet prettig om een bekeuring te
krijgen, maar indien men gefotografeerd is, bestaat er geen twijfel
over het feit of men wel of niet fout
is geweest", aldus de technische perfectionist. "Bovendien is preventie
het belangrijkste aspect van de radar- en rood-lichtinstallaties. lemand die een camera ziet staan,
houdt zich wel aan de regels".
De camera's vinden in vele landen
over de hele wereld aftrek. Zo ging
ook men in Engeland op 14 december voor het eerst over tot het in
gebruik nemen van rood-licht camera's. Op uitnodiging was Gatsonides aanwezig bij de presentatie
aan schrijvende pers en BBC-TV.
De preventieve werking van de
controle-apparatuur komt steeds
meer tot uitdrukking, onder andere
in Schoonebeek, waar in december
radarinstallaties werden geplaatst,
met vier verlichte signaalborden.
Hierdoor wordt automobilisten er
vier maal op gewezen, dat zij te hard
rijden, zonder dat er een foto wordt
genomen. Dat laatste gebeurt pas
verderop, als men zijn snelheid niet
heeft aangepast.

ZANDVOORT - De levensloop van de In Zandvoort woonachtlge Maurlce Gatsonides, beter bekend als Maus of - In het
buitenland - 'Gatso', Is voor een groot deel bepaald door toevalllgheden. Had hij bijvoorbeeld op jonge leeftijd niet met
zijn vinger tussen een fletsketting gezeten en had zijn vader
zich tijdens zijn studiejaren wat rustiger gedragen, dan was
hij waarschijnlijk geen wereldberoemde rallyrijder geworden. Dan hadden nu waarschijnlijk ook de bekende Gatsometers, berucht wellicht bij een groot aantal automobilisten,
niet bestaan.

door Joan Kurpershoek
AUS GATSONIDES heeft
M
ruim twee millioen kilometers
afgelegd in maar liefst honderd-

veertig rally's en vijftig races. Zijn
hele leven al spelen de begrippen
snelheid en tijd een grote rol. Ook
nu nog. Op zesenzeventig-jarige
leeftijd is hij nog steeds volop actief
in het bedrijf Gatsometer, gevestigd
te Overveen, waar snelheidsmeters
worden vervaardigd, die wereldwijd
controle uitoefenen op het verkeer.
Zo ook de bekende 'rood-licht camera's.
De jonge Maus, geboren op 14 februari 1911 in Gombong op Java,
waar zijn vader werkzaam was als
assistent resident bij de Soesoehoenan van Soerakarta, had deze toekomst nooit voorzien. Hrj had eigenlyk arts willen worden, of chemisch
ingenieur, maar het liep allemaal
anders. In Nederland ondergebracht, volgde hij de HBS en slaagde als één na de besten. Maar vanwege het wat al te uitbundige studieverleden van zijn vader, zag oma,
die zijn Hollandse opvoeding betaalde, niets in een studentenleven voor
haar kleinzoon.

Vingerkootje
Na een jaar bij een Amsterdams
bedrijfje gewerkt de hebben, meldde
Maus zich aan als militair vlieger.
Hij doorstond de keuring met glans,
de papieren lagen gereed en hij
mocht zijn handtekening zetten. Op
dat moment kreeg de keuringsarts
echter in de gaten dat Maus een
vingerkootje miste en het feest ging
niet door. Nog hetzelfde jaar, 1930,
kon hij op Schiphol aan de slag als
volontair bij de technische dienst
van de KLM. Een jaar later werd hij
eruit gegooid, toen hij met een
jachtgeweer met twee startpatrohen 'voor de aardigheid' de deur van
een collega doorboorde. De grap
werd niet gewaardeerd. Maar een
week later werd hij al weer teruggehaald door zijn chef. Gatsonides
werkte zich op tot boordwerktuigkundige, maar staakte in 1935 op
aandringen van zijn verloofde, de
vliegerij, nadat een aantal collega's
bij ongelukken met KLM-vliegtuigen om het leven was gekomen.

Met een erfenis startte hij als dealer van Hillman, Humber, Studebaker en Skoda, een autobedrijfje in
Heemstede, dat tevens als springplank naar de autosport werd gebruikt. Zo reed hij in 1936 met een
Hillman zijn eerste Eallye Monte
Carlo, waaraan een crash, een paar
honderd meter voor de finish, een
voortijdig einde maakte. Talloze rally's en races volgden, onder andere
de eerste 'Prijs van Zandvoort' op
een geïmproviseerd stratencircuit,
over onder andere de huidige Van
Lennepweg en Vondellaan. Tussen
1938 en 1940 behaalde hij een aantal
successen als service roadman van
de Nederlandse Ford Fabriek te Amsterdam, in welke tijd hij zijn beroemde Mercury Roadster met de
naam 'Kwik' bouwde.

Gasgenerator
Bij het uitbreken van Wereldoorlog II ontwierp Maus in verband
met een dreigend benzinetekort, een
gasgenerator voor auto's. Een Ford
V8 die daarmee werd uitgerust,
haalde zelfs het Polygoon journaal.
Het apparaat, ontwikkeld tot de bekende Gatsonides Gas Generator of
te wel 'GGG', werd door Storks Apparatenfabriek in Amsterdam-Noord in serieproduktie genomen.
Gatsonides bouwde deze in of hing
hem in een aanhangwagentje achter de auto. Later werden de generatoren ook in landbouwmachines,
draglines en schepen ingebouwd.
In de oorlog reed hrj regelmatig
met een van de Wehrmacht 'achterover gedrukte' vrachtwagen en met
door hemzelf vervalste papieren
heen en weer naar Friesland, om
spullen van vrienden en kennissen
te ruilen voor voedsel. Met deze wagen ook wist hij in de hongerwinter
1944-1945 vier kinderen en hun
moeder uit Lobith te evacueren.
Maar de autosport liet hem niet
met rust. In deze tijd ontwikkelde
Maus met hulp van de bij hem ondergedoken Jan Apetz de Gatso
sportwagen. Twee houten modellen
werden in het diepste geheim door
Ir. Von Baumhauer (ondanks zijn
Duitse naam een 'goede Nedelander', aldus Gatsonides) in de windtunnel van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium getest. "Dat
was voor ons het begin-van de pro-

Zelfs bij groen licht kan men tegenwoordig 'verrast' worden.

ZANDVOORTS
NIEUWJAARSCONCERT
zaterdag 9 januari 1988 aanvang 20.00 uur
in de Hervormde kerk te Zandvoort.
Met medewerking van:

SHIRLEY ZWERUS
Zandvoorts mannenkoor
Zandvoorts vrouwenkoor
Zandvoorts folklore vereniging De Wurf
Toneelvereniging Wim Hildering
Ton Vreeswijk
Rob van Zoelen
en het
Trio Dico van Putten.
Algemene leiding:

Dico van Putten
Plaatsbewijzen a ƒ 10,- p.p. zijn te koop bij:
AKO-kerkplein
Vanaf 19.30 uur aan de kerk (ingang Torendeur).
LET OP!
Lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad van 65 jaar en ouder betalen, tegen
inlevering van onderstaande voordeelbon, geen ƒ 10,- maar slechts ƒ 7,50.
Er wordt dit maal slechts één concert georganiseerd dus ... zorg dat u erbij
bent

Nieuwjaarsconcert Zandvoort
Zaterdag 9 januari 1988 aanvang 20.00 uur in de Hervormde kerk.
Naam:
Adres:
Plaats:

Telefoonnummer:

Leeftijd: 65 jaar of ouder
betaalt (zolang de voorraad strekt) voor een plaatsbewijs geen ƒ 10,- maar slechts
ƒ 7,50.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD wie 't leest weet meer.

Maus Gatsonides (I.) en Jan Apetr in poseren na hun overwinning in

fessionele aanpak van rally's", zegt
Gatsonides.
Na de oorlog betrok hij als dealer
van Studebaker en Hillman-Humber een garagepand aan de Zandvoortselaan te Heemstede, waar in
1946 een start werd gemaakt met de
produktie van 'Gatford's'. De wagen
maakte furore op de EAI in 1948,
maar Ford dwong hem de naam te
wijzigen. Met de 'Gatso's' werden
veel prijzen in de wacht gesleept. Zo
ook bijna op het circuit van Zandvoort in 1951, toen hij met zijn 'Platje', zo genoemd vanwege de revolutionaire lage bouw, ver voor lag op
de overige wagens. In de Hunzerug
brak echter het linker achterwiel af.
De magnesium constructie was niet
opgewassen tegen het racegeweld.

Rallye Monte Carlo
In 1951 kwam een eind aan de
Gatso-droom doordat de produktiekosten te hoog waren opgelopen.
Gatsonides kon aan de slag als fabrieksrrjder en teammanager van
Ford Dagenham, met als eerste en
opzienbarend resultaat, dat in 1953
een droom in vervulling ging: hij
won de Rallye Monte Carlo. Drie
jaar daarvóór was voor hem, Barendrecht en Bobby Spencer in Monte
Carlo ook al het Wilhelmus gespeeld, omdat zij werden beschouwd
als 'morele overwinnaars'. De heren
hadden het gepresteerd, met een 2,5
ton zware Humber, een volkomen
ongeschikte rallywagen, tussen diverse Grand Sport wagens tweede te
worden in het algemeen klassement.
"Zonder een enkel strafpunt", voegt
Gatsonides daaraan toe. "En een
dergelijke huldiging heeft verder
nooit plaatsgevonden". Hij beschouwt dit dan eigenlijk ook wel als

Een schamele erfenis
door Bertus Voets
31 aug 1889 was J. L'Ami, pastoor te Zandvoort, overleden.
Hij liet een testament achter
waarin hij zijn zuster Adriana
tot algemeen erfgename benoemde en deelde hier en daar
de nodige legaten uit voor goede
doelen van het bisdom en van
Zandvoort. Hij had de pastoor
van Overveen, L. te Brink, met
de uitvoering van zijn laatste
wilsbeschikking belast, in de
stellige overtuiging dat alles tot
in de uiterste puntjes werd uitgevoerd.

Onvoldoende baten
Toen pastoor Te Brink eens
ervoor ging zitten, om uit te rekenen wat hij aan schenkingen
moest gaan betalen, kwam hij
een heleboel te kort. En speciaal
bleef er niets over voor zijn zuster en dat vond hij niet goed. Hij
legde daarom de zaak voor aan
de bisschop. „Hij is in Augustus
1851 nagenoeg zonder geldmiddelen pastoor geworden van
Zandvoort en nam toen zeer
spoedig bij zich als huishoudster
en dienstbode zijne zuster Adriana L'Ami, thanse eenige erfgename."
Zeker, deze zus heeft hem met
liefde geholpen. „Bij hare komst
in Zandvoort was zij even arm
als de pastoor. Zij heeft dertig
jaar voor hem gezorgd voor kost
en kleedij. Aan geld heeft zij
nooit iets ontvangen."
Nu heeft hij een zevenduizend
aan legaten vastgesteld en laat
hij zijn zuster zonder een cent
vertrekken. Want wat Te Brink
aan goederen heeft gevonden,
was niet veel. „Er was 31 Aug.
aan kasgeld 998,12. Het meubilair had een waarde van niet

allye

zijn grootste sportieve prestatie.
In 1966 bij het Europese Kampi- 'RLC's, de Rood Licht Camera's, die
Als eerste Nederlander reed hij in oenschap in Den Hommel te bij tal van stoplichten staan opge1950 de 24 uurs race van Le Mans, Utrecht, verbaasde Gatsonides de steld en het verkeer dat door rood
samen met Haarlemmer Henk Hoo- zwemwereld met rubber slangetjes licht rijdt, op de gevoelige plaat
geveen, waarbij zij voor een Tsjecho- achter een kunststof aantikplaat, vastleggen.
-Slowaakse fabriek in een Aero Mi- die de gezwommen tijd perfect regis"Het idee ontstond, toen ik een
nor de kleine klasse wonnen, vóór treerden. Licentierechten werden keer ten onrechte door twee agenten
vele snelle Italiaanse wagens. Voor verkocht aan Longines en Omega werd bekeurd omdat ik door rood
al zijn prestaties ontving hij in 1961 en sindsdien wordt nog steeds het- licht gereden zou hebben. Ik was het
de onderscheiding Chevalier de zelfde systeem gebruikt.
niet met hen eens, maar tegen het
Louis II de Monaco, een eer die verwoord van deze gerechtsdienaars Prins Bernhard
der alleen de Brit Tommy Wisdom
kon ik weinig uitrichten". Deze 'onVoorlopig gaat Maus, die niet te
en de Zweedse Gretha Molander te Kogelvrij
terechte' bekeuring bleef hem stuiten lijkt, nog enthousiast door
beurt viel. Na eenentwintig maal,
'Tijd' was zo het vakgebied gewor- dwarszitten en om voortaan ook dit met zijn werk. "Ik denk erover, op.
een record, te hebben deelgenomen den van Maus en de inmiddels afge- soort fouten te voorkomen, ont- mijn tachtigste te stoppen", maar
aan de Rallye Monte Carlo, ver- studeerde zoon Torn, en dat is het wierp hrj de RLC.
erg overtuigd klinkt hij niet. Voorloscheen Gatsonides nog driemaal in nog steeds in hun bedrijf GatsomeMaar net als met de rubber slan- pig ziet hij meer uit naar de feestede veteranen klasse van die rally, ter. Hier produceren zij de Gatso getjes kon met de twee 'inductielij- lijkheden ter gelegenheid van het
waarbij hij tweemaal won. De vele Micro Radar, die op palen langs de nen' voor de RLC camera's ook de dertig-jarig bestaan van het bedrijf
tropheeën staan opgestelde in de in weg, of ingebouwd in auto's van de snelheid worden gecontroleerd', be- Gatsometer én van de duizendste
1983 geopende Gatso Gallery in het politie, feilloos de snelheid van het dacht Gatsonides. Daardoor kan te- Gatso Radar, wat in februari tegeNationaal Automobiel Museum te te hard rijdende verkeer registreren. genwoordig ook de automobilist, die lijk met zijn zevenenzeventigste verRaamsdonkveer. Ook de - voor zover Camera's maken een keurige foto, door even flink het gaspedaal in te jaardag wordt gevierd. Hij en zijn
bekend - enig overgebleven Gatso compleet met datum, tijdstip en drukken nog nét het groene of oran- vrouw Cis, die ook de nodige rally's
komt hier na zrjn restauratie te snelheid. Het bedrijf bouwt ook de je licht haalt, voor een onaangena- heeft gereden en in 1948 nog met een
staan.
Gatso een Concours d'Elegance
won, ontvangen die dag ook hun
Jaren terug al, in 1959 deed Gatsovriend Prins Bernhard, die een
nides een belangrijke uitvinding.
'bronzen kop' van Gatsonides zal
"De voornaamste aanleiding was,
onthullen.
dat de tijdmeting bij races niet
De beslissing om over drie jaar te
nauwkeurig genoeg gebeurde", verstoppen met werken, lijkt Maus
klaart hij. "Ik zocht naar een mogezwaar te vallen, zo aktief als hij nog
lijkheid om de mens als beoordeier
is met het bedrijf. Daarnaast heeft
van de snelheid te elimineren en
hij toch wel tijd voor ontspanning,
daardoor fouten te voorkomen". Hij
zoals met sport, onder andere met
vond een oplossing: twee rubber
een wekelijkse tennispartij met zijn
slangetjes over de weg, die met een
vriend
Jaap
Methorst,
de
nauwkeurigheid van honderdste seWD-fractievoorzitter in Zandconden meetten, in hoeveel tijd een
voort. Racen doet hij niet meer,
auto de tussenafstand van tien memaar is hij nog wel een liefhebber
ter aflegde. Een eerste demonstratie
van hard rijden? "Ach, ik heb een
werd in 1959 gegeven op het circuit
Honda Prelude Sportcoupé die een
van Zandvoort, waarna er honderflinke snelheid haalt", verklapt
den werden geproduceerd voor de
Gatsonides, die daarmee toegeeft,
politie, die dit systeem op de openbanog steeds van een 'pittige rijstijl' te
re weg gebruikte om de maximum
• De Gatso Coupé, één van de diverse modellen die werden geproduceerd. houden.
snelheid te controleren.

meer dan f 300. Dan was er een
pak effecten ter waarde van
ƒ6000. „Moet ik," zo vraagt Te
Brink zich af, „al die uitkeringen
gaan doen en de zuster van
L'Ami zonder een cent op straat
gaan zetten? Kan ik niet aan de
notaris vragen dat de hoogste
prioriteit wordt gegeven aan de
zuster?"

Wie is L'Ami?
Bisschop Bottemanne vond
het maar een vreemde geschiedenis. Wat is L'Ami voor een
man geweest, zo vraagt hij aan
Te Brink, kunt U me daarvan
wat vertellen? Ik meen dat hij
niet op onze seminaria heeft gestudeerd. „U heeft volkomen gelijk, " schreef Te Brink terug. „J.
J. L'Ami is 9 Febr. 1814 uit David
L'Ami en Maria Gabber, echtelieden te Roelofarendsveen, geboren. Hij studeerde in Rome,
werd opgenomen bij de Fransche conventueelen en ontving
daar de naam van pater Clemens Maria. Hij ontving de
priesterwijding 21 mei 1842,
stapte in 1845 over naar de orde
van de Franciscanen, vroeg ontslag van kloostergeloften, 11 Jan.
1846, en werd door de aartspriester van Holland en Zeeland in
het kerkdistrict opgenomen.
Hij was moeilijk als kapelaan,
heeft in vijfjaar in acht verschillende parochies gewerkt en is
ten slotte pastoor geworden van
Zandvoort." Te Brink schrijft
nog een karakterschets neer, die
hij gevonden heeft in de stukken
van internuntius Ferrieri, atroxcalumnia, wat men vrij kan vertalen als wispelturig mens. Niemand van de begunstigden zal
erop rekenen dat hij iets uit de
erfenis van L'Ami zal ontvangen
zodat het redelijk schijnt om dat
wat er overgebleven is, in zijn

geheel af te dragen aan die arme
juffrouw L'Ami.
Zandvoort zelf, ook al zou
men het graag doen - immers
deze vrouw heeft jarenlang godsdienstlessen aan de kinderen gegeven - kan niets voor haar
doen.

De laatste voorbereidingen
voor het Nieuwjaarsconcert

Besluit van het bisdom
Na deze verdere informatie
over L'Ami vond men het in
Haarlem goed, dat men via de
regering alles ging uitkeren aan
de zuster van de pastoor. Men
heeft het gespeeld onder de noemer „achterstallig loon". Volgens de wet moesten uit een nalatenschap eerst de schulden
worden uitbetaald vóór men
met uitkeren begon en al spoedig werd het achterstallige loon
op ƒ 7500 geschat. Dit werd door
de rechtbank van Haarlem aanvaard en zo kon pastoor Te
Brink alles wat er was overgebleven aan de zuster van de pastoor
meegeven.
In een uitvoerig schrijven van
21 dec. 1889 deelt Te Brink mede,
dat alles goed is verlopen en hij
de erfenis heeft afgewikkeld. Hij
bekent dat hij „veel schrik heeft
gehad zoowel bij de aanvaarding als bij de vaststelling van
wat er was te deelen". Maar hier
heeft hij veel steun van het bisdom ondervonden, die hem geholpen heeft bij de moeilijke gewetensbeslising om „recht te
doen aan den armen".
Het notarieel archief heb ik
niet na kunnen slaan over deze
wat vreemde afwikkeling van
een erfenis. Er moet ook daar
wel iets te vinden zijn, maar de
hoofdzaak blijft toch, dat men
met de uitvoering van pastoor
Te Brink volkomen genoegen
nam onder het motto „Men moet
eerst schulden betalen voordat
men geschenken gaat uitdelen".

• Zondag na de gezamenlijke repetitie was er voor de leden van beide koren
een boerenkoolmaaltijd.
Foto: Bram stijnen

ZANDVOORT - Beide koren
die deelnemen aan het Zandvoorts Nieuwjaarsconcert waren afgelopen zondagmiddag
aanwezig in het Gemeenschapshuis om nog eens uitgebreid samen te oefenen.

dewerking verleend door De Wurf,
toneelvereniging Wim Hildering,
Shirley Zwerus, Ton Vreeswijk, Rob
van Zoelen en Trio Dico van Putten.
De algehele leiding staat ook onder
Van Putten.

Het Zandvoorts Vrouwenkoor en
het Zandvoorts Mannenkoor waren
bijna volledig aangetreden, om zich
perfect voor te bereiden voor het
concert voor aanstaande zaterdag, 9
januari. Na de gezamenlijke repetitie
werd de middag gezellig afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd,
waarvoor boerenkool met worst op
het menu stond.

Na het concert is er een gezellig
napraten in het Gemeenschapshuis,
waarbij men kan genieten van een
koud buffet. Dit samenzijn is mede
toegankelijk voor het publiek, uitsluitend op vertoon van het toegangsbewijs. Er zal een loterij worden gehouden, om de gemaakte kosten te drukken. Daarbij zijn leuke
prijzen te winnen, zoals een fiets,
dinerbonnen en dergelijke. De trekking is na het koud buffet.

Het Nieuwjaarsconcert wordt
'voor de tweede maal gehouden en
ook dit keer in de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein. Zoals reeds eerder vermeld wordt hieraan ook me-

De kaartenverkoop is stormachtig
verlopen, en de toegangsbewijzen
zijn dan ook bijna uitverkocht. Men
kan het nog proberen bij de AKO-boekwinkel op het Kerkplein.
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Peugeot 405 Auto van het Jaar 1988
Met een zeer ruime voorsprong op zijn
medekandiüuten heeft de Peugeot 405
de \erkie/ing voorde Auto van het Jaar
19SS gewonnen. De jury bestond dit jaar
uit 57 \oonuinst:uindc aulojournalisten

uit 17 Europoe landen en elk jurylid
mag 10 van de te verdelen 25 punten
voor de eerste plaats bestemmen. Het
maximaal haalbare puntentotaal is dus
570 en I'eimeot verwierf zich hieruit 464

Seat Terra

punten, ruim 80^ van het totaal.
Nummer twee werd de Citroen AX met
252 punten, gevolgd door de Honda
Prelude met 234 punten en de Mazda
626 met 224 punten. Het is de tweede
maal dat Peugeot de prijs wint. de 504
werd Auto van het Jaar 1968.

Nissan Bluebird in Trend-uitvoering
Nissan heeft een beperkt aantal 4- en
5-deurs Bluebirds 2 liter. 5-bak. benzine
zowel als diesel, in een exclusieve
"TREND" uitvoering op de markt gebracht, gebaseerd op het LX-type. De
meerprijs voor deze speciale uitvoering
bedraagt ƒ 250.-. terwijl de waarde van
de extra's ƒ 1.750.- bedraagt. De volgende extra's zijn aangebracht op de
Nissan Bluebird Trend:

2 elektrisch bedienbare buitenspiegels.
4-spaaks stuurwiel, bumpers in carrosseriekleur, spatlappen voor en achter,
brons getint glas. brede 185/70 SR 14
banden. Trend badge op de achterzijde.
De Nissan Bluebird Trend is leverbaar in
de kleur wit en tegen meerprijs ook in
lichtblauw metallic en donkergrijs metallic.

Bibendum,
het embleem van Michelin

De prijzen van de Nissan Bluebird Trend
luiden als volgt:
Nissan Bluebird Trend 2.0. 4-drs.. katalysator, 5-bak -ƒ28.185,-.
Nissan Bluebird Trend 2.0, 5-drs., katalysator. 5-bak -ƒ29.290,-.
Nissan Bluebird Trend 2.0,4-drs., diesel,
5-bak -ƒ32.430.-.
Nissan Bluebird Trend 2.0. 5-drs., diesel,
5-bak -ƒ33.535.-.

Bijna IOO'jaar geleden, in 1898, was er
een tentoonstelling in Lyon waar Michelin een stand had. Bij de ingang er van
stonden twee stapels banden van verschillende maten door elkaar. Op een
dag kwam Edouard Michelin op de
stand, kijkt naar de stapels banden en
zegt tegen broer Andre: Zeg, met armen
eraan lijkt het net een leuk kereltje. Wat
later ziet Edouard wat affiches van een
tekenaar O'Galop waarop onder andere
een dikke bierdrinker het glas voor een
overwinningsdronk heft met de woorden
van Horatius: Nunc est Bebendum (nu
moet er gedronken worden). Hij laat de
bierdrinker vervangen door het bandenmannetje en op de eerste affiche
staat het bandenmannetje achter een
tafel en heft het glas.
De uitdrukking Nunc est Bibendum

De Seat Terra is een kleine bedrijfswagen die gebaseerd is op de Seat Marbella.
Hij is nog geen vier meter lang, heeft een
verhoogde bestelwagen-opbouw en een
laadvolume van 2450 dmï Er zijn twee
versies, met gesloten laadruimte of met
zijruiten maar allebei hebben de verhoogde opbouw met dubbele, over bijna
180 graden openslaande achterdeuren
en een extra bagagerek op de cabine. De
deuropening is 1.24 m hoog en 1.08
meter breed, waardoor het beladen gemakkelijk gaat. De Terra is 3.80 m lang,
1.46' m breed en onbeladen 1.84 hoog.
Zijn gewicht is 761 kg, waardoor hij in
een gunstig motorrijtuigenbelastingtarief valt.
Voor de aandrijving zorgt de 903 cm3
motor die Seat al voor de toepassing in
de Marbella geheel moderniseerde. De
motor levert 29 kW (40 pk) bij 5400
omw/min en is gekoppeld aan een vierversnellingsbak.

wordt vertaald door Op uw gezondheid,
hetgeen het bandenmannetje zijn concurrenten toewenst. De figuur bestaai
dus, de naam nog niet. Een paar maanden later, tijdens de rit Parijs - Amsterdam, roept coureur Thery wanneer hij
Andre Michelin ziet passeren hem toe.
He, daar gaat Bibendum en ziedaar, hei
bandenmannetje heeft een naam.
De verdere levensloop van Bibendum
hangt nauw samen met de inspiratie van
tekenaars en de ontwikkeling van "de
band. In 1901 wordt hij getekend hiel
armen en benen. Het grote aantal cirkels
komt omdat de banden toen nog'smal
waren. De tekenpennen van O'Galop en
anderen laten Bibendum vaak inhaken
op het leven van die dagen en datzelfde
gebeurt nu nog steeds.

Het onderstel is in principe gelijk aan dat
van de Sedan met onafhankelijke wielophanging voor en een compacte starre
as aan bladveren achter. De tandheugelbesturing zorgt voor een kleine draaicirkel van 9,2 m. De Terra heeft schijfremmen voor en trommels achter met een
lastafhankelijke remdrukregelaar.
' De stoelen van de Terra zijn goed gevormd en de bestuurdersstoel heeft een
verstelbare rugleuning. Het dashboard is
compleet en biedt ruime opbergrnogelijkheden. In het bestuurdersportier is
bovendien een elastische kaartentas
aanwezig. Hoofdsteunen en een gelaagde voorruit behoren tot de standaard
uitrusting evenals een achteruitrij-lamp
en een mistachterlicht.
De prijs van de Seat
Terra is
ƒ 10.895,- excl. BTW en voor zijruiten
in de laadruimte moet u ƒ 395,- extra
neertellen.

Nieuw ontstekingssysteem
van Saab
Saab Dl (Saab Direct Ignition) is een
geheel nieuw en door Saab Scania ontwikkeld ontstekingssysteem. Dit systeem
wordt in maart 1988 geïntroduceerd in
de nieuwe Saab 9000 CD en biedt de
volgende voordelen: grote betrouwbaarheid bij koude start, onderhoudsvrij
door eenvoudige constructie, geringe
storingsgevoeligheid, verdubbelde levensduur van de bougies, lager brand10 overhemden strijken ƒ 10
Overhemden wassen en strijken, ƒ3,50 pst. Fijnwasserij

Éénjarige
beroepsopleidingen

't Kreukeltje

ASOP/NAMS
Planciusstraat 11 - 1013 MD Amsterdam
Tel. 020 - 22 74 47
AANVANG SEPTEMBER A.S.
* Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG)
* Dagopleiding medisch secretaresse
* Avondopleidmg medewerk(st)er medische administratie,
met vervolg tot medisch secretaresse
* Hematalogisch routine- en ECG-assistent(e).
* Verl. vierkante blauwe
sjaal m. initialen KNZRM (aandenken), tussen v Lennepw./
Gem schapshuis. Gaarne ter.
te bez. v. Lennepweg 34-1.
06-320320.05
3 HotShots p.d 50 et p m
* Vermist, 21 dec., cyperse
poes, witte pootjes, kin en
bef, bruin/beige vlooienb. m * T.k.a. wit kajuitbed, 90x
half roze bolletje (stuk adres- 200, '/2 jaar oud, ƒ 85, zonder
matras. Tel. 17283
kok.). Tel. 13491 of 13539.
Voor al uw behang- en wit- VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
werk. Tel. 02507-18980.
per week Corn. Slegersstr
* Z.O V. stond ook niet stil. 2b, tel. 02507-12070.
In 1987 werd jammer genoeg
niet vermeld, bestaat m 1988 Daar het werk met ons ge40 jaar. Dat is ook niet niks. handicapte kindje en de huishoudmg te veel is, vragen wij,
* Aangeboden nieuwe ski in gezin met 3 kinderen, een
schoenen, maat 36/37, merk 2ELFST HULP, evt. schoolNodica. Gevraagd skischoe- vak. vrij. Tel. 023-245965.
nen, maat 37/38, moeten
* Drukke bezigheden buiten
goed zijn Tel. 16017.
huis1 Wie wil 1x per dag, m de
* A.s. kapster zoekt fohnmo- middag, tegen rep. vergoedel, kort haar Tel. 16879.
dmg mijn hond uitlaten? Bel
02507-19855.
Asito

Hogeweg 55-zw. Tel. 16262.
Te huur gevraagd
GARAGE met verlichting.
Tel. 02507-14186.
* i e koop Alcantara jas, bordeaux-rood, maat 42, met uitntsbare voering, ƒ300. Tel.
16548.
Te koop antieke slaapkamer,
bestaande uit, ledikant, 2
nachtkastjes en cpmmode
met marmer blad, spiegelkast
en kleedspiegel. Te_vens 2 antieke olielampen. Tel. 14759.
* Te koop blankgrenen eethoek (4 stoelen), in zeer goede staat, ƒ 175. Bellen na 18
uur. tel. 19276.

* Pour *
Toi

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, schoonmaak en onderhoud
zoekt een
Aalsmeerdet Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
MEDEWERKER/ STER
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De voor een object in Zandvoort
Inl: tel. 023-244277.
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en * Begin het nieuwe jaar
alle bijbehorende advertentie edities / 5,84 per millimeter. goed. Word lid v.d. Verg.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Vrouwen van Nu. Een jaar ge• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- zelligheid voor slechts ƒ30
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- Tel.nr 14462.
ren verkrijgbaar.
BONTMANTELINRUIL
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening Tegen (kleine) bijbetaling
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
excl lichtgew. nappa/lam• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers my's ook voor heren bontgev.
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel regenmantels
Prachtige
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl bontcollectie Repareren, moƒ 3,00 in rekening gebracht.
derniseren Bel v afspraak of
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- documentatie- 020-233488
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
rokaart.
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p.d
In jan /febr starten de avondopleidmgen
5 films ƒ25 p week
COMPUTERBOEKHOUDEN MKB, ETALEREN, MIDDENVerhuur movie-boxen
STAND, RECLAMESCHHRIFT en TEKSTVERWERKING.
Voorlichtingsavonden dagschool
16/1-19/1-20/2-23/2-19/3-22/3, aanvang 2000 uur
Ondernemerscollege Amsterdam, K Klmkenbergstr 1/hoek
Jan Tooropstr, 1061 AH Tel 020-119925 of 02907-2701.

stofverbruik, ontstekingstijdstip afstellen
gedurende de gehele levensduur van de
motor is niet meer nodig, minder gevoelig voor variërende brandstofkwaliteit en
meer souplesse van de motor.
Het Saab Dl systeem bestaat uit een
computergestuurde regelunit, een gepatenteerde metalen cassette met vier
direct op de bougies gemonteerde bobines en een sensor op de krukas.

* Te koop eiken staande
schemerlamp. Tel. 17413.
* Te koop gevr. t.v.-kast,
oud model, jaren zestig of begin zeventig. Tel. 15760.

* Te koop jong bastaard
hondje, 10 weken, ingeënt en
ontwormd, ƒ 125. Tel. 023
334631.
* Te koop jongensracefiets
ƒ200. Tel. 02507-15727.

* Dream *
Line

ra

KO-

KO-

kopje thee bestelt.
Stotteraars weten heus wel wat ze

gauw de spanning Zo komt een gesprek

zeggen willen, dus in de rede vallen helpt
niet. Geef ze liever even de ti|d om uit

stotterproblemen bi| zichzelf, m hun gezin

vlotter op gang en gaan we elkaar ook

een beetie beter begrijpen. Doen we dat?

hun woorden te komen. Dat vermindert al

of naaste omgeving- 01808 -15 31 of SVS,

Postbus 119,3500 AC Utrecht

Informatie voor alle mensen met

Geef stotteraars even de lijd.

SM.

Publitatic ddnseboden'door dit blad. in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

.

GRATIS

zeggen als iemand een

KO-

* Te koop hoekbankstel;
kunstschaatsen, mt 40, 37,
32; hockeyschaatsen, mt 38,
34. Brederodestr. 15/22. Tel.
18108, na 18 uur.

* Te koop nieuwe ski-imperiaal, voor alle nieuwe types
Audi, geheel afsluitbaar, pr.
gediplomeerd hondentrimster ƒ 175. Tel. 02507-19313.
Friedhoffplein 10 * Te koop oude handnaai2042 BN Zandvoort machme, merk Smger, prijs
ƒ20. Tel. 17193.
Tel. 02507-12773
* Te koop tweelingwandelzitjes tegenover el* T.k. travertm eettafel, 150 wagen,
kaar; sportfiets, 5 versnellincm lang + salontafel, luxe toi- gen, moet opgeknapt, ƒ70.
lettafel. Vr.pr. n.o t.k. Tel.
Tel. 16017.
14087.
* Te koop twee-zits bruine
leren bank; twee-persoons
bed + toebehoren, z.g.a.n.
matras, 160x200. Tel. 15235.
Woninggids van Zandvoort
* Te koop verz. platen, klassiek en populair, ook per stuk,
goede kwaliteit. Tel. 02507V-*tl U t makelaars o.g.
17193.
NVM
Tel. 02507-12614
* Te koop: wandmeubel,
210x160, prijs n o.t.k.; versterker, Sansui, ƒ85. Tel. 14104.
KAMER TE HUUR
Glenda Exclusief
voor werkend persoon.
* Tehuis gezocht voor jonge
Bruidskleding
Tel. 15982
hond, 3 maanden oud, ingeCocktailkleding
Met spoed te huur gevraagd ent en ontwormd. Tel. 15772
woonr. v gezin voor max. 6 of 15381.
Avondkleding
maanden. Tel 19797.
T.h. gevr. appartement v. 1
v. Woustraat 42 * Nu niet meer via de winkel, pers. v. 3 mnd. v.a. 11-1-'88,
Amsterdam
maar langs deze weg wensen + ƒ 500 p.m., m. k. d. en t. Br.
wij
onze klanten en vrien- o. nr. 798-75674 bur v.d. blad.
Tel. 020-620731 denaleen
heel fijn 1988. Lia en
Timmerbedrijf
An.
• Reflectanten op advertenR. F. Lammers
ties onder nummer gelieven voor al uw timmer- en onder5 showrooms
EIKEN
ervoor te zorgen dat het num- houdswerk. Tel. 023-364168,
GRENEN
mer m de Imker-bovenhoek b.g.g. 023-381378.
MAHONIE
Tellilden 12-1B uu
MECHELS
02520 - 2 09 93
op de envelop staat vermeld
HENRYII
ook zondng
en dat de brief geadresseerd T.k. Commodore 64 comp. +
LEIDSESTR. 122. Koopavond
Ligt nan de doorgaande weg N208
wordt aan: Centrale Order- datarec., fl.disk-drive, printer,
afd. Weekmedia, Postbus p. zw/w. t.v., non-look, tekst* Een zalig gevoel1 Eindelijk 122,1000 AC Amsterdam Dit verw. en andere softw. en div.
gewonnen van Tijbb' Wat zal voorkomt vertraging in de be- spelletjes, ƒ850. Tel 15063.
onze grote vriendin Jos ge- handelmg.
* T.k. Diana buks, met vizier,
baald hebben' Te gek.
Rechtstreekse import uit %"x4, erg mooi, prijs n.o.t.k.
USA- topkwaliteit Naturest
Tel. 16461.
GARAGE TE HUUR
Burg. v Fenemaplein
waterbedden
*• T.k. stereo equalizer, 5T.k a
massief grenen
Tel. 14534
Hydr. gestabiliseerd Geh. bands (voor ophalen en afhoogslaper Tel. 02507-16456. * Gevraagd
schoonmaak- compl. mcl. verw en ledikant, vlakken van tonen bij u^/ steZonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl BTW
hulp op de zaterdagochten- geen ƒ4000, maar slechts reo-set), te beluisteren, ƒ60.
Meer dan 35 verschillende modellen m onze showroom
den (3 uur), bij gezin in Zand- ƒ1750. 15 j fabrieksgarantie. Tel. 16461, b.gg. 15052.
FITLINE NEDERLAND B V.
Telefoon- 023-292693 - 02290voort. Tel. 02507-20100
* T.k. stereocomb., 30 w +
Populierenstraat 7 - ROELOFARENDSVEEN - Tel 01713-6300
37151, b.gg 04754-6240.
* Help de Polen Stuur eens
boxen; autoradio; 2 hi-fi spea* Vermist in Noord bouvier, * T.k a z g a n tafelzonneeen voedselpakket! Geen * Te koop d bruin bankstel kers, 25 w; aquarium, 60x30 +
06-320322.30
9
1
6 jaar oud, roepnaam Resa bank, afm 80x40 cm, ƒ 250
adres Dat hebben wij voor u [leer), 2+3-zits; Lundia eet- 45x30; hondenmand; ham3 SuperShots p d 50 cl p.m
Tel 19487 of 020-947794
Tel na 18 uur 18775
Inl • tel 02907-5235
hoek, bruin Tel 18156
sterkooi. Tel 17862.

Zonnehemels v.a. ƒ 450

Wac/if met koffie

* Te koop grootbeeld kleuren-t.v., Blaupunkt. Tevens te
koop aanhanger. Tel. na
16.30 uur: 17295.
* Te koop haardroogkap op
statief, in goede staat. Tel.
12498.

5 REGELS

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
Te

k o0 p b r u idS
rn o d
sa 1ont a
Te
r i e t en s t o e 1

*
3 8

;

it a p o; n t m t
e 1
1 euk e
i 0 2 0 - 1 11 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

l'

Zandvoorts Nieuwsblad

Antiek

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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'Ik ben altijd een eenling gebleven
HIJ was 32 Jaar geleden de eerste Nederlandse acteur, die
zich losmaakte van een vast gezelschap en vrije produktles
ging spelen. Een riskante stap, waarvan hij nooit een dag spijt
heeft gehad. De voordelen van een vast contract wogen niet
op tegen de nadelen. De angst voor gezapigheid en
eentonigheid en de behoefte om te experimenteren hadden In
1956 alles te maken met zijn losmaken van het gevestigde
toneel.
Aan mooie rollen heeft het Henk van Ulsen In zijn 40-Jarige
toneelloopbaan nooit ontbroken. „Ik ben altijd mijn eigen
gang gegaan en heb alles kunnen doen wat Ik wilde. Mijn
carrière heb ik nooit zo uitgestippeld. Alles wat Ik heb gedaan
deed Ik uit intuïtie. Ik heb nooit artistiek zo goed voor mezelf
gezorgd. De leiding van een gezelschap heb Ik nooit bewust
nagestreefd. De ettelijke rollen, die Ik heb geweigerd hadden
soms met het stuk en soms met de regisseur te maken."
Zijn toneeljubileum vierde hij zaterdag 2 januari met de
première van 'No Exit', dat Ton Vorstenbosch speciaal
voor hem heeft geschreven.
Door Wil Markies
Van Ulsen speelde in deze 'black
comedy' samen met de 30 jaar jongere actrice Wivineke van Groningen.
Het stuk heeft grimmige kanten en
gaat over eenzaamheid, euthanasie,
egocentrie en een absoluut generatieverschil. De felheid, waarmee hij
de inhoud van 'No Exit' beschrijft is
Ineens weg. Met zachte stem zegt
hij: „Het heeft allemaal met mijzelf
te maken. Voor anderen is het ook
heel herkenbaar en confronterend.
Het gaat niet over een generatiekloof, wel over verschil. Vandaar dat
ik het speel met een veel jongere
actrice. Dat maakt het heel spannend. Ik ben heel gelukkig met Wivineke van Groningen. Ze is heel
bijzonder."
Hij begint te stralen, als ik hem
complimenteer met zijn nog jeugdig
uiterlijk. „Ik ben ijdel. Zorg goed
voor het uiterlijk en hou mijn gewicht in de gaten. Met roken ben ik
gestopt." Kijkt naar zijn glaasje
rode wijn. „Daar ben ik ook matiger
in dan vroeger."
Van zijn lengte 1.68 m. heeft hij
als acteur nooit nadeel gehad. Paul
Huf, de vader van topfotograaf Paul
Huf, die 42 jaar geleden als gecommitteerde betrokken was bij zijn toelating tot de toneelschool, vond hem
wel 'wat klein'. Twintig jaar geleden
zag hij er volgens eigen zeggen veel
ouder uit dan nu. Dat had te maken
met eenzaamheid, waardoor hij zich
een verbitterd mens voelde. Die bitterheid is allang verdwenen, de eenzaamheid is altijd gebleven.
„Het gevoel van eenling en eenzaamheid komt steeds terug. Die
confrontatie levert altijd conflicten
op. Daar ben ik niet ongelukkig
om."

Zijn grote liefde voor het toneel
begon, toen hij als kind Charlotte
Kohier het Spaanse verhaal 'Frasquita' zag spelen in zijn geboorteplaats Kampen. „Ze zat rechtop op
een eenvoudige keukenstoel. Het
was het eerste toneel, dat ik zag. Ze
betoverde mij. Wat een magie had
die vrouw." Als puber zag hij in het
begin van de oorlog (1940-1945) in
het Kampens theater ook Cor Ruys
acteren. Wat Ruys met een blijspel
deed maakte ook ontzettend veel indruk op hem.
Zijn ouders vonden het prima, dat
hun zoon, die een uitstekend roeier
en padvinder was, naar de Amsterdamse Toneelschool ging. Over zijn
vader en moeder, die hem een vrije
jeugd bezorgden, praat hij met veel
liefde. „Wat ik later aan toneel deed
vonden ze het einde. Ze zagen alles
en leefden ontzettend met me mee.
Ze gingen zelfs mee naar Curagao
om me te zien spelen."
De Toneelschool was een openbaring voor hem. Hij ontdekte, dat hij
niet alleen kon acteren, maar ook
genoeg talent had met dans door te
gaan. Als Mascha ter Weeme, die
met Sonja Gaskell dans gaf, niet
had gezegd, dat hij met zijn 19 jaar
al te oud was, was hij balletdanser
geworden. „Als ballet een spanning
krijgt, dan denk ik nog steeds oh
God ze gaan praten. Andersom.
Pauzes en stiltes in rollen vind ik
het belangrijkste. Stilte is voor mij
essentieel."

Choreograaf
Zijn vak als toneelspeler is voor
hem onlosmakelijk verbonden met
muziek, ritme en beeldende kunst.
Voor choreograaf Hans van Manen
heeft hij al jaren een grenzeloze bewondering. „Wat Hans met balletten doet is zo relativerend en heeft
zoveel durf. Dat spreekt me zeer

aan." Zijn dans-aspiraties konden
niet verhinderen, dat Ank van der
Moer, Han Bentz van den Berg en
Ton Lutz van wie hij op de toneelschool les kreeg, in hem al gauw een
opmerkelijk toekomstig acteur zagen.
Zij kregen gelijk. Hij slaagde cum
laude en kreeg meteen aanbiedingen bij vijf gezelschappen. Een keuze was niet moeilijk voor hem. Het
werd het toenmalige Comedia en latere Nederlandse Comedie. Dat hij
voor dit gezelschap koos had alles te
maken met zijn adoratie voor Han
Bentz van den Berg, die als acteur
verbonden was aan Comedia. Later
stapte hij over naar toneelgroep
Studio. Ook deze keuze had weer
alles te maken een persoon, die hij
bewonderde. Dit keer was het regisseur Kees van lersel met wie hij wilde werken en ook een 'geweldige' tijd
had.
Onder dezelfde Kees van lersel
speelde hij later in 1965 zijn eerste
solo 'Dagboek van een gek' van Gogol. Het werd een van zijn grootste
successen. De voorstelling sloeg in
als een bom. Niet alleen in de theaters. Ook op televisie was het een
sensatie. Het was niet zijn eerste
kennismaking met de televisie. De
kijkers kenden hem al van de populaire Vara-serie 'Pension Hommeles' van Annie M.G. Schmidt.
Zijn veelzijdigheid als acteur, die
met evenveel inzet en gemak in een
klassiek stuk of blijspel kon staan,
had hij allang bewezen. In hetzelfde
jaar 1956, dat hij ging free lancen,
richtte hij samen met Sieto Hoving
'Tingel Tangel' op. „Het was voor
mij het jaar van de experimenten.
Samen met anderen begon ik met
andere acteurs in de studio van Tulingen, waarvoor het publiek storm
liep."

Shakespeare
Zijn professionele spelersloopbaan begon hij in 1988 met figureren in Shakespeares 'Driekoningenavond'. Met deze voorstelling, onder
regie van Albert van Dalmsum,
werd in 1949 de Rotterdamse
Schouwburg geopend met Annie de
Lange, Paul Huf, Ben Groenier,
Frits van Dijk, Johan Schmitz,
Kees van lersel, Rob de Vries, Cas
Baas, Henk Molenberg en Ton Lensink.
Met Ko van Dijk en Mary Dresselhuys trok hij volle zalen met het
blijspel 'De man, de vrouw, de
moord' van Roussin. Het aantal rollen, dat hij speelde bij de Nederlandse Comedie, Studio, gastrollen bij
praktisch alle gezelschappen en in
televisiestukken weet hij 'echt' niet
meer. Hij herinnert zich nog wel
zijn twee mooiste rollen in 'De heersende klasse' en 'Meiden' van Genet,

die beiden werden geregisseerd door
John van de Rest. Goeie herinneringen heeft hij ook aan de televisiebewerkingen 'Vuile handen' van
Sartre, 'de Strop' van Edgar Alan
Poe en 'Drie dagboeken'.
- In zijn lange loopbaan ging hij
graag 'buitengaats'. Bij landgenoten op Curagao, Indonesië en het
verre Oosten is de gedreven Henk
van Ulsen een graag gezien acteur.
„Ik heb iets bezetens en stort me op
iets. Daarmee heb ik me nogal eens
vergaloppeerd. Met mijn affectie
heb ik wel mensen afgestoten. Dat
ik altijd een eenling ben gebleven, is
een bewuste keuze."

Mentrix
Het past helemaal bij hem, dat hij
met zijn affectie voor het werk van
de realistische schilder Voerman
een indrukwekkende verzameling
van zijn schilderijen heeft opgebouwd. Met een ander idool, de dichteres Ida Gerhardt, is het anders
gegaan. Zij is altijd een 'soort mentrix' voor hem geweest. Van haar
kreeg hij klassieke talen op het gemeentelij k gymnasiumn in Kampen. Om de tijd van het pendelen uit
te sparen woonde ze bij het gezin
Van Ulsen. „Dat fenomeen heb ik zo
leren kennen. Met haar gedichten
heb ik altijd veel gedaan." Hij is er
nog steeds trpts op, dat deze dichteres een kwartrijn aan hem heeft opgedragen, toen hij Kampen verliet
voor de Amsterdamse Toneelschool.
• „Ik heb altijd de neiging gehad in
"verledens te leven. Mijn omgang
met mijn ouders houdt nooit op.
Mensen en dingen kunnen ontzettend in mij leven. Met name mensen, die er niet meer zijn. Het breekt
niet af. Het geeft me een soort
moed."
Het heeft nooit het gevoel gehad,
dat hij de boot heeft gemist. „Ik heb
wel eens jaloers gedacht, dat een ander kreeg wat ik wilde. Dat ik met
mijn denkvermogen en gevoelsleven
dingen heb kunnen doen, die ik altijd heb gewild en bedoeld, geeft mij
een tevreden gevoel." Hij is er 'heel
blij' mee, dat hij zijn 'jubeljaar' op
januari bij 'Wim' (Bary) met een
feeestelijke première in het Cultureel Centrum begint. Hij hoopt, dat • Henk van Ulsen: „Ik was de eerste Nederlandse acteur, die zich 32 jaar geleden losmaakte van een vast gezelschap
de Amstelveners Bob Verstraete en
F°'°
Frans Pfister er dan ook bij zijn. en ging free-lancen."
Met de oud-acteur Verstraete speelde hij samen in zijn eerste stuk. De
beeldend kunstenaar Frans Pfister
ziet hij nog regelmatig. Met hem
heeft hij een 'heel speciale band',
omdat hij het inlijsten verzorgt voor
al zijn 'Voermans'. „Frans is een bijzonder vakman. Ik vertrouw hem
alles toe, ook de moeilijkste opdrachten."

Schilderes
exposeert

Ziekenhuisorganisatie

ZANDVOORT - De Zandvoortse schilderes Elisabeth
Zegwaard exposeert momenteel werk in een Chinese omgeving. In het restaurant Confucius te Haarlem zijn haar
aquarellen nog tot 12 januari
te bezichtigen.

aan bedden was, gemeten aan de
landelijke norm van 3,7 bedden per
duizend inwoners. Voor de zeven
Kennemerziekenhuizen samen is
aan de reductie een financiële taakstelling van 43,6 miljoen gulden verbonden.
De besturen van beide ziekenhuizen hebben sinds april 1985 de mogelij kheden om samen te gaan onderzocht. Men kwam tot de conclusie,
dat fusie de beste voorwaarden
schept voor het bestrijden van kwaliteitsverlies, een doelmatige organisatie, onder andere door het voorkomen van doublures en het efficiënter inzetten van medewerkers
en apparatuur. Daarnaast onder
andere ook voor het het ontwikkelen
en invoeren van nieuwe medische
ontwikkelingen en zorgconcepten.
In januari en februari zal in beide
huizen het voornemen nader worden toegelicht. De fusieovereenkomst zal dan waarschijnlijk begin
april getekend worden, nadat de ondernemingsraden hun advies hebben uitgebracht.

Vervolg van pagina l

De 'waterpartijen' van Elisabeth
Zegwaard komen aardig overeen
met de waterpartij met fontijnen en
vissen in dit restaurant. De natuur
staat centraal in het werk van deze
kunstenares, wat zich uit in onderwerpen als slootjes, waterpartijen
en duinlandschappen. Dat dit hoog
gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de
expositie in het Haarlemse Concertgebouw deze maand, waar de Zandvoortse ook met aquarellen is vertegenwoordigd.
De expositie bij Confucius, Prins
Bernhardlaan 2, te Haarlem, duurt
tot en met ongeveer de eerste week
van januari.

ZPSV sluit sportjaar af
ZANDVOORT - Ook voor de
Zandvoortse Politie Sport Vereniging zit 1987 er op. Vorige
week maandag sloot men dit
sportjaar op traditionele wijze
af.
Bij ZPSV is het gebruikelijk de
laatste maandag van het jaar een
sportdag te houden. Maandag met
een 'ploegenmeerkamp' in de Pellikaanhal, met als onderdelen basketbal, volleybal en zaalvoetbal. De
scheidsrechters T. Huberts en B.

Arnoldi hielden de verrichtingen
van de vier teams nauwlettend in de
gaten.
Uiteindelijk ging de eindoverwinning naar het team dat onder leiding van Henk Vermeulen stond en
twaalf punten behaalde. Tweede
werd het team onder leiding van W.
v. Rhijn (11 pt.), derde dat van Cor
van Dam (7 pt.), terwijl het team van
de heer Menkhorst, ondanks enkele
fraaie sprongen van zijn kant, genoegen moest nemen met de vierde
en laatste plaats (6 pt.).

Aardewerk
borden met fantasie'
decor. Plat of diep. 2.NÜ 6 VOOR 10.Ontbijt/dessert.1.50
NÜ6VOOR7.Z5

"Autowijzer 1988".
Ruim 130 auto's,
technische gegevens,
kostprijsCkalkulatie,
autopnjzen
enz. 8.75

Jumperwol, '
100% wol.
In 8 kleuren. Bol over? Geld terug!
100 gram. NU 4.75

Kanvas shopper met leren
hengsels. In diverse kleuren. 9.75 NU 8.75

Foto-expositie verlengd
De leden van de Fotokring zijn rijk vertegenwoordigd met prachtig werk.
Op de tentoonstelling is duidelijk te zien, hoe sfeervol zwart/wit foto's, bij
de meeste amateurs nauwelijks nog gebruikt, kunnen zijn. Dat geldt zowel
voor de aanwezige portretten, de natuuropnames, foto's van gebouwen en
tal van andere onderwerpen, als voor de meer abstracte werken.

Mechanische wekkers
in diverse modellen
en kleuren. 18.75
en 19.75
NÜ3.GOEDKOPER

Doosje met 50 baby-reinigings
doekjes. 3.50 NU 3.Doosje met 200 babywattenstaafjes. 2.90
NU 2.40

Eén van de meer abstracte foto's op de tentoonstelling van de Fotokring
Zandvoort.

ZANDVOOBT - De tentoonstelling Kijken en Zien van de
Zandvoortse Fotokring is verlengd tot en met 29 januari. De
expositie is te zien in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg.

DE HfiKTENJAGERS
VHN DEZE WEEK

Nog meer V Hartenjagers

N

og maar al te vaak blijkt er bij een overlijden weinig tot niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te staan
bij zaken als een testament, codicil of voogdijschap. Toch zijn er goede redenen om 't wel te
doen, want wat gebeurt er met uw partner, de
kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u samengesteld
waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephensonstraat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een
extra postzegel van f L- bij. Dan krijgt u het
boekje'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

R E G E L JE Z A A K J E S V O O R HET TE L A A T IS
Naam

.m/V

Adres
Postcode

_ Woonplaats.

Publicatie aangeboden door dit blad In samenwerking
met de Stichting deele Reclame.

SOK

Theeglas. 1.50
Panties voor de grote
V
_____
nu 6 voor 7.75
maten, 20 denier. Ongevormd.
Met ingezet tussenstuk,
RVS bestek: tafelmes. 1.75
mt. 44/46 en 46/50.2.50
Kleinbeeldfilms,
V
nu 3 stuks 6.50 V___________nu 4 voor 5.75
Tafelvork of -lepel. 1 10
100 ISO, 36 opn. 8.75
ff
_____
nu 4 voor 3.75
V
nu 7.50 Voordeelpak met 3 ongevormde panties, 20 denier.
Jus- of groentelepel. 2.75
400 ISO, 36 opn. 9.75
V
______
nu 2.50
nu 8.50 Kleuren Palma en grijs.
Mt. 36/40 en 40/44.
6 koffielepels. 32.90 V
__________
nu 2.50
Pakje met 2 stukjes baby-zeep. V
1.75
"Softy" breigaren, acryl/wol.
V
nu 1.25 In 7 kleuren. Bol over? Geld terug!
Aanbiedingen geldig t/m 9 |an '88
Baby-shampoo, 200 ml. 2.75 50 gram. 1.7 5
nu 2.25 V
nu 1.50
Pakje met 2 rollen van 20 stuks
pedaalemmerzakken. 3.75
V
____
nu 3.25

Noorse sokken, 60% scheerwol/40% polyamide. Mt. 37-48.
5.25

v

Sokkenwol, acryl/wol/. polyamide in 6 kleuren. Bol over?
Geld terug! 100 gram. 4.25

nu 4.50 v

_

HEMA

._ , , ...

,,

, ^ ,,

nu 3.75 Echt WaarVoorJe Geld
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Gevr. bekwame

hulp
in de huish.
in Z'voort
2 of 3x p.w.

3 uur a 12,- p.u.
Geh. zelfst. kunnende
werken.
Gaarne ref. en tel. nr.
ond. br. nr 922687
bur. v.d. blad.

Hulp in de
huishouding,
5 dagen per week, in de
omgeving van
Aerdenhout.
Brieven aan

DURF PRUZEN
GELUKEN!

DO

• •

l

é

Imso B.V.
Postbus 9
2040 AA Zandvoort.

•v>

-*5 » l

YOGHURTDRINK

FRISTI
2 TUBES

RINKO
Keurstation
Curiestr. 10
telef. 12323

Tel. vanaf 12.00 uur
's middags 19165

100

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerK, ook timmer- en
stucadoorwerk.

GROTE SORTERING MODIEUZE

KAARSPELDEN
.. in de kleuren:
Uli zwart, wit en ivoor
t~*"*

R-

GEEN

2.38
MAAR

onze prijs:

PENNYWARLS

8 stuks

de witte zwaan

27 JANUARI A.S.
INL: TEL 12164

\3S p»

ZUUISöt
21KDMIHMII-

veilinggebouw

INBOEDELVEILING
VASTGESTELD
WOENSDAG

blik 25 cl

MAGUANS
TUBE
TANDPASTA & mos
m NÏIHM-

APK-

Te koop Chesterfield bankstel, grenen houten tafel, antiek bureau, 3/2 zitsbank + bisontafel,
speakerboxen, bed
120/200.

1.29

Va
ku
wo
ooi

I

WIITI KUNSTSTOF GEEN

loc

de:
iec
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KORSTLOZE KAAS

vierkant model
22 x 22 cm

Haltestraat 55

Schiesser
Herenslips
aktleprljs
Z stuks

19,95
Echtpaar voor hulp in
de huishouding en
andere voorkomende
werkzaamheden, in
de omgeving
Aerdenhout.
Brieven aan:

Imso B.V.
Postbus 9 2040
AA Zandvoort.

Kroon mode
Haltestraat 55
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ABP ziet defintief af van deelname
aan het Vendorado-bungalowpark
ZANDVOORT - Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds,
dat de financiering van het Vendoradopark te Zandvoort
voor zijn rekening zou nemen, ziet af van deelname aan dit
project. "Niet omdat het een slecht plan zou zijn", aldus
woordvoerder Van Susante, "maar omdat wij een keuze
moesten maken en dit moesten laten vallen". Het lijkt er
echter op, dat de bouw van het park wél doorgaat, mogelijk
start men al in februari.
Het ABP was al lange tijd in
onderhandeling met Vendorado
om diverse projecten van het
Groot-winkelconcern te financieren. De uitkomst liet echter vele
maanden op zich wachten. Vanuit het ABP werd medegedeeld,
dat men het nog niet eens was
over de te verwachten baten. Dit
concern is nu helemaal uit het
Zandvoortse Vendorado-project
gestapt.
"Wij zijn er niet meer bij betrokken", aldus PR-man Van Su-

sante. "Het park te Zandvoort
maakte deel uit van een pakket
aan overeenkomsten die wij met
Vendorado zouden afsluiten,
maar daaruit moesten bepaalde
onderdelen geschrapt worden.
Omdat andere projecten voor ons
aantrekkelijker waren, hebben
wij dit bungalowpark laten vallen. Dat wil echter niet, zeggen,
dat wij het een slecht plan vinden.
Maar het paste minder in de combinatie die wij wilden, en wij
moesten een keuze maken. Bij

een menu passen ook bepaalde
voorgerechten minder bij de
hoofdschotel, daarmee kun je het
vergelijken". Van het plan is binnen het ABP een ruwe schets besproken, zo voegde hij er later
nog aan toe.
Het ziet er wel naar uit, dat binnenkort aan de bouw van het
park wordt begonnen. V & D directeur Bouman wil hier niets
over loslaten, maar verwacht binnen twee a drie weken méér te
kunnen vertellen. Binnen Zandvoort gaat het gerucht, dat in februari wordt begonnen met de
sloop van het buitenbad van De
Duinpan. GBZ-fractievoorzitter
Jongsma stelde vorige week
woensdag vragen hierover in de
commissie voor algemene zaken.
Burgemeester Machielsen antwoordde aanvankelijk dat men
'in februari daadwerkelijk aan de

gang' zou gaan, wat hij later vertaalde in 'proberen te beginnen'.
De wethouders Van Caspel en
Aukema gaven later te kennen,
niet op de hoogte te zijn van een
eventuele nadere datum. Het enige commentaar van directeur
Bouman hierop was, dat men mo-'
menteel heel druk met de voorbereidingen bezig is. Pikant detail
daarbij is, dat Vendorado zich eraan verbonden heeft, de andere
helft van de grondprijs te betalen,
alvorens men mag beginnen met
de werkzaamheden. Over de financiering wilde Bouman zich
echter nog niet uitlaten.
Volgens Hans Mollerus, directeur van De Duinpan, zal in ieder
geval het zwembad voorlopig gewoon openblijven. "Voor iedereen, met dezelfde faciliteiten, tegen de normale tarieven en volgens de gebruikelijke tijden".

WD bepleit alternatieve
aanpak van vandalisme

ZANDVOORT - De Rotonde
is een 'puinbak', .aldus Jaap
Methorst,
fractievoorzitter
van de VVD. Een beter woord
had hij in de commissie voor
algemene zaken, niet over voor
de omstandigheden, waarin
dit centrale punt aan de boulevard zich bevindt: gebroken
windschermen,
bekladderde
banken, papierbakken en
strandafgangen. Volgens Methorst kan een goede oplossing
zijn, de daders zelf de schade
ongedaan te laten maken.

Kabelloods wordt één
dezer dagen gesloopt
ZANDVOORT - Eén dezer dagen wordt de Kabelloods aan de
Van Lennepweg gesloopt, wat nodig is om de grond vrij op te
kunnen leveren ten behoeve van het Vendorado-park. Het werk
wordt uitgevoerd door de firma Boy Limmen uit Schagen, die
ook de sloop van het zuidelijk deel van het casino heeft verricht.
Mogelijk begint men morgen al met het neerhalen van de
loods, maar helemaal zeker was dit • bij het ter perse gaan van
deze krant - nog niet. Zo dit morgen niet gebeurt, dan wordt in
ieder geval begin volgende week een begin gemaakt met deze
zware klus. Zwaar, gezien de dikte van de muren.

Parkeren in tuin
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - CDA-raadslid Richard van As heeft in de
commissie voor algemene zaken zijn ongenoegen geuit over
het uitdelen van bekeuringen
aan kerkgangers, tijdens de
Kerstdagen. Dit was gebeurd
in de omgeving van de Her-'
vormde Kerk. Volgens burgemeester Machielsen kan de
kerk dit helpen voorkomen,
door parkeerruimte te creëren.
Van As gaf toe, dat het een lastige
situatie is in de Poststraat en drong
er dan ook op aan, dat er naar een
oplossing wordt gezocht, bijvoorbeeld ontheffingen. Met het uitdelen van bonnen met Kerstmis kon
hij zich moeilijk verenigen, al werden de bekeuringen later ongedaan
gemaakt. Burgemeester Machielsen
kon weinig anders doen, dan het
parkeerbeleid, opgesteld in overleg
met de korpschef en de officier van
l justitie, te verdedigen. Wél verI klaarde hij, dat er op Kerstochtend
eerst waarschuwingen zijn rondgedeeld.
"Het is voor mij niet duidelijk,
waarom er voor kerkgangers een
uitzondering moet worden getnaakt", aldus Machielsen, "het is
geen speciaal ras". Wel zag hij in,
dat er een oplossing moet komen
voor mensen die slecht ter been zijn,
en bijvoorbeeld de afstand vanaf het
parkeerterrein aan de Prinsesseweg
niet te voet kunnen afleggen. Hierover zal nog gesproken worden, aldus de burgemeester, die zich bereid
toonde met het kerkbestuur te ovèrleggen. Ook over de mogelijkheden
van de Hervormde Kerk, om voor
enkele auto's ruimte op het.'eigen
terrein te creren. Van As zou het
echter 'betreuren', indien de tuin
van de kerk, waarin ook nog enkele
graven liggen, hieraan moet worden
opgeofferd.

"Het is een schande hoe onze
mooie kop van de Rotonde eruit
ziet", zo verduidelijkte Methorst zijn
ergernis. Deze bereikte een hoogtepunt, toen hij merkte dat veel bezoekers aan de Nieuwjaarsduik onder
elkaar op- en aanmerkingen maakten over de situatie.
Methorst was benieuwd, of de daders zelf of hun ouders hiervoor
aansprakelijk gesteld waren, zoals
hij een tijd geleden uit een persbericht had vernomen. Of dit is gebeurd, werd niet duidelijk, maar het
raadslid pleitte wel voor een dergelijke aanpak. Niet zo zeer met een
financiële vergoeding door de daders, maar meer door een bijdrage in
het verhelpen van de schade. Zo
zouden de daders zelf de banken en
andere bekladde
oppervlakken

schoon kunnen maken, en de beschadigde objecten herstellen. Hierdoor ontlopen zij strafvervolging.
Bovendien kan deze oplossing de
kosten, die het vandalisme met zich
meebrengt, drukken.
Een dergelijke aanpak van vandalisme wordt onder de naam 'Halt'-project al gehanteerd in zeven andere steden in Nederland, waaronder Rotterdam, Den Haag en
Utrecht. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en justitie. Strafrechtelijk
minderjarigen kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar
Halt worden doorverwezen. Voor
een tegemoetkoming in de kosten
kunnen gemeenten een aanvraag
indienen bij de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van het ministerie van Justitie.
Korpschef Menkhorst voelt er
echter weinig voor, om i:i Zandvoort
•een dergelijk, project op \ % starten.
Door het beleidsplan van de politie
wordt er al aandacht besteed aan
vandalisme, en streeft men ernaar,
de daders zo snel mogelijk te pakken
en voor te laten komen. Het door de
daders zelf laten herstellen van de
schade sloot hij echter niet uit, al
zijn hier ook taken weggelegd voor
de gemeente. De omvang van het
vandalisme in Zandvoort is volgens
Methorst echter niet van dien aard,
dat het nodig is om hier een dergelijk beleid in te voeren.

Het Zandvoorts Vrouwenkoor en
het Zandvoorts Mannenkoor, beide
onder leiding van Dico van Putten,
en de zanggroep van Folklorevereniging De Wurf, hadden vóór de pauze
al het nodige voorwerk gedaan, met
een uitgebreid en afwisselend programma. Beide koren brachten liederen op muziek of met tekst van
zeer bekende componisten als Johann Strauss, Verdi en Franz Schubert, afgewisseld met werken van
iets minder bekende personages.
Sommige liederen gezamenlijk, andere door één van de koren alleen
gezongen, hetgeen voor het publiek
een aardige afwisseling betekende.
Vooral door het verschil van hoge en
lage stemmen, een contrast dat visueel nog eens werd versterkt door de
kleding.
De witte pakjes van de dames
vormden met de zwarte blouses en
witte strikken waren wat betreft de
kleurstelling, precies het tégenovergestelde van de kleding van de mannen. Al waren de aanzetten soms wat
aarzelend, beide koren waren weer
goed en enthousiast op dreef.
Opmerkelijk was het volume,
waarmee de in verhouding veel kleinere zanggroep van De Wurf de
ruimte wist te vullen. De vrouwen en
enkele mannen zongen er gemakkelijk en lustig op los, waarvoor het
genre van oud-Hollandse liederen
zich uitstekend leende. Het ongeLW veer twintig minuten durende optreHW
LW HW
10.42 05.58 23.16 18.26 den, onder de enthousiaste leiding
--.-- 19.39 van diligente Cor Veldhuizen was
11.52 07.13 --.-00.26 08.31 12.55 21.07 bekoorlijk. Wél is het misschien een
01.31 09.38 13.50 22.15 zinvolle suggestie, om ook deze
02.25 10.2714.39 23.04 zanggroep volgende keer op een po03.14 11.07 15.26 23.41 dium plaats te laten nemen, zodat
16.12 11.47 men ook van achter in de kerk of
04.00
04.45 02.17 16.58 12.31 zaal beter te zien is.

Dit was het eerste officiële optreden van de zanggroep, aldus Ank
Joustra, die samen met haar man
Pieter, als vertegenwoordiging van
toneelvereniging Wim Hildering
voor de presentatie zorgde. Beide
wisten met hun humoristisch openingspraatje direct al een ongedwongen sfeer te creëren, welke nog het
meest werd bewerkstelligd, toen Pieter kort na aanvang in dikke trui en
met een groot garnalenvissersnet
over de schouder de kerk binnenstapte.
Na verwelkoming van in het bijzonder het burgemeestersechtpaar,
zorgden zij evenals vorig jaar voor
een commentaar op het Zandvoortse
gebeuren in 1987, al duurde dit programma-onderdeel dit keer veel korter. Vorig jaar had men van diverse
zijden te horen gekregen, dat het verhalen van de gebeurtenissen van
1986 te lang had geduurd. Helaas,
want wat mijzelf betreft, hoefde dit
onderdeel niet zo sterk ingekort te
worden.

Madchen oder Weibchen' van W.A.
Mozart, dat helaas 'geen happy end'
had, aldus Vreeswijk. In tegenstelling tot vele andere solisten, wist hij
tijdens zijn optreden op aangename
wijze 'contact' met het publiek te
houden.
Na de pauze had het programma

Hugenholtz krijgt Tafel van Verdienste
ZANDVOORT - Traditiege- hast, om hem de Tafel van Verdicn- houwer Lavertu, werd uitgereikt
trouw is zaterdagavond in So- ste toe te wijzen. Het marmeren door waarnemend voorzitter Jan
ciëteit Duysterghast na de pronkstuk, vervaardigd door steen- Jongsma.
nieuwjaarsreceptie de Tafel
van Verdienste uitgereikt. Ditmaal was het de oud-directeur
van de voormalige Stichting
Touring Zandvoort, J.B. Th.
Hugenholtz, die hiermee werd
vereerd, vanwege zijn verdienstelijkheden voor de gemeente
Zandvoort.

Hugenholtz, die zeer vereerd was
met deze onderscheiding, zwaaide
ongeveer vijfentwintig jaar de scepter over de plaatselijke VVV, aanvankelijk onder de naam Touring Zandvoort gevestigd in een houten kantoor op het Stationsplein en iets later op het Raadhuisplein. "Het kantoor was groot genoeg", aldus
Hugenholtz, "bovendien kon het
geld beter besteed worden aan de
promotie van Zandvoort".
Voor deze promotie heeft hij zich
altijd bijzonder ingezet. Ook toen
het circuit onder zijn beheer kwam,
waar hij in 1952 de eerste officiële
Grand Prix in Zandvoort, die meetelde voor het wereldkampioenschap,
meemaakte. Eind 1973 verliet Hugenholtz het circuit, toen dit door de
gemeente verpacht werd. De oud-directeur was toen al van mening, dat
men het echter beter in eigen beheer
had kunnen houden.
Het bleef niet bij deze werkzaamheden voor de gemeente. Naast genoemde taken hield Hugenholtz
zich ook nog bezig met het beheer en
onderhoud van de sportvelden. Voldoende reden dus voor Duysterg-

Partijen voelen weinig voor
benoeming schaduwraadslid
ZANDVOORT - Het ziet ernaar uit, dat de fractie van
D'66 voorlopig geen gebruik
kan maken van 'schaduwraadsleden', partijgenoten,
die het raadslid in een commissievergadering
kunnen
vervangen. D'66 fractievoorzitter Ruud Sandbergen pleit
voor het aanstellen hiervan,
omdat de kwaliteit van het politieke werk van D'66 hiermee
gemoeid zou zijn. De overige
fracties hebben echter flink
wat bedenkingen, waardoor
het er sterk op lijkt, dat zij het
voorstel zullen afwijzen. Tot
een definitieve uitspraak is
het echter nog niet gekomen.

muzikaal een wat luchtiger karakter, met diverse, veelal swingende
populaire nummers. Swingend werd
het helemaal na het aantreden van
de Zandvoortse Shirley Zwerus, die
met haar machtige stemgeluid aanVERVOLG OI' PAGINA 7

20 jan
21 jan

Naast D'66 wethouder Termes is
Sandbergen de enige vertegenwoordiger van deze partij in de Gemeenteraad. Dit houdt in, dat hij voor de
taak staat, bij alle gemeentelijke
commissievergaderingen aanwezig
te zijn. Met één uitzondering, namelijk de commissie voor maatschappelijk welzijn, waarvan Termes
voorzitter is. Dit betekent een zware
belasting voor Sandbergen. En misschien nog wel méér het feit, dat hij
zich in geval van gedwongen afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte,
niet kan laten vervangen. In verband hiermee stelde hij voor, evenals in andere plaatsen in het land,
'schaduwraadsleden' aan te stellen,
die de partij - indien nodig - in commissievergaderingen kunnen vervangen.
Ter ondersteuning van zijn pleidooi wees de fractievoorzitter er bovendien op, dat de taak van de
raadsleden de afgelopen jaren aanzienlijk is verzwaard. Het aanstellen
van 'schaduwraadsleden' zou de
kwaliteit van het gemeenteraadswerk ten goede komen, aldus Sandbergen. "Het is van wezenlijk belang, dat ieder lid optimaal kan
functioneren": Hij concludeerde dat
er geen juridische beletselen zijn,
maar dat het in deze gemeente alleen om de politieke bereidheid van
de overige partijen gaat.
De overige fracties, die met hun
grotere vertegenwoordiging in de
raad een aanzienlijk comfortabeler
positie innemen, toonden zich niet
erg enthousiast over het voorstel.
VVD-fractievoorzitter
Methorst
zag wel enkele voordelen in het laten functioneren van schadu-

wraadsleden, die hij overigens liever
met 'politieke hulpverleners' taetitelde. Voordelen, vooral omdat
raadsleden van kleine fracties zich
nu bij verhindering niet kunnen laten vervangen en ook omdat het de
werkdruk verlicht en hun werk
gunstig beïnvloedt. Daarnaast zag
hij
het schaduw-raadslidmaatschap als 'kweekvijver' voor aankomende raadsleden.

Inbreuk
Aan de andere kant constateerde
hij echter met een dergelijke regeling een 'inbreuk op de democratische spelregels', waarbij de keuze
van de kiezers, die heeft geleid tot
een kleine partij, wordt ontdoken.
Dit is onder andere een bezwaar,
gezien de invloed die door commissieleden wordt uitgeoefend, via adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
VERVOLG O I' PAGINA 7

ontvangen?
Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

ADVERTENTIE

Alle Lammycoats

25%
DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

Shirley Zwerus zorgde voor een hoogtepunt tijdens het Nieuwjaarsconcert.
Foto: Bram Stijnen

ADVERTENTIE

OP DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
NU 50% KORTING
a0^

^^

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-154-54;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Zandvooi
INSieuw
BON:

NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND G ƒ3,95', PER KWARTAAL G ƒ 12,90.
PER HALF JAAR G ƒ23,70, PER JAAR D ƒ43.75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)

Waterstanden
Datum
14 jan
15 jan
16 jan
17 jan
18 jan
19 jan

• Waarnemend-voorzitter Jan Jongsma feliciteert het echtpaar Hugenholtz, in
verband met de toegekende Tafel van Verdienste.
Foto: Bram stijnen

D'66 fractievoorzitter pleit voor waarnemer

Swingend
De bas Ton Vreeswijk had zich uitstekend aangepast aan de ongedwongen sfeer, door met de nodige
humor zijn muzikale bijdragen aan
te kondigen. Zo onder andere 'Ein

Oplage: 4.500

Editie:30

Nieuwjaarsconcert slaagt met glans
ZANDVOORT - Een stampvolle Hervormde Kerk, diverse
enthousiaste verenigingen en
solisten, en een uitstekende organisatie waren afgelopen zaterdag de ingrediënten voor
een zeer geslaagd Nieuwjaarsconcert. Een intiem, echt
Zandvoorts samenzijn, met
een optimale sfeer. Het publiek
liet zich duidelijk meeslepen
door het enthousiasme van
zangers en instrumentalisten,
wat vooral tot uiting kwam tijdens het optreden van Shirley
Zwerus.

f

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412
A'S

' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel: zenden aan
hel Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam ol bel nu de abonnementenafdeling 020-562.3066.

710371"017003' i
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FAMILIEBERICHTEN
Met dankbaarheid geven wij kennis van de
geboorte van onze kleinkinderen

Niels en Sven
Len en Wim Kist

Aangevraagde bouwvergunningen
Tolweg 33
- dakkapel
Thorbeckestraat 29
- dakkapel
Zandvoortselaan 216
- uitbreiden woning
209 B87 Grenslaan 4
- uitbreiding garage
210B87 Q. van Uffordlaan/Noorder- - tuinhuis en erfafscheiding
dumweg
- stalling/oplaadruimte
211B87 Lorentzstraat 31
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
206B87
207B87
208B87

Na een moedig strijden, heeft de Heer tot Zich
genomen mijn moeder, onze schoonmoeder en

oma
Cornelia van der Mije
weduwe van Antonius de Hoogd
op de leeftijd van 77 jaar.
7 januari 1988
Heemskerk.
D. H. A. de Hoogd
Y. M. Burger
Jeroen
Sander
Marco
Remon

Mét onze verse vleeswaren,
doet u aan prima belegging.
Palmgworst

150 gram 1.87
NU

Verleende bouwvergunningen
168B87
3B87

Corr.adres D. H. A. de Hoogd
Balenburg 9
1965 BZ Heemskerk
De teraardebestelling heeft in stilte in de familiekring plaatsgevonden.

Grote Krocht 22a
Wilhelminaweg 54

- vergroten balkon
- berging
Gegrild gehakt^ -g 45

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

150 gram 1.72 NU

Voorgenomen bouwvergunning
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
het uitbreiden van de woning aan de Boulevard Paulus Loot 99.

Gelderse kookworst.
Per stuk van
y|
500 gram 4.75 NU *t

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 18 januari 1988 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ieder ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzagelegging, kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

Met diepe droefheid delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader, opa, broer en zwager
Klaas Looman
echtgenoot van R. O. Kleinlugtenbelt op de
leeftijd van 74 jaar.

4 krentenbollen
1.85

Ontgrondingenwet

Als er in de hemel nog tranen zijn vergiet
ze dan voor mijn verdriet.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen ter openbare kennis, dat
namens Vendorado Bungalowparken door Mabon Maatschappij Bouwontwikkeling Nederland BVte Rijswijk bij brief van 4 december 1987 bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland een aanvraag is ingediend tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet ten behoeve van
grondzetwerkzaamheden in het kader van de realisering van een rekreatie
bungalowpark.
De werkzaamheden zullen met name worden verricht nabij de voormalige
camping 'de Zeereep' en het zwembadcomplex 'de Duinpan'.

Enschede:
R. D. Looman-Kleinlugtenbelt
Zandvoort:
Martin en Nel Looman
Linda, Michel en Frank
Soest:
B. Looman

Pinda-, kruid-, koffie- of theekoeken.
Doos met 250 gram. 1.85

7511 AR Enschede, 12 januari 1988
Marthalaan 2-303
De crematie zal plaatsvinden maandag 18 januari
om 13.30 in het crematorium Enschede te Usselo
waarbij u wordt uitgenodigd.
Tot dan is wat ons lief en dierbaar was opgebaard in de aula Memento Mori NoordEsmarkerrondweg 372 te Enschede waar gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen zaterdag van 17 tot 17.30 uur. Tevens is er gelegenheid om afscheid te nemen maandag van 12.30
tot 12.50 in genoemde aula.

Appel/amandeltaart
met échte boter en
honing bereid. 5-

Chianti Classico
Granducato. Droge,
kruidige, rode Italiaanse
kwaliteitswijn. 5.95

Hoog rond wit
en tarwe brood.
Gratis gesneden.

Bedoelde aanvraag ligt met de daarbij behorende tekeningen vanaf 18 januari 1988
gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage op het raadhuis, afd. Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening (geopend maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur).
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging van de aanvraag bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland indienen.

's Gravenhage:
B. Looman-Brandsz
Neven en nichten

NU 2 VOOR

90
Rpomboterkoek met honing.
Uit eigen banketbakkerij. _ fl

Waldorfsalade.
300 gram
per bakje 3.95

3.75 NU 2.

3?

Voorbereidingsbesluiten
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis; dat de gemeenteraad bij besluit
van 22 december 1987 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat
voor de percelen:
a. Boulevard Paulus Loot 99
b. Passage 50
bestemmingsplannen worden voorbereid.

Chocolade
musketflikken
200 gram. 3-

Wit of
tarwe
knipbrood.
Gratis gesneden.

Nu 2?

95

Vers van't mes:
jong belegen
Goudse
kaas.
l kg 11.90

Zandvoort,

14 januari 1988

Aanbiedingen geldig t/m 16 januari 1988

Echt Waar VoorJe Geld

Genoemde besluiten met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning voormelde percelen zijn aangegeven, liggen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, (geopend maandag
t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 uur).

BRENG EENS ZO'N HEERLIJKE
VRUCHTEN>. i.l OPTAFEL.

Voor uw bewijs van deelneming na het overlijden van
M. J. C. Koper-Ditmeijer
betuig ik mijn hartelijke dank.
Uit aller naam:
H. H. Koper

Gekookte
Ardennerworst.
150 gram 1.65

UITVERKOOP

In een advies kunnen we uiterst kort zijn:
(

Zandvoort, januari 1988

ADVERTENTIES
HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Begin hef voor/aar
goed mef
voor/aarsb/oemen
van
BLOEMEMHUIS
De specialist

in al uw
bloemwerken

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

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
•'

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

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.

Deze week
Sunmaid Smuk
met pruimen
en rozijnen
per stuk ƒ 1.90

...JE PROEFT'T!

D.A.Z. Productions

bedankt
Shirley Zwerus - Ankie en Pieter Joustra - Ton Vreeswijk - Rob
van Zoelen - het Zandvoorts Vrouwenkoor - het Zandvoorts.
Mannenkoor - Folklore Vereniging ,,de Wurf" - Toneelvereniging
„Wim Hildering" - Trio Dico van Putten - Boudie Loogman - het
Rode Kruis - het Bestuur van de Hervormde Kerk - het
Zandvoorts Nieuwsblad - Foto Boomgaard - Casino Zandvoort Bloemenhuis Bluijs Noord
- de enthousiaste toehoorders tijdens het concert en allen, die van het Nieuwjaarsconcert opnieuw een
onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt.
DICO - THEA - HENK

BELLIE RIBELLI

Echte bakker BALK
Hogeweg 28

Kinder- en tienermode
EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Haltestraat 45, tel.

12705, Zandvoort

uitvaartverzorging

i
i

Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

kennemerland
tel.

02507 • 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

10 jaar „TRIM STEKKIE

II

Alle leden, heel erg bedankt voor de
onvergefelijke avond.'.'.'
Ook veel dank aan
Mary, Kees, Jan en Ton

Ali Effern

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

RKB4DE
VRHUIZRS

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

Nieuw!
In het nieuwe jaar!
Meer bewegen voor ouderen in
EXTRA verwarmd water.
(in het ondiepe gedeelte
bewegingsoefeningen)
Ma. 13.30-14.15 uur
Ma. 14.30-15.15 uur
In de maand januari
de eerste keer gratis.
Vondellaan 57
2041
BC Zandvoort

Kwekerij
P. van Kleeft
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

Gesloten van
18 januari tot
1 februari
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ong Zandvoort bloeit weer helemaal op

VERENIGINGSNIEUWS

,Stokoude dame"
lijft volop actief

Bridgeclub

ZANDVOORT - Recente en op handen zijnde jubilea leveren
et bewijs dat het merendeel van de plaatselijke verenigingen
ateert van na de oorlog. De 72-jarige kinderoperettevereniging
jong Zandvoort" is in dit gezelschap dan een oude dame, een
;okoude zelfs wanneer 1910 als mogelijk jaar van oprichting
ordt aangehouden.
pe vereniging is altijd een begrip
in het dorp en daarom is het
mmer dat het de laatste tijd stil is
ond „Jong Zandvoort", en dat in
987 de jaarlijkse opvoering achterege moest blijven. „Kapsonus met
aconus", dat in de regie van Ed
ransen in studie was genomen, is
en alleraardigste operette die ech^r veel van de kinderen vraagt. Toen
2 elfder ure een paar hoofdrolspers afhaakten, was het dan ook niet
logelijk alsnog vervangers te vinen en ging het feest niet door. Boendien loopt het ledental terug en
at heeft te maken met de talrijke
obby's die kinderen hebben, hocey, judo, ballet, noem maar op, het
voor hen allemaal even leuk en
aar moet „Jong Zandvoort" dan teenop boksen, aldus Ed Fransen, die
nds enige jaren de voorzittershaier hanteert.
Nu is de Kinderoperettevereniging
oor ledenverlies wel eens eerder in
ev;eest

een impasse geraakt en kwam daar
toch weer uit. En ook nu schijnt het
tij ten gunste gekeerd, dankzij een
ledenwerfactie op de Zandvoortse
basisscholen. Het bestuur, bestaande uit voorzitter Ed Fransen en de
dames Afra Amende, Brenda Stock
en Greet Vastenhouw (laatstgenoemde reeds jaren muzikaal begeleidster), liet een pakkende wervingsfolder ronddelen, waarop door
een tiental leerlingen positief werd
gereageerd.

Musical
„Jong Zandvoort" is thans afgestapt van het imago van een operettevereniging en zoekt het meer in de
musical. Brenda Stock, die een belangrijk aandeel had in het succes
van indertijd door de Hannie Schaftschool opgevoerde musicals, werkt
samen met de eveneens terzake kundige Marjolijn Hofmans. Marjolijn

EEKENDDIENSTEN
eekend: 16 - 17 jan. 1988
UISARTSENPRAKTIJK
lEUW NOORD: tel. 19507.
art van Bergen

UISARTSENPRAKTIJK

G.J.J.

Iol / P.C.F. Paardekoper:
oor
dienstdoende
arts:
5600/15091.

tel

Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.

l'erdere inlichtingen omtrent de
eekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de
uisartsen: Anderson, tel. 12058,
)renth, tel. 13355,
lieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
2499.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
POTHEEK: Zandvoortse Apo- of na telefonische afspraak. Tel:
heek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
02507-19393
BELBUS:
WIJKVERPLEGING: Voor infor- De belbus voor bewoners van 55 jaar
latie over de dienstdoende wijkver- en ouder is met ingang van 5 oktoleegkundige: 023-313233.
ber weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
ERLOSKUNDIGE:
Mevrouw men zich 24 uur van tevoren op te
'me Oudshoorn, Kochstraat 6A, geven bij Huis in de Duinen, tel.
landvoort, tel. 02507-14437, bgg: 13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ!,- per persoon per
23-313233.
enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50
IERENARTS: Mevrouw Dekker, per retour.
"horbeckestraat 17 te Zandvoort,
STORINGSDIENST
GASBEel. 15847.
DRIJF: tel. 17641.
OLITIE: Tel. 13043, AlarmnumALG.MAATSCHAPPELIJK
ner 14444.
preekuur wijkfunctionaris Noord, WERK ZANDVOORT: Noordermido van Schagen, maandag en straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
onderdag 11.00-12.00 uur
en 320464. Spreekuur op werkdagen
9.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel. van 9.00-10.00 uur, maandagavond
7113.
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
'ANDARTS: Hiervoor
andarts bellen.

de

eigen

MAAK KANS OP
HONDERDDUIZEND
GULDEN
Want elke abonnee van deze krant die ons vóór l februari a.s.
een nieuwe abonnee bezorgt, krijgt van ons als tegenprestatie een
l /5 staatslot voor 3 trekkingen in februari. Het vijfje wordt dan
voor de l e trekking op 10 februari toegezonden. Bezorg ons een
nieuwe abonnee, dan bezorgen wij u een kans op honderdduizend gulden!

De nieuwe abonnee voor het
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Jong Zandvoort zoekt het tegenwoordig meer in de musical

studeerde aan het Instituut voor
Kunstzinnig Onderwijs, danste bij
Scapino en bezocht de toneelschool
in Amsterdam. Ze heeft echter nooit
op de planken gestaan. „Ik vond het
leuker om te trouwen en kinderen te
krijgen."
Ze heeft er twee en behalve aan
hen, wijdt ze nu ook haar aandacht
aan die van anderen, te weten de
dertien meisjes en twee jongens van
„Jong Zandvoort". Zij vormen een
enthousiast groepje dat op het ogenafspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst in de St. Agatha Kerk, met de
gezamenlijke pastores
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst in de St. Agatha Kerk, met de
gezamenlijke pastores
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Zondag: Ds. J.C. Beekhuis, Haarlem
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst in de St. Agatha Kerk, met de
gezamenlijke pastores
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, ds. E. Bodamer
19.00 uur: Zendingsdienst
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst in de St. Agatha Kerk, met de
gezamenlijke pastores
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode:
5 - 1 1 januari 1988
Ondertrouwd:
Van Soest, Hendrik Johannes en
Rijnders, Cornelia Johanna
Koene, Lodewijk Perdinand en Molenaar, Marina Elisabeth Cornelia
Versteege, Marcus en Ojevaar, Saturnina Irene
Geboren:
Marita Nathalie, dochter van : Van
der Storm, Leonardus Franciscus
Maria en Wolthers, Wilhelmina Joséphine Charlotte
Overleden:
Röfekamp, Wilhelm Friedrich, oud
79 jaar
Kolk, Adriaan August, oud 54 jaar
De Boer, Jacob, oud 84 jaar

Bank/gironummer:
Telefoon:
Hij/zij betaalt per: D
D
D
D

maand ƒ 3,95 ioiiee„ auiomansc
kwartaal ƒ l 2,90
half jaar ƒ 23,70
jaar ƒ 43,75
[ws]

HET 1/5 STAATSLOT is voor:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Handtekening:
Stuur deze bon vóór I februari a.s. in open envelop zonder
postzegel naar: Weekmedia, Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

echtpaar Kirchbaum een lezing met
dia's over de Nationale Parken in de
De vereniging Vrouwen Van Nu Verenigde Staten. Dit vindt plaats m
organiseert op zondag 17 januari een de Pauwehof, Achterweg 17 a, Heem
winterwandeling door de duinen. stede, aanvang 10 00 uur. De toegang
Hiervoor verzamelen bij de 'Zandlo- is voor leden gratis, andere belang
per' (het voormalige Trefpunt), bij stellenden betalen (2,50.
de ingang aan de Zandvoortse laan,
om 12.00 uur.
Dinsdagochtend vertrekt men om
08.00 uur vanaf het GemeenschapsVerslag van de eerste wedstrijd in
huis, voor een excursie naar Rottcr- de derde competitie.
dam. Daar wordt een bezoek ge- Vol goede moed zijn de bridgers in
bracht aan Toy-Toy, het grootste het nieuwe jaar aan de competitie
speelgoedmuseum van Europa, en begonnen Vooral m de A-lijn werd
aan de Vakschool voor Bakkerij- en een goede start gemaakt door vader
Hotelpersoneel. Daarna krijgt men en zoon Emmen, die met maar liefst
nog gelegenheid om te winkelen op 69,64°o procent eerste werden Tweede Lijnbaan. Kosten J 31,- p.p. inclu- de in deze lijn werd het echtpaar
sief entree museum en warme Heidoorn met 60,36%
lunch
In de B-lijn werd de eerste plaats
Donderdag 21 januari houdt de ingenomen door de heren Overzier
vereniging een gezellige spelmiddag en Van de Staak, met 61,61°». Op ruiin Delicia, aanvang 14 00 uur. Be- me afstand volgde het echtpaar Ko
langstellenden zijn welkom.
nmg, dat met 55,36° o tweede werd.
Ook in de C-hjn werd sterk begonnen, met name door de dames Boom
en Verburg, die 60,71% scoorden, genoeg voor de eerste plaats. Tweede
De Nederlandse Vereniging van werd het echtpaar Potharst met
Huisvrouwen, afdeling Haarlem en 55,36%.
omstreken, houdt zondag 17 januari
De dames Bos en Klmkhamer dede 'zondagmiddagclub', een gezelh- den het goed in de D-lijn. Met 59,82°o
ge bijeenkomst in het Eigen Huis, werden zij eerste, gevolgd op de
Boekenrodestraat 9 te Haarlem. tweede plaats door mevrouw Kive
Dinsdag 19 januari wordt er geza- ron en de heer Stomps, met 57,14%
menlijk gedineerd in Bistro Le CheInlichtingen over de Bridgeclub
val Blanc te Heemstede, aanvang kan men verkrijgen bij de wedstrijd17.45 uur.
leider, de heer C. Braun, tel. 14060, of
Woensdag 20 januari houdt het bij mevrouw E. Visser, tel. 18570.

Vrouwen Van Nu

Zandvoorts
Nieuwsblad
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blik scènes uit „Een wonderlijke dag
in Zandvoort" in studie heeft genomen, een indertijd door ouders en
leerlingen van de Hannie Schaftschool geschreven musical. Daarnaast staan er ook kinderliedjes van
Cees West, docent aan het Muziekcentrum Zuid Kennemerland, op het
programma.

„Jong Zandvoort" zou best wat
aanvulling kunnen gebruiken, voor-

Folo Berlott

al „mannen" in de leeftijd van 7 tot
12, maar „vrouwen" zijn natuurlijk
ook welkom. „Ze hoeven echt niet te
kunnen zingen of toneelspelen, dat
komt later vanzelf. Als ze maar enthousiast zijn," zegt Marjolijn, die
het best leuk zou vinden wanneer
kinderen, naar verkiezing mét of
zónder ouders, op maandagavond,
tussen kwart voor zeven en kwart
voor acht tijdens de repetitie, in het
Gemeenschapshuls eens een kijkje
zouden komen nemen.
C. E. KRAAN-MEETH

Vereniging
Van Huisvrouwen

Kleine zender blijft altijd binnen handbereik

•'•\

Bejaarden-alarmering biedt
alleenstaande meer veiligheid
ZANDVOORT - Het komt nogal eens voor, dat alleenstaanden dringend hulp nodig hebben, maar de telefoon niet meer
kunnen bereiken. Bijvoorbeeld doordat men is gevallen, waarbij men ongelukkig terechtkwam. Om in dit soort situaties toch
verzekerd te zijn van hulp, wordt door het Dienstencentrum
Zandvoort en de Stichting Centrum Vrijwillige Hulpverlening
een handig alarmeringssysteem ingevoerd. Daardoor is er altijd
snel iemand in de buurt, als er iets is gebeurd. Voorlopig zijn
dertien van deze systemen beschikbaar, maar men hoopt de
financiële middelen te krijgen, om er méér aan te schaffen.

Tafeltje Dekje, of aan het ouderenwerk van Huis in de Duinen en
Huis in het Kostverloren, voor welke activiteiten men kampt met een
tekort. Omdat dit tekort echter
structureel is, en dus volgend jaar
weer terugkomt, pleit het Platform
Ouderenwerk Zandvoort voor een
andere oplossing hiervoor. Daardoor zou een hoger bedrag besteed
kunnen worden aan het persoonlijk
alarmeringssysteem, waarvan men
missie, waar beide coördinatoren tot en met eind februari in totaal
deel van uitmaken, beslist naar vijfentwintig stuks voor de oude
aanleiding van de gegevens, wie er prijs kan aanschaffen.
aan het project deel kunnen nemen.
De 'Paspartout', zoals het alarmeDeze beslissing is halverwege de ringssysteem. ook wel wordt gemaand februari te verwachten.
noemd, kan niet aangevraagd worden door zieken, die dit kortstondig
zouden willen gebruiken. Dit vanHet Dienstencentrum Zandvoort wege het kleine beschikbare aantal
. h t kader van h t flanke.
k
en de - hiervoor te hoge - aansluitkosten. Bovendien ziet men wat dit
rend\eleicl een bedrag van / 15.000,beschikbaar .om het systeem aan te betreft, een taak weggelegd voor de
ziekenfondsen. Genoemde instanschaffen
voidoende voor dertien
stuks Door de gemeente mag nog ties nemen binnenkort wél contact
op met het ziekenfonds, met de
geschoven worden met de gelden
*
deeld moeten vraag of men wil deelnemen aan dit
1987 die
5 ver
enwerk.
Mosysteem, met de financiering van
worden over h t ouder
lijk ^
er extra bedragen toeextra apparaten en de plaatsingsj
|
n aan bijvoorbeeld kosten. In een aantal gevallen zal
6ew ezen worde

dit voordeliger zijn, dan een langer
Regelmatig leest men in kranten,
verblijf in het ziekenhuis.
dat alleenwonenden uren of soms
Uiteraard kan men ook buiten
zelfs dagen hulpeloos op de vloer
beide Zandvoortse instanties om een
hebben gelegen, omdat zij niet in
P.A.S. aanschaffen, waarvoor dan
staat waren om hulp in te schakegeen indicatie nodig is. In dat geval
len. De telefoon kon men niet meer
kan men wel bij het DC en het
bereiken. Door toeval of doordat faC.v.V.H. terecht voor informatie,
milie of buren lange tijd niets hoormaar zij bemiddelen verder niet.
de
Za en W rd de noods tu
e
Men betaalt dan een beschikbaar^°L fIn 'veelf gevallen
i lf«
11
ontdekt.
gelukkig
stellingsprijs van ƒ299,50 en een
nog net op tijd, om ernstige gevolgen
maandelijkse huur van ƒ27,50. Ook
levoprKomen
kan men het systeem kopen voor
Het idee da iets dergelijks kan
ƒ1285,-, inclusief plaatsingskosten
gebeuren, maakt veel - vooral oudeen BTW. Dit wordt echter pas aanre - alleenstaanden ernstig ongegeraden, indien men verwacht, er
rust, waardoor men soms nauwelanger dan vier en een half jaar gehjks nog alleen durft te wonen. Om
bruik van te maken. Naar verwachdeze ongerustheid zoveel mogelijk
ting heeft men in die tijd de aanweg te nemen, introduceren het
schafkosten er uit.
Dienstencentrum en de Stichting
Vrijwillige Hulpverlening het 'Persoonlijk
Alarmerings
Systeem'
(P.A.S.), waarvoor men enkel een
normale telefoonaansluiting nodig
heeft. De alleenstaande krijgt de beschikking over een klein zendertje
in de vorm van een medaillon, dat
aan een snoer om de hals gehangen
kan worden, op of onder de kleding.
Indien men hulp nodig heeft, maar
men niet in staat is deze eigenhandig in te roepen, hoeft enkel de knop
van het zendertje ingedrukt te worden. Hiermee wordt via een ontvanZANDVOORT - Het komen- werkende leden, afwisselend met naar het openlucht museum te
ger, aangesloten aan de telefoon, de jaar staat bol van de jubilea, een dansje en een hapje.
Enkhuizen, wat een erg gezellige
een alarmsignaal doorgegeven aan waar het de Zandvoortse vereOp de zaterdagen 5 en 12 maart dag belooft te worden. Daarnaast
een Centrale Meldkamer. Deze bewordt 's avonds in gebouw De heeft De Wurf plannen voor een nahoort tot de Nederlandse Veiligheids nigingen betreft. Zo ook viert Krocht een jubileumstuk opge- tionale
klederdrachtenschouw,
Dienst, waarmee de firma Veldman folklorevereniging De Wurf in voerd, onder de titel 'Rijke vissers - waarvoor men hoopt, in juli de fi& Partner uit Den Bosch, die het februari haar veertig-jarig be- Arme mensen', een toneelstuk in nanciën rond te hebben. Het College
systeem levert, een contract heeft.
staan.
drie bedrijven, geschreven door van Burgemeester en Wethouders
Bij de meldkamer, gevestigd in
Op l februari 1988 is het precies Zandvoorter J.A. Steen. Aan het ju- heeft de gemeenteraad al voorgeAerdenhout, verschijnen naam en veertig jaar geleden, dat De Wurf bileumprogramma werken ook de steld, de vereniging dit jaar een eenadres van de hulpvrager, eventueel werd opgericht als buurtvereniging, dansgroep en de zanggroep van De malige subsidie van ƒ3.500,- beaangevuld met medische gegevens. wat later een folklorevereniging Wurf mee en de avonden worden schikbaar te stellen. De commissie
Daarnaast ook de namen van fami- werd. Om dit jubileum op grootse besloten met 'Bal na'. Voor dezevoor financiri toonde zich maandag
lie, kennissen of buren, die in het wijze te vieren, zijn bestuur en leden avonden ontvangen de donateurs hiertoe wel bereid. De schouw wordt
bezit zijn van een sleutel. Degenen nu al druk bezig met de voorberei- het programmaboekje '40 jaar gehouden op het Gasthuisplein,
die gebruik maken van dit alarme- dingen. Het worden festiviteiten Wurf', waarin een overzicht wordt waarbij men ook diverse dansgroeringssysteem, dienen hiervoor de voor de werkende leden, donateurs gegeven van veertig jaar activitei- pen uitnodigt voor een optreden.
namen op te geven van vier contact- en de Zandvoortse bevolking.
ten binnen deze vereniging. Het
Diezelfde maand haakt het Culpersonen, die een huissleutel krijOm te beginnen houdt men op za- boekje is rijk voorzien van oude en tureel Centrum Zandvoort in op het
gen. Met één van hen neemt de terdag 13 februari van 15.00 tot 16.00 recente foto's. Hetzelfde program- veertig-jarig bestaan van De Wurf,
meldkamer contact op. Zijn zij niet uur een receptie in Hotel Faber, aan ma zal op zondag 6 maart nóg een door het organiseren van een expote bereiken, dan belt men de politie. de Kostverlorenstraat, waarbij vele keer worden gepresenteerd, maar sitie 'Poppen in klederdracht'.
zusterverenigingen uit het district dan hoofdzakelijk voor oudere Daarnaast zullen ook enige plaatsein klederdracht aanwezig zullen Zandvoorters.
lijke ondernemers met hun etalage
Dienstencentrum (DC) en het zijn. Die dag wordt tevens een gezelOp zaterdag 9 april gaan de wer- aandacht besteden aan het jubileCentrum voor Vrijwillige Hulpver- lige avond georganiseerd voor de kende leden in kostuum op stap um.
lening (C.v.V.H.) willen met dit systeem de ouderen helpen, die zo lang
mogelijk thuis willen blijven wonen.
Het betreft ouderen die alleen wonen, of met een partner die niet m
staat is om hulp in te roepen. De
aanwezigheid van een betrouwbaar
alarmeringssysteem geeft zekerheid, zo bleek al in andere plaatsen
waar men er gebruik van maakt.
Men durft in huis weer méér te ondernemen, wat de zelfstandigheid
vergroot en waardoor het aantal keren, dat men een beroep op anderen
doet, afneemt. Daarnaast geeft het
kinderen en familie een gerust gevoel, dat alarmering vanaf iedere
plaats in huis, en zelfs ook vanuit de
tuin, mogelijk is.
Het systeem is gesubsidieerd door
de overheid, waardoor de kosten
sterk worden gedrukt. De aansluitkosten bedragen ƒ25,-, terwijl de
'abonnementsprijs'
per
maand
ƒ17,50 bedraagt.
Alleenstaanden die interesse hebben, kunnen zich vanaf vandaag
aanmelden bij het Dienstencentrum, telefoon 19393, op maandag
en donderdag van 13.30 tot 15.00
uur, of bij het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening,
telefoon
17373, op werkdagen van 10.30 tot
12.30 uur. Na een afspraak zullen de
gegevens genoteerd worden door de
coördinatoren van het DC en het
C.v.V.H., Frits van Veen en Mini de
Wolf. Dit garandeert echter nog
niet, dat men ook werkelijk in aanmerking komt. De Indicatiecom- • Folklorevereniging De Wurf, begonnen als 'buurtvereniging', viert dit jaar haar veertig-jarig jubileum.

Folklorevereniging bestaat in februari veertig jaar

'De Wurf bereidt zich voor
op grootse jubileum-viering

Zelfstandigheid
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Ik vont wat Ik lochi op de Grote Krocht
MENEER,
EEN
VAN GILS
BRIL
KLEURT
SUBLIEM
BIJ UW
VAN GILS
PAK.
VAN GILS VISION
NU VERKRIJGBAAR BIJ:

Groente en fruit
Grote Krocht 25

WEEKEND REKLAME

OPRUIMING

BEACH AND
BODY SHOP

Heerlijk zoet

198
2,50
125

Foto Boomgaard

Deze week onze overheerlijke

Boekhandel de Krocht

CLEMENTINES
10 voor
Vol vitamine
KIWI'S
Hagelwit

HAMLOF

5 voor

hééi pond

AARDAPPELSALADE
1

/2 pond

198

AART VEER DE
EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL
7987

SLINGER OPTIEK

Grote Krocht 26, Zandvoort

(zie onze etalage)

i'O

Grote Krocht 20B
2042 LW Zandvoort
Tel.'02507-15697

Grote Krocht l 7, Zandvoort

OPRUIMING
De moderne encyclopedie van de
wereldliteratuur
10 delen van ƒ1510,NU VOOR
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Het culinaire handboek
1
van 29,90
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Kalenders 1988 voor de
halve prijs

gedipl. opticiens
optometrist O.V. - kontuktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a
Zandvoort. Tel. 14395
Leverancier alle ziekenfondsen.
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rente-reductie voor haar rekening neemt
Peugeot biedt iedereen die uiterlijk vóór 31
5
Q^_
l
i
De 205 Junior 3-deurs heeft een pittige 1.1 liter schone
januari a.s. een nieuwe 205 personenauto
XI OLClJVoLli^C^cS.
motoren is verkrijgbaar in de kleuren wit, donkerblauw,
koopt en registreert, de keuze uit twee fantas- De Peugeot 205. Een successtory die tot de
rood of metallic grijs (tegen meerprijs).
Inclusief vele extra's: • Striping in de kleuren rood/
tische financiële aanbiedingen;
verbeelding spreekt. Meer dan 2 miljoen
blauw/groen op de flanken • Junior klcurlogo in de
• LI kunt profiteren van een renteloze
tevreden automobilisten rijden er in rond. sierstukken op de achterstijlcn en op de achterklep
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2 • Acrodynamische wiel platen • Chique chroomstrips
lening tot circa 70% van de aanschafprijs,
in bumpers • Zwarte sierplaat op de achterklep
bij 90 km/u constant!*) en met vinnige,
met een maximum van 10.000 gulden.
• Eigentijdse jcansbeklcding ook op de hoofdsteunen
schone motoren, waardoor niet alNa 3 0% aanbetaling rijdt u tot l juli 'S S zonder
en de dcurpanclen • Luxe donkerblauwe moqucttc
leen de schadelijke uitlaatgassen,
rente te betalen ol zelfs maar iets al te lossen.
bekleding op vloer en bagage-afdckplaat • Zwarte
maar ook de Bijzondere Verbruiks- antenne en verstelbare rugleuningen vóór • InbouwDe aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
voorziening voor radio en luidsprekers • Binnenheel simpel oplossen door uw huidige auto in belasting vermindert.
spiegel met een dag- en nachtstand • Ncerklapbarc
te ruilen, l Juli 1988 rekent u af.
In maar liefst 33 verschillende uitvoe- achterbank • Voorruit van gelaagd glas.
• LI kunt ook kiezen voor een lening ringen. Diesel, benzine, 3-deurs, 5-dcurs,
over 48 maanden met 'n lage rente v.a. 7,9%- Automatic, Accent, GTI met 130 DIN pk (top
Bciclc leningen worden door Peugeot van 208 km/u) en de excluTalbot Financiering verstrekt onder de gebmi- sicve Cabriolet,
kelijke voorwaarden van huurkoopovcrcen- ^^^|s' 1H IN-D-sl'm'
>n Sterk Illimmer \£a. 17325$

De sterke extra's!

KOGELBIEFSTUK
100 gram

OSSEHAAS
100 gram
ENTRE COTE
100 gram
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Sporting OSS maakt flitsende start
ZANDVOORT - Zowel de dames als de heren van volleybaljvereniging Sporting OSS zijn
de tweede helft van de competitie goed begonnen. De dames
versloegen Delta Lloyd 4 met 31, terwijl de heren Allides 4 op
2-2 hielden. De match van de
avond ging tussen Sporting
OSS dames 3 en JBS l om de
tweede plaats in hun klasse. De
strijd eindigde onbeslist, 2-2.
„Er had misschien iets meer ingezeten, maar toch ben ik tevreden
over het vertoonde spel," aldus
coach Rob van Straaten van het eerste Sporting herenteam. En dat
meer sloeg op de derde set, toen
Sporting OSS een 11-14 achterstand
wist terug te brengen tot 14-14 en
door twee onbenullige fouten alsnog
de set uit handen gaf. Overigens begon Sporting deze wedstrijd erg
zwak en Allides ging met snel spel
overrompelend te werk. De Zandvoorters werden volledig overbluft.
De passes en de set ups werden matig verzorgd en vier a vijf ballen werden door de hoofdaanvallers in het
net geslagen in plaats van erover, 615. De ommekeer kwam in de tweede
set. De serve werd een gevaarlijk wapen en de Zandvoortse heren liepen
lot 9-1 uit eer Allides wat terug kon
doen. Veel verder kwamen zij echter
niet en door een goede blokkering
van onder andere Arnold Bergstra
wist Sporting de voorsprong vast te
houden, 15-7.
De derde set leek een kopie te worden van de eerste. Bij een 0-5 achterstand vluchtte de Zandvoortse
coach in een time-out. De set bleef
echter meer spannend dan fraai en
uiteindelijk won Allides met 14-16.
[n de vierde set hervond Sporting
OSS zich weer. Eindelijk liet het
zien waartoe het in staat is. Dankzij
een goede verdediging kon er ook
meer variatie in de aanvallen worgebracht. Verschillende steek4den
setups en combinaties werden er gelopen. Hoofdaanvaller Ed Jak scoorde veel punten, terwijl verdediger
Joop Rogaar zich onderscheidde
met z'n beroemde „Joop-dives". Ook
Allides verdedigde zich goed, waardoor er vele en fraaie rally's ontstonden. Met 15-10 behaalde Sporting
OSS een meer dan verdiend gelijkspel.

]

!

Het tweede herenteam speelde in
IJmuiden een goede wedstrijd tegen
VCY 3. Ondanks de 3-0 nederlaag
was coach Erik Schilpzand niet ontevreden. „VCY was veel te sterk,
maar Sporting OSS werd niet weggespeeld." Sporting OSS 3 behaalde
het tweede punt tegen Heemstede 4.
Het was een gelijkopgaande partij
met leuke rally's.

Dames
Tegenover de routine van Delta
Lloyd stelden de dames van Sporting OSS jeugdig enthousiasme.
Vooral in de eerste set konden de
Amstelveense dames geen vat krijgen op het snelle gevarieerde spel
van de Zandvoortse dames. Met
name Henny Hiemenz onderscheidde zich met slim aanvalsspel, 15-3. In
de tweede set vatte Sporting OSS het
te gemakkelijk op. De concentratie
verslapte en Delta Lloyd profiteerde
ervan. De afwezigheid van Anita en
Paulien Vossen leek Sporting parten
te spelen. „In de derde set was het
nodig de concentratie terug te brengen," aldus coach Ad Akkerman,
„want we waren veel sterker dan Delta Lloyd." En inderdaad ging het in
de derde set weer een stuk beter.
Ondanks haar kiespijn liet Leonie
van Kessel zien dat ze het aanvallen
nog niet verleerd is. Jolanda Dekker
en Jeanet van der Horst benutten
hun lengte goed tijdens het blokken,
terwijl in de aanval Sandra Spierenburg haar gevreesde harde serve demonstreerde, 15-6. In de vierde set
leken de dames weer in hun oude
fout te vallen. De concentratie verdween wederom en in no-time stond
Delta Lloyd met 0-9 voor. Pas toen
schrokken de dames wakker en
werd er gewerkt. De achterstand
werd ingelopen en door met 15-13 de
set te winnen werd de wedstrijd op
een 3-1 zege bepaald.
Tegen SBY 2 was Sporting OSS 2
niet opgewassen. Het late aanvangstijdstip brak Sporting op en zelfs invalster Isolde de Graaf kon het tij
niet ten goede keren. Een marathonpartij maakten Sporting 3 en JBS l
er van. Liefst een uur en drie kwartier stonden de dames in het veld.
Het werd een bijzonder enerverende
partij met setstanden van 12-15 en
13-15 en tweemaal 15-13 voor Sporting OSS. „Ik ben kapot," aldus een
oudere JBS-speelster in de vierde
set. Tegenover veel routine van JBS
ontbrak de routine van Riet Vossen
waardoor aanvoerster Thea Terol

veel werk kreeg te verrichten in dit de volgende drie sets vrij gemakkezeer jeugdige team. Met een 2-2 uit- lijk te winnen.
Bij de jeugd behaalde het mixslag waren beide teams best te vreteam wel een erg gemakkelijke overden.
Goed volleybal liet Sporting OSS 4 winning op Allides. Dit team was
zien tegen Spaarndam l, die alleen in niet compleet, waardoor Sporting re
de tweede set kon bijblijven, 16-14. glementair met 3-0 won. De meisjes
Judith Breed coachte haar team moesten tegen HSVC, waarbij de
naar de overwinning. Sporting OSS lengte van HSVC doorslaggevend
5 had met een 16-18 winst in de eerste was. De tweede set werd nog met 15-4
set meteen haar kruit verschoten en gewonnen, maar met 12-15 en 7-15
Triumph 4 profiteerde hiervan door was HSVC de sterkste.

ZANDVOORT - Tijdens een
zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de gezellig accommodatie van de tennisclub
Zandvoort aan de Kennemerweg op zondag, 10 januari
jongstleden werd het navolgentennis
de geheel nieuwe bestuur aan
de leden voorgesteld.
Groenestein - voorzitter Jeugd Com-

Nieuw bestuur
TC Zandvoort
^'

Het bestuur bestaat uit Jurriaan
v.d. Lip - voorzitter, Trudie van
Toornburg - secretaris, Joop de Haas
- penningmeester, Jaap Methorst vice-voorzitter, Ted Acda - voorzitter
Technische Commissie, Henriëtte

missie en Ab Willemse - baancommissaris.
De public-relations, in- en extern
zullen worden verzorgd door Jan
Eizema.
In een buitengewone ledenverga-

Keur Glas pakt zege
ZANDVOORT
Keur
Glas/ZVN kon in de wedstrijd
tegen Groene Lantaarn, na vele
weken van blessureleed, eindelijk weer eens compleet aantreden en dat leverde een fraaie 42 overwinning op.

Foto Bram Stijnen

Ambtenaren en raadsleden weerhielden ZHC van scoren

Gemeenteteam bedwingt ZHC
ZANDVOORT - De traditionele nieuwjaarshockewedstrijd tussen teams van de ZHC en
ambtenaren en raadsleden is ook voor de vierde keer een groot succes geworden. Beide
teams kwamen tot leuk hockey, doch wisten het doel niet te vinden, waardoor met 0-0 werd
geëindigd.
In het team van ambtenaren/raadsleden waren onder andere opgesteld Jan Jongsma, Andries en Marie
en Ruud de Boer. Vooral doelman Jan Jongsma was
een openbaring en voorkwam met zeer fraaie redding
dat ZHC met de eer ging strijken. Het team van
ambtenaren/raadsleden kreeg in de pauze een enorme verrassing voorgeschoteld toen het team van ZHC
in z'n geheel werd gewisseld. Ondanks deze verse
krachten kon de ZHC niet langs het gemeenteteam
geraken. De uiteindelijke 0-0 was in het geheel niet
belangrijk, daar het om de gezelligheid ging, en die

ontbrak niet.
De leiding van deze wedstrijd was in handen van de
heer Van Pagée, die het treffen in goede banen leidde.
Na de strijd werd een nieuwjaarsreceptie gegeven
voor de leden en de beide teams konden zich later op
.de avond te goed doen aan een voortreffelijke boeren
koolmaaltijd.

Hoewel de Zandvoorters zoals gewoonlijk aanvallend begonnen, de
overtuiging ontbrak en Groene Lantaarn profiteerde daar al na drie minuten van. Twee Zandvoortse verdedigers werden simpel uitgespeeld en
de bal verdween via het been van
Wim van der Kuijl wat ongelukkig in
het doel, 0-1. Echt wakker geschud
was Keur Glas/ZVN nog niet want
doelman Wim van der Kuijl had al
zijn talenten nodig om een grotere
achterstand te voorkomen. Pas in de
10e minuut kon Keur Glas de stand
gelijktrekken toen na goed rondspelen van de bal Jan Hein Carree in
vrije positie kwam en fraai in de bovenhoek scoorde, 1-1. Hoewel Keur
Glas/ZVN het heft nu wat meer in
handen had, kwam ze niet verder
dan wat kleine kansjes voor Robbin
Koopmans en Jan Hein Carree zodat
de rust met een 1-1 stand aanbrak.
Na de pauze kwam de formatie van
coach Ab Lammers als herboren het
veld in, de tegenstander werd goed
vastgezet op eigen helft, maar de
keeper van Groene Lantaarn bleek
in deze fase niet te passeren. De
Zandvoorters bleven keihard werken voor de overwinning maar stuitten telkens op de goed sluitende verdediging van de Groene Lantaarn.
Zo rond de 12e minuut konden de
bezoekers zich wat ontdoen van de
druk waardoor de badgasten wat
meer ruimte kregen. Dat resulteerde

Deze traditioneel geworden tweekamp valt niel
meer weg te denken en voor volgend jaar staat deze
wederom op het programma.

ZANDVOORT - Bij het Vogelhospitaal te Haarlem zijn
afgelopen dagen vanuit Zandvoort tegen de dertig zeekoeten, zeënden en alken binnengebracht, die in meer of mindere mate met olie waren besmeurd. De meeste dieren
kwamen hier terecht via het
Kennemer Dierentehuis aan
de Keesomstraat. Niet uitgesloten wordt, dat het aantal
komende dagen nog zal toenehem kan de regering zo de 400 mil- men, gezien de olievlek langs
SCHIPHOL - De werkgele- procent meer vluchten.
Gunstig voor Schiphol was het joen gulden bijeenbrengen, die no- de Nederlandse kust.
genheid op Schiphol is in een
slechte zomerweer, dat velen ertoe dig zijn om het Nederlandse wegenjaar tijd toegenomen met 1400 bracht
Honderden slachtoffers van de
oorden op te zoe- stelsel te verbeteren. „Dan kan het olievlek op de Noordzee en van de
tot een totaal van ruim 35.000 ken. Dezonniger
lage dollarkoers intensi- idee van road pricing met alle admi- vervuiling van de Zeeuwse en Zuidbanen. Dat betekent een toe- veerde het verkeer met de Verenigde nistratieve rompslomp die dat met
kust zijn afgelopen week
name van 4,2 procent. In vier Staten, omdat toeristen hiervan zich mee zal brengen, tenminste -Hollandse
in Haarlem beland. Ook dieren uit
achterwege
blijven."
jaar tijd zijn er op de luchtha- wilden profiteren.
Zandvoort. De badplaats heeft wel
ven 7500 banen bijgekomen.
In zijn nieuwjaarstoespraak ver- een dierentehuis, maar dat heeft
President-directeur van de NV

Werkgelegenheid Schiphol in
1987 gegroeid met 1400 banen

ZANDVOORT - Het eerste
zaalvoetbaltoernooi van 1988
werd door Zandvoort '75 georganiseerd. Afgelopen zondag
werd in de Pellikaansporthal
dit toernooi gehouden waaraan
vijf heren- en vijf damesteams
deelnamen. Het geheel werd
eeen zeer geslaagd toernooi
met veel spanning en goed zaalvoetbal.

tweede team van Zandvoort '75 van
het eerste. Het eerste damesteam
van Zandvoort '75 moest nu in de
laatste wedstrijd tegen Onze Gezellen winnen om beslag te leggen op de
tweede plaats. Dat gelukte Zandvoort '75 door een doelpunt 19 seconden voor het einde. Bij een gelijke
stand was Onze Gezellen tweede geworden, maar dat moest nu met een
derde plaats tevreden zijn.
Het team van DSS speelde ver boven eigen verwachting en werd vierDaar het niveau van de teams de. Het ervaren team van DSK had
vooraf door de zaalvoetbalcommis- wat pech en eindigde op een vijfde
sie goed was ingeschat, bleek dat de plaats.
teams behoorlijk aan elkaar geEindstanden heren: 1. Zandvoort
waagd waren. Vooral de strijd bij de
Noord 6 punten, 2. TZB 5, 3. Zanddames was uiterst spannend.
Bij de heren waren het de teams voort '75 I 5, 4. Milo '84 3, 5. Zandvan Zandvoort Noord en TZB die het voort '75 II 1.
Dames: 1. Zandvoort '75 II 7 punbeste van het spel hadden. Het herenteam van Zandvoort Noord pakte ten, 2. Zandvoort '75 I 6, 3. Onze
uiteindeljk de eerste plaats voor Gezellen 14, 4. DSDS I 3, 5. DSK I 0.
TZB. De twee herenteams van Zandvoort '75 moesten genoegen nemen
tnet een derde en vijfde plaats. Het
team van Milo '84 werd uiteindelijk
ZANDVOORT - In een voorvierde.
Bij de dames werd fanatiek gestre- uit gespeelde wedstrijd heeft
den om de eerste plaats. De strijd om Walter Gerhards van de Zandde titel ging tussen de twee teams voortse Schaakclub verrasvan Zandvoort '75 en die van Onze send verloren. Deze zeer gerouGezellen. Door een strafschop won tineerde speler kwam vorige
uiteindelijk het tweede team van week donderdagavond niet tot
Zandvoort '75 van het eerste. Het
eerste damesteam van Zandvoort '75 het resultaat wat men veren die van Onze Gezellen. Door een wacht had, namelijk winnen.
strafschop won uiteindelijk het Zijn tegenstander Walda uit LJ-

Schaakclub

Trefpunt 8 haalt uit
ZANDVOORT - Na het verlies van vorige week was TrefPunt 8 gebrand op revanche en
Wlde de wedstrijd tegen
ftD/Lanser winnend afsluiten.
t is gelukt daar de tegenpar'ij te zwak was, 9-4.
Van een echte wedstrijd was geen
sprake
daar HD/Lnser er niet veel
v
an bakte. Coach Van der Heide gaf
ü snel opdracht de toeschouwers
*at te vermaken en dat gebeurde
dan ook. Na een 4-0 voorsprong bij
de rust ging ook doelman Gansner
tiee naar voren waardoor HD/Lanspr enige keren kon tegen scoren.
Trefpunt
8 bleef echter vrijuit spelen
e
i had totaal geen gevaar te duchten
a
vn HD/Lanser. De Zandvoorters
v
onden het bij 9-4 welletjes en zoloende waren er twee punten aan
"iet totaal toegevoegd.
De Zandvoortse doelpunten kwa*len op naam van Thomas Schulte 3,
ferry Baars 2, Mare van Dam 2, Ro"ald Bramzel l, René Steggerda 1.

muiden bleek op de 64 velden
uiteindelijk de sterkste.

De resterende 7 partijen tegen
Kijk-Uit worden op donderdag 4 februari gespeeld in het Gemeenschapshuis.
Nadat alle uitslagen verwerkt zijn
blijft het team van Zandvoort voorlopig met 8 punten uit 4 wedstrijden
bovenaan staan. Kijk-Uit, Bloemendaal en Weenink uit Beverwijk volgen met ieder 6 punten.
Voor de liefhebbers is er nog tot
volgende week zondag in Wijk aan
Zee het 50e Hoogoventournooi aan
de gang. Daar kan men o.a. nog genieten van de oud-wereldkampioenen Karpov en Tal. Ook kunt u daar
in de zgn. 10-kampen enkele Zandvoorters zien spelen.
Afgelopen maandag heeft de bekende schaak-meester en TV presentator Hans Böhm, het wereldrecord
simultaanspelen verbeterd. In 25
uur speelde hij 560 schaakpartijen
waarvan hij er 509 won, 13 verloor en
38 gelijk speelde.
Dit is een percentage van 90,9%.
Het vorige wereldrecord dateerde
van 1977 en stond op naam van Vladimir Hort uit West-Duitsland.

m de 13e minuut in een treffer toen
Bert van Staveren via een fraai boogballetje Robbin Koopman in stelling
bracht, die de bal gelijk op de voet
nam en onhoudbaar scoorde, 2-1.
Groene Lantaarn werd door het
goed bewegende Keur Glas/ZVN
conditioneel leeggespeeld. Jack Goedegebuure werd door Jan Hein Carree vrijgespeeld en bracht Keur Glas
op 3-1. Enkele minuten later een goe
de combinatie tussen Riek Keur en
Bert van Staveren waarna Marcel
Schoorl beheerst kon scoren, 4-1.
Hoewel Groene Lantaarn vlak voor
tijd de stand op 4-2 bracht, waren de
frustraties bij de bezoekers zo hoog
opgelopen dat Jan Hein Carree daarvan het slachtoffer werd. Na eerst
keihard onderuit gehaald te zijn,
kreeg hij op de grond liggend nog een
trap in de ribben waardoor een kleine opstand ontstond. Scheidsrechter Howell trad echter goed en snel
op en verwijderde de speler van
Groene Lantaarn waarna de wedstrijd werd vervolgd. In de slotfase
werd met meer gescoord. Coach Ab
Lammers sprak na afloop van een
moeizame en zwaarbevochten overwinning die echter dik verdiend was.
Zaalvoetbal programma in de
Zandvoortse sporthal Pellikaan,
vrijdagavond: 18.00 uur DSC'74Zandvoortmeeuwen B jun.; 18.30 uur
Zandvoortmeeuwen-DSK B Jun.;
19.05 DSK-DSC'74 B jun.; 19.40 uur
Zandvoortmeeuwen-Sea Gulls; 20.35
uur Cecils 2-Reisburo J. 2; 21.20 uur
Zandvoortmeeuwen 5-Kalmthout 2;
22.10 uur Zandvoort Noord 4-TZB 4.
Maandagavond: 20.45 uur Zandvoortmeeuwen 4-TZB 5; 21.30 uur
Zandvoort Noord-Concordia: 22.15
uur TZB-HD/Lansner vet.

Vogelhospitaal herbergt
kleine olieslachtoffers

Luchthaven breekt in 1987 lange reeks records

75 toernooi geslaagd

dermg te houden eind februari of
begin maart zal het nieuwe bestuur
verantwoording afleggen voor het
eerste kwartaal 1988 en een kortetermijnvisie geven voor het seizoen
1988. Getracht zal worden eind 1988
met een totaal beleidsplan naar de
ledenvergadering toe te komen
Wel staat vast dat de TC Zandvoort, met ongeveer 900 leden dugrootste vereniging van Zandvoort,
dit seizoen gaat proberen met hot
topteam te promoveren naar een hoger plan. Dat belooft ook voor dit
jaar weer spannend en tennis op
hoog niveau op het sportpark De
Glee.

straat l, Haarlem. Eventueel kan
men ook de Dierenambulance, gevestigd aan het Houtmanpad, bellen. Is dit te lastig, dan kan men
uiteraard ook terecht in de Keesomstraat.
De dieren zijn soms nog lastig te
vangen, maar het bij één vleugel
grijpen doet erg pijn, aldus mevrouw Te Boekhorst. "Het best kan
men hen van achter af met twee
handen om de opgevouwen vleugels
pakken, vrij dicht bij de kop, om
pikken te voorkomen. Eventueel
met handschoenen. Vervoeren kan
het best in een doos met een krant
onderin, en liefst met één tegelijk.
Een open kar, zoals op de televisie te
zien was, is uit den boze, omdat de
dieren hun natuurlijke beschermlaag tegen de kou missen en bovendien erg verzwakt zijn.
Mevrouw Te Boekhorst heeft zeer
te doen met de dieren. "Sommige
vogels hebben olie in hun maag en
eten nauwelijks meer. Die dieren
moeten een optimale verzorging
hebben, maar het betekent meestal
ook een erg moeilijke revalidatie".
De verzorging begint in deze gevallen merendeels met het toedienen
van medicijnen. Een dure aangelegenheid, zodat men graag bijdragen
via gironummer 199399 ten name
van de Stichting Vogelrampenfonds te Overveen tegemoet ziet.

Het aantal bedrijven waar al die Luchthaven Schiphol J.W. Wegsta- zette Wegstapel zich opnieuw tegen wat de vogels betreft een aanneemmensen werken is iets teruggelopen: pel heeft een verdere verhoging van het verhalen van beveiligingskosten en doorgeeffunctie. De beheerders,
van 525 naar 501. Dit houdt verband de wegenbelasting bepleit, om knel- op de luchthavens: „Om onze con- de familie Van Vuuren, hebben al
met het gereedkomen van de C-pier, punten in het wegennet versneld te currentiepositie niet te verslechte- een twintigtal vogels overgebracht
wat het vertrek inhield van een aan- kunnen opheffen. Hoewel de lucht- ren zullen wij ondanks de grote in- naar het hospitaal.
tal bouwbedrijven. Verder zijn er haven zich zelf verzet tegen alles vesteringen die wij in de komende
Maar omdat zij het ook druk hebwat expeditiebedrijven verhuist wat de kosten voor passagiers en jaren moeten doen, blijven proberen ben met de andere dieren, dringt
naar plaatsen net buiten de grenzen luchtvaartmaatschappijen kan ver- om onze tarieven zo min mogelijk te mevrouw Te Boekhorst van het Vovan het luchthaventerrein, die niet hogen - zoals de beveiligingskosten - verhogen. Of dat ook in 1988 lukt is gelhospitaal erop aan, gevonden vobij de werkgelegenheid en aantal be- bepleit Wegstapel een verhoging echter afhankelijk van hoe zich deze gels zoveel mogelijk rechtstreeks
drrjven worden meegeteld. Dat laat- van de wegenbelasting met jaarlijks plannen van de regering ontwikke- naar haar te brengen. Het hospitaal
ste betekent ook, dat de groei van de 80 in plaats van 25 gulden. Volgens len."
is gevestigd aan de Kweektuinwerkgelegenheid in relatie tot
Schiphol groter is, dan de cijfers
direct aangeven.
De grootste groeiers op de luchthaven zijn KLM (+446), Aero
Groundservices (+172), Martinair
(+61) en de NV Luchthaven Schiphol (+43).
Het aantal werknemers is niet het
enige record, dat afgelopen jaar gesneuveld is. In 1987 hebben 13,6 miljoen reizigers gebruik gemaakt van
Schiphol, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is 1,6 miljoen, ofwel 14 procent meer dan in 1986. Nooit zijn er
zoveel reizigers in één jaar op Schiphol geweest en nooit eerder zijn er in
één jaar zoveel passagiers bijgekomen. Maar er sneuvelden meer records. Het vrachtvervoer door de
lucht nam toe met 13 procent tot
510.000 ton. In november ging voor
het eerst in één maand meer dan
50.000 ton door de lucht. Het truckingvervoer steeg met 23 procent tot
179.000 ton. In het postvervoer gingen de zaken wat bescheidener,
maar de halve procent erbij betekent met 26.600 ton ook een nieuw
record. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer zorgde
met een toename van 10 procent
voor het volgende record: 174.600
starts en landingen. En zo zullen
tussen neus en lippen door ook andere records gebroken zijn: meer
koffers, meer omzet, meer auto's,
meer treinreizigers, meer belastingvrij verkocht, meer....
Met dit alles behoort Schiphol tot
de snelste groeiers in Europa. De
toevloed van verkeer betekent voor
de luchthaven ook een financiële
opsteker, die men goed kan gebruiken voor het omvangrijke investeringsprogramma van de komende
jaren. In 1988 wordt 240 miljoen gulden geïnvesteerd.
De luchthavendirectie stelt de
verwachtingen voor 1988 wat kalOp deze foto uit het jaar 1946 poseren de jeugdige aspiranten B van
Vooraan liggend: P. van Koningsbruggen. Knielend (v.l.n.r.): N. v.d.
mer dan het resultaat van 1987, hoeZandvoortmeeuwen. Mogelijk waren zij kampioen In dat jaar, maar
Meulen, F. Boom, C. Draljer, H. de IVIuïnck, Th. Stor.
wel men ook begin vorig jaar met
dat is niet helemaal zeker. De foto is ingezonden door de heer R.
Staand (v.l.n.r.): dhr. Drommel, Zwemmer, Paap. Visser, H. Koning
voorspellingen heel voorzichtig was.
Dabroek.
en R. Dabroek.
Men verwacht 5 procent meer passagiers, 6 procent meer vracht en 6

Zandvoortmeeuwen 1946
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Daihatsu Rocky model 88
aier, stiller en comfortabeler

Autonievrws
Door Rein Lepomk

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

samen met de rechthoekige vorm hebben we dan zo ongeveer de overeenkomsten gehad.
Dus we komen nu aan de tegenstellingen. Wat het uiterlijk betreft komt de
Rocky Softtop nog het dichtste in de
buurt van de oer-jeep, alleen is wel het
zeiltje van de oer-jeep, wat voorzichtige
maar hopeloze pogingen deed om ons te
beschermen tegen regen, vervangen
door de serieuze cabrioletkap, die alle
nare weerstoestanden buiten houdt.
Klapperend van de kou en ellende heb ik
wat rondgedoold met die oude jeep van
me.
Verleden tijd allemaal want in deze
Rocky zit een volwaardige verwarming
met alles er op en aan. Ook de zetels in
de Rocky's hebben veel meer ontzag
voor mijn ouder wordende gestel. Ze
zorgen voor een redelijke zijdelingse
steun en vangen voor een groot deel het
gemis aan veercomfort op.
Ach, buiten het veercomfort heeft zo'n
Rocky in het interieur hetzelfde te bieden als een goed uitgevoerde personenauto. Alles zit er in, op en aan. tot een
sigarenaansteker toe.
Wanneer je als automobiellUbrikant je
4,\4 serie een stuk stiller, comfortabeler,
fraaier en sterker hebt gemaakt zoals dat
het geval is met de Daihatsu Rocky. dan
\s il je dat natuurlijk den volke verkondigen. Hn in /o'n geval nodigt de importeur
de \aderlandse vakpers uit om lijfelijk te
ondervinden dat er geen sprookjes \vorden verteld. Maar om een 4\4 goed tot
/.ijn recht te laten komen, moet er wel de
nodige modder, forse hellingen en wat
dies meer zij voorhanden zijn om echt te
overtuigen.
Nu is er in ons goede vaderland natuurlijk modder genoeg te % inden maar echt
forse hellingen, dat wordt hier allemaal
een beetje moeilijk, zo niet onmogelijk.
Vandaar dat DaihaLsu Holland ons maar
in een Rocky plantte en richting Ardennen dirigeerde. Slim beducht natuurlijk
van de Daihatsu-heren want dan kun je

eveneens op normale wegen beoordelen
of /.o'n Rocky zijn mannetje staat en of
hij inderdaad comfortabeler is geworden.

Redelijk comfort
En inderdaad bleek dat de Rocky een
redelijk comfort te bieden heeft, al mag
je zo'n 4x4 natuurlijk - wat comfort betreft - nooit vergelijken met een forse
personenauto uit de middenklasse. Het
veercomfort kan ook nietje dat zijn.omdat deze 4\4 is uitgerust met twee starre
assen en deze bonken ijzer zorgen voor
een hoop onafgeveerd gewicht.
Doch waar dit op de normale weg een
klein nadeel is. is het in moeilijk terrein

juist een voordeel. En om dit te bewijzen
had Daihatsu Holland een Ardense inboorling opgetrommeld, die kennelijk
goed de weg wist in de buurt van Hamoir
s/Ourthe. Deze makker had namelijk
niet alleen een schitterende route uitgezet maar ook een met een moeilijkheidsgraad waar de Rocky's en hun bestuurdcrs knap veel moeite mee hadden.
Angstwekkende hellingen en modderpoelen konden alleen overwonnen worden met ingeschakelde lage gearing en
de aandrijving op alle vier de wielen.
Onwillekeurig gingen trouwens mijn gedachten terug naar de zestiger jaren,
toen ik in het gelukkige bezit was van een
oude Willy's legerjeep. waarin alleen de
functionaliteit hoogtij vierde. Je zat m
dat ding op stoeltjes die die naam gewoon niet waardig waren en de veering
moet menige sterke mg geknakt hebben.
Maar eerlijk is eerlijk, ik heb in die tijd
een ontzettende hoeveelheid plezier met
dat ding gehad.

Overeenkomsten en
tegenstellingen
Wanneer ik deze voorloper van alles wat
tegenwoordig terreinauto heet vergelijk
met zo'n moderne Daihatsu Rocky. dan
springen er toch een paar grote overeenkomsten en tegenstellingen in het oog.
Om maar even met de overeenkomsten
te beginnen, gebleven zijn de forse starre
assen en de halfelliptische bladveren en

H.W. COSTERev

M

Makelaar o.g.

ZANDVOORT

VAN GALENSTRAAT
Driekamer hoekflat op Ie etage met
uitzicht op zee.
Entree/hall, woonkamer,
keuken,
doucheruimte/wastafel/toilet, slaapkamer en tussenkamer, balkon, ruime
garderobekast.
Vraagprijs ƒ 95.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort
telefoon 02507-15531.
Voor aan- en verkoop van uw
FLAT of WONING.
Taxaties - Assurantiën Hypotheken.

SLAGERIJ
ARBOUW

ions LEVER
ions PEKELVLEES
1 ons

ACHTERHAM

100 gr.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Wijzigingen
Het Rocky model 88 heeft trouwens wel
enige wijzigingen ondergaan. Zo is bijvoorbeeld het aanhanggewicht verhoogd
van 2500 kg tot 3500 kg. De turbocompressor van de geblazen diesel onderging
enige detailwijzigingen, waardoor de
reactietijd werd verkort. Bij de turbo en
de gewone diesel worden de nokkenas
en de inspuitpomp aangedreven door
een getande snaar, met als plezierige
consequentie vermindering van de geluidsproductie.
Met hetzelfde doel is de vorm van de
verbrandingsruimte aangepast en is de
krukas voorzien van een trillingsdemper.
Daarnaast zijn de lagers van de tussenbak en de beide differentiëlen vergroot
en kunnen de steekassen grotere torsiekrachten verwerken.
Uiterlijk is de Daihatsu Rocky model 88
herkenbaar aan een nieuwe radiatorgrille en rechthoekige koplampen. De
Daihatsu Rocky model 88 is leverbaar
met drie motortypes, benzine, diesel en
dieselturbo. De prijzen variëren van
ƒ 36.999.-tot ƒ 53.999.-.

* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
erf.
netto
looptijd
looptijd '
erf.
* Snel en diskreet binnen 4 uur
in handen 48 mnd.
rente
60 mnd.
rente
geregeld
5500143 18
120
120
12065
* Vrije besteding van het geld,
7500 164 32
12 0
19528
120
geen onderpand
10500.268.28
109
225 12
109
1 5 000 38326
109
321 60
109
* Kwijtschelding bij overlijden
20 000 109
511 02
109
^28 80
* Lopende leningen meestal geen
35 000 88964
745 64
106
106
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000, -en ƒ 50.000,en verschillende looptijden mogelijk.
* Wij verzorgen tevens doorlopende
" tarieven v a
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ Emmetoord

Bel BECAM:
05270-16991ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

ZANDVOORT

ZANDVOORT

TE KOOP GEVRAAGD:

VAN GALENSTRAAT

ZANDVOORT
ZEESTRAAT

Prima onderhouden driekamer flat op
4e etage.
Entree/hall, woonkamer, 2 slaapkamers, keuken, toilet, badkamer/ligbad/wastafel, balkon.
Vraagprijs ƒ 138.000,- k.k.

Ruim woonhuis, zeer geschikt voor
dubbele bewoning, garage geschikt
voor 2 auto's. Sout: 2 kamers, douche, keuken. B.gr.: kamer en suite ca.
15 m (met serre voor/achter, keuken,
Ie et: 3 si.kamers, 2e toilet, douche.
Vr.pr. ƒ 260.000,- k.k.

GARAGE
aan het Burg. van Fenemaplein.
Moet beslist minimaal 6 met.
diep zijn.

TE KOOP

TE KOOP

Uw mooiste foto nu als
Mini-Poster in kleur!

7,25
2,05
1,60
1,95
2,65

Nieuwe cursussen Klassiek
- Jazz -Ballet - Kinderdisco
- Pré ballet vanaf 4 jaar.
Conditioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek, buikspieroef., lichaamshouding
etc., etc., overdag en 's avonds.
Nieuw!!! Op zaferdagmorgen open /essen
Klassiek ballet voor gevorderden.
Voor info: bel 02507-17789, b.g.g. 12598.
Studio a d r e s : C o r n . S l e g e r s s t r a a t 2 A .

ZANDVOORT

TE KOOP

SCHUITENGAT l B
Parterreflat op 50 meter van
het strand, met zonneterras.
Hall, woonkamer met open
keuken/apparatuur, slaapkamer, badkamer/ligbad/wastafel, toilet.
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Met uw tientje kunnen we
de daders uitschakelen.
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BONT PAST GEEN MENS.

MET INGANG VAN ZONDAG 24 JANUARI
GAAN WE VRIJDANSEN
Foxtrot - Quickstep - Tango - Wals - enz

HOUDT U VAN SFEER,
DANSEN EN
GEZELLIGHEID?
Bent u ongebonden of ongehuwd?
Bezoek dan zaterdags
v.a. 20.00 uur of zondags
v.a. 16.00 uur.

enz

We beginnen om 14.00 uur tot
zolang 't gezellig blijft.
Als je van dansen houdt moet je dit beslist eens
proberen

Tijdelijk bij ons van 19,50 voor maar 9,95.
Uw fijnste en mooiste herinnering als mini-poster aan de muur Dat kan bi|
ons U hoeft alleen maar een negatief in te leveren (let op niet van dias.
disc en pocket negatieven) Wij maken er een kleurige mini poster van
Op lormaat 30x30 t/m 30x45 cm (alhankeli)k van uw negatief) En dat
voor n reuze-lage prijs'
Uw Pico Print foto-dealer:

Tot ziens BIJ ORFEA
VOOR INFO TEL. 02507-19808

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Sigarenmagazijn J. Lissenberg
Haltestraat 9, tel. 12151

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Informeer & Profiteer Snel.

Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

Toonzaal

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Dit aanbod is geldig tot en met 13 februari '88

DE MANEGE ZANDVOORT

Nieuw in Haarlem

Corr. kleding v.a. 25 jaar.
Info 02507-16023

DE KLUSSEWMEESTER

OPRUIMING

<.ini.l7'Hli.n\ \nlil!,,liU,mnlt.l itun.iiilin

katalysator en loopt op Eurosuper (95
RON).
Het belangrijkste nieuws is toch wel
dat de prijzen van de Renaults 9 en l I.
ondanks al deze extra's, niet zullen
worden verhoogd. De Renault 9 en 1 1
Cheverny GTX Közullen zelfs ƒ 950.goedkoper zijn dan de versie zonder
katalysator.

STATIONSSTRAAT 7-11 ZANDVOORT

IN ONS LAND WORDEN
JAARLIJKS 100.000 VOSSEN
ELEKTRISCH VERMOOR

i

gewijzigd. Zo worden de GTL versies
voortaan geleverd met de 60 pk motor
uit de 9 en 11 TL en komt er naast de
bestaande 1721 cm3 90 pk motor in de
GTX ook een katalysator versie hiervan die goed is voor een maximum
vermogen van 64 kW ISO (88 pk) bij
5500 t/min en een topsnelheid van 179
km/u. De motor heeft een ongeregelde
advertentie

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK

WEEKEND REKLAME

1/2 pond BIEFSTUK

Vanaf heden worden de Renault 9 en
11, behalve de al uiterst complete GTE
versies, geleverd met een sterk verhoogd uitrustingsniveau. De Renaults
9 en 11, waarvan er inmiddels ruim
3.380.000 exemplaren geproduceerd
zijn. zullen voortaan als 9 en 11 "Cheverny" door het leven gaan en onderscheiden zich van hun voorgangers,
buiten de discrete Cheverny striping,
door een voor alle types rijkere uitaisting. Wc noemen enkele belangrijke
punten:
- 5-versnellingsbak op de 9 en 11 TL
- zonwerend glas, mistlampen voor en
van binnenuit verstelbare rechter
buitenspiegel op de 9 en 11 GTL en
Automatic
- bovendien een wisser op de achterruit en een deelbare achterbank op
1 1 GTL
- een comfortpakket bestaande uit
elektrische zijruiten vóór en elektrische portiervergrendeling met afstandsbediening, standaard op de 9
en 11 GTX.
Ook technisch is er het één en ander

f f

studio 118 - pré ballet vanaf 4 jaar - studio l 18 - kinderdisco

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

LAMSKOTELETTEN

TE KOOP

Nieuwe Renaults
9 en 11 "Cheverny

1O-5O% KORTING

VERF EN BEHANG

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.
Met ingang van 1 februari hebben wij
plaats voor een

KASSIERE
Leeftijd 17-20 jaar.
Full-time maandag t/m vrijdag.
Ervaring niet vereist.
Info te bevragen bij

KEUR en ZOON

HEMA

Paradijsweg 2, Zandvoort

tel. 02507-12820, vragen naar
mevr. Voros of de heer Van 't Hof.

ZANDVOORT

Huurauto nodig?
bel

Baron autoverhuur
voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.

Tel. O23-24O1O2/270434
7 dagen per week.

Baron Autoverhuur B.V.
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Wanhoopsoffensief

Schaduwraadsleden

Inkrimping bij Fokker gaat
vele honderden banen kosten

Vervolg van pagina l

PvdA-fractievoorzitter Ineke van
de Storm nam ook nog geen defintief standpunt in, maar volgens
haar is het wel duidelijk, dat bepaalde commissies niet geschikt zijn
voor Schaduwraadsleden. Dit zou
onder andere blijken uit verslagen
van de Gemeente Haarlem. Vooral
de commissie voor algemene zaken,
waarin 'eigenlijk' de voorzitters zitting moeten hebben, aldus Van de
Storm. Zij stelde vraagtekens bij de
opmerking, dat een en ander de
kwaliteit zou beïnvloeden.
Ook GBZ-fractievoorzitter Jongsma zal de kwestie nog binnen zijn
partij bespreken, al noemde hij de
oplossing principieel geen goede
zaak. Hij vroeg zich af of een schaduwraadslid wel voldoende op de
hoogte zou zijn van de te bespreken
onderwerpen, waar vaak meerdere
discussies aan verbonden zijn.
Daarnaast wees hij erop, dat partijleden de openbare commissies kunnen volgen, indien hun fractievoorzitter afwezig is.
Met dat laatste was CDA-raadslid
Van As het duidelijk eens, hij zag dit
als mogelijkheid om de taak van
Sandbergen te verlichten, vooral
omdat men ook vragen kan stellen
tijdens de commissievergadering.
Uit vroegere ervaring kon hij onderschrijven, dat het moeilijk is om met
een kleine partij in de Gemeenteraad te functioneren. Maar de situatie was volgens hem wel degelijk
verbeterd, sinds - op verzoek van
D'66 - nu ook de kleine partijen in
alle commissies zitting kunnen hebben. Van As stemde tegen het voorstel.
Burgemeester Machielsen vond
de houding in Zandvoort ten opzichte van de kleine partijen heel
loyaal, omdat zij aan alle commissies deel kunnen nemen. Hij zag
echter meer heil in het opschuiven
van de beslissing. "Je kunt een opening houden voor de nieuwe raad",
aldus Machielsen, die zelf per l
maart vertrekt. Op zijn voorstel
wordt de kwestie in mei nogmaals
op de agenda gezet.

Kerken houden
gezamenlijke dienst

SCHIPHOL - Fokker en de
vakbonden zijn in onderhandeling over een aanzienlijke
inkrimping van het personeel,
die de komende twee jaar vele
honderden banen gaat kosten.
Het banenverlies is onderdeel
van een bezuinigingsoperatie,
die de jaarlijkse kosten moet
terugbrengen met 200 miljoen
gulden.

OVZ reikt ondernemersbokaal uit
ZANDVOORT - Tijdens de
eerste en direct druk bezochte
nieuwjaarsreceptie van Ondernemers Vereniging Zandvoort, werden drie plaatselijke
winkeliers extra in het zonnetje gezet. Met hun klantvriendelijke bedrijfsvoering hadden
zij de hoogste plaatsen veroverd in de 'strijd' om de Ondernemersbokaal.
"U heeft een zaak, waar men trots
op kan zijn, en waarop ik om meerdere redenen jaloers ben", aldus
OVZ voorzitter Van de Laar, die namens de jury de prijsuitreiking voor
zijn rekening nam. De lovende
woorden waren gericht aan Aart
Veer, van de gelijknamige groentezaak aan de Grote Krocht. Zijn etalagewerk is al menigmaal geroemd
en Veer heeft hiermee dan ook al
meerdere keren prijzen gewonnen.

Ook in dit geval waren zowel de eerste prijs als de grote wisselbeker
voor hem. "Het ziet er altijd fantastisch uit", zo verklaarde Van de
Laar. Hij herinnerde als voorbeeld
van de presentatie ook aan het optreden van Dico van Putten, die
kort voor Kerstmis achter de etalage-ruit aan de piano had plaatsgenomen.
Lovende woorden waren er ook
voor de familie Goossens, die met
hun drogisterie annex kapsalon garant stonden voor een uitstekende
dienstverlening, aldus het jury-rapport. "Met een veelzijdig assortiment en een zeer aangename bediening", verklaarde Van de Laar. Deze
zaak is volgens hem zo veelzijdig,
'dat ieder winkelcentrum zich dat
zou wensen'.
De derde beker kon overhandigd
worden aan mevrouw Bottinga van
de dameskleding- en bijouterieënzaak Modern Art aan de Thorbecke-

straat. Dit vanwege de altijd aantrekkelijke etalage, het aanbod van
ook grote maten, exclusieve kleurschakeringen en de grote keuze. En
ook in deze zaak kon zeker spreken
van een prettige bediening.
Uit welke personen de jury bestond, is waarschijnlijk een van de
best bewaarde geheimen in Zandvoort gebleven. Dat was uiteraard
ook nodig, voor een eerlijke beoordeling. Gedurende het hele jaar bezochten de leden zoveel mogelijk
winkels, waarbij men zich soms uitvoerig liet voorlichten, zonder uiteindelijk iets te kopen. De reacties
van de winkeliers verschilden sterk,
wat meespeelde bij de uiteindelijke
beoordeling.
Een aantal bij OVZ aangesloten
horeca-exploitanten was aanvankelijk teleurgesteld, dat men niet kon
meedoen, maar dit jaar kunnen ook
zij meedingen naar de ondernemersbokaal.

ken op deze zebra.
De snelheden die hier worden gehaald breken alle records. Onlangs
is mijn hond dood gereden op de
Hogeweg omdat de automobilist
niet tijdig kon remmen.
Ik heb een angstig gevoel dat het

de volgende keer een kind of een
bejaarde is. Het begint er aardig op
te lijken dat men hier op wacht.
Volgens mij is het nu de hoogste
tijd om hier wat aan te doen.
Ik heb contact gehad met mensen
die hier op de zebra de sprong van
hun leven hebben moeten maken.
De politie zou hier een camera moeten plaatsen, dit levert dan nog een
aardige cent op.
J. Geerts, Brederodestraat

ZANDVOORT - Zondag houden de Zandvoortse kerken een
gezamenlijke dienst in de St. Hard rijden
BRIEVENBUS
Agatha-kerk aan de grote
Het volgende moet ik toch even
krocht. De dienst begint om kenbaar maken. Het is mij vele malen opgevallen dat er zeer hard
10.00 uur.
In deze viering zullen ds. L. den
Hartog (Gereformeerde Kerk), ds. J.
van Leeuwen (Nederlands Hervormde Kerk), pastoor H. Kaandorp
(Rooms-Katholieke Kerk) en mevrouw C. Schram (vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB) voorgaan.
De gezamenlijke koren zingen onder
leiding van de heer B.J.M, van Gaart.
Tijdens deze dienst is er ook een
kinderwoor/nevendienst.
. De geloofsgemeenschappen willen
deze viering centraal stellen in de
Week van Gebed om eenheid, als teken van goede wil en respect voor
elkaar. Na de dienst is er in de ontmoetingsruimte van de kerk gelegenheid om wat na te praten, onder
het genot van een kopje koffie. Hierbij is men van harte uitgenodigd
door de Lokale Raad van Kerken te
Zandvoort.

wordt gereden op de Hogeweg, vooral bij het passeren van de zebra ter
hoogte van de Nutsspaarbank. Vooral voor onze oudere mensen, ik doel
hierbij op de bewoners van de Arie
Kerkmanflat, zij moeten dagelijks
hun leven riskeren bij het overste-

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

Nieuwjaarsconcert
VERVOLG VAN VOORPAGINA

toonde, dat zij niet toevallig faam
heeft verworven als zangeres. Vooral
gospelsongs als 'Oh happy day' en
'He's got the whole world', begeleid
door het Trio Dico van Putten, bestaande uit Van Putten, piano, Ton
Bakker, drums, en Simon Planting,
bas, en ondersteund door de koren,
sloegen erg aan. Zozeer zelfs, dat koren en publiek enthousiast mee gingen klappen. De sfeer bereikte een
hoogtepunt, wat nog eens bevestigd
werd, doordat de met bloemen gehuldigde zangeres verzocht werd,
een extra toegift te geven.

JOAN KURPERSHOEK

Je huis
in de krant
brengt-mensen
over de vloer.

N

og maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a
Stephensonstraat 12. 2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van fl_- bij. Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

Produktie
De eerste zorg voor Fokker is nu
de produktieproblemen van met
name de Fokker 100 op te lossen.
Niets wijst er momenteel op, dat
men deze nu onder de knie begint te
krijgen. Integendeel. Er doen allerlei
verhalen over chaotische toestanden de ronde. En in een soort wanhoopsoffensief wordt nu ook in het
weekeinde doorgewerkt aan de eerste machines voor Swissair, die eind
deze maand afgeleverd moeten worden. Dit is onderdeel van de operatie
'Matterhorn', waarmee Fokker verder gezichtsverlies door nog meer
vertraging wil voorkomen. Cynische Fokkermensen menen dat de
naam van de luchthaven van Zürich - de thuisbasis van Swissair toepasselijker is. Die luchthaven
heet 'Kloten'.
Intussen begint de bezorgdheid
toe te nemen over wat de gevolgen
van de voorrangsoperatie 'Matterhorn' zullen zijn voor de produktie
van de toestellen voor volgende
klanten als KLM, US Air en de verhuurmaatschappij ILFC aan de
beurt zijn.
Het weekendwerk geeft aan hoezeer Fokker momenteel een beroep
moet doen op de bereidwilligheid
van het personeel. Het moreel en de
loyaliteit, die ondanks de al langere

tijd waaiende tegenwind steeds heel
goed gebleven zijn, beginnen nu
scheuren op te lopen. Onzekerheid
knaagt. Het uitblijven van een
kerstgratificatie en het achterwege
laten van een salarisverhoging zijn
al aanleiding geweest voor een korte
werkonderbreking. Verder heeft de
overheid Fokker weinig mogelijkheden gegeven om personeel, dat zich
nu uit de naad werkt, bij ontslag een
extraatje te geven. Vooral dat laatste heeft kwaad bloed gezet bij de
bonden, die voor de problemen en de
noodzaak van de bezuinigingsoperatie tot nu toe steeds begrip hebben
getoond.
Het orderboek van Fokker is weliswaar goed gevuld. Maar de door de
voorzitter van de Raad van Bestuur
Frans Swarttouw naar voren gebrachte verwachting, dat voor de
laatste jaarwisseling nieuwe orders
voor zowel de Fokker 50 als de Fokker 100 bekendgemaakt zouden worden, is niet uitgekomen. Er werd in
december alleen een order voor acht
Fokker 50's ondertekend door Malaysian Airline System (MAS). Enkele serieuze potentiële klanten als
Aer Lingus (Ierland) en Iberia
(Spanje), waarmee Fokker lange tijd
in onderhandeling geweest is over
de Fokker 100, hebben inmiddels gekozen voor Amerikaanse concurrenten. Aer Lingus koos de Boeing
737-500 en Iberia de McDonnell
Douglas MD-87.
Hieruit blijkt hoe moeilijk Fokker
het heeft om bij de huidige dollarkoers orders binnen te halen, een
probleem dat zich ook bij het Europese vliegtuigbouwconsortium Airbus Industrie begint af te tekenen.
Een lage dollarkoers maakt Amerikaanse vliegtuigen voor niet-Amerikanen goedkoper en omgekeerd
worden niet-Amerikaanse vliegtuigen voor de Amerikaanse maatschappijen onbetaalbaar. Omdat
Fokker de beide toestellen vooral
met afzetmogelijkheden op de Amerikaanse markt in gedachten heeft
ontworpen, betekent dat een forse
tegenvaller.

DE HARTENJAGERS
VAN DEZE WEEK
Kort nachthemd, 100% katoen.
Mt 38/40- 46/48. In bleu, rose of
mint. 24.75 NU 20.15

Katoenen damesslips.
Mt 34-48. Pakje met
3 stuks. Vanaf 7NÜ1.25
GOEDKOPER

Armatuur met buislamp,
max. 35 Watt. In wit. 19.75
NU 16.75

m/v

Elektrische waterkoker,
mh.l.7ltr.Kooktijdlltr
ca. 4 min. Met droogkoo
beveiliging en automatische uitschakelu
65,- NU 55.-

Adres

Postcode
Woonplaats
Publicatie aangeboden door dit blad in samen
weritlng met de Stichting Ideële Reclame

SIRE

Nylon sportschoenen
m diverse kleuren.
Mt 30-35.23.75
NU 19.75
Mt 36-45.25.75
NU 21.75

Plastic dokumentenrnap
met 6 vakken. Incl. ruiters.
9.75

DE W l A M SHOP
Corn. Slegersstraat 2c, tel. 02507-14987

De YOKO-SHOP gaat verbouwen
Dus daarom moeten wij, om plaats
te maken, alles opruimen met

20% korting.

Nog meer V Hartenjagers
Uni of gestreept overhemd, poly-

ester/katoen. Mt 37/38-43/44.
In div. modekleuren. 19.75
V
nu 16.75

Ongevormde panties
30 denier, 4 kleuren. Mt 36/40 en
40/44.1.90
V
nu 3 stuks 5.Stretch badstof hoeslakens m
div. kleuren. I-Pers. 22.75:2-pers.

28.75

V

Gedurende de gehele maand januari.
Tevens voor reparatie van alle merken,
VIDEOSCHOONMAKEN 50,-.

En de makelaar weet van
wanten en kranten

De werkgelegenheid bij de vliegtuigbouwer vertoont de laatste jaren steeds flinke fluctuaties. Rond
1980 telde Fokker 8800 werknemers.
Begin 1983 was dat uitgegroeid tot
9600 banen. In dat jaar werd de samenwerking met de Amerikaanse
vliegtuigfabriek McDonnell Douglas voor het MDP-100 projekt beëindigd en dat was aanleiding voor
een inkrimping met circa 1400
werknemers. Eind 1983 was daardoor de omvang van de werkgelegenheid gedaald tot 8300 banen.
Sinds de start van de Fokker 50 en
100 eind 1983 is het aantal banen
weer flink toegenomen, tot de huidige bijna 11.000. De winst van de afgelopen jaren zal door de nu voorgenomen bezuinigingsplannen weer
merendeels teniet worden gedaan.
Hoe diep Fokker moet snijden staat
nog niet vast. Er zijn aantallen genoemd tot 2000, van wie ongeveer de
helft tijdelijke en van andere fabrieken geleende krachten. Donderdag
gaan de onderhandelingen tussen
bedrijf en bonden verder. De afslanking beslaat een periode van twee
jaar en is noodzakelijk, omdat Fokker goedkoper moet produceren om
bij een lage dollarkoers concurrerend te zijn met Amerikaanse vliegtuigfabrieken.
Ondanks de ontslagplannen heeft
Fokker in bepaalde sectoren van het
bedrijf dringend personeel nodig.
Dat speelt vooral in de produktiesector, waar thans ook de grootste
knelpunten liggen in de voortgang
van het FlOO-projekt. Hier kan men
enkele honderden nieuwe medewer-

kers gebruiken. Niet-produktie-gebonden afdelingen, zoals ontwikkeling zullen de grootste klappen oplopen. Nu het meeste ontwikkelingswerk aan de Fokker de 50 en de 100
achter de rug is - en Fokker juist nu
kan beschikken over een groot en
ervaren apparaat voor dergelijk
werk - moet hier worden ingekrompen. Het ontwikkelen van nieuwe
toestellen is voorlopig niet aan de
orde. Wel zijn er ideeën voor het ontwikkelen van nieuwe versies van de
beide vliegtuigen, waaronder een
verlengde Fokker 50 en varianten
voor elektronisch verkennings- en
patrouillewerk. Hiervoor kan men
toe met beduidend minder medewerkers.

NIEUWINDEHEMA
Naam

Compleet
Het concert was tot in de puntjes
verzorgd, muzikaal, maar ook wat
betreft tal van andere punten, zoals
het podium, zelf gefabriceerd onder
leiding van Torn Kaspers, die samen
met zijn zoon ook het licht voor zijn
rekening nam. Het geluid was verzorgd door Boudie Loogman. Het geheel was compleet met verder de
aanwezigheid van het Rode Kruis en
bloemen van Willem Bluijs. Een
compliment waard voor het organiserende D.A.Z. Productions, bestaande uit Thea van Putten, Dico
van Putten en Henk Jansen, die vele
maanden met de voorbereidingen
bezig zijn geweest. Zij hebben bewezen, dat het Nieuwjaarsconcert met
recht een nieuwe Zandvoortse traditie genoemd mag worden. Het grootse feest na afloop in het Gemeenschapshuis, inclusief een - door de
koren opgemaakt - gigantisch koud
buffet, waarvoor ook de bezoekers
waren uitgenodigd, was dan ook zeker op zijn plaats.

voor voltooiing F100

Bij aankoop van T. V., video, of stereo goede
inruilprijzen voor uw oude apparatuur.

nu 4.- goedkoper

Uni baby piqué polo met
lange mouw, 100% katoen. Mt
68-80.0.a. m wit, mint en geel.
11.75
*

nu 9.75

Uni basis joggingbroek

Bedrukt badstof boxpak.

Kaarslampen met kleine fitting.
Mat: 15-40 W. 1.25. Flame en helder
gedraaid: 25 W. 2-, 40 W. 2.25.
V_
nu 10.75 Egaal wit: 25 W.1.75.40W.2.Vnü 2 stuks 50c goedkoper
Naadloze beha met gekruiste
langen, gehard, verchroomd en
bandjes en kantrand.Wit en ivoor.
gepolijst. O.a. kombinatie- en waterMt75-85B/C. 11.75
V_
nu 7.- pomptang, 14.75. Minitangen, bijzonder geschikt voor precisiewerk.
Jumbo bellenwekker m wit,
12.75
katoen/pol. Mt 62/68 en 74/80.
12.75

V

zwart, grijs of rose. 29.75

V_
('n Jaar garantie)

Kwarto schrijfblok met 100 vel
gelmieerd papier. 2.25
Pak met 100 witte enveloppen.
2.75

V_

nu 2 pakjes 4.75

Kunststof snijplank m
2 formaten. 4.75

Mt 68-80. In katoen of katoen/pol.
9.75
O.a. m wit, mint en geel. 9.75
V
nu 7.75

nu 2,- goedkoper

nu 25.75

nu 4,-

Batterijen voor licht, geluid of
extra kracht.Vanaf. 1.75
nu elke set of 2e batterij
V
30c goedkoper

Aanbiedingen geldig t 'm 16 januari 1988

HEMA

.nu 8.25 Echt Waar Voor Je Geld

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 14 JANUARI 1988

Januari aanbieding
GEROUTINEERDE
TYPISTE
wil af en toe op afroepbasis op ons
kantoor typewerk verrichten.
Telefonische reakties richten aan:

PRIJZEN OM KOUD VAN TE WORDEN

Retra Publiciteits Service B.V.
Passage 5 - 2042 KS Zandvoort tel. 0250718480/18481. Vragen naar Tineke Sikkens

ZONNESTUDIO

PASSAGE 42
Zonnebank met gezichtsbruiner
20 min. 7,50
Dubbel gezichtsbruiner
15 min. 8,50
Lichaamssnelbruiner
40 min. 35,"

BATTERIJEN

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

BATTERIJEN

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkriiqbaar
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummer;
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

BATTERIJEN

BATTERIJEN
ook voor uw gehoorapparaten.

HOPPE

Sigarenmagazijn Ji LISS6I106P9
Haltestraat 9,

COEBERGH
BESSENJENEVER

Nü ~ " 9 5

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

FITLINE NEDERLAND B V
?opuherenstraat 7 - ROELOFARENDSVEEN - Tel 01713-6300
BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijoetalmg
axel lichtgew nappa/lamTiy s ook voor heren bontgev
egenmantels
Prachtige
oontcollectie Repareren modcrniseren Bel v afspraak of
documentatie 020-233488
3EZOCHT VOOR 1 PERS
<AMER keuken douche, toiet voor 3 weken m periode
•,' bouwvakvakantie Gaarne
'eactie vrijdagavond na 19
jur tel 15313

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507-12070
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534
* Gevr nette huish hulp
voor3-kamerapp in Zandv , 1
ochl pw Reacties na 19 uur
17152
Gevr PUCH MAXI of HONDA
4-takt Tel 023-251138

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
'nl tel 02907-5235
HOTEL HOOGLAND vraagt
JONGE SERVEERSTER
Tel 15541, Westerparkstr 5

Nul? 0
Ronde afwasbakken,
groot
.
NU
4.75
Vierkante
afwasbakken
50
3.75
NU

* Oude Ned ansichtkaarten
k gevr los of m albums
Ook foto s van Ned dorps- en
stadsgez , 9x14 cm of groter
Tel 023377405
Over Zandvoort en t park
Kostverloren ligt m de biblio
een interessant en leuk boeke te koop a ƒ 15 Bekijk daar
de glazen kast
Reflectanten op advertenles onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
/vordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
22 1000 AC Amsterdam Dit
oorkomt vertraging m de behandelmg

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoff plein 10
2042 B N Zandvoort
Tel. 02507-12773
RUILEN ZONDER HUILEN
ruime 2-kam flat in Zd, 1e eta
ge (tev hoogste), zolder,
schuur gr balkon op Z, ƒ 350
GEVR eengez won niet in
NwN Tel 14992
10 overhemden strijken ƒ 15
Overhemden wassen en strijken ƒ 3,50 p st Fijnwassenj

't Kreukeltje
Hogeweg 55-zw Tel 16262

L

NU 5.- 10.

25.

POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

ZANDVOORT
HOUSING SERVICE
HET ZOMERSEIZOEN NADERT!
Het is nu de ideale tqd om de verhuur van uw flat
(zomer)huis of kamers op uw gemak te regelen met
Zandvoort Housing Service
Wat doet ZHS voor u
- ZHS past huurderselectie toe,
- ZHS stelt veilige huurcontracten op,
- ZHS regelt huurderswisselmgen,- ZHS regelt de schoonmaak;
- enzovoort

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Grijze afvalbakken:

9.25

50

NU 6.

40ltr.
-„
24.75 NUll.-

korting
op alle mode-

L5

°

Bemiddeling via ZHS kost u als verhuurder niets.
De huurder betaalt alle kosten.
Hebt u vragen? Aarzelt u niet even bi| ons binnen te
lopen Dat kan op dinsdag, woensdag en
donderdag van 09 30 uur tot 12.30 uur.
U kunt vragen naar mevrouw Doorson.
Tot ziens

ZANDVOORT HOUSING SERVICE
Zeestraat 30, 2042 LC Zandvoort.

TEL. 14696

ra
NVM

ZAKELIJK
op de koffie willen gaan
± 15 a 20 uur per week
(free-lance)
Telef. O23-325O81
* T k overgordijnen, diverse * Te koop skischoenen,
maten o a 330 cm x 200 cm merk Nordica, maat 38, m
Vrpr ƒ100 Tel 14087
goede staal Tel 12225

\ü=*
Behang:
Vinyl

16.75
Duplex

^-

artikelenmet
het 50% kortinglabel
HEMA
Nir6.-

Emmers, 5 Itr.

Woninggids van Zandvoort

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

Plaats

Pantoffels,
winterschoenen
en sportschoenen

JANUARI AANBIEDING

Naam

Postcode

10.NU 4.- 5.LDiv. dames sjaals
NU 3.- 5.7.-

225

Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5tf 7,50 p d
5 films ƒ25 p week
Verhuur movie-boxen

30

Telefoon

NU 5.- Z.-

Afwasbakken, rond

Videotheek 'Dombo'

Wij zoeken dames
die

l
I
S

Div. dames ceintuurs

3.- 4.-

i [

Adres

Breiboek Winter '87
5.25

NU 1.- 2.-

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

^tl L/ t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag

ANDERE
AANBIEDINGEN

Diverse breigarens

Zandvoorts Nieuwsblad

a
i
i

ANDERE
AANBIEDINGEN

Tel 02507 12532

GRATIS

I
B

biedt te koop aan
roestvrij stalen werktafels met laden
Tevens diverse andere
Horeca-artikelen
Curiestraat 2a,
tel. 02507-17619/16840

Kerkstraat 12a 2042 JE Zdndvoort

COUPEUSE
MODEONTWERPSTER
Zonnestudio
heeft tijd om de leukste
PASSAGE 42
modellen naar maat en
Zonnebank met gezichtsbruieigen ontwerp voor u te
ner, 20 min, ƒ7,50 Dubbelmaken, ook veranderwerk
gezichtsbruiner,
15 mm,
ASOP/NAMS
Tel 02507-17370
ƒ8,50
Lichaamssnelbruiner,
Planciusstraat 11 - 1013 MD Amsterdam
Gevraagd HULP IN DE HUIS40
mm
,
ƒ
35
Passage
42,
Tel 020-227447
HOUDING, 1x per week Tel
Zandvoort, 02507-12500
AANVANG SEPTEMBER A S
02507-15041
* Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG) * Kaarten, excursies, kieuit
nen, modeshows Alles bij de Rechtstreekse import
* Dagopleiding medisch secretaresse
* Avondopleidmg medewerk(st)er medische administratie, Ver Vrouwen van Nu Word USA topkwaliteit Naturest
ook lid a ƒ 30 per jaar of bel
waterbedden
met vervolg tot medisch secretaresse
tel nr 14462
* Hematalogisch routine- en ECG-assistent(e)
Hydr gestabiliseerd Geh
compl mcl verw en ledikant,
KAMER TE HUUR
In januari/februari starten de avondopleidmgen
geen ƒ4000, maar slechts
3OMPUTERBOEKHOUDEN MKB, ETALEREN, MIDDEN- v werkende jongeman
ƒ1750 15 j fabneksgarantie
Tel 15982
STAND RECLAMESCHHRIFT en TEKSTVERWERKING
Telefoon 023-292693 - 02290* Kom zaterdag om 13 uur 37151, b g g 04754-6240
Ondernemerscollege Amsterdam
naar de sporthal Zo mooi
K Klinkenbergstraat 1/hoek Jan Tooropstraat, 1061 AH
heeft een handbalploeg er
Tel 020-119925 of 02907-2701
nog nooit uitgezien1 Nu moeen we wel winnen

Zonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl BTW
Meer dan 35 verschillende modellen m onze showroom

tel. 12151

Kroon BV

Div. handschoenen

ruimt radicaal op

Zonnehemels v.a. ƒ 450

02507-12500

Handelsonderneming

Wij bezorgen
eventueel ook thuis

wintersportspecialist

Éénjarige
beroepsopleidingen

zanaVoort

DE PRIJZEN
OMLAAG

DUPONT
COGNAC ***
NU 21.95 ***
NU 27.95 V.S.O.P

Carl Denig
van 16 januari t/m 13 februari
JVINTERSPORTKLEDING van
Tenson - Elho - Salko Loden - Kitex
Luhta - Rucanor, nu met een echte korting
van 10% - 20% - 25% - 30% - 50%
SKISCHOENEN
Raichle RX Fashion
van ƒ 459 voor ƒ 299
Raichle RX Air
van ƒ 399 voor ƒ 249
.ANGLAUFSKI'S - 18 modelen, hiervan o a
Fischer SLP Polysint 45 mm
van ƒ 319 voor ƒ 239
Karhu Multigrade Karbox 47'/2 mm van ƒ 259 voor ƒ 179
ALPINE SKI S - 26 modellen, hiervan o a
Rossignol 4S of 3G VAS
van ƒ 699 voor ƒ 569
Atomic Module HV3SL
van / 725 voor ƒ 589
Atomic Module ARC-RS
van ƒ 725 voor ƒ 589
DONS JACKS (30%) van Rucanor
van ƒ 269 voor ƒ 199
A/INTERKORTING gedurende de opruimingsperiode op alle
3p voorraad zijnde TENTEN
3ARL DENIG b v - Weteringschans 115 - t o het Rijksnuseum -100 mtr van parkeergarage -1017 SB Amsterdam
Vanwege de grote drukte geen telefonische informatie

passage 42

BATTERIJEN

13.75 NU 1U.

Voorgelijmd
1175

Nul.-

Emmers, 9 Itr.

Gedessmeerd

2.75

975

NU 2.-

Nu L

Vierkante emmers

875

Echt Waar Voor Je Geld

* T k Philips wasdroger * Ton ver Wim Hildering is
weer aan het repeteren, onze
Vrpr ƒ225 Tel 14087
* T k salontafel, donker ton uitvoering vindt plaats op
18 en 19 maart a s Noteert u
hout, lengte 1 40 m, breedte het
alvast
60
cm,
hoogte
38
cm
Tev
* Te koop koelkast met 3onderstel
voor
grootbeeld-t
v
sterren vriesvak, Bauknecht,
2 jr oud, overcompl wegens Tel na 18 uur 12636
verhuizing + inbouwkeuken
Prijs ƒ 300 Tel 02507-16550 * T k schuifdeuren a ƒ50,
ventilator ƒ 20, vloertegels, 34
06-320322.30
stuks, 40x40 cm, ƒ50 Tel
SupecShots p d 50 et pi.
15727
* T k stereo equalizer, voor
uw adio-set, voor ophalen en * Verloren op maandag 4
06-320320.05
afvlakken van tenen, werkend jan een gebreide grijze muts.7
3 HotShots p d. 50 et p.m
te bezichtmgen, ƒ 60 Tel Wie heeft hem gevonden
Graag een telefoontje naar
T k OPEL KADETT Vauxhall, 16461
telnr 12114
bj '80, om op te knappen, * T k traveïtm tafels en toimotor 100%, 1 pr IJSHOC- lettafel Pr n o t k Tel 14087 * Voor 1 ochtend per week
KEYSCHAATSEN, mt 41, T k weg aanschaf groter zelfst huishoudelijke hulp
gevr Bellen tussen 10-12 uur
zeer goedkoop Tel 15486
RENAULT 5 1977, APK-gek tel 13829
Te koop wegens auto zaak tot jan '89, ƒ950 Tel 17237
Voor al uw behang- en witPEUGEOT 205 11SL, 6 mnd Tka
3 GASKACHELS, 1
oud, 16000 km, vele extra's badgeiser, 2100% wollen kar- werk Tel 02507-18980
Voor al uw bloemen en
Pr n o t k Tel. 15178
petten, 170x240 Konmginneplanten is ERICA
* Thea, Henk, Dico, Ankie, weg 42, na 19 uur
het juiste adres'
Pieter, Shirley, Ton, besturen,
evenementen,
commissies * Te koop kl model ijskast + •*• Weg omst hoekbankstel,
Wat was het geweldig afgelo- gasstel Tel 15739
stof, do beige, 4 grote elepen zaterdagav Een koorlid * T k a gashaard, m prima menten + hoek, Stoutenstaat, schouwmodel, prijs beek, in pr cond Tel 14302
Timmerbedrijf
* T k 5 armige kroonlamp,
WONINGRUIL AANGEB 4ƒ100 Tel 15585
R. F. Lammers
messing/glas, rose, ƒ 175, st
kamer maisonette in Diemen
*
Te
koop
ski-imperiaal,
afschemerlamp, koper, rose voor al uw timmer- en onderGEVRAAGD eengezinswon
sluitbaar,
merk
Mont
Blance,
kap, ƒ 75 Samen ƒ 225, ste- houdswerk Tel 023-364168,
of flat met lift in Zandvoort
ƒ70 Tel 02507-12090
b g g 023381378
Tel 020-907294
reo-set, t e a b Tel 17862

TE HUUR GEVRAAGD
iARAGE in Zd, omg Tolweg
Tel 16809
Te koop 4-pits butagas(ookplaat (gietijzer) ƒ25, 2
jutagasgeisers ƒ 75 p s t , buagaskachel ƒ75, gasfornuis
m oven ƒ 100 Tel 19666
* Te koop gevr langlaufski's
met schoenen en stokken,
heren mt 41, dames mt 39
el 15208
•*• Te koop gevraagd een
sjoelbak Tel 16416
Te koop grenen kajuitbed,
nl bodem en prima matras +
bureautje + twee boekenrekes Prijs ƒ 250 Tel 15620
•*• Te koop grenen d bruin
jureau, 2 zw /groene stoelIjes, 1 rieten stoel + 6 armige
amp, Zaans groen kastje
Tel 15620
* T k bruin rotan wiegje met
wit broderie bekleed, inclusief
dekbedje en lakentjes, ƒ 125
Tel 02507-13522 of 15246
* T k compl slaapkamerameublement ƒ 250
Tel
15589

* Tka
Aupmg bedden,
90x190, mcl bmnenvermgmatras,
pst
ƒ25
Tel
19673/15541

* Dream *
Line

* Pour *
Toi

WEEKMEDIA30
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Nieuwe koperstribune is
het meest ingewikkelde
deel van bloemenveiling
AALSMEER - Op 25 februari
wordt het nieuwste deel van de
veiling, de Tribune G, in gebruik genomen. Het is een van
de ingewikkeldste delen van de
veiling geworden. Op allerlei
gebied zijn er vernieuwingen.
De nieuwe tribune is bedoeld
voor het veilen van planten.
Nieuw is ook dat de vloer van
de tribune zich op op een verdieping op een hoogte van bijna elf nieter bevindt.
De arena-vormige bouw heeft vanuit iedere zitplaats een duidelijk
zicht op de klokken Tribune G heeft
vier in plaats van drie veilingklokken Er kunnen zeshonderd kopers
op de tribune In de huidige situatie
zijn dat er vijfhonderd Er zijn nog
meer verbeteringen, maar die zijn
niet zo zichtbaar, omdat ze liggen op
het terrein van de moderne technieken
Heel in het oog springend is het
feit dat er geen wijzers meer op de
klokken zitten Het veilen gebeurt
nu met behulp van lichtjes De vermeuwingen zijn gericht op het op
grotere schaal~veilen van grote partijen, het verstrekken van meer en
uitgebreide informatie aan kopers,
het verkorten van de veiltrjd en een
beter overzicht op de te veilen producten Die meerdere informatie is
te vinden op het front van de klok
In het vervolg wordt gewerkt met
het zogenaamde unieke partijnummer Dat is een nummer dat op de
kwekerij al aan een partij wordt
meegegeven. Bij binnenkomst op de

veiling worden de gegevens in een maar werd ook meegewogen de mcomputer ingevoerd Daardoor is koop bij het bemiddelingsbureau en
het mogelijk sneller over de infor- het groeicijfer van de kopers gedumatie te beschikken Een ander ge rende de laatste jaren bij de VBA
volg hiervan is dat het in het oude
veilsysteem gebruikelijke volgnum- Hoogte
mer vervalt.
Doordat de nieuwe tribune op gro
te hoogte ligt wordt de afstand voor
Video
sommige kopers naar het eigen verDoor toepassing van de moderne laadgebied erg groot Daarom start
videotechniek introduceert de VBA de VBA gelijk met het in gebruik
bij tribune G het zogenaamde Aan- nemen van Tribune G op de begane
voer Informatie Systeem. Per plan- grond een kopersservicestation Dit
tensoort geeft dit systeem al bij de servicestation is bestemd voor het
aanvang van het veilen het totaal uitgeven van verlaadplaatsen, het
aangeboden aantal stapelwagens melden van zoekgeraakte producten
aan Voorlopig is een en ander te en het opgeven van kwaliteitsklach
zien op monitoren Een voordeel van ten
de videotechniek is, dat de monitoHet veilen op grote hoogte heeft
ren ook op andere plaatsen dan op nog een probleem gegeven Namelijk
de tribune kunnen worden gemstal- het vervoer van de planten naar de
leerd Bij voorbeeld bij de koper in de klok. Voor het verticale transport
box De monitoren zijn op dit mo van stapelwagens was niet direct een
ment alleen nog op de tribune en in oplossing voorhanden Via contmude koperskantine geplaatst
hften en kettingbanen is geprobeerd
De lessenaars van de kopers lijken dat op te lossen. Dat is met gelukt,
op die m de oude tribunes. Maar er waardoor men toch weer op de be
zijn wel de noodzakelijke voorzie- kende sleep met karren is uitgekonmgen ingebouwd om in de toe men
komst geavanceerde technieken toe Het lijkt allemaal ingewikkeld De
te passen Zo is het straks mogelijk sleep gaat via de tussenvloer op 5 80
om een uitgebreid toetsentableau en meter naar de bovenverdieping op
eventueel ook mformatieschermen 10 80 meter. De moeilijkheid zit hem
te installeren Met het oog hierop is m de zwaarte van de sleep Een sleep
een opbouw vóór de telefoon boven van zo'n twintig karren weegt onge
het tafelblad geplaatst
veer zeven ton Dat moet omhoog en
Inmiddels is begonnen met het ook weer naar beneden Om aan de
verdelen van de tribuneplaatsen bezwaren die daaraan kleven is men
Deze verdeling is aangepast Dit had overgegaan tot het installeren van
als doel dat beter is aangesloten bij zogenaamde rembanen Dit zijn een
de opbouw van het koperspubhek soort sluizen met aan de zijkanten
Bij de toewijzing is niet alleen reke- een aantal banden die zijn voorzien
nmg gehouden met het aantal plan- van luchtdrukremmen De banden
ten dat de kopers via de klok kopen, komen tegen de onderrand van de

1

Op 25 februari wordt de nieuwe tribune, Tribune G, m de veiling m Aalsmeer geopend.

eens een keer voor dat er karren los
breken Daarom zijn er nokken in de
m de band gemonteerd Die zijn zo
gemaakt dat als de karren naar bo
ven gaan ze er rustig overheen kun
nen, maar naar beneden lopen ze
Omhoog
vast op de rechte kant van zo'n nok
Het transport omhoog geschiedt
In het voorwoord van de speciale
op een vergelijkbare wijze Op die uitgave van het VBA Journaal
banen waar geladen wagens omhoog noemt voorzitter J MaarseAlbz het
gaan is een zogenaamde nokken geheel een gigantische operatie Een
baan geïnstalleerd Het komt wel geweldige omschakeling want het
stapelwagen aan Het is mogelijk die
banden een verschillende remdruk
te geven, waardoor men de sleep de
gewenste snelheid kan geven

Foto Wilfned Overwater

betekent met alleen een nieuwe be
huizing, maar ook nieuwe kantines,
kantoren, systemen enzovoort

moeten er uit halen wat er m zit,"
aldus Huismga
De heer Huismga zegt te hopen dat
de oorspronkelijk geplande fase 5
In datzelfde nummer roept Hans (bouwen op Uithoorns grondgebied
Huismga, directeur productie en tegenover de veiling) de volgende ja
techniek, op tot bezinning „Wij heb ren vooruitgeschoven kan worden
ben een zwaar mvestermgsprogram- „Die fase zou alleen maar 'meer van
ma achter dde rug waar miljoenen m hetzelfde' zijn en geen grote verande
het bedrijf geïnvesteerd zijn Wij ring inleiden " Wat de komende ja
moeten er allereerst voor zorgen het ren wel moet gebeuren is een renova
geïnvesteerde terug te verdienen, we tie van de andere tribunes

Met uw bijdrage
ze me in het diepe!
Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar
zij letterlijk om
7
'schreeuwen . Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!

zeehondencrèche

Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

j Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
j
ter waarde va n t
____________
l Naam
l Adres
'Kode
| Plaats
,- i
1
Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 '

PIETERBUREN
Telefoon 05952-285, Pieterburen.

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateur

l Ja ik red een zeehondeleven! '

j 9950 WL Pieterburen

(Postzegel met nodig) |

Meteen Micro komt uonderde mensen. Meteen Micro komt uonder de mensen.

_
V
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SCHOONMAAKHULP
gevraagd
v. d. ochtenduren

Patisserie

Thomas
Haltestraat 13,
tel. 14738.
S
A
Z
M
de

gr

Pi
M
PI
Z;
SI
U
02
*•

Kroon mode

FOTO-

TOM POES,

Haltestraat 55

Schiesser
Herenslips

BINTJES

met geplastificeerde
kaft, in diverse fraaie kleuren

LITERBLIK

aktleprljs
2 stuks

PUIKBESTE

20 zelf klevende '•
pagina's

19,95
DROGISTERIJ

»

Z

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

pakOSTUKSK

OOK NAAR MAAT

Kroon Mode
Ut
nis
be
Ce
Pc
10
D«
sir
ro

NU
10% KORTING

GEEN y$ MAAR

op alle dames- en
heren Schiesser
Nachtkleding

KUK NOU EENS

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

wir

DIT KOMT MAAR ÉÉN KEER!

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

3KI

SCHIJFJES
blik 410 gram L

DE ORIGINELE G™

Haltestraat 55

Tel. 02507-18686.
• »»- -

TE HUUR IN
ZANDVOORT
DO

yvir

op
3A
nu
*/ar

2 gestoffeerde kamers
voor perm. bewoning
douche, wc en
kookgelegenheid per 1
febr. ƒ 750,- en ƒ 600,p. maand all in.
Tel. 023-276697.

«H

'

PMOT

,-,/

20 denier

TINHISSOKKtN

THEEDOEKEN

82% katoen, 5% acryl,
ïXS/m'40 en 41 t/m 46

100% katoen, geruit
dessin. In diverse kleuren.
Formaat 65 x 65 cm
MAAR

* l
* l

^y

STt

<^QïS

100% katoen, geblokte

K .. Jf T- :-

il >Kleuren: rDen
^rood,
S blauw en 3bruin. .
Formaat 50x50 cm.
MAAR

RINKO
APK-

Keurstation
fpj
fee

Curiestr. 10
telef. 12323

3XC
Tl V

•eg
oor
dor
doe

3E
<AI
et
v'

AUTO

ea
uur

GEEN 9.88 NU

vele leuke kleuren en
diverse sportdessjns.

\
i
i
i
i
i

L

noes met polyethervullinq.
Afmeting 60 x 70 cm

ns.

i*t

-GEEN_
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gedeputeerde De Boer krijgt petitie tegen ontruiming Roggeveld

ADVERTENTIES

Snackbar

Restaurant

Tel. 12102

Vrijdag
Zaterdag en
Zondag
weer

GEOPEND
Ook om mee te nemen ! ! !

deze week contact op te nemen
met de Gemeente Zandvoort.
De kampeerders kaarten de
zaak opnieuw bij de rechter
aan.
'De Boer haal ons niet van dat
plekkie, het blijft ons stekkie', was
een van de leuzen die de kampeerders op hun auto meevoeren. Andere
teksten waren 'Recreatie op aardappelveld is geen natuurgeweld' en
'Roggeveld moet blijven, wij wijken
niet meer', waarmee de kampeerders duidelijk maakten, niet zonder
slag of stoot te zullen vertrekken.
"Wij zijn voor een vreedzame oplossing, maar zullen een confrontatie
met de overheid niet uit de weg gaan,
ook niet als dit leidt tot escalatie",
verduidelijkte bestuurslid De Ridder op niet mis te verstane wijze.
De vreedzame oplossing werd gezocht middels de protest-tocht en
het aanbieden van de petitie aan mevrouw De Boer. Hiertoe was besloten, toen men op zondagochtend 10
januari in Amsterdam-Noord bij elkaar kwam en er een actiegroep van
twaalf man werd opgericht. Vanaf
een zelf meegebracht podiumpje
brak voorzitter Smits van het Advies
Centrum voor Kampeerders een
lans voor betrokkenen, waarbij hij
erop wees, dat het hier om meer dan
honderdtachtig gezinnen gaat. Hij
vestigde de aandacht op de hechte
band tussen de langkampeerders en
het feit dat sommigen al meer dan
dertig jaar in Zandvoort hun standplaats hebben.

NAAR EEN ANDERE SCHOOL:
NAAR WEL/CE?

Hij uitte twijfels omtrent de redenen om het Roggeveld af te wijzen
als nieuw onderkomen, zoals het
'opeens' aanmerken als 'natuurgebied'. De provinciale plannen in het
verleden, om hier camping De Lakens te vestigen, spreken dit tegen.
Smits vroeg zich bovendien af, of de
zaken niet omgedraaid worden, als
de mens niet meer in de natuur kan
verblijven. "Is de natuur er nu voor
zichzelf of voor de mensen die er in
leven en genieten?" Daarnaast richten langkampeerders minder schade
aan, dan dagjesmensen die voor een
gering bedrag het gebied mogen betreden, aldus de voorzitter van het
NACK.
Mevrouw De Boer deelde mee, begrip te hebben voor de omstandigheden van de kampeerders, maar met
'Zandvoort heeft U in deze situatie
gebracht' hield zij de boot af. "Ik kan
U totaal geen toezeggingen doen,
maar ik zal op korte termijn nogmaals contact opnemen met de Gemeente Zandvoort. Uw petitie plus
handtekeningen zal ik doorspelen
naar mijn collega's, maar ik sta letterlijk en figuurlijk met lege handen
voor U".
"Langkampeerders zitten overal
in het verdomhoekje", zo betoogde
Smits later tijdens een persconferentie in Restaurant Dreefzicht te Haarlem. "De grootste probleemmaker is
de overheid en wij zijn nu de dupe
van een prestigekwestie tussen de
Provincie en de Gemeente". De oorzaak van alles lag volgens hem in het
feit, dat er voor de Gemeente Zandvoort geld te verdienen viel met het
verkopen van het terrein, ten behoeve van het Vendorado-park.
De kampeerders zijn echter niet
van plan zonder meer af te wachten
en willen voor de rechter aanvechten, dat het Roggeveld een natuurgebied zou zijn.
Vervolg: op pagina 3

ZANDVOORT - D'66 fractievoorzitter Sandbergen en acht
bewoners van de Q. van Uffordlaan, hebben geconstateerd,
dat er een bouwvergunning is
aangevraagd voor een horeca-onderneming met terras, tussen genoemde laan en de Noorderduinweg. Een project met
een bouwsom van ƒ875.000,-, te
situeren in het duingebied van
het Kostverlorenpark.

AUTO STRIJDER

De kabelloods begint eindelijk wat mee te geven.

Foto: Berlott

Kabelloods 'net een bunker'
ZANDVOORT - "Het is net een bunker", verklaarde
maandagochtend de medewerker van Boy Limmen uit
Schagen, die 'in z'n eentje' op het verlaten veld bezig was
met de sloop van de kabelloods. Wethouder Van Caspel
kon het zelf ervaren, toen hij vrijdagochtend de sloperskogel tegen de loods slingerde.
Met deze handeling gaf Van
Caspel een officieel tintje aan het
begin van de sloop, maar spectaculair was het schouwspel niet.
De ongeveer duizend kilo zware
kogel, hangend aan een hijskraan, veroorzaakte niet meer
dan een klein gat, want het betonijzer behield een stevige greep
op de muur.
Door de stevige constructie
vordert de sloop vrij langzaam en

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW
LW
21 jan
04.45 02.17 16.58
12.31
22 jan
05.30 03.04 17.44 13.18
23 jan
06.15 03.46 18.33 14.06
24 jan
07.01 04.23 19.24 14.55
25 jan
07.49 03.15 20.19 15.44
26 jan
08.41 04.08 21.19 16.37
27 jan
09.42 05.08 22.25 17.36
23 jan
10.52 06.13 23.47 18.42
29 jan
-.- 07.23 12.07 20.07
Vaanstanden: maandag 25 jan.
EK 22.53 uur
Doodtij: 28 jan. 23.47 uur

NAP + 69 CM.

wat eerst een eenvoudige klus
leek, zal naar verwachting zeker
veertien dagen gaan duren. "We
ondermijnen eerst het dak, en
dan maar hopen dat de boel in
elkaar stort", aldus de sloper.
Maar voor het zover is, zal hij een
flink aantal dagen in eenzaamheid door moeten blijven beuken
op de loods, die als een enorme
klankkast antwoordt met harde
doffe dreunen.

De hobby's die op de expositie in
de schijnwerpers staan, zijn van velerlei aard, al overheersen de aquarellen, olieverfschilderijen en tekeningen. Veelsoortig zijn ook de onderwerpen die staan afgebeeld, zoals
landschappen, dieren, portretten,
stadsgezichten en - wat men zou
kunnen noemen - absurdistisch
werk. Andere hobbyisten zijn vertegenwoordigd door droogbloemen,
gedichten, poppen, veel borduurwerk en zeer fijn kantkloswerk. Om
niet te vergeten enkele zeer aparte
wandelstokken, een breinaald- en
een speelkaartenhouder voor mensen die slechts één hand kunnen gebruiken. Er zitten erg mooie werken
tussen, maar door slechts enkele
voorbeelden te noemen, zou men de
andere beslist tekort doen.
De teken- en schilderclub van
Nieuw Unicum, bestaande uit twintig leden, is sterk vertegenwoordigd
op de tentoonstelling, waar bijna de
gehele beneden-etage vol hangt met
werken van deze groep. Knap werk

Vervolg op pagina 7

Stichting VW Zandvoort zet gemeentebestuur voor het blok:

Alleen gemeente kan WV redden
ZANDVOORT - De Zandvoortse VW maakt nog steeds
geen deel uit van de nieuwe Regionale VVV Zuid-Kennemerland, die per l januari van start
is gegaan. Reden hiervoor is,
dat de plaatselijke stichting
nog met een hoge schuld zit. De
regionale VVV komt de badplaats nu echter wat tegemoet,
terwijl waarschijnlijk ook de
Gemeente Zandvoort een flinke financiële bijdrage zal gaan
leveren, al is dit niet van harte.
De Stichting VW Zandvoort kon

aanvankelijk niet tot de nieuwe regionale VVV toegelaten worden, omdat de overige partners eisten, dat
men met een schone lei zou beginnen. Dat was niet mogelijk, omdat
men een nadelig saldo van ƒ60.000,had en bovendien gedurende acht
jaar het wachtgeld voor de voormalige directeur zou moeten opbrengen.
Met het instellen van een zogenaamde 'inverdienregeling' zou voor genoemd bedrag een oplossing gevonden zijn, waarin alle partijen zich
kunnen vinden. D:>or hiermee in te
stemmen, komt de Regionale VVV
de Zandvoortse enigszins tegemoet.
Het College van Burgemeester en
Wethouders heeft zich altijd een

groot voorstander getoond van deelname aan de regionale VVV, niet op
de laatste plaats om nog aanspraak
te kunnen maken op de nodige overheidssubsidies. Hiervoor is tegenwoordig een regionale samenwerking vereist. Daarnaast was men
bang dat de Zandvoortse VVV geïsoleerd zou raken van de omringende
gemeenten.
De Stichting VVV Zandvoort heeft
Voor het wachtgeld dient echter binnen Zandvoort een oplossing gevonden te worden. Het bestuur van de
plaatselijke VVV heeft daarom de
Gemeente middels een brief gevraagd, of zij dit bedrag, naar schat-

Nieuw Unicum sterk vertegenwoordigd
op expositie Zandvoorters en hun
ZANDVOORT - Onder grote
belangstelling is vrijdagavond
in het Cultureel Centrum
Zandvoort aan het Gasthuisplein, weer een expositie 'Zandvoorters en hun hobby' geopend. Voor deze tentoonstelling, die jaarlijks wordt gehouden, bestaat veel animo onder
de Zandvoorters die hun prestaties wel eens aan anderen willen tonen. Voor het eerst dit
jaar is daarbij ook een flink
aantal leden van de teken- en
schilderclub van Nieuw Unicum, waarbij zowel bewoners
van deze stichting als mensen
van buiten zijn aangesloten.

vindt u elders in dit blad.

Van de aangevraagde vergunning
werd vorige week melding gemaakt,
middels een advertentie van de gemeente, onder andere in het Zandvoorts Nieuwsblad. Tot een week na
die publicatie kon men nog bezwaar
indienen. Genoemde personen hebben allen het College van Burgemeester en Wethouders aangeschreven. Sandbergen, van mening 'dat
een dergelijke onderneming niet
past in dit ongerept natuurgebied'
verlangt opheldering over deze zaak,
en wil een en ander op de agenda van
de eerstvolgende vergadering van de
commissie voor Publieke Werken,
donderdag 4 februari.

Gadegeslagen door een honderdtal kampeerders overhandigt Zeereep-bestuurslid De Ridder een petitie aan gedeputeerde De Boer.
Foto: Bram Stijnen

zie elders in dit blad.

Uitslag van de kleurplatenwedstrijd en Continental
prijs ter gelegenheid van de officiële openino van

Oplage: 4.500

Nieuwe plannen
Kostverlorenpark

& } érders Zeereep £confrontatie niet uit de weg
i ZANDVODBT - Ruim hon|erd kampeerders van caming De Zeereep hebben maaniagochtend fel geprotesteerd
egen de gedwongen ontruining van het Roggeveld. In een
ange stoet met een zestigtal
uto's trok men luid toeterend
anaf het Roggeveld door het
entrum van Zandvoort naar
iet Provinciehuis in Haarlem,
raar een petitie werd aangebolen aan gedeputeerde De Boer.
Hoewel zij verklaarde niets
oor de kampeerders te kuniien doen, beloofde zij, nog

\

hangt er bij, ook afgezien van het begeleiding van Henk Schoone penfeit, dat de helft van de groep door seel of potlood te hanteren. Men teeen handicap bij het schilderen of kent naar eigen fantasie of naar
tekenen voor extra problemen staat. voorbeelden, dat maakt niet uit, aiDankzij veel inspanning en geduld dus Henk Schoone: "Het belangkomt men tot verbluffende resulta- rijkst is dat de mensen met plezier
ten, zelfs degenen die slechts met het bezig zijn en dus ook, dat zij hun
penseel in de mond of aan het hoofd eigen onderwerpen kunnen kiezen.
gebonden kunnen schilderen.
Maar als wij bijvoorbeeld professioTien van de leden zijn bewoners nele modellen uitnodigen, is daar
van Nieuw Unicum, de overige tien ook wel veel belangstelling voor".
komen 'van buiten', uit Zandvoort,
maar onder andere ook uit Haarlem
en Hoofddorp. Dat deze hobbyisten Modeltekenen
De meeste leden zijn al jaren aanveel plezier in hun werk hebben,
blijkt bij een bezoekje aan het 'Pak- gesloten bij de club, die twaalf jaar
huis' op Nieuw Unicum, waar de geleden door Henk en de lithograaf
club elke dinsdagavond bijeen is, om Aart van Dobbeburgh werd opgein een erg gezellige sfeer en onder richt. Daardoor hebben zij al zoveel

ervaring en techniek opgedaan, dat
zij rustig en ongestoord aan het werk
kunnen, en Henk zijn begeleiding
vooral van de vraag laat afhangen.
De komst van een 'model' is meestal
al enkele weken tevoren bekend,
welke tijd meestal wel wordt gebruikt om de techniek van het modeltekenen aan te scherpen.
Cultureel werker van Nieuw Unicum en erelid van de tekenclub, Han
de Bruin, verrichtte de officiële opening van de tentoonstelling in het
Cultureel Centrum. In zijn speech
vestigde hij met een warm pleidooi
enige aandacht op de bewoners van
Nieuw Unicum en de leden van de
tekenclub. "Hoevele Zandvoorters
immers zijn ervan doordrongen dat
de bewoners van Nieuw Unicum óók
dorpeling zijn? Hoevelen weten van
de teleurstellingen en overwinningen om te komen tot de schitterende
werkstukken die hier worden getöond?", aldus Bruin, die echter de
overige exposanten niet vergat. Hij
benadrukte het belang van een echte
hobby oftewel 'liefhebberij', 'het creëren van een stukje hoop, een stukje
vreugde'.

ting tweehonderd duizend gulden,
voor haar rekening wil nemen,
in het verleden lang de boot afgehouden. wat betreft een samenwerking
in de toenmalige Regionale VW in
oprichting, omdat de eisen van de
gemeente Haarlem niet redelijk werden gevonden. Daardoor liep men
bewust het risico 'buiten de boot te
vallen' en alleen door te moeten
gaan. Eind vorig jaar zijn echter in
overleg met de VVV's uit diverse omringende gemeenten nieuwe voorwaarden opgesteld, waarin Zandvoort zich goed kan vinden.

Reserves
Gezien de geldmiddelen die men
heeft, is de VVV niet meer in de huidige vorm te exploiteren, aldus Van
Maris. Vooral omdat de reserves zijn
opgeraakt door financiële tegenvallers, waaraan met name het slechte
zomerweer ten grondslag ligt. In de
brief aan het college kondigt men
dan ook aan, zich niet meer verantwoordelijk te voelen voor de plaatselijke VVV, indien er geen financiële
oplossing komt.
Het stichtingsbestuur draait het
college nu de duimschroeven aan,
omdat men geen andere oplossing
ziet voor de wachtgeldregeling, die
toetreding tot de regionale VVV belemmert. "Er is één instantie die dit
kan oplossen: de Gemeente", verklaarde voorzitter Van Maris vorige
week tijdens de commissie voor financiën. Wél gaf hij te kennen, dat
de personeelslasten dit jaar niet zijn
overschreden, omdat de kosten van
de wachtgeldregeling opgevangen
konden worden door personeelswisselingen.
D'66 fractievoorzitter Sandbergen
trok daaruit de conclusie, dat de
jaarlijkse kosten, die de Zandvoortse
VW met zich mee zou nemen naar
de Regionale VVV, dus niet hoger
waren, dan wanneer de voormalige
directeur nog normaal m dienst zou
zijn. Van Maris beaamde dit, maar
verklaarde dat de Regionale VVV
niet van plan is een wachtgeldregeling te financieren. Dat er ten aanzien van de directeur 'onzorgvuldig'
gehandeld was, zoals door sommige
raadsleden werd gesuggereerd, taestreed hij.

ADVERTENTIE

Alle Lammycoats

25% KORTING
aanb.:
strakke rokken (leder)

DE LEEBSHOF
Haarlem, tel. 023-270850

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

• De teken- en schilderclub van Nieuw Unicum komt elke dinsdagavond in een
gezellige sfeer bijeen.
Foto: Beriott
ADVERTENTIE

OP DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
NU 50% KORTING

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM:

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

17166

ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:

GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER MAAND D ƒ3,95'. PER KWARTAAL D ƒ12.90,
PER HALF JAAR D / 23,70, PER JAAR D ƒ 43,75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam ol bel nu de abonnementenaldeling 020-562.3066.

710371"017003'
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FAMILIEBERICHTEN

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de
kracht,
je ziekte had je volkomen in d'r macht.
Je was zo moe, je hebt de strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet behoren nu tot het
verleden.
Rust nu maar uit, je bent nu uit je lijden,
maar oh, wat is het zwaar, van jou te moeten scheiden.
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen hij voor
ons betekend heeft, is na een moedig gedragen
ziekte overleden, mijn lieve zorgzame man, onze
papa en opa
Jan Schuurman
op de leeftijd van 58 jaar.
Antoinette Schuurman-Jongerius
Ben en Karin
Torn en Nick
,Michiel en Belinda
Carla en Peter
Angela, Lucienda, Osvaldo en
Sabina
Jacqueline
Jeanette en Danielle
2042 JW Zandvoort, 18 januari 1988
Rozenobelstraat 12
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoek donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 22 januari a.s. om 11.30 uur in het Crematorium te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek van huis 10.45 uur.

Heden ontvingen wij het droevig bericht dat na
een moedig gedragen lijden overleed
Jan Schuurman
Een goed mens ging heen.
We zullen je missen Jan.

Met ingang van 1 maart 1988 zal de Burgemeester van Zandvoort, de heer H. Machielsen, wegens pensionering de gemeente verla-

ten.
Om een ieder de mogi Kheid te bieden persoonlijk afscheid te n< sn, wordt op vrijdag
00'uur in de raads26 februari a.s. vanafj
zaal van het raadhuis fZandvoort een openbare receptie aangebol i aan de Burgemeester en zijn echtgenote.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.
De Burgemeester,
De Sekretaris
l. M. Aukema, Ib.
A. H. Merts

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

BRENG EENS ZO'N HEERLIJKE
VRUCHTEN^ ..l OPTAEEL.

GARAGE

Aangevraagde bouwvergunningen
1
2
3
4
5

Zandvoortselaan 145
Oranjestraat 20
Curiestraat 2B
Fahrenheitstraat/Kochstraat
Fahrenheitstraal/
Musschenbroekstraat
6 B 88 Hogeweg 1

Deze week
Sunmaid Smuk
met kiwi
per stuk ƒ1,90

Echte bakker BALK
Hogeweg 28

ERKEND A.P.K. STATION

Kochstraat 10, Nieuw Noord. Tel. 15966

B
B
B
B
B

88
88
88
88
88

buitenmuur
daglicht, ontluchtingsvenster
wijziging loods
11 woningen
15 woningen en 10 garages
garage

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

JE PROEFT'T!

Ruim 20 jaar vertrouwd met Onderhoud Reparatie - Revisie - Restauratie van alle
merken moderne en klassieke automobielen tegen zeer redelijke tarieven.

Verleende bouwvergunningen

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk. geboorte of andere famiheberichten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

Restaurant 18e
Wij serveren u een menu van en met
paddestoelen,
licht gebonden soep
met eekhoorntjes brood
* * * * *
varkenshaasje gevuld
met cantharellenmousse
in een saus met morilles

* * * ir ie

Fed. Vrouwenraad
Zandvoort
Naaicursussen
weer begonnen
op Tolweg 10
Tel. 15171, mevr. Ovaa

Fed. Vrouwenraad
Zandvoort

Ik teken protest aan tegen de gemeente Zandvoort v.h. weghalen
v/d gasmeter + beslagleggen pp
inboedel tijdens mijn afwezigheid
op gr. v. discriminatie en de rechten v/d mens.

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Vakmanschap is
meesterschap
ook bij ons

voor werkend stel.
Tel. 02507-20103

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

'. . ; '.•".•: V ,

'•:

-,•!& . . - ' "

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

De specialist
in al uw
bloemwerken

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

Piet Leffertsstraat 21
volkstuinencomplex
Brederodestraat 66
De Sav. Lohmanstraat 4
Noorderduinweg 48
M. van St Aldegondestr. 5
Lorentzstraat31
Lorentzstraat 5

dakkapel
hobby - kweekkas
entree en bijkeuken/berging
vergroten woning
erfafscheiding
uitbreiden keuken
rolstoel-stalling
uitbreiding serre

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

Verleende kapvergunning

Tel. 02507-18686.

Zandvoortselaan 11

denneboom

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

Ontgrondingenwet
Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter openbare kennis, dat
door de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit te Zandvoort bij brief van 22
december 1987 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een aanvraag is
ingediend tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de
Ontgrondingenwet ten behoeve van grondwerkzaamheden in het kader van de
aanpassing van de circuitbaan.
Bedoelde aanvraag ligt met de daarbij behorende tekeningen vanaf 25 januari
1988 gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage op het raadhuis, afd.
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend maandag t/m vrijdag 9.00 12.00 uur).
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen de
inwilliging van de aanvraag bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
indienen.

l

't staat in
de krant

Zandvoort, 21 januari 1988

Voor Telegraaf Zandvoort

Huurauto nodig?

Bezorgers
gevraagd

bel

Baron autoverhuur
voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.

verdienste ±
ƒ 60 tot ƒ 80 p. week
Voor kleine wijken van 1/è uur
p. dag.
Aanmelden tussen 18.00-20.00
uur tel. 023-271185 of
02507-18375

Tel. 023-240102/270434
7 dagen per week.

Baron Autoverhuur B.V.
Gezonde voeten door een juiste
voetverzorging

Liesbeth Sluijter
Med. Gedipl. Voet- en
Schoenkundig Pedicure
(S.V.O.S.)

Januari aanbieding

Praktijkadres:

PASSAGE 42
Zonnebank met gezichtsbruiner

Kostverlorenstraat 31, Zandvoort
of bezoek aan huis.
Tel. 02507-13163.

20 min. 7,50
Dubbel gezichtsbruiner

15 min. 8,50
Lichaamssnelbruiner

40 min. 35,"
possage 42

Nieuw!
In het nieuwe jaar!
Meer bewegen voor ouderen in
EXTRA verwarmd water.
(in het ondiepe gedeelte
bewegingsoefeningen)

zondvoorr

02507-12500

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

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

prijsopgave:

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info, tel. 023-328098.
Geen voorrijkosten.

Handelsonderneming

Kroon BV
biedt te koop aan
1 Bizerba vleessnijmachine
1 z.g.a.n. bordenwarmhoudkast
cap. 180 borden.
Tevens diverse andere
Horeca-artikelen.
Curiestraat 2 H
Tel. 02507-17619-16840

Ma. 13.30-14.15 uur
Ma. 14.30-15.15 uur

P. J.d'HONT

In de maand januari

UITVAARTVERZORGER

de eerste keer gratis.

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

87
87
87
87
87
87
87
87

ZONNESTUDIO
BLOEMENHUIS

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor: 4
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVQ-ROLIS ;
• een Naturauitvaartovereenkomst

Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

B
B
B
B
B
B
B
B

C. L. Emanuels

Zandvoort, 18 jan. 1988
Edo van Tetterode,
Nationaal l Aprilgenootschap

zelfstandige
woonruimte

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Aan de bewoners v. Zandvoort

29,OU p. couvert

Gezocht

Fa. Frank

Maand.avond mevr. Rosenboom
Tel. 14769

kokosijs met schuimpaddestoeltjes

Jan Schuurman
De leden en het bestuur van Sociëteit Duysterghast danken jou voor alles wat je voor onze
Soos hebt gedaan.
Rust in vrede.
Het bestuur van
Sociëteit Duysterghast

206
174
199
18
183
129
172
157

Naaicursus Tolweg
weer begonnen

Tot straks.

Met een Micro komt
u onder de mensen.

De gemeentedeurwaarder belast met de executie
J. J. van Dam,
tel. 02507-14841 tst 224

Met 'n Smuk
meer stuk!"

PALACE HOTEL

Op 29 december 1987 overleed na een noodlottig
ongeval onze zoon, vriend en kleinkind
Jerry ten Cate
Slechts 22 jaar oud.
Voor de vele honderden blijken van medeleven
tijdens de crematie op 2 januari 1988 en de vele
schriftelijke blijken van medeleven aan ons gericht, danken wij langs deze weg. Het was ons
een onvoorstelbaar grote steun.
Hij bouwde in zijn nog zo jonge leven een grote
kring vrienden op die van hem hielden.
Fam. A. ten Cate.
Ellen Herwegh.
Oma.

meubilaire en huishoudelijke goederen.
De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en geschiedt a contant
zonder opgeld.
De goederen zijn een half uur vóór de verkoop te bezichtigen.

kan je dag niet

Burg. van Fenemaplein 2 - 2042 TA Zandvoort
Tel. (02507) 12911 - Telex 41812

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden
van onze penningmeester
de heer Jan Schuurman
Zijn grote inzet en betrokkenheid zal ons altijd
bijblijven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle sterkte.
Bestuur Stichting Pro World Cup
Hein Rietberg
Paul Zonneveld

VERKOOP BIJ EXECUTIE
Op vrijdag
22 januari 1988
te 14.OO uur
zullen ten laste van Mw. C. L. Owens Emanuels wonende te Zandvoort,
Flemingstraat 322 enige roerende goederen worden verkocht bestaande
uit:

Wij nodigen u graag voor deze receptie uit.

Alie en Henk Meijer

Met diep leedwezen moeten wij melden dat onze
vriend en penningmeester
Jan Schuurman
na een moedig gedragen ziekbed is heengegaan.
Hij heeft in de laatste 14 jaar van zijn leven de
zaak van LOERES en de HUMOR bijzonder gediend.
Namens ons Genootschap en de leden van ons
broederschap een laatste vaarwel en de familie
sterkte gewenst.

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

Vondellaan 57
2041 BC Zandvoort

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

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

l
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Brieven lijken onbeantwoord in bureaula te verdwijnen

VERENIGINGSNIEUWS

Leo Messen wijst gemeente
jaren op onvolkomenheden
ZANDVOORT - Op gezette
tijden verschijnen er in de
plaatselijke, regionale en landelijke bladen ingezonden
stukken van onze plaatsgenoot
Niessen, waarin deze met vaarciige pen en op altijd correcte
\vijze uiting geeft aan zijn gram
over tal van zaken. Wie is deze
heer Niessen en wat beweegt
hem? Tijdens een gesprek bij
hem thuis leerden we hem berer kennen.
Johan Leo Gijs Niessen werd op 9
mei 1914 in Amsterdam geboren in
een harmonisch gezin als jongste
vin de drie zoons. „Ik had een fanwstische jeugd en eigenlijk alles wat
mijn hart begeerde. Zo hadden we
et>n zeilboot waarmee we ieder jaar
zes weken op vakantie gingen", aldus Leo Niessen. Na het eindexamen
van de MULO behaalde hij in de
avonduren diploma's handelscorrespondentie Nederlands, Duits en Enj:els en werd vertegenwoordiger in
huishoudelijke en verlichtingsartikelen. x
Het was in de crisisjaren, hij verdiende ƒ 10,- in de week en toen hij
zich verloofde kreeg hij prompt ontslag „want verloofde mensen werken
met". Dat gold kennelijk niet voor
vrouwelijke werknemers want zijn
uitverkorene, Sophia Ageda Veldhoff, was tot aan haar huwelijk veeruen jaar werkzaam bij de Amsterdamsche Bank.
Na de oorlog ging hij naar het voormalig Nederlands-Indië. „Bij aankomst in Batavia kreeg ik de opc.racht naar Makassar te gaan, alléén
om een KNIL militair af te lossen.
Mijn commandant probeerde het ongedaan te maken, echter zonder resultaat. Na vier dagen varen stond ik
ergens op een steiger in Makassar.
Mijn hotel was een oude Zeevaartschool en naast mijn bed was een
gevangenkamp. Ik werd als Hoofd
van de Centrale Administratie geplaatst bij de Kwartiermeester-Generaal (verstrekkingsmateriaal en
munitie) in Makassar op Celebes".
Inhakend op recente publicaties
over in die tijd plaatsgehad hebbende excessen is Leo Niessen van me-

hing, dat er niets onbehoorlijks is zoekers, die door deskundigen, ongebeurd. Integendeel! Bij terugkeer der wie tal van door de bioloog Piet
naar Nederland via Batavia stond hij van Zalinge opgeleide natuurgidsen,
aan boord bij de inscheping te pra- uitgebreid werden geïnformeerd
tèn met generaal Spoor. Bij aan- over flora en fauna van het omrinkomst in Rotterdam vernam hij dat gende duingebied. Veel belangstelhij overleden was. „'t Was een enor- ling was er ook voor het z.g. Natuurme schok voor mij".
pad, een wandeling van zo'n vier kiMet hard werken had hij in de Da lometer, waarlangs bij verschillende
Costastraat in Amsterdam een eigen bomen, heesters en mossen naamzaak opgebouwd in huishoudelijke bordjes waren geplaatst. Hijzelf doet
en verlichtingsartikelen, een bran- er bescheiden over maar één van de
che die hem uiteraard vertrouwd medewerkers uit die tijd weet ons te
was. Het bedrijf floreerde, zijn vertellen dat Niessen de grote anivrouw werkte even hard mee, ze had- mator achter zowel „de Duyvetil" als
den kundig personeel, en toen kwam het Natuurpad is geweest.
in 1968 de MAKRO. Na de eerste
Om ook ouderen en rolstoelgeweek was de omzet al gedaald tot br" umi's van beide te laten genieten
50% en binnen twee jaar moesten tal werd ieder jaar een tocht voor hen
van dergelijke zaken in Amsterdam georganiseerd, waarbij nooit teverhun deuren sluiten.
geefs een beroep op het Rode Kruis,
de politie, de Haarlemse Invalidenbond en een groot aantal vrijwilliNatuurwacht
gers werd gedaan.
Leo Niessen ging „rentenieren" en
„Zandvoort schoon" is een hoofddat betekende dat hij voor zijn activi- stuk apart, vertelt de heer Niessen.
teiten voor de Natuurwacht Zuid Onder auspiciën van de NatuurbeKennemerland afd. Zandvoort niet schermingscommissie Zuid Kennelanger was aangewezen op zijn merland gingen in 1968 op drie achschaarse vrije uren. Met waardering tereenvolgende zaterdagochtenden
noemt hij de namen van directeur M. leerlingen van de lagere scholen in
Deutekom van Publieke Werken, de samenwerking met de dienst van Puheren Frans Koper, Klaas Paap, Se- blieke Werken het vuil in de duinen
ders en Visser, die, ook al vanuit hun en de dorpskern te lijf, met als resulfunctie, een grote interesse hadden taat dat niet minder dan 27 wagens
in de natuur en een belangrijke rol in van de gemeente met vuilnis konden
de Natuurwacht hebben gespeeld.
worden afgevoerd. Zonder anderen
In samenwerking met de door de tekort te willen doen, memoreert
gemeente Haarlem in het leven ge- Leo Niessen de inzet van de heren
roepen Natuurbeschermingscom- Vogt, Aaij, Torn Puts en Gerard
missie Zuid Kennemerland werd be- Zwart bij deze unieke schoonmaaksloten in het duingebied van de Am- actie.
sterdamse Waterleiding een biolo-,
gisch centrum op te richten. Een op
het terrein van de Wim Gertenbach- Brieven
Het ligt voor de hand dat iemand
mavo staand noodlokaal werd door
de gemeente in bruikleen afgestaan die op de bres staat voor de natuur
en door het transportbedrijf Van der gekant is tegen de jacht. In tal van
Veld gratis naar de Oranjekom ver- ingezonden stukken gaf hij daarover
voerd. In aanwezigheid van een zijn mening en in de bioloog Piet van
groot aantal belangstellenden werd Zalinge, wiens brochure „De passie
het biologisch centrum „de Duyve- van het jagen" bij velen de ogen
tiï", genoemd naar de toenmalige opende, vond hij een fervent medechef Duyye, in 1970 door burgemees- strijder. Ook de activiteiten van Kriter Nawijn geopend en sindsdien tisch Faunabeheer troffen doel: de
heeft het gedurende een reeks van jacht werd aan banden gelegd en verjaren gastvrijheid verleend aan vere- dween uit tal van terreinen.
Het „frappez toujours" leidt echnigingen, stichtingen en allen die de
natuur een warm hart toedragen.
ter niet altijd tot resultaten. Al jaren
Het trok jaarlijks duizenden be- wijst Niessen er op, dat bij de groen-

Jan Schuurman maandag overleden
Wim Hildering, Rode Kruis-colonne, WV (penningmeester) en
Evenementencommissie
WV,
Sociëteit Duysterghast (voorzitter), Stichting Pro World Cup
Zandvoort (penningmeester), Samenwerkingsvertaand (penningmeester), l April Genootschap
(penningmeester) en Carnavalsvereniging De Scharrekoppen
(Vorst).
Hoewel hij in veel gevallen de
taak van penningmeester op zich
"Jan was bijna overal bij be- had genomen, was Jan Schuurtrokken", aldus een van zijn man zeker niet iemand die zich
vrienden, "als het te maken had alleen maar door cijfers liet leimet de een of andere vorm van den. "Het was een heel fijn mens,
cultuur. Hij stond altijd voor je heel rustig, maar met een grote
klaar, net als zijn vrouw Antoinet- inzet. Maar hij was ook iemand,
te. Als je een beroep op één van die zeker niet op de voorgrond
hen deed, dan kwamen zij vaak trad".
Vóór zijn overlijden is Jan
zelfs allebei".
De betrokkenheid van Jan Schuurman enkele maanden aan
Schuurman bij het Zandvoortse zijn bed gekluisterd geweest.
culturele leven, blijkt wel uit de Toch bracht hij het eind novemlange lijst van verenigingen en an- ber nog eenmaal op, om ter geledere instanties waarvan hij - vaak genheid van de presentatie van
actief - lid was: Toneelvereniging Prins Carnaval, in zijn functie als

ZANDVOORT - Afgelopen
maandag-ochtend is Jan.
Schuurman op achtenvijftig-jarige leeftijd overleden.
Schuurman, voor zijn vele
vrienden gewoon 'Jan' was
een geliefd en zeer gewaardeerd persoon in Zandvoort,
niet in de laatste plaats bij
de vele verenigingen waarbij
hij was aangesloten.

Vrouwen Van Nu
De vereniging Vrouwen Van Nu
kunnen op woensdag 27 januari
weer m hun 'eigen stek' in Hotel
Triton terecht. Hier wordt 's middags vanaf 14.00 uur door de heer
Broekema een lezing gehouden,
aangevuld met dia's, over Chinees
porselein. Het lijkt een boeiend onderwerp en men verwacht dan ook
veel belangstelling.
Op donderdag 4 februari houdt de
vereniging een kontaktochtend in
Triton. Deze begint om 10.00 uur.

voorziening in Zandvoort rekening
moet worden gehouden met de bodemgesteldheid en het zeeklimaat.
Desondanks plant men steeds weer
de verkeerde bomen en legt men in
noord een bos aan dat voorbestemd
is te mislukken. Door de aanwezigheid van functieloze paaltjes bij de
Tol en de Burg. Nawijnlaan zijn rolstoelgebruikers verplicht een eind
om te rijden. Achter de aanleunwoningen van het Huis in de Duinen is
het 's avonds en 's nachts nog steeds
aardedonker, een levensgevaarlijke
situatie voor de bewoners.
Dit alles is hem, die voor deze zaken regelmatig bij de gemeente aan
de bel heeft getrokken, een doorn in
het oog, evenals het feit dat zijn brieven daar kennelijk onbeantwoord in
een bureau-la verdwijnen. Hij constateert het berustend, maar wij vragen ons af of hij er werkelijk in berust. Wij hebben hem deze middag
een beetje leren kennen en het zou
ons niet verwonderen, wanneer hij
op dit moment weer een blanco vel
papier in zijn schrijfmachine draait
voor een nieuw ingezonden stuk!
C. E. Kraan-Meeth

Bewoners centrum ageren
tegen bestemmingsplan
ZANDVOORT - Een aantal,
bewoners van het centrum wil
er bij het College van Burgemeester en Wethouders en bij
de raadsleden op aandringen,
rekening te houden met de
door hen verwachte negatieve
uitstraling van het Bestemmingsplan Kosterstraat en het
Circustheater. Bij de 'buurtgenoten' zijn ter ondertekening
formulieren verspreid, waarmee men de krachten wil bundelen.

Eerste oefening
voor KNZHRM

voorzitter in Duysterghast aanwezig te zijn.
De crematieplechtigheid vindt
plaats op vrijdag 22 januari, om
11.30 uur in het Crematorium te
Velsen.

STORINGSDIENST

Tot de vele activiteiten van de
Zandvoortse Postzegelclub behoort
ook de 'Snuffelavond', een clubavond zonder veiling. Deze wordt ook
vanavond, donderdag 21 januari,
weer gehouden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Postzegelclub kan men verkrijgen
bij het secretariaat: Lorentzstraat
68 te Zandvoort, tel. 16456.

Zandvoortse
Bridgeclub
Verslag van de tweede wedstrijd
in de derde competitie. In de A-lijn
deed het echtpaar Heidoorn het
weer eens erg goed door maar liefst
63,54% te scoren, ruim voldoende
voor de eerste plaats. Goede tweede
werden de heren Saueressig en
Smink met een score van 60,27%,
welk goede resultaat de slechte score
van vorige week weer goed maakt.
Aan kop m deze lijn gaat na twee
wedstrijden het echtpaar Heidoorn,
gevolgd door de heren Emmen.
Het echtpaar Koning is pas naar
de B-lijn gepromoveerd en dat zij
daarin thuis horen, bevestigt de eerste plaats die zij woensdagavond behaalden met hun score van 59,68%.
Goede tweede werd het gelegenheidsduo mevr. Saueressig/dhr.
Overzier met 58,48%. Door deze goede score van de heer Overzier staan
hij en zijn partner, de heer Van de
Staak, nu op de eerste plaats na
twee wedstrijden. Naar de tweede
plaats is het echtpaar Koning opgerukt.
In de C-lijn lieten de dames Berghoff en Dróse de rest van het veld
ver achter zich met een score van
59,82%, waardoor zij nu tweede
staan in de competitie. Tweede werden woensdag de dames Van Ackooy
en Drenth met 54,02%. Aan kop van
de C-lijn staan de dames Boom en
Verburg.
De heren Ocenasek en De Vries
stellen alles in het werk om weer
terug naar de C-lijn te komen. Zij
werden dan ook goede eerste met een
score van 61,16%. Hetzelfde geldt
ook voor mevrouw Kiveron en de
heer Stomps, die met 58,33% tweede
werden. Laatst genoemd koppel
staat nu aan kop in de D-lijn, gevolgd door de dames Haverkate en
Rudenko op de tweede plaats.
Inlichtingen over de Bridgeclub
kan men verkrijgen bij de wedstrijdleider, de heer C. Braun, tel. 14060,
of bij mevrouw E. Visser, tel. 18570.

Boze kampeerders

• Jan Schuurman

Vervolg van pagina l
Daarnaast verwachten
zij binnenkort een nieuwe rechterlijke uitspraak, 'omdat er fouten zijn
gemaakt bij de gehele procedure,
ook door de advocaat van de Gemeente Zandvoort'. Zo zou onder an-

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
NIEUW
HULPVERLENING: Voor informatel. 17641.
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
WIJKVERPLEGING: Voor informaALG.MAATSCHAPPELIJK WERK Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
tie
over
de
dienstdoende
wijkverHUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol pleegkundige: 023-313233.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. Zandvoort.
P.C.F. Paardekoper:
13459 bgg 023-320899 of 320464. WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Voor dienstdoende
arts: tel
Spreekuur op werkdagen van L. Davidsstraat. Eerste en derde
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine
15600/15091.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 9.00-10.00 uur, maandagavond van woensdag van de maand van
19.00-20.00 uur. Verder volgens af\ erdere Inlichtingen omtrent de voort, tel. 02507-14437, bgg: spraak. Voor deze hulpverlening, be- 17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
weekenddiensten worden verstrekt 023-313233.
schikbaar voor iedere inwoner van Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
^!a de telefoonnummers van de hulsMevrouw Dekker, Zandvoort geldt dat ervoor de vrager . derde donderdag van de maand 20.00
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, DIERENARTS:
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, geen kosten verbonden zijn.
- 21.00 uur.
"'1. 13355,
nierlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel. tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- Spreekuur
wrjkfunctionaris Noord,
aits bellen.
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur en Weekend 23/24 januari
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els19.00-20.30 uur. Van Pageehal, tel.
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme17113.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zandvoorts
destraat 37 te Haarlem.
Wrjkfunctionaris Centrum, Peter Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van LeeuB\Bieuwsblad Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en wen
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich19.00-20.30 uur in het politiebureau Kindernevendienst en crèche
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
tingen: R. van Rongen, Van RaepBentveld en Aerdenhout Verschijnt op
Hogeweg.
horststraat 36 te Haarlem, tel.
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, GEREFORMEERDE KERK,
023-244553.
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
woensdag 11.00-12.00 uur
en Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
J M Pekelhanng
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- Kindernevendienst en crèche
Kantoor Gasthuisplein
weg.
12, Zandvoort. tel 02507
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEBRANDWEER: tel. 12000.
17166 Postadres
MEENSCHAP NPB
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
CENTRALE POST AMBULANCE- Zondag: H. de Jong, Zandvoort
Periode:
Kantoor geopend
VERVOER (CPA) KENNEMER12 - 18 januari 1988
maandag 13 16 u
ROOMSKATHOLIEKE
KERK
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
dinsdag 10-13 en 14 16
Zaterdag
19.00
uur:
E.V.
met
orgel
en
u . woensdag 9 11 u .
samenzang
TAXI: tel. 12600.
donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St. Ondertrouwd:
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 02975 40041 Postadres
DIENSTENCENTRUM: Koningin- Caeciliakoor, cel. F. Meijer
Van Vessem, Laurens Frans en DobPostbus 223, 1420 AE Uithoorn
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op
belaar, Anita Marguerite
Verkoopleider B Uodewegen
maandag en donderdag van 1.30 tot KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg Wingerder, Pieter en Den Heijer, JoMicro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
3.00 uur door de heer Frits van Veen 218, Haarlem
hanna Hendrika
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
of na telefonische afspraak. Tel: zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
02507 -12066 Postadres postbus 26, 2040
bijbelgespreksgroepen
02507-19393
AA Zandvoort
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. OverBELBUS:
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Gehuwd:
De belbus voor bewoners van 55 jaar duin
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
Bob en Koper, Odilia
en ouder is met ingang van 5 oktober 19.00 uur: Avonddienst, dhr. J. Une- Sprenkeling,
23,70 per half jaar, ƒ 43,75 per jaar Voor
Rosalinda
postabonnees gelden andere tarieven Losse
weer van start gegaan. Om hiervan ma
Daane, Johannes Christiaan en Siepnummers ƒ 1 gebruik te kunnen maken dient men
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- man, Maria Cornelia
zich
24
uur
van
tevoren
op
te
geven
17166
Meijers, Winfried Jozef Willibrord
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van SCHAPSBOND
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ledere veertien dagen een samen- en Oliveira Gomes, Isaura
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de komst op maandag 15.00 uur, tel: Schut, Peter en Dinnissen, Wilhelmina Johanna Margaretha
14878
gemeente.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073

Foto Berlott

De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen, afdeling Haarlem en
omstreken, houdt dinsdagmiddag
vanaf 14.00 uur in 'Die Raeckse' te
Haarlem een bijeenkomst met als
onderwerp spelregels voor goede en
gezonde voeding. Hier kan men actuele voedingsinformatie krijgen,
recepten en kooktips, en er is een
demonstratie via audio-visual.
Daarnaast zijn er diverse informatietafels en er kan geproefd en gekeurd worden. Het programma
wordt verzorgd door B.V.M. Groepspresentaties, het Bureau Voorlichting Merkartikelen en Diensten.
Woensdag 27 januari spreekt mevrouw Eikelenboom spreken over
'Milieu en Gezondheid'. Zij is voormalig scheikundige van de Keuringsdienst van Waren te Den Haag
en tegenwoordig actief ten aanzien
van de milieuproblematiek. Het is

zal toenemen'. Daarbij wijzen zij
erop, dat 'in de plannen sprake is van
eenzelfde type amusement als reeds
thans in het centrum aanwezig is,
zoals speelautomaten en disco ("muziek podium")'.
Ook wijst men op de problematiek
betreffende de parkeeraccomodatie,
omdat de praktijk bewijst, dat men
de parkeerruimte op de Prinsesseweg als te ver van het centrum ervaart. 'Nu al lappen bezoekers de
parkeerverboden in het centrum gewoonweg aan hun laars, en wel zo
massaal dat het blijkt dat de politie
niet bij machte is daar adequaat te'Wij dringen er bij U op aan om bij gen op te treden! De bewoners zijn
de beoordeling van deze plannen re- hiervan de dupe'. Met deze opmerkening te houden met de negatieve king sluiten de bewoners aan op siguitstraling op de aangrenzende, nalen uit politiekringen, van waaruit
kleinschalig opgezette woonwijken in het verleden is aangegeven, dat
in het-centrum, waar leefmilieu en men ten aanzien van parkeren drinwoongenot reeds ernstig worden gend behoefte heeft aan een duideaangetast', aldus de initiatiefnemers lijk gemeentelijk beleid.
in hun brief aan college en raadsleden, die door de omwonenden kan
De briefschrijvers en eventuele onworden ondertekend en ingestuurd. dertekenaars dringen er bij de geDe nu reeds voorkomende aantas- meentebestuurders op aan, het beZANDVOORT - De Koninklijke ting wordt volgens hen veroorzaakt stemmingsplan/Circus Theater niet
Noord- en Zuid-Hollandsche Red- door geluidsoverlast en kleine crimi- goed te keuren, maar door beleid
ding-Maatschappij, afdeling Zand- naliteit.
voorwaarden te scheppen, die het
voort, houdt maandag 25 januari
Volgens de schrijvers ligt het voor recht van de burgers in het centrum
haar eerste oefening van het jaar. De de hand, dat door het Circustheater, op een leefbare woonomgeving waarbemanning van de Dr. Ir. S.L. Lou- dat tot twee uur 's nachts geopend borgen. De buurtbewoners raad men
wes en de Wipperploeg vertrekken zal zijn, 'het soort bezoekers dat bovendien aan, een fractie-lid van de
hiervoor om 20.00 uur vanaf het reeds nu met herrie het leefmilieu en partij waarop men heeft gestemd,
boothuis aan de Hogeweg.
woongenot in het centrum verziekt, rechtstreeks te benaderen.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 23/24 jan. 1988
E ÏÜISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
\Aé Scipio Blüme

Zandvoortse
Postzegelclub

Vereniging
Van Huisvrouwen

Leo Niessen komt op voor Bejaarden en Gehandicapten

niet uitgesloten dat men verkeerde
stoffen binnenkrijgt via voeding,
lucht en water. De verontreiniging
van het milieu is dus iets dat ieder
aangaat. Mevrouw Eikelenboom bespreekt, hoe deze in de hand gehouden moet worden.
De bijeenkomst wordt gehouden
m het Eigen Huis, Boekenrodestraat 9 te Haarlem, aanvang 10.00
uur. Leden hebben gratis toegang,
andere belangstellenden betalen
ƒ2,50.

GASBEDRIJF:

KERKDIENSTEN

dere bij de rechter de indruk zijn
gewekt, dat de verhuizing naar het
Roggeveld definitief was. Daardoor
werd de bezwaar makende provincie
in het gelijk gesteld en ontruiming
van het terrein per l maart gelast.
Volgens Smits zou deze indruk
echter nog door de Gemeente Zandvoort kunnen worden weggenomen.
Indien de rechter er alsnog van overtuigd raakt, dat de verhuizing tijdelijk is, zal de ontruiming worden uitgesteld, zo redeneert de voorzitter.
Een andere procedurele fout is
volgens bestuurslid De Ridder, dat
het concept-bestemmingsplan voor
het Vendoradopark in de wintermaanden ter inzage heeft gelegen,
toen alle Zeereep-bewoners afwezig
waren. Hierdoor zouden zij binnen
de gestelde termijn geen bezwaar
hebben kunnen maken. "Wij zijn er
door de Gemeente in geluisd", aldus
De Ridder. "Door alle toezeggingen
en adviezen zijn wij van de Zeereep
weggegaan. Het is een slecht beleid
van de Gemeente Zandvoort. Hadden wij maar blijven staan", verzucht hij tot slot.

MAAK KANS OP
HONDERDDUIZEND
GULDEN
Want elke abonnee van deze krant die ons vóór l februari a.s.
een nieuwe abonnee bezorgt, krijgt van ons als tegenprestatie een
1/5 staatslot voor 3 trekkingen in februari. Het vi|fje wordt dan
voor de l e trekking op l O februari toegezonden. Bezorg ons een
nieuwe abonnee, dan bezorgen wij u een kans op honderdduizend gulden!

De nieuwe abonnee voor het
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Bank/gironummer:

Vrijwillige Hulpverlening
17373

BURGERLIJKE STAND
Geboren:
Martine, dochter van : Adegeest,
Marco Gerardus Jacobus en Neerincx, Relinde Andrea
Niels en Sven, zoons van : Crabbendam, Mattheus Johannes Maria en
Kist, Monica Theresia
Angela-Esther, dochter van : Strijder, Klaas en Hollenberg, Patricia
Palmyre
Overleden:
De Hoogd geb. Van der Mije, Cornelia, oud 77 jaar
Ten Cate, Jerry, oud 22 jaar
Van der Vorm geb. Groeneveld,
Christine Catharina, oud 65 jaar
Van Duijn geb. Lucas, Marie Adëlie,
oud 84 jaar
Schuurman, Jan, oud 58 jaar
Kroet, Jacobus, oud 70 jaar

Telefoon:
Hij/zij betaalt per: D
D
D
D

maand ƒ 3,95 (oiicen auiomot^
kwartaal ƒ 12,90
half jaar ƒ 23,70
jaar ƒ 43,75
[wsl

HET 1/5 STAATSLOT is voor:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Handtekening:
Sfuur deze bon vóór l februari a.s. in open envelop zonder
postzegel naar: Weekmedia, Antwoordnummer 1005],
1000 PA Amsterdam-

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

WEEKMEDIA30
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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WW HELIOFORM
Herenschoenen van uitzonderlijke kwaliteit
voor elke gelegenheid.
Vlot, chique en stijlvol.
Natuurlijk met de bekende Helioform pasvorm, voorzien van geheel lederen binnenwerk en lederen zolen voor optimaal loopcomfort.

ZORGVULDIG GESELECTEERDE
f Ji
IOERKOOP VAKANTIE IDEE

lüERKOOP

EEN HELE WEEK EGYPTE
INCLUSIEF NIJLCRUISE

MET DE A8KE COMFORTBUS NAAR BENIDORM. RR '
10 DAAGSE REIS KAAR DE APPARTEMENTEN HAUEY. Y.A.1
21 DAAGSE REIS NAAR INDONESIË.
INCLUSIEF RONDREIS.

15 daagse vliegreis DUBROVNIK
incl. 7 daagse rondreis ALBANIË

10 DAAGSE TREINREIS NAAR DE ITALIAANSE
RIVIERA, HOTEL OP BASIS VAN HALFPENSION
AL VANAF

PER PERSOON AL VANAF

TOERKOOP l VAKANTIE IDEE

P.P.VJL

8 DAAGSE VLIEGREIS NAAR KRETA.
VERBLIJF IN APE ELECTM TE STAIIS.

Per persoon
vaiuf

15 DAAGSE VLIEGREIS NAAR DE APPARTEMENTEN BORNSOL IN

TORREMOLINOS

RP. V.A.

TOERKOOP
8 DAAGSE VLIEGREIZEN MET HALFPENSION NAAR:
HOTEL SAHARA BEACH,

'620.-

BIJ 2 PERSONEN P.P. VANAF f 770,BIJ 4 PERSONEN
P R VANAF

IERLAND, NIEUW BIJ ARKE!

PER PERSOON VANAF f

HOTELHANNIBALQir
PALACE PER PERS VANAF / l J"

VLIEGREIS NAAR CORK MET 9-DAAGSE RONDREIS
PER COMFORTABELE ARKE BUS.
KR V.A.

PHOENIX SELECTIE HOTEL UMAG
10 daagse busreis
met halfpension.
Per persoon al vanaf

PHOENIX SELECTIE HOTEL ARGOSY
in Dubrovnik. 8 daagse
vliegreis met halfpension.
Per persoon vanaf

PHOENIX SELECTIE HOTEL FUNTANA
bij Vrsar. 10 dgs.busreis
met halfpension.
Per persoon al vanaf
^^tóF ff e

PHOENIX SELECTIE HOTEL SILEKS~
aan liet meer van Ohrid.
15 daagse vliegreis met
halfpension. Rp. vanaf ff S f •

PHOENiX SELECTIE HOTEL PALACE
te Kastel Stari (bij Split).
10 daagse busreis met
logies/ontbijt Rp. al v.a.

BUSREIS NAAR ONS EIGEN OAD HOTEL ESPLANADA
TE BADEN BIJ WENEN (OOSTENRIJK).
VERTREK II APRIL 1988.
10 DAGEN, VOLPENSION.
PER PERSOON V.A.

WlfcknllWW.*!

805.-

ra
Pendelreizen

Oostenrijk
WcsiciKlorf in het mooie Brixcntul.
Verblijf in een leuk pension. 10/17 dagen
Iwll'pension v;inaf 350,-, logies/umbijl
vaii;if

225,-

Spunjc
Uurel ile Murbiedl u alles w;il je aan de
Cosia lirava mug verwachten, l'erfekle
hotels en appartementen. 10/17 dagen volpension vanaf 338.-, logies vanaf

197,-

Joegoslavië
Neem bijvoorbeeld Noord-Dalmatic.
Prachtige kust niet mooie eilanden nis Krk.
l lotels en «ppuncmcnien in Crikvcnica.
10/17 dagen hulfpcnsion vanaf 340.-. logies
vanaf

225,-

TOERKOOP VAKANTIE IDEE
10 DAAGSE REIS MET M.P.S. 'POSEIDON' OVER

NAAR

VLIEGREIS STUDIO PYR/FUENGIROLA,
VERTREK 7 APRIL, REEDS VANAF

Excursiereizen

Sfedcnreizen

Tirol, Oostenrijk
Achenkireh aan de mooie Achensec. Goed
hotel, fraaie excursies. 8/15 dngen vanaf

650,-

Saas Grund, Zwitserland
In het zonnige Wallis. Zermall en Saas hec,
maar ook liet I^igu Maggioreom de hoek.
Eenvoudig ma:ir goed hotel. 10 dagen vanaf

Parijs
Flaneer over "les Grands lioulevards",
drink koffie op een terras, l'arijs blijfi Parijs.
3M/5 of 7 dagen vanaf

850,-

Opatija, Joegoslavië
Vier vakantie waar eens de Habsburgers
dat deden. lü/l2/l3/M/17ofl9dagen in
goede hotels ui vanaf

..KOMT HELIOFORM
MET PASVORM._

PER
PERSOON
AL VANAF

775,-

478.144,-

Broque in stijl. Een klassieke veterschoen.
Nu in de bekende Helioform-kwaliteit in
bruin of zwart (ook in halve maten).

Alleenverkoop
HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ
GROTE KROCHT 22

Heliqform
Londen
Coine on. be liriiish! Slap eens in zu'n klassicke taxi of duik undcrin het fantastische
warenhuis l larrod's. -J/5 of 7 dagen vanaf

NUOOK
VOOR HEREN.

295,-

Boek snel dit voorkomt teleurstellingen

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT ?^r<£

Alle verdere informatie over deze en
honderden andere vakanties vindt u in de
nieuwe programma's van de long Intra
Vakanties. Ze liggen voor u kluarbij uw
Toerkoop Reisbureau.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.,

KLM

heeft een

24 UUR SERVICE

Medewerkers van
Grote Krocht 25

WEEKEND REKLAME
Heerlijke witte

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

CULINAIRE

MELOEN
Prachtig mooie
COCDTII
«j r LriZJi

feliciteren

hagelwitte

AART VEER

met crèmefroiche

]

/2 pond

v

ALLES VOOR UW DIER

BOKAAL

1987

irovel irend
BRENGT VERRE REIZEN DICHURBIJ

TOERKOOP REISBURO ZANDVOORT

een voorbeeld voor iedere
ondernemer.

G R O T E K R O C H T 2 0 , T E L .1 2 5 6 0

Huizenhoog
c^r

FOTO
BOOMGAARD

Informatie over
koopwoningen
in uiv
gebied.

Grote Krocht 26,
Zandvoort

ƒ 3498,-

Zandvoorts Nieuwsblad
LAqgfLl/CffltftQDAnDCCCCfcl
[_Vp«ji- » i^rtfvwwf-<-mrn-Usii-H)
Fa.
Kroonenberg
Kerkstraat 12, Zandvoort

Grote Krocht 24, Zandvoort

,..'•

1987.

Sony CCD-5Q

Voor al uw
bloemen en
planten is ERICA
het juiste adres

X

Martinair

Grote
Krocht 28

EERSTE DE BESTE
ONDERNEMERS-

Naar Florida bijvoorbeeld vanaf f 1.190,incl. vliegreis en 7 hotelovernachüiigen.
Haal bij ons even de gratis reisgids.

DIERENSPECIAALZAAK
WEZENBEEK

AART VEER DE
BEKROOND MET DE

,'
, °~ •.- ,,
^-~.,;»„.

BIJ

met zijn ondernemersbokaal

Uit onze heerlijke keuken

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

So'.iy CCD
V-30E
De handy
camdiejebij
wijze van spreken
met dichte ogen
bedient. Alle snufjes en vernuftjes zitten erin: autolocus.
zoomlens met macro. Sland-By mechanisme.
Het nGB-circuit zorgt voor nog mooiere kleuren en de
CCD-beeldchip voor gestoken scherpe opnamen.
De geluidsweergave is naluurli|k periekl.

2799,-

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762
Een kopie van uwgetuigschrift
getuigtnet zogoed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert,
aakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieeripparaat.
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Ondanks veel inzet verlies voor heren

ZVM-handbalsters naderen de top
ZANDVOORT - In de zaalhandbalwedstrijd tegen Nieuw
Vennep heeft het ZVM damesteam aangetoond met de top
mee te kunnen. Al waren de
Zandvoortse dames niet in de
beste vorm, de 13-6 overwinning was meer dan verdiend.
De ZVM heren maken een
moeilijk seizoen door en moesten wederom met een nederlaag genoegen nemen. Tegen
Umond werd dapper tegenstand geboden hetgeen toch
onvoldoende was om aan een
12-19 nederlaag te ontkomen.
De ZVM dames beschikten over
veel meer inhoud dan Nieuw Vennep, doch het kwam er niet geheel
uit. Het was vooral de inzet en een
goede doelvrouwe die Nieuw Vennep
lang in het spoor van ZVM deed blijven. ZVM wilde te snel tot scoren
komen en daardoor ontbrak het aan
zuiverheid. De eerste aanval van
Nieuw Vennep was raak toen de bal
over de handen van doelvrouwe Anja
Hendriks heen ging hetgeen 0-1 betekende. Later in de strijd herstelde de
Zandvoortse zich uitstekend en verdedigde haar doel op fraaie wijze.
Het was het sein om het tempo wat
te verhogen en Riny Cappel en Erna
van Rhee zetten ZVM op een 2-1
voorsprong. Door een benutte straf worp van Janneke de Reus werd het
3-1, maar te gehaast spel stond een
ruimere voorsprong in de weg.
Nieuw Vennep knokte voor elke
twee meter en zorgde dat het verschil niet groter werd dan twee doelpunten. Ruststand 5-3.
De beide teams waren nog maar
nauwelijks voor de tweede helft aangetreden of ZVM moest Nieuw Vennep naast zich dulden. Twee snel op
elkaar volgende doelpunten betekenden 5-5. ZVM kwam er toen beter
in. De defensie sloot weer goed en de
break out begon te lopen. Janna ter
Wolbeek en Erna van Rhee zorgden
dat ZVM afstand kon nemen en in de
slotfase liep het steeds beter. Met
snel aanvalsspel werd Nieuw Vennep telkens weggespeeld en Sigrid
de Boer bepaalde de eindstand op 136.

ZANDVOORT - Is het
voortbestaan van de bijna
veertig jaar oude RKSV The
Zandvoort Boys in gevaar?
In de laatst gehouden raadscommissie financiën werd
door de VVD de aandacht
gevestigd op een noodkreet
van TZB, gericht aan de
raad. TZB kon jaarlijks rekenen op een subsidie van
ƒ 40.000,- beschikbaar gesteld door de Parochie St.
Agatha. Deze gaat die subsidie nu afbouwen en door
deze maatregel dreigt TZB
in de problemen te raken.
Het bedrag dat de Parochie beschikbaar stelde, wordt voornamelijk gebruikt voor het onderhoud van de velden aan de Kennemerweg. TZB heeft geprobeerd in

ZANDVOORT - In de volleybalcompetitie slaagden zowel
de dames als de heren van
Sporting OSS er niet in tot
winst te komen. Tegen het hoger geplaatste OVRA 2 verloren
de Zandvoortse dames met 3-0.
Ook het eerste heren team verloor met 3-0 tegen koploper
PSVH.
De ZVM-dames kwamen wat laat op dreef, maar behaalden een schitterende overwinning.

„Het was niet al te best," stelde
trainster Janna Pennings. „Maar als
je dan toch wint dan mag je niet
ontevreden zijn. Nieuw Vennep is
een moeilijk te bespelen tegenstander en als het dan niet loopt ben je
blij met de punten. Bij 5-5 kneep ik
hem nog even maar het viel gelukkig
mee. In de slotfase begon het pas te
draaien en werd het nog een gemakkelijke zege en met dertien punten
uit negen wedstrijden draaien we
leuk mee."
Doelpunten ZVM: Erna van Rhee
5, Janneke de Reus 3, Riny Cappel 2,
Sigrid de Boer 2, Janna ter Wolbeek
1.

Heren
Tegen het in de top van de ranglijst

vertoevende Umond heeft ZVM
goed partij geboden. De Umonders
beschikten over een beter geheel
doch ZVM compenseerde dat nadeel
met een enorme inzet en bleef lang
in de wedstrijd. Verdedigend werd er
goed gewerkt en vooral doelman Johan Molenaar was erg goed op dreef.
Behoudens dat hij drie stafworpen
wist te keren verrichtte hij vele
knappe reddingen. Aanvallend liep
het bij de Zandvoorters redelijk
waadoor de schade bij de rust beperkt bleef tot een 6-9 achterstand.
Lang heeft ZVM in de tweede helft
dicht bij Umond kunnen blijven.
Met keihard werken werd zelfs opgehaald tot een 10-12 achterstand maar
ZVM kwam iets te kort om Umond
geheel in de problemen te brengen.

Foto Bram Slijnen

In de slotfase moest ZVM toezien
hoe Umond verder weg liep naar een
wat geflatteerde 12-19 overwinning.
„We hebben het bewijs geleverd
datje met inzet veel punten kan pakken," aldus een niet ontevreden
coach Hans Loenen. „We zijn niet
weggespeeld en Umond heeft veel
moeite met ons gehad. We moeten
vaak met andere jongens spelen omdat we veel blessures hebben. We
missen daardoor wat ervarenheid,
maar we moeten ons kunnen handhaven en dan zien we volgend jaar
wel verder."
Doelpunten ZVM: Dirk Berkhout
3, Joost Berkhout 3, Peter Pennings
2, Evert van der Werf l, Richard Vos
l, Remco van der Werf l, Willem
Pijper 1.

Versteege-team scoort redelijk
bij winter-triathlon in Inzell
ZANDVOORT/INZELL - In
Inzell is op het 9 januari voor
de tweede keer een wintertriathlon gehouden, waarbij ook

Voortbestaan TZB lijkt in gevaar

Jan Mooy en Hans de Jong hoefden na afloop niet ontepresent waren. Beide heren, vreden te zijn over hun prestadie deel uit maken van het ties.
Versteege-Triathlon
team,
Mooy en De Jong waren enkele

Standen
voetbalclubs

Vooral het uitvallen van Anita
Vossen in het begin van de tweede
set, met een verstuikte enkel, deed
het moraal van Sporting OSS geen
goed. OVRA beschikte over veel slagkracht en een goede verdediging. In
de eerste set gaf Sporting OSS goede
tegenstand waardoor er een leuke
wedstrijd ontstond. In de beginfase
bleef Sporting OSS in de nabijheid
van OVRA, doch dit team begon
steeds beter te draaien en profiteerde van foutjes van de Zandvoortse
dames, 15-7. Het geroutineerde
OVRA maakte in de tweede set gebruik van het uitvallen van Anita
Vossen en besliste ook deze set in 157. In de derde set werd door Sporting
OSS het 1-5 systeem uitgeprobeerd,

een gesprek het Parochiebestuur
ervan te overtuigen dat deze subsidie onmisbaar is voor de club.
De parochie was echter een andere mening toegedaan en stelt dat
er alternatieven gevonden kunnen worden. De Zandvoortse vereniging heeft nu de gemeente een
verzoek gedaan om voor een subsidie in aanmerking te komen ten
behoeve van onderhoud van de
eigen velden. Het tweede verzoek
van TZB is het ter beschikking
stellen van velden, die zowel gebruikt kunnen worden voor voetbal als softbal. Daarbij wordt gedacht aan velden in het binnenterrem van het circuit.
In het gesprek tussen TZB en
het parochiebestuur werd geopperd om contact op te nemen met
Zandvoort'75 in verband met
eventueel medegebruik van de
velden. Het parochiebestuur bevestigt in dat gesprek de bereid-

Sporting OSS
teruggewezen
dat wisselend succes opleverde.
OVRA maakte het karwei echter af
met een 15-11 setwinst.
Dames 3 van Sporting heeft de
smaak van de overwinning weer te
pakken. In Haarlem wist FES 2 de
eerste set nog te winnen, doch daarna had coach Ria Akkerman haar
team op één lijn. In de overige sets
scoorde FES totaal nog maar vijftien
punten en greep Sporting OSS met 13 de winst. JBS 2 uit Bennebroek
was te sterk voor Sporting OSS 4. In
een gelijkopgaande wedstrijd had
JBS telkens in de eindfase van elke
set iets meer inhoud, 3-0.

Heren
De laatste tijd heeft het eerste team
van Sporting OSS problemen met de
eerste set. Het lijkt traditie te worden om traag te starten. Zo ook tegen
PSVH. De eerste set was al halverwege toen Sporting OSS aan de eerste
redelijke aanval toekwam. De politie

ZVM laat steek vallen

TZB-zaterdag voetballers
zetten Ripperda onder druk

heid te hebben om TZB te steunen met betrekking tot een nieuw
clubgebouw, nadat een ander terrein is gevonden.
Uit het bovenstaande concludeert de VVD dat een oplossing
zou kunnen liggen in een gezamenlijk gebruik van de sportvelden van de gemeente in het bmnencircuitterrem door Zandvoort
'75 en TZB. Door de hulp van de
Parochie ten aanzien van bijbouw
kantine behoeft dat ook geen
struikelblok meer te zijn.
De bijna 40 jaar bestaande vereniging met 60 voetbal- en 70 softballeden voelt zich voor grote
problemen gesteld, die echter
niet onoverkomelijk lijken. TZB
laat het er met bij zitten en poogt
met diverse plannen te blijven bestaan en te functioneren m de
Zandvoortse sportwereld. De veremgmg wacht m spanning af en
hoopt op een snelle uitspraak van
de gemeenteraad.
sporters uit Haarlem pakten de za
ken naar behoren aan en gaven Sporting een volleyballesje, 15 5. In de
tweede set kwam Henk Meier als
spelverdeler in het veld en was er
sprake van meer spanning Een forse achterstand werd ingelopen doch
na het tiende punt stopte de Zandvoortse produktie en maakte PSVH
de set met 15-10 uit. Pas in de derde
set liet Sporting OSS zien best te
kunnen volleyballen. De serve werd
gevarieerder en er werd een voorsprong genomen van 7-12. Merkwaardig genoeg verkrampte toen het
spel van Sporting en PSVH kon de
achterstand wegwerken en de winst
binnenhalen 15-12.
Tegen het hooggeklasseerde FES
l was Sporting 3 kansloos. Alleen in
de tweede set konden de Zandvoorters aardig bijblijven Bij de adspiranten behaalde het mix-team een
ruime overwinning op Triumph. In
de tweede set verslapte de concentratie waardoor Triumph nog 13
punten behaalde. De meisjes verloren van SBIJ in IJmuiden met 2-1.
Sporting gaf goed partij en won fraai
de tweede set doch dat was niet voldoende.

Sport Agenda
VOETBAL
Zaterdag: ADO '20-TZB 14.30 uur te
Heemskerk. Zondag: EHS-TZB
14.30 uur te Haarlem.

Basketbal
Zaterdag: 20.00 uur HOC-Lions he-

ZANDVOORT - De winter- Martin Visser bracht de spanning ren in de Kennemersporthal.
stop heeft het Zandvoortmeeu- terug, 2-3. Ondanks aandringen zat Zaalhandbal
er niet meer voor Zandvoortmeeu- Zondag: De Blinkert-ZVM dames in
wen zaterdag voetbalteam geen wen
in.
Haarlem. Berdos-ZVM heren.
goed gedaan. In de thuiswedstrijd tegen De Kennemers le- TZB blijft aardig scoren in de der- Volleybal
deh de Zandvoorters een on- de klasse en blijft daardoor uitzicht Zaterdagavond in de Pellikaanhal,
dames: 20.00 uur Sporverwachte 2-3 nederlaag. TZB houden op een tweede plaats wat programma
OSS 1-Atalanta 1; 18.30 uur
kwam beter uit de voeten en recht geeft op promotie. In de eerste ting
Sporting OSS 3-Allides 6; 20.30 uur
klopte Ripperda met gemak, 4- helft viel er weinig schokkends te Sporting OSS 4-Gaz/Heemstede 1;
vermelden. Beide teams hielden el- 19.30 uur Sporting OSS 5-De Bliii
1.
kaar goed in evenwicht en met een

dagen tevoren al aanwezig, om met
name op het onderdeel langlauf nog
wat extra te kunnen trainen. Behalve op het onderdeel langlauf over Tweede klasse HVB
12-18 BSM
13-14
een afstand van 22 km, wordt de SVIJ
In de eerste helft leek Zandvoort14-17 DSC'74
14-11 meeuwen totaal geen last te hebben
wintertriathlon uitgevochten op lo- V.zang
DSK
12-16
WH
14-11
pen, 18 km, en schaatsen, 40 km.
van de lange voetbalpauze. Met goed
11- 8 spel werd De Kennemers teruggeZoals in veel wintersportplaatsen Sp.vogels 13-16 EHS
KIC
14-16
TZB
132
bleek echter de hoeveelheid sneeuw
drongen en het overwicht leverde
onvoldoende om te kunnen lang- Schalkwijk 14-15
een treffer op van Martin Visser, 1-0.
laufen, waardoor dit onderdeel op Eerste klasse HVB zaterdag
15-27 J. Hercules 15-15
een hoger gelegen gebied moest wor- EHS
15-23 KIC
15-14 De Zandvoorters hadden kunnen
den afgewerkt. Het gevolg was een DCO
SCW
15-21
Energie
15-13 doordrukken maar maakten de aanlastig en zwaar parcours, wat met
15-15 SVIJ
15-11 vallen niet af en de rust ging in bij die
name voor minder geoefende lan- Velsen
glaufers als Mooy en De Jong pro- Z'voortm. 15-15 V.Nispen 15- 9 1-0.
Kennemersl5-15 Stormvog. 15- 2
blemen opleverde.
In de tweede helft zakte het spelDe organisatie zag zich genood- Derde klasse HVB zaterdag
zaakt, in plaats van met het lopen te Overbos
14-28 Onze Gez. 14- 9 peil van Zandvoortmeeuwen ziendestarten met langlaufen. De start DSS
14-19 Telefonia 14- 9 rogen. De Kennemers gaf minder
14-18 Ripperda 14- 8 ruimte en de Meeuwen moesten tevond 's morgens om 08.00 uur plaats ADO'20
13-17 Vog.zang 14- 6 rug. Uit twee vrije trappen en een
op een brede skipiste, om zo een eer- DSOV
14-17 Spaarnest. 13- 5 strafschop kwam De Kennemers op
ste schifting te krijgen, alvorens de TZB
ongeveer tweehonderd vijftig deel- Overbos kampioen; TZB twee pun- een 1-3 voorsprong. De Zandvoorters
zochten toen weer de aanval op en
nemers op de smalle loipe aan hun ten in mindering.
vier rondes konden beginnen. Het
langlaufen ging de Zandvoortse vertegenwoordiging niet slecht af, hoewel zij wel wat terrein prijs moesten
geven op de specialisten. Daarbij
overkwam Hans de Jong nog de
• Jan Mooy en Hans de Jong moesten tijdens het langlaufen de specialisten pech, dat één van zijn stokken brak
voor laten gaan.
en hij daardoor met één stok anderhalve ronde verder moest.
Bij het lopen maakten beide Versteege-Triathleten er een echte inhaalrace van, waarbij zij zo weer
aardig wat van de opgelopen achterstand konden goed maken. Daarna
volgde het laatste onderdeel, de
schaatsmarathon. Ondanks de vermoeidheid die bij hen opkwam, werd
ZANDVOORT/VALKENSdit zonder al te veel problemen afgeWAARD - Zes van de zestig sloten. Zo konden beide debutanten
kandidaten uit Noord-Holland bij een dergelijke wintertriathlon op
en Utrecht blijven kans nou- een redelijk geslaagde deelname teZANDVOORT - Ter gelegen- den op deelname aan de Camel rugkijken.
Nu al is besloten, dat zij volgend
heid van de opening van de Trophy 1988 die eind maart van jaar opnieuw van de partij zallen
nieuwe showroom van Auto start gaat op het Indonesische zijn, begeleid door Peter Versteege,
Strijder, wat plaatsvond op 17 eiland Celetaes. Het Eurocir- die dan de verrichtingen van zijn
december, werd voor de kinde- cuit van Valkenswaard fun- team op de voet zal kunnen volgen.
voordeel hiervan is, dat Versteeren een kleurwedstrijd gehou- geerde zondag 10 januari als Het
ge, erg geïnteresseerd in deze vorm
den en konden ouderen raden scherprechter tijdens de pro- van
duursport, zo op de hoogte kan
naar het aantal kilometers dat vinciale selectie, waar Erik de blijven van de laatste ontwikkelineen autoband had gedraaid. De Beer, Martin van Ast, Ruud gen in deze sport.
Na deze avonturen in de bergen,
uitslag van deze wedstrijden is Rijkse, Frans Mulders, Jerry
Krijn en Mark Handgraaf als zijn de Versteege-triathleten al volnu bekend.
De keuze uit de vele kleurtekenin- de sterkste participanten uit de op aan het trainen voor hun eerste
zomer-triathlon, die in maart wordt
gen was voor de jury erg moeilijk, bus kwamen.
gehouden op Curacao. Hun vertrek
maar uiteindelijk is men er toch uit
Het zestal heeft zich dank zij deze is
gepland op 17 maart.
gekomen. De eerste prijs, een cross- prestatie geplaatst voor de nationale
fiets, gaat naar Mark Spolders, Wil- selectie. Eind deze maand worden
helminaweg; de tweede prijs, een zij geconfronteerd met de winnaars
walkman, is voor Vanessa Spolders, uit de overige elf provincies.
Regentesseweg, terwijl de derde
Er ontstond in de loop van de tienprijs, een mini-raceauto of een knuf- de januari een sportieve confrontafeldier, gewonnen werd door de drie- tie tussen de kandidaten uit Noord-jarige Paula Paap uit de A.J. van der Holland en Utrecht. In een goede
ZANDVOORT - De ZandMoolenstraat. Ook voor alle andere sfeer probeerde de één zich nadruk- voortse Reddingsbrigade heeft
deelnemers is er als troostprijs een kelrjk van de ander te onderschei- zaterdag 9 januari in Leiden
mini-raceauto of een knuffelbeertje. den. De voornamelijk uit oud-Camel
De autoband, die het onderwerp Trophy-deelnemers bestaande jury deelgenomen aan de landelijke
vormde van de vraagprijs, heeft in had niet alleen oog voor de stuur- wedstrijd Eerste Hulp aan
totaal 79.845 km gedraaid. De drie manskunst van de kandidaten op Drenkelingen, en bereikte daar
personen die dit aantal het dichtst het circuit, maar beoordeelde ook een goed resultaat.
benaderden, zijn T. Ingwersen-Vis- hun kennis op het gebied van autoDe wedstrijd was georganiseerd
ser, Leeuwerikkenstraat, L. Schui- techniek en testte hun motivatie door de KNBRD en in totaal deden
ten, Patrijsstraat, en de heer Van Eg- door middel van een groepsgesprek. er negentien reddingsbrigades aan
mond uit Hoofddorp. Met hun oplosDe jury verklaarde na afloop van mee. De Zandvoorters lieten er veerVoor de voetballlefhebbers wederom een foto van Zandvoortmeeusingen wonnen zij een Continental een geslaagde dag voor een uiterst tien achter zich en belandden dus op
wen, genomen eind veertiger of begin vijftiger jaren. De foto is beschikAtlas.
moeilijke keuze te hebben gestaan. een goede vijfde plaats, met een tobaar gesteld door de heer S. Keunlng.
De prijzen kunnen worden opge- Desondanks was zij beslist in de aan- taal van 3128 punten. De ploeg beDe spelers zjjn: staand (v.l.n.r.): J. Maarsen (secr.), dhr. Addlks (tralhaald bij Auto Strijder B.V., Burg. wijzing van de zes winnaars van deze stond uit Martine van de Ham-Paap,
Van Alphenstraat 102, Zandvoort.
provinciale selectie.
Peter Koper en Ron van Soolingen.

kert 2. Heren: 18.30 uur Sporting
brilstand werd de kleedkamer opge- OSS 1-OVRA 4; 19.30 uur Sporting
zocht.
OSS 2-Die Raeckse 3; 20.30 uur Sporting OSS 3-Allides 10. AdspirantenNa de pauze een herboren TZB dat 18.30 uur Sporting OSS M-Sporting
bijzonder goed voetbal op de mat OSS K.
deponeerde. Siebe Visser opende de
score waarna Ripperda al snel tot de Zaalvoetbal
gelijkmaker kwam. Daarna was het Vrijdagavond in de Zandvoortse
alleen TZB dat voetbalde en recht sporthal Pellikaan: 18.00 uur Zandhad op de zege. Met vlotte combina- voort '75 D jun.-DSC '74; 18.30 uur
ties werd Ripperda op eigen helft Zandvoortmeeuwen B jun.-HBC 2;
vastgezet en Siebe Visser scoorde 2-1 19.00 uur TZB dames-FC '84; 19.45
en 3-1. Ripperda was verslagen en uur Trefpunt-Palet Entage; 20.40 uur
probeerde onder de druk vandaan te Cecils-EDO vet.; 21.45 uur Club Makomen. Dat gelukte echter niet en ritime-Car. Snoeks; 22.20 uur TZB 2TZB wist zelfs in de slotfase via een Zandvoort Noord 2.
doelpunt van Frank Vink naar 4-1 uit
Maandagavond in de Pellikaanhal:
te lopen. Een stand die de verhou- 20.45 uur Scandals-Carillon Boys,
ding in het veld juist weergaf, een 21.40 uur Zandvoort Noord 8-Zandsterk TZB dat Ripperda in de tweede voort '75 2; 22.20 uur Zandvoorthelft overklaste.
meeuwen 6-Halfweg 2.

Zandvoortmeeuwen

Noordhollandse kandidaten
Camel Trophy zijn bekend

Uitslag wedstrijd
Auto Strijder

Reddingsbrigade
wordt vijfde

ner), W. v.d. Mlje, J. Paap, S. Bos, G. Keur, G. Kraaijenoord. Fr. Burry
(begeleider), A. Stokman en G. Keur.
Zittend: S. Keunlng, J. Keuning, E. Bos, H. Lansdorp, J. Keesman en A.
Zwemmer.

veilinggebouw

WEEK

Tot l febr. a.s. op alle kleding
de witte zwaan
Op woensdag 27 januari, 's morgens om 9 30
uur in Veilinggebouw "De Witte Zwaan", Gasthuisplem to.v. deurwaarder H Ternoeven te
Haarlem
Er wordt geveild, zeer fraai meubilair, modern
en uit oma's tijd.
Vloerkleden, schilderijen, etsen, tuingoederen, porselein, glaswerk, postzegels en veel leuk klein goed, enz. enz.

ook op badmode.
VRIJBLIJVEND UITZOEKEN.

Badhuisplein 8 (Rotonde). Alle dagen geopend van 13.00-17.00 uur.

Kijkdagen

zondag 24 en maandag 25
januari van 10-17.00 uur.

Inlichtingen:

tel. 02507-12164
Veilingmeester
S. Waterdnnker

OOK OP ZONDAG!

Basis joggingpak, 70/30
katoen/polyester. Mt 62-80.
In wit, rose, blauw, mint en
geel. 19.75 NU 16.25

Uni of gestreept
overhemd,
65/35 pol./katoen
37/38-43/44.
25 75 NU 21.75

Meisjes-setje, 100% katoen.
Mt 104-164. Slipje vanaf 3.75
hemdje vanaf 4 75
Als set NU VANAF 7.25

NAAR EEN ANDERE SCHOOI: NAAR WELKE?
Speelkoffertje m rood
of geel. 17.75 NU 14.75

Katholieke Pedagogische Hogeschool
West-Nederland

WEER TOEKOMST
IN HET BASISONDERWIJS/
Kom naar de LA S ALLE!
Open dagen:
21 januari en 25 februari
ontvangst 13.00 u.

pabo de lo salie
Glipperweg 7, 2104 AG HEEMSTEDE,
023-280820

KIES EMACT, KIES VOOR EEN STUDIE m
HET LABORATORIUMORIDERWUS
(HLO/MLOI

Instituut

De Korte

Het Ir W. van den Broekinstituut van de Hogeschool van Amsterdam - kortweg de HVA organiseert een

WIM VAN DEN STRATEN

directeur
aangesloten bij de VAKOS,
N.V.v.V., V O.S. en de
V.O.V.
Een vertrouwd adres voor
de opleiding

schoonheidsspeciaiist(e)
pedicure
manicure
visagiste
make-up
sportmassage

op zaterdag 23 januari 1988,10.00-15.00 uur
voor belangstellenden in de studierichtingen:
HLO: - chemisch
- medisch
- biologisch

Roestvnj stalen pannen. Voor elektrisch
koken en op gas. Steelpan, 16 cm 0 2175;
fluitketel 29 75, kookpan 16- 20 cm 0 29.75-35.75;
koekepan, 24 cm 0 32.75. NU 5.- GOEDKOPER

MLO: - chemisch
- medisch
KMLO: - chemisch

ZATERDAG 23 JANÖAÜI

•x»
XX
XX

xx .yxx.-xxx
HOGESCHOOL
xxx xx :»:
x :x
xx
VAN AMSTERDAM i' i % / XX H*

GEMEENTELIJKE DAG-/
AVONDSCHOLENGEMEENSCHAP
VOOR VOLWASSENEN
Past. Roozenlaan 37,
1187 AM Amstelveen
Tel. 020-419822

STUDEREN?
EENS KIJKEN OF PRATEN!

Jg.

'S?

Uni badstof luierpakje, katoen/
polyamide Mt 62-98 Wit. 5.75
Rose, bleu of mint 625

nu 2 stuks
1.25 goedkoper.

^_

OPEN DAG

De open dag wordt gehouden in het praktijkgebouw aan de Gen. Vetterstraat 76, Amsterdam. Meer informatie, bel: 020-158290.

.SL

nu 3.25

^

23 januari 10 00-15.00 uur
Vraag gratis studiegids
NIC. Witsenstraat 5. 1017
ZE Amsterdam-C
Tel. 020-233994

^x.x«

Kokosmatten. Naturel:
40x70cm 1675
_ nu 13.25
50x80cm. 23.75
nu 20.25
Gekleurd'
40x70cm 18.75
_ n ü 15.25
50x80 cm 26.75
. nu 23.25
Scheerschuim. Inhoud 300 ml.

tetterode college ////j
prof chr school voor mdgoSmhno

250

telterodestraat 109
2023 xm haartem
'e! 023-26 J555/263685

V

nu 2 stuks 4.25

Blikjes kattevoer. O.a. sardines
en tonijn Inh. 180 gram. 1^
n ü 3 stuks 2.50

Hemax fosfaatvrij. Totaalwasmiddel. Met NWH- zegel. 2 kg

voorraadwagentje m zwart of
wit. 16.75.

6.75

V

V

nu 14,25

nu 2 pakken 11.25
WC-brü. 12.75

nu 14.25

^

___ nu 10.25

V

Bedrukt mterlock babyslaappak. 100% katoen. Mt 56/62 80/86 16.75
Belastinggids 1988. Voor het
invullen van de A, E en T-biljetten.
<9
8.25

WC-borstelgarnituur. 5.75
*
nu 4.25
Kleuren: wit en grijs
Zelfklevend tochtband. Div. profielen. 4- t/m 6.75
V
nu 25c goedkoper
Radiatorfolie. 4m x 50cm.

Pak met 30 compactluiers

17.75

5.75

*
nu 15.25
Glad radiatorfolie, 3m x 50cm.
8.75
*
nu 2.25

W

nu 2 pakken 10.25

Gekleurde kanvas fietstas. Met
leer versterkt en leren riempjes.
22.75

<9

nu 19.25

Voorgevormde, universele
automat. Voor achter en voor.
Met hakstuk. Blauw en antraciet.

HEMA

19.75
nu 16.25

V

Aanbiedingen geldig t/m 22 januari '88

Echt WaarVoorJe Geld

MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN: C.C.D. PART-TIME OPLEIDINGEN:
DAMES- EN HERENKAPPEN
BEJAARDENHELPENDE
BEJAARDENVERZORGENDE

(Civiele en Consumptieftechmsche Diensten)

I.N.T.A.S.

(Interim Algemene Schakelopleiding)
M.K. (Mode en Kleding)

GEZINSHELPENDE

OPEN HUIS:

informatie
PART-TIME OPL:

HOF VERKOOP JE

GEZINSVERZORGENDE

vr 29 januari 19 00-21 00 uur
za 30 januari 11.00-13 00 uur

EEN PAS VOLTOOID

AMSTEL

SCHILDERIJ

Algemene
Hogeschool
Amsterdam.

JL1;
IW

Dagelijks via 023-242947

WILTZANGHLAAN 60 1061 HC AMSTERDAM

bouwkunde
- algemene bouwkunde
- constructie
- uitvoering

weg- en waterbouw
- algemene waterbouw
- constructie
- organisatie

DINSDAG 2 FEBRUARI a.s.
Overdag op de Pastoor Roozenlaan 37 van 10 u. tot 16
u. 's avonds in het gebouw van de s.g. Snellius aan de
Startbaan, nr. 12, tel. 457050, van 19-21 u.
WAT HEBBEN WIJ U TE BIEDEN?
* Rijksgesubsidieerde dag- en avondopleidingen mavo,
havo, vwo.
* Studie per vak is mogelijk (deelcertificaten).
* Keuze uit vele vakken en vakkenpakketten:
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans,
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Wiskunde,
Natuurkunde, Scheikunde, Handelswetenschappen en
Economie, Tekenen en Kunstgeschiedenis, Textiele
werkvormen, kennismaken met de computer,
Nederlands voor anderstaligen.
* In Uithoorn ook Nederlands en Engels op
mavo-niveau.
* De kosten varieren van ƒ 135 (1 vak mavo) tot ƒ 390 (6
vakken vwo) op jaarbasis en zijn in twee termijnen te
voldoen.
HEBT U BELANGSTELLING? WIJ
ONTVANGEN U GRAAG OP 2 FEBRUARI a.s.

werktuigbouw
-

® STUURMAN KHV
(2 jaar)
Middelbare Zeevaartschool
Amsterdam

Nieuwe Vaart 5-9
1018 AA Amsterdam

Tel 020-242169

® SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE
© ALGEMENE
OPERATIONELE
TECHNIEKEN (S jaar)

Studenten aan de
Middelbare
Zeevaartschool
Amsterdam kunnen
gebruik maken van het
internaat Kweekschool
v d Zeevaart
Naast verplichte
studie-uren blijkt de
studiebegeleiding zeer
positief te zijn voor öe
studieresultaten

Wi| bemiddelen bi| het
zoeken naar
woonruimte

constructie
energie
productie
automatisering

Open huls

uu
O

z

g
uu
_i

Teneinde een vervolg opleiding
en/of een bijbehorende school te
kiezen kunt u met de
AMSTEL-h.t.s., zijn docenten en
opleidingen kennismaken op:
26 februari 1988 14.00-17.00 uur
19.00-22.00 uur
27 februari 1988 10.00-13.00 uur

CL

O Toelatingseisen
O Diploma HAVO, VWO of MTS met
< wiskunde A of B en natuurkunde in
Q het pakket.

9 MIDDELBAAR
MARITIEM OFFICIER

DIPLOMA A (3 jaar)
®

~
|

meer V Hartenjagers
Noors breigaren. Wol/viskose/
polyamide Bol over? Geld terug!
100 gram. 4.25

Aanvang cursussen
jan./feb. en aug./sept van
elk jaar.

Je maakt dan kennis met de studierichtingen
in praktijk en theorie. Je ziet het studiemateriaal en je krijgt voorlichting over je toekomstig
werk.

Kastje met 15 laden. In rood,
wit, grijs en blauw.
16.75 NU 14.25

(3 jaar)
STUURMAN KHV (2 ,aar)

9 SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEKHV(2,aar)

® GEÏNTEGREERD
SCHEEPSGEZEL
(1 en 4 jaar)

Middelbare
Technische School
voor ScheepswerMuigkundigen

Wij bemiddelen bij het
zoeken naar woonruimte

Verspronckweg 150
2033 BP Haanem
Tel 023-261496

Havenkade 55
1973 AK Umuiden
Tel 02550-14561

"NA ZL 'DTTTT'K/r De middelbare zeevaartscholen van Umuiden, Haarlem en Amsterdam zijn per 1
IVl/TLll.! l l JU lVJ. augustus 1937 gezamenlijk gestart met een 3-jarige opleiding tot Maritiem Officier.
s~*. -p -p j x-* T in O. De twee disciplines, Stuurman en Scheepswerktuigkundige, zijn samengevoegd in één
V»/! Jt" jLv_/lJLjJLl* nieuwe opleiding met een dubbele vaarbevoegdheid.

Informatieavond
9 juni 1988
vanaf 19.30 uur

Bereikbaarheid
Per trein:
via station Sloterdijk-station
01 Burg. de Vlugtlaan.

O

z
bouwkunde
g
weg- en waterbouwkunde ai
werktuigbouwkunde
CL
o
elektrotechniek
Q
chemische technololgle
o
partiële opleidingen

Per stadsbus:
lijn 21 heeft een halte voor de
school; de lijnen 15,18, 38 42 en 85
hebben een halte aan de
Wiltzanghlaan.
Per tram:
de lijnen 12 en 14 hebben eveneens
een halte aan de Wiltzanyhlaan.
Inlichtingen
Onze studentenadministratie staat
u gaarne te woord voor het
verstrekken van nadere inlichtingen,
prospectus e.d.
Tel. 020-821955.

Bezoekt ons open huis - Nu inschrijven!!!

enomeen comomaiie-Kiassen
ZAND VOORT - Het aantal geboortes in Zandvoort is de laatste jaren sterk teruggelopen. Het dorp 'vergrijst', kan men wel
stellen. Dit is uiteraard niet zonder gevolgen gebleven voor de
plaatselijke scholen, die te maken kregen met een daling van
liet leerlingen-aantal. Een oplossing om vervelende gevolgen te
voorkomen, vond men in het instellen van 'combinatie'-klassen,
een verschijnsel dat sinds een aantal jaren op bijna alle Zandvoortse basisscholen terug te vinden is. Voor menigeen een volkomen onbekend begrip, maar Hans Nijboer, directeur van de
ïannie Schaftschool, was graag bereid een tipje van de sluier op
te lichten.
door Joan Kurpershoek
De cijfers van de terugloop over dit
iaar zijn nog niet bekend, maar illusratief genoeg lijken die van de afgeopen twee jaar. Bedroeg het aantal
eêrlingen op de Zandvoortse basis,cholen in januari 1985 nog 1127, in
anuari 1987 waren dat er 1005. De
•erwachting is, dat het aantal in 1991
lerug is gelopen tot 912. Op basis van
onder andere de bevolkingscijfers
zal er dan echter volgens de prognoses een stabilisatie zijn opgetreden.
Die stabilisatie is op het voorgezet
onderwijs uiteraard iets later te verwachten. Hier rekent men op een
terugloop van 258 leerlingen in 1980
naar 122 in 1994.
Aangezien het aantal leerkrachten
op het basisonderwijs gebonden is
aan dat van de leerlingen, moest er
een oplossing gevonden worden om
•eel gedwongen ontslagen te voorkoinen en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Men kon echter
niet voorkomen, dat een aantal leercrachten parttime moest gaan wercen. Om een en ander op te vangen,
werden er op de meeste Zandvoortse
basisscholen combinatie-klassen ingesteld, op sommige scholen zelfs
voor alle groepen. Zo kan het dus
gebeuren, dat leerlingen van verschillende leeftijd en leerjaar bij eltaar in de klas zitten. Een in eerste
instantie wat vreemd lijkende oplossmg, waar de meeste ouders in het
begin dan ook onwennig en argwanend tegenover stonden, ook al ging
er uitvoerig overleg met hen aan
vooraf. De argwaan blijkt nu onterecht.
Het nieuwe fenomeen combinatieklassen blijkt goed te werken,
dankzij een uitgekiend programma,
dat wel flink wat inzet van de leerkrachten vergt. Voor elke dag opnieuw worden de lessen zeer nauwkeurig voorbereid. Zo is het mogeijk, dat twee groepen tegelijkertijd
binnen één klas tegelijkertijd met
hun eigen, afwijkende lesprogramma bezig zijn. Omdat waarschijnlijk
niet iedereen hiervan op de hoogte
is, moet voor de duidelijkheid nog

gezegd worden, dat de oude traditionele klassen l t/m 6 niet meer bestaan. Tegenwoordig is de basisschool onderverdeeld in de 'groepen'
l t/m 8. De groepen één en drie zijn
in feite de vervanging van de vroegere kleuterschool. Op de Hannie
Schaftschool zijn de combinatieklassen samengesteld uit de groepen
1/2, 3/5, 4/6 en (tweemaal) 7/8.
De leerlingen blijven meestal twee
jaar bij dezelfde onderwijzer of onderwijzeres. Het ene jaar met een
hogere groep in de klas, het volgende
jaar met een jongere groep, üiteraard zijn deze leerlingen en juf of
meester dan goed op elkaar ingespeeld, wat de taak van de leerkracht
ten aanzien van deze groep enigszins
verlicht, ten voordele van de nieuwkomers in de klas.

Zelfstandig
Het begin van de schooldag binnen de combinatieklas is meestal gezamenlijk en wat ongedwongen,
waarna de ene groep zelfstandig aan
het werk gaat. Meestal is dat met een
onderwerp dat eerder uitvoerig is behandeld, zoals bijvoorbeeld rekenen
of taal. De kinderen kunnen dit met
oefeningen of korte opdrachten in
praktijk brengen. Als zij problemen
hebben met één van de opdrachtjes,
dan kunnen zij met de volgende
doorgaan, of - als zij klaar zijn - op
een andere nuttige manier hun tijd
besteden. Een duidelijk voordeel
hiervan blijkt te zijn, dat de kinderen
beter en zelfstandiger leren werken.
Ondertussen kan de juf of meester
zich bezig houden met de andere
leerlingen, die dan uitleg en begeleiding krijgen in een ander vak. Daarbij komt, dat het groepje, meestal
ongeveer de helft van de klas, altijd
klein is, zodat aan ieder kind op zich
relatief meer aandacht besteed kan
worden. "Een duidelijk voordeel",
aldus schooldirecteur Hans Nijboer.
"Daardoor heb je voldoende gelegenheid, om alles goed uit te leggen en
uitgebreid op vragen in te gaan.

• Leerlingen van groep zeven en acht van de Hannie Schaftschool zitten in de klas van Hans Nijboer gewoon door elkaar.

Daardoor is ook het zogenaamde Remedial Teaching, extra aandacht
buiten de schooluren om, minder
nodig".

Helpen
Voor bepaalde vakken blijkt het
gunstiger, als slechts één van de
twee groepen in de klas aanwezig is.
"Dat geldt bijvoorbeeld voor aardrijkskunde en geschiedenis", verklaart Nijboer. "Voor dat soort lessen plannen wij het zo, dat de groep
alleen in het lokaal is, wat mogelijk
als de andere groep bezig is met gymnastiek of handvaardigheid. Die lessen worden gegeven door andere
leerkrachten en in andere lokalen.
Die uren moeten wij dan ook uitbuiten".

Al met al is de taak van de leerkrachten niet gering. Elke schooldag
vergt een degelijke voorbereiding,
om te zorgen dat de lesonderdelen
van de verschillende groepen elkaar
overlappen en de aandacht beurtelings over hen kan worden verdeeld.
Een zinvolle bijkomstigheid is, dat
de leerlingen elkaar soms helpen. Zo
staan bijvoorbeeld de oudere kinderen, die de stof al wat beter beheersen, vaak klaar om op hun eigen,
eenvoudige wijze uitleg te geven aan
hun jongere klasgenootjes, waardoor zij zelf de stof uiteraard nog
beter verwerken. Bovendien is hun
uitleg, door de eenvoud, soms zelfs
duidelijker en effectiever, al blijft de
leerkracht er natuurlijk altijd bij,
om de 'puntjes op de i te zetten'

Eigenlijk was een combinatieklas
niet echt nodig voor de twee hoogste
groepen van de Hannie Schaftschool, maar toch koos men bewust
hiervoor. Aan de ene kant, omdat de
leerlingen aan dit systeem gewend
waren, aan de andere kant omdat het
systeem zo zijn voordelen biedt. Genoemd zijn al de voordelen van kleinere groepjes en daardoor meer aandacht voor elke leerling, én de grótere zelfstandigheid. Daarnaast was
het mogelijk om bij de samenstelling
van de groepen, die deel uit gingen
maken van de combinatieklas, rekening te houden met de verhouding
tussen de leerlingen. Hiervoor werd
een zogenaamd 'sociogram' gemaakt, waardoor duidelijk werd welke kinderen goed met elkaar konden

Dat dit vooral met autosport te
maken heeft, ligt wel bijna voor de
hand. In de negen jaar dat Buwalda
als persvoorlichter op het Zandvoortse circuit heeft gewerkt, heeft
hij uiteraard veel contacten gehad
met de pers, wat nu duidelijk in zijn
voordeel is. Zo ook zijn ervaringen
tijdens de 'hektische' toestanden op
drukke dagen. "Tijdens Grand Prix
dagen liepen er wel achthonderd media-mensen rond, terwijl ik verantwoordelijk was voor de persvoorlichting". In die menigte moest Buwalda dus maar zorgen dat al die

mediamannen of -vrouwen hun gegevens kregen.
Door zijn loopbaan kent hij vanzelfsprekend een groot aantal mensen uit de autosportwereld. Maar
ook zij kennen Buwalda, wat al blijkt
uit de vraag vanuit verschillende
hoeken, of men gebruik kan maken
van zijn diensten als MAÏS. Sommigen moesten echter teleurgesteld
worden. Buwalda. "Ik blijf nog verbonden aan het Zandvoortse circuit
en daarnaast heb ik al vaste afspraken met enkele bedrijven, ik kan er
nu niet zo veel meer bij nemen. In
sommige gevallen is dat ook niet
goed, om vermenging van belangen
te voorkomen. Zo ga ik bijvoorbeeld
de media-begeleiding voor het Formule I team van Camel verzorgen,
en dan kan ik er natuurlijk geen ander sigarettenmerk bijnemen".
Een ander bedrijf waar Dirk Buwalda al afspraken mee heeft, is General Motors, inzake de rallysport.
Deze tak van autosport vormt voor
hem geen onbekend wereldje, omdat
hij zelf vroeger diverse rally's heeft
gereden. Onder andere de Tulpenrally en een wereldkampioenschapsrally in Canada, welke hij als zijn hoogtepunt ziet.

Foto: Bram Stijnen

e Dirk Buwalda

Allemaal gunstige factoren voor
het nieuwe begin van de tweeenveertigjarige Buwalda, die zoiets gedacht moet hebben als 'nu of nooit'.
Daarbij komt ook, dat hij nauwelijks
enige concurrentie heeft te vrezen
Enkele concurrenten zijn er wel,
maar aan zijn ervaring kunnen zij
met tippen, zo moet geconcludeerd
worden 'Een unieke positie en een
bijzonder goede start', zoals Dirk
Buwalda het zelf noemt. Het kan mderdaad bijna niet beter
JOAN KURPERSHOEK

Jaar begint goed voor Mario
ZANDVOORT - Het nieuwe jaar is voor Mario van der
Voet goed begonnen. Per l januari kreeg hij een vaste
aanstelling bij de gemeente Zandvoort. Menigeen kent hem
echter al als bode, aanwezig bij veel trouwerijen en vergaderingen.
De tweeéndertig-jarige Mario,
oorspronkelijk afkomstig uit
Haarlem, woont al twaalf jaar in
Zandvoort, is ondertussen getrouwd, en heeft twee kinderen
van 6 en 7 jaar. Al twee jaar en
drie maanden was hij werkzaam
bij de gemeente maar al die tijd
moest hij wachten op een vaste
aanstelling.
Deze maand was het dan zover.
'Een leuk verjaardagscadeau', alrinsMarin die precies op l januari
jarig is. Dat hij nu, na een lange
periode van onzekerheid, in vaste
dienst is gekomen, doet ook zijn
collega's, met wie hij goed kan
opschieten, een genoegen. 'Een
fijne collega', zo omschrijven zij
hem. Maar ook bij anderen die

regelmatig een bezoekje brengen
aan het Raadhuis, is Mario 'geliefd', terwijl het college en de afdeling waaronder hij valt, zeer tevreden over hem zijn.
Zijn vak oefent hij graag uit:
"Het biedt veel afwisseling, met
vergaderingen, huwelijken en recepties", legt hij uit. Daarnaast
verricht de bode wat klein onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden. Ook Mario's vrouw
is uiteraard verguld met de vaste
aanstelling van haar man. In tegenstelling tot - onregelmatig werk dat hij in vroeger tijden
deed, bijvoorbeeld als taxi-chauffeur in Zandvoort, is zij blij dat
hij 'nu eens op tijd thuis is'.

haar zullen onder andere de optre- leid worden door de Rio de Janeiro
dens aangekondigd worden van de Dancers en een groot show-orkest
bekendheden Anita Mcyer en Marco
De toegangsprijs is niet gering,
Bakker, terwijl ook het Jordaan Ca- ./100.-, maar daarmee heeft men dan
baret van de partij is. Een en ander ook tegelijkertijd een lot voor de lo
zal opgevrolijkt en muzikaal bege- terij. Deze kan best als klapper op de
vuurpijl gezien worden, want er zijn
maar liefst driehonderd prijzen, met
als hoofdprijs een auto Daarnaast
zijn er home-computers te winnen.
CD-spelers. televisies, fietsen en zo
nog meer waardevolle objecten De
kans dat men een prijs wint is dut.
een op drie, zo redeneert men al De
trekking wordt verricht door notarib
Weve, en na afloop is ei een aioot
Het is de vereniging er alles aan
bal
gelegen, om van het veertig jarig juUiteraard wordt door Z O V . dat
bileum een grandioos feest te maongeveer zestig leden telt. ook een
ken, en men is dan ook al lang bezig
jubileum-uitvoering gegeven Deze
geweest met de voorbereidingen. Dat
vindt plaats m de Haarlemse Stads
is zeker te merken aan het programschouwburg op 14 en 15 maart, aldus
ma, dat vooral op de avonduren is
voorzitter Jan van de Werff. Op het
gericht. De feestelijkheden beginnen
programma staat 'Eme Nacht m Ve
echter 's middags al met een gezellinedig' van Johann Strauss, dat
ge receptie van 15.00 tot 18.00 uur,
wordt uitgevoerd in een geheel nieu
waar iedereen, inclusief donateurs,
we kostumering. Als service worden
zusterverenigingen en andere genoextra bussen ingeschakeld, waarmee
digden, welkom is.
men vanuit Zandvoort naar de
De grote show in de feesttent, waar
schouwburg kan reizen
vier taps staan opgesteld, begint 's
De entree komt op /17.50 per
avonds om 20.00 uur en zal gepresenteerd worden door Willy Dobbe, be- • Ook Marco Bakker is present op het persoon Donateurs krijsen
mtonurn k o i t u m
kend als TV presentatrice Door feest van O.V.Z.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging
viert zaterdag 7 mei met een
groots opgezet feest haar veertig jarig bestaan. Op het 'Zwarte Veld', langs de Prinsesseweg, wordt een grote tent opgesteld, die ruimte biedt aan
tweeduizend personen. Het
programma biedt optredens
van bekende personen en groepen, en een loterij met als
hoofdprijs een auto.

Sfeer
En met zonder resultaat, want de
sfeer m beide hoogste combinatieklassen (met de groepen 7 en 8) is dan
ook uitstekend, beaamt Nijboer, die
zelf les geeft m een van deze klassen.
"De samenstelling is gemaakt na
ruggespraak met de ouders en er is
rekening gehouden met de ervaringen van onze collega's. En ik denk
tot ieders tevredenheid, want politie-agentje spelen is nauwelijks nog nodig en géén van de kinderen heeft
ons gevraagd, ook niet via de ouders,
om m de andere groep geplaatst te
mogen worden".

ZANDVOORT - Voor de
KNVB elftallen duurt de winterstop nog een aantal weken,
maar de voorbereiding om
daarna de competitie in topconditie aan te vangen is begonnen. Zandvoort '75 oefende
tegen Kennemerland en had
vooral in de eerste helft moeite
om in het ritme te komen. Kennemerland had toen de strijd al
beslist door driemaal te scoren.

Zandvoortse Operette
viert in mei veertig-jari
• Mario van der Voet is nu eindelijk ambtenaar in vaste dienst.

opschieten, of welke leerlingen teveel onrust bij elkaar opwekten.

Oefenwedstrijden Kostverlorenpark

Dirk Buwalda ruilt circuit in
voor een eigen onderneming
ZANDVOORT - Dirk Buwalda heeft na velen jaren het circuit verlaten om een eigen onderneming te beginnen. "Maar
ik laat het Zandvoortse circuit
niet in de steek", verklaart Buwalda, die zeer nauw bij de autosport betrokken blijft. Afgelopen maandag is hij officieel
gestart met zijn bedrijf Motor& Autosport Information Service (MAÏS), waarmee hij zijn
diensten aanbiedt aan bedrijfsleven en media.

Foto: Berlott

"Maar voor bepaalde vakken zitter de leerlingen van groep acht wel
bij elkaar en zo ook de kinderen van
groep zeven. De andere leerkracht
geeft dan bijvoorbeeld aardnjkskunde aan groep zeven, en ikzelf hetzelfde vak aan groep acht. Zo doen wij
dat met nog enkele vakken. Een bijkomend voordeel is, dat twee leerkrachten regelmatig met dezelfde
leerlingen te maken krijgen, waardoor je je een duidelijker beeld over
hen kunt vormen. Want samen zie
en weet je meer van de kinderen".
Dit overleg tussen de leerkrachten
blijkt zeer zinvol ten aanzien van de
begeleiding en het bepalen van de
schoolkeuze, dit laatste met name
met betrekking tot de oudere leerlingen.
Dat de onderwijsresultaten er zijn
mogen, blijkt onder andere uit berichten van de middelbare scholen.
De leerlingen die te maken hebben
gehad met combinatieklassen, blijken hoog te scoren en zeer zelfstandig te kunnen werken. 'Zij vallen op
door een goede werkhouding, een
prima huiswerk-attitude en een goede motivatie', zo kon men eind vorig
jaar van deze zijde vernemen. Het
niveau van rekenen en taalgrammatica ontlokte de mentor van een Kennemerbrugklas zelfs een compliment.
De combinatieklas blijkt dus een
prima oplossing te zijn, die bovendien uiteindelijk voor de leerlingen
zelfs voordelen heeft. Voor de leerkrachten is het wel heel wat harder
werken, binnen een uitgekiend rooster, terwijl de organisatorische kant
een fors beroep doet op hun flexibiliteit. Door de noodzakelijke, zeer
grondige voorbereiding van de lessen, en doordat het werk van de leerlingen niet meer tijdens de les kan
worden nagekeken, betekent dit dat
de werkdag absoluut nog niet ten
einde is, als de leerlingen naar huis
zijn vertrokken. Door het systeem
kan men het 'nakijkwerk' niet laten
liggen, maar moet dit juist nog dezelfde dag worden verricht. Daardoor kan men direct de volgende
ochtend op bepaalde onderwerpen
doorgaan, indien uit het werk blijkt,
dat deze nog niet geheel duidelijk
zijn.
Maar de leerkrachten van de Hannie Schaftschool doen het met plezier en hoewel er ook in de klas eff ectiever gewerkt moet worden, ervaren
zij deze vorm van lesgeven toch zeker ook als 'gezellig', zo beamen zij
zonder uitzondering. En dat laatste
lijkt ook te gelden voor de leerlingen.
"Maar je moet het onderwijs wél
echt in je vingers hebben, wil je een
combinatieklas kunnen runnen", aldus Hans Nijboer.

In de tweede helft kwam Zandvoort '75 beter m het ritme en was
goed tegen Kennemerland opgewassen. Nadat Kennemerland de voorsprong op 4-0 had gebracht was het
Rob Gansner die de verdiende tegentreffer voor zijn rekening nam, 4-1.
Zandvoortmeeuwen is in de competitie nog niet erg op dreef, maar
doet het in oefenweclstryden brjzonder goed Tegen eersteklasser ZFC
lieten de badgasten zien wel degelijk
tot een knappe partij voetbal m staat
te ziin In de beginperiode ging de
strijd vrijwel gelijk op maar toen Jos
van der Mey op bijzonder fraaie wijze de score opende was het met het
verweer van ZFC gedaan.
De Zandvoorters kwamen er
steeds beter m en alles lukte, wat in
de competitie niet lukken wil Ook
dan worden ei kansen gecreëerd
maar niet benut Nu wel en de ene
treffer was nog fraaier dan de andere. Mario van Meelen kogelde Zandvoortmeeuwen naar 2-0 en Jan Hein
Carree zorgde voor 3-0. In de slotfase
bepaalde Jos van der Mey de eindstand op 4-0. Begeleider Henk Kinneging ,,Het is ongebnjpehjk dat het
nu wel lukt en in de competitie niet
Nu konden we de kansen wel benutten Ik blijf erin vertrouwen en in de
tweede helft komen we positief naar
voren, daar geloof ik m De sfeer is
uitstekend, er wordt hard gewerkt
door de selectie en dan moeten de
resultaten wel komen"

Vervolg van pagina l
De bewoners van de Van Uffordlaan, voor wie de locatie 'een raadsel'
is, hebben direct een bezwaarschrift
ingediend. Men ontdekte dat het
ging om een café/bar en een restaurant met een
bebouwingsoppervlak
van 543 m:, en in hoogte variërend
van vier tot zeven meter. Het 'tumhuis' blijkt 40 m. lang te zijn. Het
gebouw moet bereikbaar gemaakt
worden via een 150m lange weg vanaf de Sophiaweg. Daarnaast omvatten de plannen een trim-cooperbaan,
dat wil zeggen een looppad met trimwerktuigen, door het Kostverlorenpark, en om ongewenste betreding
onmogelijk te maken, wil men rond
het park een hekwerk plaatsen
Volgens de bezwaarmakers zal een
en ander een ernstige aantasting van
het natuurgebied Kostverlorenpark
betekenen. Zij herinneren eraan, dat
de afgelopen jaren reeds diverse
wandelparken zijn verdwenen, maar
ook hoe moeilijk het is om opnieuw
een bos aan te leggen. Het Kostverlorenpark is nu het laatste park dat
Zandvoort nog bezit. Daarnaast
dacht men, dat het in de bedoeling
van de gemeente lag, geen nieuwe
horeca-vergunningen meer te verstrekken. Tijdens de hoorzitting
aangaande het bestemmingsplan
voor het dorpscentrum en het Circus Theater, kon echter uit de woorden van wethouder Van Caspel worden opgemaakt, dat er van een totale
horeca-stop geen sprake is Wel of
niet afgeven van een nieuwe vergunnmg blijkt af te hangen van de locatie
De bewoners van de Van Uffordlaan verzoeken het college, de bouwvergunning op formele gronden te
weigeren, omdat de aanvraag m
strijd is met het bestemmingsplan
Daarnaast dringt men erop aan, met
spoed een nieuw bestemmingsplan
voor dit gebied gereed te maken,
'met de opzet dit prachtige stukje
natuur voor Zandvoort te behouden'

Auto Versteege geeft punt weg
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie leed Auto
Versteege/ZVM het eerste punt'
verlies. Sca Gulls hield de
Zandvoorters op 3-3. Auto Versteege/ZVM blijft echter riant
aan de leiding in de Ie klasse.
In de eerste helit had Auto Versteege/ZVM het beste van het spel en
het leek er totaal niet naar dat een
punt zou worden ingeleverd. Met
goed zaalvoetbal werd Sea Gulls
vastgezet en dat bracht het team van
coach Eli Paap op een '2 O voorsprong Pieter Brune opende de score en in de volgende minuut was het
.weer laak Johnny Keur veroverde
de bal en ioleeute hin^t. UIMMM? Sea

Gulls spelers en maakte er 2-0 van
In de tweede helft gaf Auto Versteege/ZVM het heft geheel uit handen. De badgasten namen het wat te
gemakkelijk op en daardoor liep het
niet meer. Sea Gulls kwam terug tot
2-2, maar toch leek de winst m Zandvoort te blijven. Rob van der Berg
zette Auto Versteege weer op voorsprong (3-2) en schoten op de paal of
net naast voorkwamen dat Sea Gulls
op ruimere achterstand kwam. De
gasten verrasten echter door vlak
voor het einde de gelijkmaker te forceren. Een van richting veranderd
schot rolde in het Zandvoortse doel.
3-3. In de laatste minuut probeerde
Auto Versteege/ZVM tevergeefs alsno« de winst te pakken
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lystan Mqntego Estate 1.6 LS
sportieve combi

l iet uiterlijk van de/e Montego Estate
leeft iets sportiefs. veroorzaakt door on Ier andere de dakimperiaals. die de
engte van de auto ook nog eens acceniueren. De spatschennvcrbreders. die
loorlopen in de dorpelverbreders. verberken eveneens het sportieve uiterlijk
.•v enals de stootstrips over de zijkant, die
i\ioine parkeerschades moeten voorko'iK'n. Daarenboven loopt er over de hele
lengte een profiel dat naar binnen buigt.
Door sommige mensen wordt de Moniego daardoor "voorgedeukt" genoemd
naar ik vind het weer bijdragen tot een
Jigen ge^icht en tevens versterkt het het
';ige idee van de Montego Estate.
(.ielukkig is er weinig chroom of ander
-limmend materiaal gebruikt aan het
-Mericur maar zijn alle raamstijlen zwart
gehouden, waardoor een uitgebalan.•ccrde kleurcombinatie bereikt wordt
.lie bij het geheel past. De grote kunst>Iof bumper die naar onder doorloopt in
-•en spoiler. kan kleine aanrijdingen opi.mgen zonder dat we naar een plaat A erker hoeven en dat geldt ook voor de
ichterbumper. F.n laten we eerlijk zijn,
'o kan kunststof praktisch en mooi zijn
A ant metalen bumpers zien er altijd verI rommeid uit.
/.oals altijd bij zo'n soort carrosserie ver^ u i l t de achterkantenorm maar er is een
ifdoende ruitenwisser-installatie gemontcerd. die het zicht naar achter goed
-•n schoon kan houden. Alleen bij het
openen van de achterklep krijg je gauw
s ieze handen en dat Ls dan weer een naJeel van een station-model. Wanneer je
.>\ er de motorklep naar de voorruit kijkt,
mis je in eerste instantie de ruitenwissers,
/odat ik prompt dacht: dat scheelt dan
'net het fout parkeren want er is geen
plaats voor de bon maar helaas, ze zitten
keurig verzonken achter de motorklep
om gefluit van de rijwind tegen te gaan.
l )aar is dus goed over nagedacht, evenals
,)\er de verzonken portiervergrendels.
.illeen is het deurslot een beetje goed-

koop gemonteerd. Het enige dat ik te
wensen /ou hebben zijn een paar lichtmetalen velgen om het buitenbeeld echt
compleet te maken want de plaslik wieldoppen vind ik uil de toon vallen bij het
sportieve uiterlijk van deze Montego.

Opvallend detail
Ook van binnen Ls hij sportief en mooi
afgewerkt met als eeiMe opvallend detail
de grote hoofdsteunen, die ik zelf mooi
vind en bij deze auto passend maar voor
de kleine mensen onder ons wordt het
uitzicht naar achteren wel enigszins belemmerd. Het dashboard is saai maar wel
duidelijk en overzichtelijk met alle
noodzakelijke meters en lampjes.
Zelfs - en dat vind ik uit verkeersveiligheids oogpunt iets heel slims - is er een
lampje dat waarschuwt wanneer je er
een aanhanger of caravan achter hebt
waarvan de verlichtingsfunctie liet niet
doet. Dat lampje gaat dan branden, zodat nooit de uitvlucht te gebruiken Ls dat
u niet gemerkt hebt dat de achterverlichting niet in orde was.
Alleen een paar functies zoals de verwarming en de aanjager zitten verstopt
achter het stuur zodat het bedienen
daarvan een tijdje gewenning vraagt. De

Door Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

auto is geschikt voor zeven personen, dat
wil zeggen: de tweede achterbank biedt
ruimte aan twee kinderen en de gewone
achterbank aan drie niet te grote personen. Wanneer de achterbanken neergeklapt zijn is er een enorme ruimte om
spullen mee te nemen. Het is ook mogelijk om de achterbank in delen neer te
klappen. Dan zijn er drie a vier personen
mee te nemen en wat lange spullen.
Het rijden met de Montego is absoluut
niet spectaculair, daar is de 1600 cm3
motor niet toereikend voor. Het is een
motor die zijn uerk rustig en redelijk
zuinig doet. Wanneer we er de tijd voor
nemen, komen we aan een topsnelheid
van 165 km/h en voor de acceleratie van
O tot 100 km/h heeft de Montego 12,5
sec. nodig. Het brandstofverbruik valt
zeer zeker mee voor deze 1040 kg wegende stationwagen. Bij een normale
rijstijl is l op 13.5 goed mogelijk. Tijdens
de testperiode, waarbij van alles uitgeprobeerd wordt, hadden we een gemiddeld verbruik van l liter op 12 kilometer.
De wegligging van de Montego Estate is
goed te noemen. Hij is licht onderetuurd.
zodat hij zonder belading weinig last
heeft van zijwindgevoeligheid. Wanneer
er gewicht op de achterkant komt. dan
wordt de Montego iets staartlastiger wat
mijns inziens voorkomen kan worden
met andere schokdempers, zoals op de
2-liter zitten.

De nieuwe Toyota Corolla lijn, die dit
jaar op de Nederlandse markt zijn dcbuut beleefde. Ls onlangs uitgebreid met
een vijfdeurs Stalionwagon. De nieuwe
Corolla Stationwagon heeft evenals zijn
Conclusie
familieleden een eigen gezicht en koppelt een opvallende doelmatigheid aan
de typische Corolla stijl.
Het is een handige gebruikswagen, zowel Ten opzichte van zijn voorganger is de
zakelijk als privé, die redelijke prestaties nieuwe Corolla Stationwagon niet alleen
biedt en fraai is afgewerkt. De naam qua uiterlijk geheel vernieuwd. Ook de
"praatpaal-auto" lijkt alleen op het verleden te slaan want Austin Rover geeft
bij aanschaf van een van hun producten
een pas en een telefoonnummer voor
hulpverlening onderweg, dat dag en
nacht bereikbaar is. zeven dagen lang.
Onder bepaalde omstandigheden worden ook verblijfs- en hotelkosten vergoed en zelfs in sommige gevallen een
vliegreis. En dan moetje zeker zijn van
je product of zou dat de reden zijn van de
toch erg forse prijs van ƒ 30.900.-'.'

techniek is nieuw en vooruitstrevend.
Voorwielaandrijving, rondom onafhankelijke wielophanging en multiklcppentcchniek zetten in de stationwagenmarkt
nieuwe maatstaven. Voor de Corolla
Stationwagon betekenen deze nieuwigheden dat hij in zijn marktsegment een
bijzondere positie inneemt. Stijl, doelmatigheid en prestaties vormen een
harmonisch geheel en bieden de veeleiscnde moderne automobilist niet alleen

Dwars voorin geplaatste viercilinder
S-motor. Cilinderinhoud 1598cm3.
Boring x slag 76.2 x 87,6 mm. Compressieverhouding 9,7:1. Max. vermogen 61 kW bij 5600 omw/min.
Max. koppel 129 Nm bij 3500 omw/
min. Elektronische ontsteking.
Voorwielaandrijving. Wielophanging
voor McPherson met schroefveren.
Wielophanging achter semi-onafhankclijk met schroefveren. Torsiestabilisator voor. Schijfremmen
voor. trommels achter, bekrachtigd,
remdrukbegrenzer achter.
Velgmaat 5JI3. banden 165 SR 13
Besturing tandheugel.
Lengte" 447 cm. breedte 171 cm.
hoogte 144 cm. Wielbasis 257.1 cm.
Spoorbreedte voor 146.5 cm. achter
143.9 cm. Draaicirkel 10,50 m.
Massa 1040 kg. Max. aanhanggewicht 900 kg geremd. Inhoud brandstoftank 50.5 I.

Prestaties:

ƒ 30.900.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 539.- tot ƒ 558,- per
jaar.

ASOP/NAMS
*
*
*

De prijzen van de nieuwe Corolla's Stationw.mon bedrauen per l januari I 9 X K
ƒ 26.395.-voorde 1.3 XL. ƒ 27.695.voor de l.6 XL en ./' 30.795.- voor de
l." XL Diesel, incl. B.T.W. Inmiddels Ls
ook de Commercial uitvoering op grijs
kenteken met geblindeerde achterste
zijruiten leverbaar.

EEN ANDERE
BECAM maakt

* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
looptijd
netto
eff.
eff.
looptijd
* Snel en diskreet binnen 4 uur
in handen 48 mnd.
rente
rente
60 mnd.
geregeld
5500143 18
12 0
12 0
1 20 65
* Vrije besteding van het geld,
7500195 28
164 32
12 0
12 0
geen onderpand
10500 268 28
109
109
225 12
15000 333.26
321 60
10 9
10 9
* Kwijtschelding bij overlijden
20 000 511 02
428 80
10 9
109
* Lopende leningen meestal geen
35000.889 64
745 64
106
10.6
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,-en ƒ 50.000,en verschillende looptijden mogelijk.
* Wij verzorgen tevens doorlopende
' tarieven v a
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel B E e ^ M : v : -::
05270-16991*

Geld:

Planciusstraat 11 - 1013 MD Amsterdam
Tel. 020 - 22 74 47
AANVANG SEPTEMBER A.S.
Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG)
Dagopleiding medisch secretaresse
Avondopleiding medewerk(st)er medische administratie,
met vervolg tot medisch secretaresse
Hematalogisch routine- en ECG-assistent(e).

comfort en rijple/.ier maar ook praklische laadruimte.

Techniek

Topsnelheid 165 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 12.5 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test I op 12.

Éénjarige
beroepsopleidingen

ICRO

Autonieuws

Stationwagon
nieuwe Corolla

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 28, 8304 AZ Emmetoorcl

* Te koop wandmeubel, palissander, hxbxd: 175x220x45
cm, veel opbergruimte, prijs
ƒ100 Tel. 15830.
T.H. GEVR. IN ZANDVOORT
1-pers. kamer of etage voor
werkende j.dame. Tel. 20187.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
*
b.g.g. 023-381378.
• Reflectanten op adverten- * T.k. 3 h.houten ramen met
ties onder nummer gelieven glas, 2x1.20 bij 77.5, en
ervoor te zorgen dat het num- 1x1.20 bij 79, prijs ƒ200. Tel.
mer in de Imker-bovenhoek 13181, na 18 uur.
Woninggids van Zandvoort
op de envelop staat vermeld
SUCCESVOLLE KLEINE
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Ordermakelaars o.g.
\DVERTENTIES VOOR DE
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
Tel. 02507-12614
Ö.VM
ZAKENMAN EN PARTICULIER
voorkomt vertraging in de be'licro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worhandeling.
3 SuperShots p.d. 50 et p.m.
en gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter* Aan komen lopen, omg. * Dame, 60 jr, zoekt leeftijds- Rechtstreekse import
uit
'ootten.
Staringstraat: zwart poesje eno(o)t/e voor skivakantie, USA: topkwaliteit Naturest
* T.k.
hockeyschaatsen,
'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis met witte sokjes en wit befje.
r o nr. 798-75705 bur. v.d,
waterbedden
bruine schoen, maat 44/45,
'licro's op de pagina „MICRO'S",
Inl.- tel 16151.
blad.
Hydr. gestabiliseerd. Geh. prijs ƒ45. Tel. 02507-19957.
'laatsing is mogelijk m de volgende editie,
Aangeb 3-k.flat, ƒ240 p.m., * De voorbereidingen voor compl. incl. verw. en ledikant,
andvoorts Nieuwsblad ƒ 0.35 per millimeter,
Haarlem Gevr. Vi-k.womng, de ludieke zeepkistenrace geen ƒ4000, maar slechts T.k. m nieuwstaat 2-deurs
'.uitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Zandvoort. Tel. vr.-za. na 18 zijn in volle gang. U kunt zich ƒ1750. 15 j. fabrieksgarantie. HANGKAST met laden, 180x
i kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of uur: 023-363953.
nog opgeven op tel.nr. 16371 Telefoon: 023-292693 - 02290- 110x60 (Oisterwijk meubel),
ƒ 1500. Tel. 17133.
?977-28411 of afgeven of zenden aan:
of 13194.
37151, b.g.g. 04754-6240.
*
Aangeb.
surfplank
met
zeil
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand* T.k. kinderwagen, met klei+
toebehoren,
in
goede
*
Elke
maand
een
leuke
voort.
ne wielen, wipstpel, autostaat
Tel
17994
voordelige
excursie
bij
de
Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
stoel, loopstoel, i.g.st. Tel.
AA Uithoorn.
* Aangeb wegens omstan- Verg. Vrouwen Van Nu Word
MAATKLEDING EN
17030.
digh lieve huisel. gester. ook lid of bel voor informatie
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
VERANDERWERK
met nr. 14462.
T.k. VOLVO 66 DL met sunBadhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- poes. zwart/wit, niet bij kmdeTel. 18599, Corn. Slegersstr 2. roof, APK-gekeurd, bj. '77,
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- ren, zeven jaar Tel 12815. * Gevr fl. hulp i.d. huish., Geopend: dinsdag t/m zaterslechts 85.000 km. Prijs
veens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
AANGEB. WOONRUIMTE. uitsl. iemand die nog plezier dag van 10.00-14.00.
ƒ 1000. Tel. 16548.
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Beneden' douche en keuken erin heeft iets goeds te doen,
TE HUUR AANGEBODEN * T k. wit 3-dlg wandkast,
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- Boven- woon en slaapruimte do.-of vnj.ocht.,9-12uur, loon
GARAGE
rond wit tafeltje met glazen
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Huur ƒ 550 p m all-in. Br. o. nr ƒ 12,50 p.u. Afspr. tel. 13658.
Fenemaplein. Tel. 19357.
plaat en kleine k.tafel, 108x68
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 798-75706 bur. v d. blad.
TE HUUR GEVRAAGD
cm en schuifdeuren. Tel.
bode, De Nieuwe Weesper. Muider Post, Flevo Parool en
BONTMANTELINRUIL
GARAGEBOX
15727.
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.84 per millimeter.
Tegen (kleine) bijbetaling
Tel. 13675.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
* T.k. zogenaamde ropkexcl lichtgew nappa/lamInformatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- my's ook voor heren bontgev.
Te huur
stoel (eiken) ƒ 10; geriefelijke
coinbinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- regenmantels
fauteuil ƒ 10. Tel. 19098.
winkelpand
Prachtige gediplomeerd hondentrimster
ren verkriiqbaar.
2
bontcollectie.
Repareren,
mo±
80
m
in
de
Zijdstraat
AalsTotale leegverkoop
Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Friedhoffplein 10
derniseren Bel v afspraak of
meer, zonder bovenwoning.
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
2042 B N Zandvoort Informatie: N. A. Dames, Zijd- Tot 1 febr a.s. op alle kleding
documentatie 020-233488
75% KORTING, ook op badBIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
Tel.02507- 12773 straat 41, 1431 EA Aalsmeer. mpde. ALLES MOET WEG!
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
Tel. 02977-24625/28460.
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hieivoor wordt
Vrijblijvend uitzoeken.
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
•*• Te koop aangeboden bre- Salon de Mode Cecile
Kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo* Help de Polen Stuur eens de sportvelgen met band Badhuisplein 8 (rotonde). Alle
jth opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
een voedselpakket! Geen voor Mini, ƒ 150. Tel 18289. dagen geopend van 13.00•zorgklachten), of zenden aan:
adres9 Dat hebben wij voor u! * Te koop Brother breima- 17.00 uur. Ook op zondag.
Videotheek
'Dombo'
Inl.' tel. 02907-5235
chme, z.g a.n., in koffer met Uw overhemden gewassen
sntrale orderafdeling Weekmedia,
Corn Slegersstraat 2B
ace., ƒ200. Tel. 02507-14491.
ostbus 122,
Honda
Accord,
3-drs.
1983,
en gestreken ƒ3,50. Alleen
Tel 02507-12070
DOO AC Amsterdam.
autom, radio, schuifdak, * Te koop gevraagd auto- strijken ƒ 1,50. Fijnwasserij
1 film ƒ 5// 7,50 p d
e sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaati.z g.st., APK-gek. 18698.
stoeltje met ligstand, spijlen5 films ƒ 25 p week
ng in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi* In Biblio en Cult. Centrum bedje, wit. Tel. 18160.
Verhuur movie-boxen
,'kaart.
ligt een leuk en interessant * Te koop haardstel, blaas- Hogeweg 55-zw, tel. 16262,
boekje over Zandvoort en balg, vonkenscherm; bielzen ma. t/m don.: 5-6 uur.
haar Kostverlorenpark dat tafel, Oisterwijk; boekenkast Voor al uw behang- en witweer in gevaar is, ƒ 15.
Tel. 15295, na 18 uur:
In januari/februari starten de avondopleidmgen'
werk. Tel. 02507-18980.
JOMPUTERBOEKHOUDEN MKB, ETALEREN, MIDDEN
JANUARI AANBIEDING
* Te koop koelkast, met 3- Voor sept.-okt. ervaren manSTAND, RECLAMESCHHRIFT en TEKSTVERWERKING
sterren vriesvak, Bauknecht, nequin-verkoopster gevr. BoZonnestudio
2 jr oud, overcompleet we- ven 35 jaar. Confectiemaat 40
COUPEUSE/
PASSAGE 42
Ondernemerscollege Amsterdam
MODEONTWERPSTER
Zonnebank met gezichtsbrui- gens inbouwkeuken, prijs of 42, voor 2 a 3 dagen per
K Klinkenbergstraat 1/hoek Jan Tooropstraat, 1061 AH
heeft
tijd
orn
de
leukste
moweek. Tel. 023-243200.
ner, 20 mm., ƒ7,50. Dubbel- ƒ300. Tel. 16550.
Tel. 020-119925 of 02907-2701
dellen naar maat en eigen gezichtsbruiner,
15 min., * Te koop langlaufschoe- * Wie o wie heeft in de Brugontwerp voor u te maken, ook ƒ 8,50. Lichaamssnelbruiner, nen, mt 41; eiken schommel- straat een zwart met bleu
veranderwerk Voor alle leef- 40 min., ƒ35. Passage 42, stoel. Tel. 02507-16336.
strepen Casio horloge gevontijdsgroepen en maten.
Zandvoort, 02507-12500.
den? Maruf Koster, tel. 12013
Tel 02507-17370.
* Ook de jeugd van ZandZonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl BTW
WONINGRUIL: AANGEB. 4VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film voort schaakt bij de Zandkamer maisonette in Diemen.
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom
v a / 5 per dag, 5 films ƒ 25 voortse Schaakclub ledere
GEVRAAGD eengezinswon,
per week Corn Slegersstr donderdagavond in het GeFITLINE NEDERLAND B V
of flat met lift m Zandvoort
3
opuherenstraat 7 - ROELOFARFNDSVFEN • Tol 01713 6T)0 2b tel 02507-12070
3 HotShots p.d. 50 et p.m. Tol n°n nn""-""! <
meenschapshuis
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein
Tel. 14534

GRATIS

* Dream *

Line
06-320322.30

e

Silhouettes

&&»&&

* Te koop Nova mmiwash
super 2000, met trommel, in
prima staat, ƒ 50. Tel. 17482.
Te koop PEUGEOT 504 Tl, bj.
1979, APK-gekeurd.
Prijs
n.o.t.k. Tel. 16829, na 18 uur

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Te koop TENTHUISJh +
SL.HUISJE, ± 30 m2, 4-pers.,
Camping Bakkum. Tel. 02526755535 of 02507-16793.

* T k eenpers, divanbed,
met matras, ƒ40; bromfiets* Te koop racebaan, compl., helm, nieuw, ƒ 30; ovale kopezonder auto's, prijs ƒ 12,50; ren gangspiegel ƒ30; antiek
surfschoenen, mt 38, ƒ 12,50; bureautje ƒ 155. Tel. 14632.
salontafel ƒ10. Tel. 02507- * T.k gloednieuwe 27 MC
17503.
SWR-meter, elektr. voeding,
* Te koop Silver Cross bug- tevens een zelfbouwvoeding,
gy met verharde rug, slaap- erg mooi en profesioneel, alle
stand en voetenzak, ƒ 65. Tel. prijzen n.o.t k. Tel. 16461
17482.
• Uw advertentie voor de ru* Te koop
skischoenen, briek ONDERHOUD, REPAmerk Nordica, maat 38, in RATIE, DOE-HET-ZELF kunt u
zeer goede staat. Tel. 12225. zowel schriftelijk als telefoT.k. ADAM FAMILY COMPU- nisch opgeven Het telefoonTER SYSTEEM. Bestaande nummer van Weekmedia is
uit: tekstverwerker, cassette- 020-562.6271.
drive, joystick, printer, ge- • Uw rubrieksadvertentie
schikt voor normaal papier. kunt u opgeven via tel.nr. 020Vr.pr. f800. Tel. 18536.
562.6271 van Weekmedia

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

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

GRATIS

5 REGELS

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

Voorbeeld:
T e k o 0 P b r u id s |a po n , mt
*
3 8 J
m0d
s a 1 o n t a f e 1 ; 1 e uk e
r i e t e n s t 0e 1
T e 1
0 2 0 - 1 11 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

't Kreukeltje

Zonnehemels v.a. ƒ 450

* Pour *
Tol
06-320320.05

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode: .

.

.

Plaats: .

.

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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De luchtvaart biedt een groeiend aantal mensen werk. Schipjhol gaat de komende jaren versneld uitbreiden, zodat meer
vliegtuigen en passagiers van de luchthaven gebruik kunnen
maken. Dat heeft een toename van het aantal Schipholwerkers
tot gevolg. De luchthaven verwacht een toename van 10.000
banen tot het jaar 2000, boven de huidige werkgelegenheid van
zo'n 35.000. Goede perspectieven dus voor wie een baan zoekt in
de luchtvaart.

dig. Omdat de KLM veel vliegers
wegzuigt bij de chartermaatschappijen, die op hun beurt de kleinere
maatschappijtjes 'plunderen', bestaat ook daar vraag naar vliegers.
En dat terwijl er in vrijwel alle sectoren van de luchtvaart groei is. De
twee voornaamste opleidingen voor
verkeersvliegers in Nederland zijn
de Rijksluchtvaartschool (ELS) en
1750 mensen in dienst en wel 550 de Nationale Luchtvaartschool
door René de Leeuw
functie-omschrijvingen." De NVLS' (NLS).
doet inderdaad van alles: het onderDe opleiding voor steward(ess)
j Menig kind droomt over een toe houden van parken, brandweer- en wordt door de luchtvaartmaatpolitietaken,
informeren
van
het
jkomst in de luchtvaartsector. Vlieschappijen zelf verzorgd. Tot voor
iger en stewardess zijn de traditione- publiek, de gang van zaken op het kort kon de KLM putten uit spontalle 'droomberoepen'. Voor veel jon- platform regelen etc. etc. Er is een ne aanmeldingen om in de behoefte
igens begint interesse in de lucht- eigen opleiding voor politie en te voorzien. Als gevolg van de snelle
jvaart als hobby: verzamelen van fo- brandweer. Verder zijn er opleidin- groei is de KLM nu weer aan het
to's en boeken, het bouwen van gen voor stationscontroleur, mars- adverteren geslagen. De eerste rond
modellen of het met verrekijkers haller, platformverkeersleider en leverde 2000 gegadigden op, en hoe'bestoken' van het luchtverkeer. personeel voor de afdeling inlichtin- wel de meesten aan de standaardeiSommige luchtvaartcarrières zijn gen. De opleidingseisen verschillen sen voldeden wat betreft opleiding,
zo begonnen, maar een voorwaarde per functie. Er wordt geworven op kwamen er slechts 280 door de selecmomenten dat er behoefte is.
is het beslist niet.
tie heen. De belangrijkste reden
De werkgelegenheid op Schiphol
voor afwijzing blijkt het algemeen
as enorm veelzijdig. Naast typische Vliegers
beschaafd Nederlands. Velen blijjuchtvaartberoepen als vlieger, steHet vliegersvak biedt het perspec- ken niet goed te articulieren of binkvardess, vliegtuigmonteur, lucht- tief van vorstelijke salarissen. Als je nensmonds te praten. Dat laatste
len ruimtevaartingenieur, luchtver- KLM-gezagvoer der van een Jumbo bevordert de communicatie tussen
:eersleider, afhandelaar, vogel- Jet kan het salaris oplopen tot 3 ton passagier en cabine-personeel in
kvacht, etc. zijn er tal van functies, per jaar. Of dergelijke bedragen te een rumoerig vliegtuig niet. Ook
jdie je overal tegenkomt: schoonma- handhaven zijn in een toekomst van dialecten kunnen problemen ople' :er, telefoniste, secretaresse, chauf- deregulering en toenemende con- veren. Verder blijkt verplegend perfeur, arts, computerprogrammeur, currentie staat te bezien, maar vlie- soneel hoog te scoren bij de selectie.
bolitie-agente, marechaussee en ger zal altijd een behoorlijk betaalde Deze mensen beschikken over de
Uouane-beambte.
juiste mentaliteit, die nodig is voor
baan blijven.
S Hoe veelzijdig de werkgelegenheid
Momenteel is er grote behoefte dit werk.
bp Schiphol is, blijkt uit de woorden aan verkeersvliegers. De KLM heeft
Andere luchtvaartmaatschappijwan een woordvoerder van de NV er in verband met expansieplannen en, zoals Martinair en Transavia
Luchthaven Schiphol: „Wij hebben de komende jaren heel wat extra no- hebben hun eigen opleidingen voor
stewards en stewardessen. Transavia verzorgt vier of vijf opleidingen
per jaar met elk rond 25 deelnemers.
Verder worden daar zo'n 40 grondstewardessen per jaar in opleiding
genomen.

e Verkeersleiders aan het werk achter hun radarschermen en computers.
Archieffoto Luuk Gosewehr

wiskunde, engels en natuurkunde.
Voor wie in militaire dienst verkeersleider is geldt een maximum
van 32 jaar. Mensen met havo-diploma's, die goede resultaten behaalden voor de genoemde vakken en
een hbo beroepsopleiding (bij voorkeur HTS) hebben gevolgd, maken
eveneens een kans. Stuurlieden op
de grote handelsscheepvaart maken
eveneens een kans, omdat kennis
van navigatie van groot belang is.
De keuringen zijn vergelijkbaar
met die voor vliegers. Wie de voorrondes 'overleeft' krijgt eerst een
theoretische opleiding van een half
jaar bij de Rijksluchtvaartschool op
Eelde. Daarna volgt een opleiding
van twee en een kwart jaar tot algemeen verkeersleider en van ruim
tweeëneenhalf jaar voor wie bij de
plaatselijke of naderingsverkeersleider wil werken. Het percentage
geslaagden is ongeveer 35 procent,
wat inhoudt, dat van elke opleidingsronde die met tien man begint
er drie of vier daadwerkelijk verkeersleider worden. Soms worden
meerdere opleidingsrondes naast elkaar gestart, afhankelijk van de
vraag en van de mogelijkheden om
instructeurs, die ook zelf verkeersleider zijn, hiervoor vrij te maken.
Eurocontrol, dat een luchtverkeersleidingscentrum heeft in Maastricht verzorgt eigen opleidingen in
Luxemburg. Hiervoor gelden vergelijkbare eisen als bij de RLD.

• Schiphol: de komende twaalf jaar 10.000 banen meer verwacht.

langrijke rol en goede resultaten bij
deze vakken tijdens de vwo-opleiding zijn onontbeerlijk. Het is een
studie voor doorzetters, want zij
wordt gerekend tot de zwaarste universitaire studierichtingen. Het
percentage studenten, dat de studie
niet volbrengt, is hoog.
In Haarlem heeft de Hogere Technische School (HTS) een afdeling
Vliegtuigbouwkunde. Afgestudeerden gaan aan het werk als bednjfsleider, ontwerper/constructeur van
vliegtuigonderdelen en boordwerktuigkundige. De opleiding duurt
vier jaar, waarvan één praktijkjaar
in het bedrijfsleven. Er zijn verschillende specialisaties mogelijk. De
vooropleiding is in beginsel havo.
De 'Anthony Fokkerschool' in
Den Haag is een Middelbare Technische School. Deze MTS heeft drie
afdelingen, die leerlingen afkomstig
van mavo of lts (15-19 jaar) voorbereiden op technische vakken in de
luchtvaartsector: vliegtuigtechniek
(vooral gericht op onderhoud), elektronica en instrumententechniek.
Ook deze opleiding duurt drie jaar
(plus praktijkjaar).

Foto NV Luchthaven Schiphol

van het leerlingwezen en resulteren
in landelijk erkende diploma's. Gegadigden mogen niet ouder zijn dan
18 jaar. Ze moeten in het bezit zijn
van het diploma LTS (B- of C-niveau) of Mavo met wiskunde. Enkele jaren Havo of één of meer jaren
MTS kunnen eveneens tot toelating
lelden. De primaire beroepsopleiding duurt in beginsel twee jaar Er
wordt gewerkt volgens vier dagen
praktijkopleiding met aanvullende
theorie. Eén dag per week bezoekt de
leerling streekscholen. Fokker is lid
van regionale stichtingen, waarin
bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties
samenwerken.
Wie bij de bedrijfsschool komt,
treedt in dienst zo'n stichting. Tijdens de opleiding is er een opleidingsvergoeding van 300 gulden per
Techniek
maand - nog geen volledig salaris.
Luchtvaart heeft alles te maken
Wie de bedrrjfsschoolopleiding met
met techniek. Je vindt er technici
goed gevolg doorloopt is niet autovan ingenieur tot monteur. Hun
matisch verzekerd van een baan bij
werkterrein ligt bij bedrijven als
Fokker. De vliegtuigfabriek streeft
Fokker, waar vliegtuigen worden
dat wel na, maar als er onvoldoende
ontwikkeld, gebouwd en onderhouplaatsingsmogelijkheden zijn, beden en bij de KLM, waar duizenden
middelt de regionale stichting bij
mensen werkzaam zijn bij de techhet vinden van een arbeidsplaats elVerkeersleider
nische dienst, die ervoor zorgt, dat
ders. De huidige problemen bij FokEen andere typische luchtvaart- de vliegtuigen van de nationale
ker zullen voor de bedrijfsschool
functie is luchtverkeersleider, een maatschappij zelf, maar ook die van Bedrijven
waarschijnlijk geen al te ernstige
beroep waarvan betrekkelijk weinig maatschappijen uit alle delen van
In het bedrijfsleven zelf zijn tal gevolgen hebben. Wie de bedrijfsmensen nodig zijn. De opleiding de wereld, luchtwaardig gehouden van opleidingen te vinden. Zo be- school
doorloopt komt meestal in de
wordt verzorgd door de Rijkslucht- worden. Ook andere maatschappij- schikt Fokker over een eigen be- produktie
en daar bestaat nog
vaartdienst, waarvan de Luchtver- en hebben hun eigen technische drijfsschool, die momenteel 185 leer- steeds een grote
behoefte aan goede
keersbeveiling (verkeersleiding) een diensten.
lingen telt. Op Schiphol leidt deze vakmensen.
onderdeel is. De werving geschiedt
De 'hoogste' opleiding is de Tech- school op voor vakken als: machinevia advertenties, die jaarlijks in de nische Universiteit in Delft, waar bankwerker, verspaningstechnicus, Onderhoud
vijf grootste landelijke dagbladen een aparte afdeling Luchtvaart- en vliegtuigbouwer (hout, kunststof of
Vliegtuigen bouwen is één. Ze
worden gepubliceerd. Dat levert per Ruimtevaarttechniek bestaat. Hier metaal), monteur elektrische vlieg- moeten ook onderhouden worden.
keer een stapel brieven van 700 of wordt je opgeleid voor vliegtuig- tuiginstallaties,
industrieschilder, De KLM beschikt over een omvang800 brieven op. Daarvan blijven er bouwkundig ingenieur en na het af- vliegtuigbekleder. Daarnaast is er rijke technische dienst voor het
na selectie per opleiding tien over. studeren mag je 'ir' voor je naam een reeks voortgezette opleidingen. vliegwaardig houden van de eigen
De toelatingseisen zijn: leeftijd 20 zetten. Wiskunde en natuurkunde
De Fokker beroepsopleidingen vloot en die van tal van andere
tot 26 jaar en een VWO-diploma met spelen vooral de eerste jaren een be- vinden plaats volgens het systeem maatschappijen. Op deze terreinen

Stewardess vraagt zich niet af:
wat moet ik vandaag aantrekken?

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

We spreken de Amstelveense Marieke van den Oort (22) op Schiphol-Oost op de dag dat ze hoort dat
ze geslaagd is voor de stewardessen-opleiding van de KLM. De volgende dag zal haar de 'wing' worden opgespeld, waarmee ze volwaardig lid geworden is van het
KLM cabine-personeel. Haar eerste reis - naar Turkije - staat voor
enkele dagen later in de dienstregeling.
Voor Marieke was stewardess worden
geen specifieke meisjesdroom. „Ik wilde
eerst fysiotherapeut worden, omdat
cccdankzij zulke mensen een afwijking
aan mijn rug helemaal is hersteld. Maar
daarvoor moest ik ook wiskunde en scheikunde doen en die vakken lagen me niet
zo. Uiteindelijk ben ik na de mavo naar de
meao toerisme gegaan in Zwolle, waar ik
toen woonde." Aansluitend deed ze bedrijfsopleidingen Interhostess en Intercollege, waarmee ze in de reiswereld belandde. „Ik heb vervolgens onder meer zes
maanden gewerkt als standplaatshostess
m Dubrovnik in Joegoslavië en daarna
als hotelreceptioniste in Utrecht. „Van
een KLM-purser hoorde ik dat er bij de
KLM mogelijkheden waren om stewarcless te worden. Je hoorde altijd, dat het
nauwelijks zin had om je hiervoor aan te • Marieke van den Oort op Schiphol.
melden, omdat het aantal sollicitanten zó pluimage. „In mijn groep waren er zes
groot is dat je toch geen schijn van kans verpleegkundigen," verklaart Marieke
maakt. Maar toen ik die purser gespro- van den Oort. „Verder onder andere een
ken had ben ik er heel bewust naar toe secretaresse, mensen met universitaire
gaan werken. Ik bleek aan alle eisen te opleidingen, onderwijzers, en mensen uit
voldoen: opleiding, talenkennis en leef- het reiswezen, zoais iemand van de hoteltijd. Ik besloot het er op te wagen en het school en met een ANVR-bedrijfsopleilukte."
ding."
Marieke van den Oort solliciteerde inNa de opleiding, die als gevolg van de
derdaad op een heel geschikt moment. De strenge voorselectie maar weinig afvalKLM had zo'n tien jaar geen enkele moei- lers kent, biedt de KLM een contract voor
te hoeven doen om gegadigden voor het vijfjaar. Daarna krijgt men de keuze tusvak van steward(ess) te vinden. Stapels sen een vast dienstverband en de mogespontane sollicitatiebrieven leverden lijkheid te vertrekken met een premie in
steeds voldoende geschikte kandidaten de vorm van een groot geldbedrag ineens.
op. Eind vorig jaar was de luchtvaart- Na verloop van tijd kan men doorstromen
maatschappij echter door de voorraad naar de functie van assistent purser en
heen. De groei in de luchtvaart en uit- purser. Die doorstroming gaat momenbreidingen bij de KLM betekenen een teel snel.
snelle doorstroming in functies en behoefte aan meer cabinepersoneel. Marie- Georganiseerd
ke meldde zich aan net voordat de KLM
De opleiding duurt slechts vijf weken.
advertenties plaatste. Daarmee was ze „Je denkt, dat loopt allicht een dag uit,
maar het blijkt heel strak georganieen lawine van aanmeldingen net voor.
Via de meao toerisme bewandelde Ma- seerd." Belangrijke onderdelen zij: theorieke van den Oort een minder gangbare, rie, ehbo, praktijk en vliegveiligheid. De
manr wel geschikte weg om stewardess te praktijkoefeningen vinden plaats in een
Worden. De voornaamste toelatingseisen mock-up-cabine, zeg maar een vliegtuig
zijn: minimaal 21 jaar/maximaal 28 jaar voor droogvliegen. Het werk wordt hier
(voor andere maatschappijen kunnen an- geleerd via rollenspelen, waarbij men omdere leeftijden gelden), in principe havo- beurten de rol van steward(ess) en passaopleiding, goede talenkennis en zo moge- gier speelt. „Oogcontact met de passagier
lijk ervaring in de internationale reiswe- is erg belangrijk," zegt Marieke. „Een gereld. De functie blijkt aantrekkings- zichtsuitdrukken kan veel verraden. Je
kracht te hebben op vogels van velerlei moet je ook zodanig leren beheersen, dat

SCHILDERWERK
Vraag vrijblijvend offerte.

zoekt de KLM plaatbankwerkers (10
per jaar), metaaldraaiers (5 per jaar)
vliegtuigschilder/spuiter (10 per
jaar). De vooropleiding is mavo. 20
tot 25 MTS'ers worden jaarlijks aangetrokken om vliegtuigonderhoudsmonteur te worden. De KLM neemt
voor zover van toepassing alleen
mensen aan, die hun militaire
dienstplicht vervuld hebben.
Omdat bij een luchtvaartmaatschappij tegenwoordig computers
een belangrijker rol lijken te spelen
dan vliegtuigen zelf, steekt de KLM
veel moeite in gespecialiseerde opleidingen op automatiseringsgebied. Per jaar worden 40 tot 50 programmeurs (vooropleiding VWO)
geworven, die een interne opleiding
van 3,5 tot 5,5 maand volgen. Systeemprogrammeurs (vooropleiding
HTS) worden er 30 tot 40 per jaar in
opleiding genomen.
Daarnaast zijn er nog tal van opleidingen bij de KLM, voor operationele functies als vliegtuigbelader,
voor de afhandeling etc. Van de
ruim 21.000 KLM'ers volgden er vorig jaar 15.600 op de een of andere
manier een opleiding binnen het bedrijf. De luchtvaartmaatschappij
gaf er 31,5 miljoen gulden aan uit.
Dit jaar zal dat bedrag oplopen tot ƒ
35 miljoen.
Wie geen kans ziet langs bovengenoemde wegen een plaatsje in
de luchtvaart te verwerven, dan
blijft er voor ondernemende lieden
met doorzettersmentaliteit nog
maar één ding over: een eigen bedrijf beginnen. Menige thans grote firma op Schiphol is heel klein
begonnen. Denk aan een luchtvaartmaatschappij als Martinair.
Of een groot luchtvracht-expeditie-bedrijf als Road Air.

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen inteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.tl. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

r
o
Where the sun always shines
v

je bijvoorbeeld geen vies gezicht trekt, als
iemand een ongewoon drankje besteld.
Mensen drinken immers de gekste dingen."
Verder is vooral vliegveiligheid een belangrijk onderdeel van de opleiding. Immers: bij tal van ongelukken hangen de
kansen om te overleven voor de passagiers af van het optreden van het cabinepersoneel. Is het niet eng, als je zo nadrukkelijk met de gevaren van de luchtvaart wordt geconfronteerd? „Ik heb het
zelf als een heel interessant onderdeel ervaren. Niet eng. Het heeft mij juist een
heel veilig gevoel gegeven. Omdat je alles
weet heb je juist het gevoel dat je de situatie meester bent."
Als stewardess draag je een uniform.
„Ik heb daar geen enkel probleem mee. Er
zijn wel strenge voorschriften ten aanzien van oorbelletjes, kettingen, armbanden en ringen, die niet te groot mogen
zijn. Maar met of zonder vest, strikken en
sjaal en lange of korte mouwen, kun je er
toch je eigen draai aan geven. Een uniform is belangrijk voor de herkenbaarheid. Maar er is nog een voordeel. Als
hotelreceptioniste hield ik er twee complete garderobes op nam en toen kreeg ik
geen kleedvergoeding. Hoe je er uit ziet is
in dit werk belangrijk en dat geldt zeker
voor meisjes. Maar dankzij het uniform
hoef ik me nooit af te vragen: wat zal ik
vandaag eens aantrekken?"

Wist u, dat in onze banken
medisch verantwoorde UVA
zonnefilters zijn ingebouwd,
die de schadelijke stralen van
de gezonde scheiden?
Hierdoor verkrijgt u bij ons
een gebruinde huid, voorzien
van de vitamines A+D, die
een mens, vooral in de wintermaanden, zo nodig heeft.
Wist u, dat bij ons, voor optimale bruining het zonnebad
geen 20 min. maar 30 min.
duurt?
Tot ziens

7 dagen per week geopend van
9.00 uur 's ochtends tot 11.00 uur
's avonds.
* 30 min. Zonnebank

ƒ

8,50

* 30 min. (kuur 10x)

ƒ 75,00

* 30 min. Zonnebank +
gezicht ing.
ƒ 12,50
* 30 min. (kuur 10x)

ƒ110,00

* 30 min. Brunarium

ƒ 22,50

* 10 min. Computerstoel
(relax massage)
ƒ

Brugstraat 10
Zandvoort
02507-14177

4,50

WEEKMFOIA30
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Door de echte boter gaan onze
taart en cake er ook in als koek.

DROGISTERIJ

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

VAN

SCHAIK

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

Koeken bereid met echte
boter Fijnproeverskwahteit
Keuze uit amandelharten.
spritsstukken, nogatmes,
gesuikerde vlinders, reuze
krakelingen en kokosgalettes. 2 - . 1|Z5

OOK NAAR MAAT

O

Uw ptao print fotodealer:

MAKELAAR QG.

Sigarenmagazijn J. Lissenberg
Haltestraat 9, tel. 12151

,

,

FA. GANSNER & CO.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

-

a*

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644

*$9*rt
Roombotercake
in bakvorm 450 gram
425
Am

J. Jongsma
off FORD
verkoop-service

Curiestr. 8
tel. 13360

roomboter-

M.i.v. 15 januari 1988
zijn wij verhuisd!

2.25 Nul.

banketbakkerij: ^^^J
met honing en verse stukjes appel

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun
van Walra.
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt?

Kroon mode

Wordt dan

Haltestraat 55

WALRA-ADVISEUSE

Damesslips

(m de avonduren).
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100 jr.) haar
zeer gewilde linnengoed. Uw verdienste? Een gezonde
provisie. Auto noodzakelijk. Adressen worden verstrekt. Geen investeringen.
Interesse? Bel nu Walra (Els Gortemuller) 04904-15858.

Tanga

2 stuks

Van:

loreeitzsfipaat 313

11 QC

Chocolade pmda-rotsjes,
melken puur
Zakje a 175 gram.
275
NU

naar:

l lrUÜ

"12,75
2 stuks

Te koop

viswagen +

tractor op het
strand van
Zandvoort.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 14837 of 12299

Wij hopen van huis uit, dat u zich
óók op ons nieuwe adres als kind
aan huis voelt.

MarmandaisAC1985.
Volle, dieprode
kwaliteitswen
uit de Bordeaux

Roombroodjes
Per stuk 90 c
N 2 STUKS

^ 5'25 NTÏ

«95

2 FLESSEN O.

Hema koffie "Pittig'
Vacuüm verpakt.
Snelfiltermalmg
500 gram.
470
420

Gelderse achterham
100 gram 210

Jong belegen
Goudse kaas
Vers van 't mes. l kg
4 f\
11.90
NU J.U.Aanbiedingen geldig t/m 23 lanuari '88

Weense snijder.
Gratis

Rinus en An van den Berg
telefoon 16734

Vers van 't mes 150 gram

(i.p.v. kaarten)

Snijworst 150 gram 1.88

. <gO

NU

IS'

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151

Dansschool Albert v. Lingen
Studio: Oranjestraat 12 (afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Deze week aanvang
januari clubs.
Op cursus Beginners nog plaats voor PAREN.

Inl.: tel. 02507-16623 of 17082.
In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.
Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507-12824
Tevens menu's afhalen

Allure! \\aar kom je dat nog tegen \ andaag de betaalt. l£n dat tcruijl de Peugeot 309 slandag, in een tijd \\aarin auto's steeds maar saaier claard al ongehoord compleet is uitgerust.
De Pcugcol 309 Allure hecll een
en grij/.er lijken ie vs orden "Vandaar een leeste65 pk motor, die /onder kostbare katalysator
lijk gebaar \an 'n succesxol automerk.
toch schoon is. Dit vermindert niet alleen de
schadelijke uitlaatgassen, maar ook de BijzonOm maar iets te noemen: • 5-vcrsncldcrc Verlmiiksbclasüng. Vandaar ook zijn interessante
\u kunt u de Peugeot 309 tijdelijk in een lingsbak • clc geavanceerde, krachtige 1.3 liter prijs en samen met zijn aantrekkelijke extra's, betekent
i /eer bij/ondere uitvoering kopen: de Peugeot motor, die in combinatie met de ongeëvendit nu een prijsvoordeel van l 1.800,-.
aarde •\oorwielaandrijving \ a n Peugeot voor
309 Allure. Met \ele attraUie\e extra's,
\\aanoor u bij ons natuurlijk niets extra's een uil/ouderlijke wcgligging en soepel rijgcdrag /.orgt • het lage branclstolvcrbruïk: 1:20 bij 90\m/u* en
slechts iedere 20.000 km een
U zult gemerkt hebben dat deze Peugeot 309 een
grote onderhoudsbeurt • plus auto met allure is. Alleen verkrijgbaar in de speciale kleustandaard een gelaagde voorruit ren rood, wit en blauw, waarbij de kleur \ an de extra's tcl• \ a n binnenuit te openen lank- kcns precies is afgestemd op de kleur van de carrosserie.
dop • I I controlelampje.s • luxe
Dat alles maakt de Peugeot 309 Allure tot een
stoften bekleding • moquettc exclusieve gezinsauto, die in geen enkel hokje is in te
\ loerbedckking • halogccn kop- delen. Alle reden om vandaag nog bij ons langs te komen.
lampen • achteruitrijlampcn,
mislachterlicht en achteraiitver\\arming • neerklapbarc achterbank en niet te vergelen hel onna•\olgbare Franse zil- en rijcomlort.

Standaard: de schone motor.

Aantrekkelijke extra's.

Standaard:
de complete uitrusting.

De gezinsauto met allure die
niet in een vakje past.

Ongehoord goed.
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ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.
PEUGFOT. DYNAMISCH OP WFG.
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 28 januari 1988

Los nummer ƒ 1,-

eek

48e jaargang nummer 4

Gemeentebelangen stapt
op uit raadsvergadering

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezing in 1986 is het in Zandvoort al bijna een vertrouwd beeld
geworden, dat moties en - naar het

college toe - kritische voorstellen,
ingediend door de oppositie, het niet
halen. Alleen de oppositie-partijen
CDA en GBZ steunen elkaar trouw
in deze situaties. De uitslag van een
hoofdelijke stemming over de moties, of over het al dan niet in behandeling nemen van een voorstel, loopt
dan ook meestal uit op de voorspelbare cijfers 11-6. Elf stemmen tegen,
van alle college ondersteunende
partijen, zes stemmen voor, het aantal raadsleden van de oppositiepartijen.
Dinsdagavond was dit weer het
geval bij drie initiatiefvoorstellen
van Gemeente Belangen Zandvoort
en voor deze partij was op dat moment kennelijk de maat vol.
"Wij hebben het goed geprobeerd
en misschien wel eens minder goed

geprobeerd", aldus fractievoorzitter
Jongsma na een korte schorsing.
"Wij hebben altijd getracht tot een
goede discussie te komen en die
tweedeling oppositie-coalitieondersteunende partijen uit te bannen.
Maar als wij voor de zoveelste keer
niet de kans krijgen om onze argumenten op tafel te leggen, dan heeft
het voor ons weinig zin om daarmee
door te gaan. Wij willen daarmee
duidelijk een voorbeeld mee stellen,
we kunnen met deze drie afwijzingen niet leven. Wij vinden dat je zo
niet met elkaar om kunt gaan en wij
hebben dan ook besloten om de
raadsvergadering
te
verlaten".
Jongsma en de andere twee
GBZ-raadsleden Landman en Flieringa pakten hun papieren in en
stapten op.
Vervolg op pagina 7

Johan Driehuizen doet unieke vondst
ZANDVOORT - Johan
Driehuizen is niet vertegenwoordigd op de expositie
'Zandvoorters en hun hob\>y' in het Cultureel Centrum Zandvoort, maar eigenlijk zou het resultaat
van zijn vrijetijdsbesteding
daar wel een plaatsje verdienen. Al was het dan maar
als curiositeit, want een anker dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een
bomschuit, vis je niet elke
dag op.

Johan Driehuizen, afstammeling van de oude Willem Driehuizen van het oude gelijknamige hotel, en bekend als windsurfer onder andere bij de Pro World
Cup, heeft als menig Zandvoorter garnalenvissen als hobby. Zo
ook trok hij er eind december met
net en tractor op uit om een
maaltje garnalen binnen te halen. Tot zijn verbazing haalde hij
echter niet alleen garnalen binnen. Toen hij ter hoogte van
strandpaviljoen 20 zijn net op het
droge trok, bleek er een zwaar
metalen voorwerp in vastgehaakt, een anker, geheel aange-,
groeid met zeeplanten.
Later herinnerde Driehuizen,
een maand tevoren gezien te hebben, dat een andere garnalenvisser zijn net op die plek had verspeeld. De lijn waar hij zelf mee
viste, was nogal dik, waardoor
deze niet was gebroken.
Bij nader onderzoek rees het
vermoeden, dat het anker afkomstig was van een oude bomschuit.
Ook bij Kees Keur (Kees de Reu)
en de voorzitter van de Bomschuiten Bouwclub, Jozef Bluijs,
die grote interesse toonde voor
het zeldzame stuk. Of het inderdaad een anker van een bomschuit is, konden zij nog niet voor
honderd procent bevestigen. Jozef Bluijs zal daarvoor eerst nog
een onderzoek instellen.

Fam. v. Keulen
bedankt iedereen heel hartelijk
voor de vele bloemen bij de
opening van de zaak.
Zeestraat 46 - 2042 LC
Zandvoort

Bibliotheek gaat korter open

Dit terugbrengen is zo lang mogelijk uitgesteld, maar door de bezuinigingen van de afgelopen jaren,
kon men dit nu niet meer voorko-
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ZANDVOORT - Vanmiddag
is door de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit in Den
Haag aan het Ministerie van
WVC het rapport 'De volgende
40 jaar' aangeboden. Hierin
zijn de resultaten verwerkt van
een haalbaarheidsonderzoek
in verband met de vernieuwing
van het circuit. Een nieuwe, financieel verantwoorde accommodatie is haalbaar, maar de
steun van het Ministerie is onontbeerlijk, zo concludeert
men.

JLJLjta» i/

PU J. i

ties. Hiermee kan binnenkort gestart worden.
Fase 2 omvat de sanering van de
geluidhinder en de comprimering
van het circuit, en bestaat hoofdzakelijk uit de verlegging van het zuidelijke gedeelte van de baan, modernisering van het te handhaven baangedeelte en het bouwen van sporttechmsche voorzieningen. De uitvoering is in voorbereiding.
Fase 3 behelst de ontwikkeling van
het circuit tot een multifunctionele
accommodatie en richt zich op zowel toevoegingen aan het circuit, als
op versterking van de badplaats
Zandvoort. Een onderzoek hiervoor
is in gang gezet en de resultaten zullen bepalend zijn voor de aard en
omvang van de toevoegingen.
De kosten van de eerste twee fases
bedragen een gezamenlijk bedrag
van 18 miljoen gulden, voor de eventueel in de derde fase toe te voegen

25% KORTING

men. In verband hiermee is een
nieuw openingstijden-rooster opgesteld, dat zoveel mogelijk is afgestemd op de wensen van de gebruikers. Dit nieuwe rooster geldt vanaf
maandag 15 februari. Bestuur en
personeel hopen dat de leden begrip
zullen hebben voor deze maatregel.
De nieuwe openingstijden zijn:
maandag
14.00-17.30 uur
en
18.30-20.30 uur; dinsdag 14.00-17.30
uur; woensdag 10.00-12.00 en
14.00-17.30 uur; vrijdag 10.00-12.00,
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur; zaterdag 10.00-14.00 uur.

Haarlem, tel. 023-270850

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

Vrijwel alle geledingen van het
Zandvoortse culturele leven waren
bij de crematieplechtigheid vertegenwoordigd. Alle verenigingen
waarvan Schuurman lid was, maar
ook tal van andere instanties. Maar
net als de talloze vrienden en bekenden waren vele van de vertegenwoordigers ook aanwezig vanwege
hun persoonlijke band met Schuurman.
Namens Sociëteit Duysterghast,

waarvan Jan Schuurman voorzitter was, sprak Jan Jongsma een
kort herdenkingswoord uit, waarbij
hij eraan herinnerde, dat Schuurman zich tot voor kort nog zorgen
kon maken over de sociëteit. "De
soos zal je warme, charmante en altijd even vriendelijke optreden in
herinnering houden", aldus Jongsma, "en zeker niet vergeten dat jij je
beschikbaar stelde, toen de nood het
hoogst was".
"Zandvoort huilt waar het eens
heeft gelachen", sprak Edo van Tetterode, mede namens het l April
Genootschap. "Maar ik geloof dat
we Jan beslist onrecht doen, door
daar al te diep over na te denken.
Wij moeten ons ermee verzoenen,
zoals hij zelf zich met zijn lot heeft
verzoend". Hij noemde Schuurman
een enorme kameraad, die zijn medebestuursleden van het genoot-

schap nogal eens tuk had, door met
onverwachte handelingen te komen, die niet in het draaiboek stonden. Hij herinnerde eraan, dat Jan
Schuurman op de foto's altijd naast
de bekroonde personen stond. "Men
zegt wel, 'hij is gaan staan in de
schaduw van bekende mensen',
maar dat is niet zo Alle mensen
moeten in rte schaduw van Jan hebben gestaan. Hij was wel klein van
stuk, maar een groot mens met een
gouden hart".

Datum
HW
LW
HW
28 jan
10.52 06.13 2347
29 jan
--.- 07.23 12.07
30 jan
01.01 08.47 13.18
31 jan
02.00 09.57 14.19
1 feb
02.49 1048 15.06
2 feb
03.29 11.30 15.41
3 feb
04.04
-.-- 16.12
4 feb
04.35 00.21 16.44
5 feb
05.06 00.42 17.17
Vaanstanden: dinsdag 2 feb.
V
M 21.31 uur
Springtij. 5 feb. 17.17 uur
NAP + 112 CM

LW
18.42
2007
2133
22.29
2317
23.56
12.02
12.24
12.48

ZANDVOORT - Vendorado
hoopt in februari de eerste
bouwkeet geplaatst te hebben,
zodat men op korte termijn kan
beginnen met de realisatie van
het bungalowpark.
Burgemeester
Machielsen
deelde dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering mee, dat het
concern de financiën in eigen
beheer heeft genomen, nu het
ABP heeft afgehaakt. Honderd
procent rond is de financiering
echter nog niet.
Daarnaast is een managementteam samengesteld en
men is bezig bestekken te maken. De bouw zal waarschijnlijk
begonnen worden aan de Boulevard Barnaart.

ADVERTENTIE

CORTINA MODES KERKPLEIN 3
Tel 14326

LAATSTE RONDE

Onze dames wintercollectie pakjes, japonnen, rokken,
blouses, winterjassen voor de
HERENCOLLECTIE 10-30% KORTING
Tel. 14828

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

Speciale
weekend aanbieding

NAAM'

...

ADRES

500 gr. superzachte

paardebief stuk

POSTCODE

WOONPLAATS

.

TELEFOON

GIRO/BANKNR

..

IK BETAAL PER MAAND D ƒ3,95', PER KWARTAAL D ƒ12,90
PER HALF JAAR D ƒ 23,70, PER JAAR G ƒ 43,75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)

SLAGERIJ ZWINKELS

' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling

HALTESTRAAT 30, tel. 12175

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ1

Vendorado-park

Met ingang van vandaag
vindt u wekelijks in het
Zandvoorts
Nieuwsblad
een stripverhaal met de
hond Dommel in de hoofdrol. De geestelijke vader
van Dommel is de 42-jarige
Belg Dupa, die als assistent
van de hoofdredacteur van
Kuifje, onder meer meewerkte aan Kees en Klaas,
Rob Robuust en Olivier
Blunder. In 1968 werd
Dommel bedacht, in eerste
instantie voor het weekblad Kuifje. Dupa tekende houden, waarin een ieder zich
een enorme haarbol op po- moet kunnen herkennen.
ten met een nogal sullig
Vorig jaar is men begonnen
voorkomen. Het werd uit- met de produktie van een korte
eindelijk de hond die zo tekenfilm, waarin Dommel de
hoofdrol speelt. Er staan nog
zijn eigen leven leidt.
meer van dergelijke produkties
Dommel is een hond met men- op stapel, die de bekendheid en de
selijke trekjes. Telkens weer populariteit van deze striphond
raakt hij in situaties verzeild, die moeten vergroten. Dupa gokt
zeer herkenbaar zijn. Zijn humor daarbij met Dommel, die in Belwisselt soms met de omstandig- gié en Frankrijk grote bekendheden. Hij is soms onuitstaan- heid geniet, op de gunstige bijbaar, roekeloos, onnadenkend en komstigheid dat dierenstrips 'm'
knorrig, maar ook dromerig en zijn. Denk maar aan Garfield,
goedgelovig. Dupa wil de mens Snoopy en de kat en de hond uit
met Dommel een spiegel voor- Jan, Jans en de kinderen.

Daarna sprak ook een afgevaardigde van het Rode Kruis, afdeling
Zandvoort zijn grote dank en waardering uit voor Schuurman, met
name voor zijn bijdrage aan deze
organisatie en zijn opstelling ten opzichte van dit werk. "Hij stond altijd
klaar voor zijn medemens in nood,
een taak die hem op het lijf geschreven was".

ADVERTENTIE

Waterstanden

voorzieningen is een stelpost opgenomen van 16,35 miljoen. Voor de
uitvoerbaarheid van de vernieuwde
accommodatie wordt dit bedrag echter 'niet relevant' genoemd.
Voor het rapport zijn de exploitatie-mogelijkheden onderzocht van
het huidige circuit, tijdens de gefaseerde vernieuwing en daarna. De
resultaten wijzen uit, dat binnen de
gestelde randvoorwaarden een verantwoorde exploitatie mogelijk is.
Hierbij is de overeenkomst met de
Nederlandse Autorensport Vereniging (NAV) van essentieel belang. In
deze overeenkomst is bepaald, dat
de Stichting Exploitatie Circuit
Park (ECP) als promotor zal optreden van de autorensport in Nederland. De door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
(KNMV) georganiseerde races blijken geen noemenswaardige invloed
uit te oefenen op de exploitatie-resultaten.

Stripheld Dommel is net een mens

aanb.:
strakke rokken (leder)

DE LEERSHOP
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ADVERTENTIES

Velen doen Jan Schuurman uitgeleide
ZANDVOORT - Vele Zandvoorters waren afgelopen vrijdag in het Crematorium te
Velsen aanwezig om Jan
Schuurman de laatste eer te
bewijzen. Naar schatting bijna
tweehonderd vijftig mensen in
totaal. Een aantal sprekers gaf
uiting aan de gevoelens die bij
vele Zandvoorters leefden.

vervelend' zijn, handhaven zij hun
standpunt. 'Niet alleen wij, maar
ook toekomstige generaties moeten
kunnen profiteren van het unieke
landschap en natuurgebied dat de
duinen vormen. Vestiging van meuwe campings in de duinen strookt
daar niet mee'. Men blijft dan ook
van mening, dat de belangen van de
kampeerders het gebruik van het
Roggeveld als camping niet kunnen
rechtvaardigen. De Staten houden
Zandvoort dan ook aan de ontruiming en het terugbrengen in de
oude staat, vóór l maart 1988, zoals
door de voorzitter van de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State
is opgelegd.
Dat de kampeerders in deze situaHoewel zij beseffen dat de omstan- tie terecht zijn gekomen, wordt echdigheden voor de kampeerders 'heel ter min of meer in de schoenen van
de gemeente Zandvoort geschoven.
'Het gemeentebestuur heeft m
strijd met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan en andere wétteke bepalingen vrijstelling gegeven
• • TTTVT/^*) lij
voor het inrichten van een tijdelijke
camping op het Roggeveld'

DP slpiitpl IIÖT hn W Vi 7
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• Johan Driehuizen met het anker, dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is
van een OUde bomschuit.
Foto: Bram Stijnen

bleven. In dat geval zal het voorwerp binnenkort dan ook zeker
tentoongesteld worden. Johan
Driehuizen heeft zijn medewerking daaraan al toegezegd.

ZANDVOORT - Provinciale
Staten blijven van mening,
dat het behoud van de duinen
voorop dient te staan en dat
het Roggeveld geen kampeerterrein mag worden. In een
brief die vorige week is verzonden, delen zij dit mee aan het
bestuur van kampeervereniging De Zeereep, in antwoord
op een schrijven in de maand
september. Zij zeggen zelfs toe,
erop toe te zien dat het gemeentebestuur van Zandvoort
de uitspraak van de Raad van
State strikt zal naleven.

Nieuwe accommodatie circuit lijkt haalbaar

Alle Lammycoats

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - De bezuinigingen gaan niet ongemerkt
voorbij aan de leden van de
Openbare Bibliotheek Zandvoort. Bestuur en personeel
aien zich genoodzaakt, de openingsuren terug te brengen
van dertig naar zesentwintig
uur per week.

• De Gemeente Belangen Zandvoort raadsleden Flieringa, Jongsma en Landman (v.l.n.r.) zagen er weinig heil in, de raadsvergadering nog verder bij te
wonen.
Foto: Bram Stijnen

De conclusies in het rapport zijn
positief, al is een actieve steun in de
vorm van een coördinerend Ministerie van WVC onontbeerlijk, zo stelt
men. 'De sleutel ligt bij WVC. Het is
van belang dat de status van het
Zandvoortse circuit als nationale accommodatie voor de autorensport
(in 1983 toegekend) nogmaals wordt
bevestigd en wordt gegarandeerd
voor de volgende veertig iaar'. Nu
deze steun nog catbre>_ia, is het van
uitermate belang, dat op korte termijn duidelijkheid wordt verschaft,
aldus de onderzoekers.
In het rapport wordt gesteld, dat
gerekend kan worden op voldoende
steun van betrokkenen voor handhaving en vernieuwing van het circuit.
Dat werd duidelijk uit het onderzoek.
Het plan voor de vernieuwing is in
drie fases ingedeeld. De eerste richt
zich op het voortzetten van de exploitatie, uitbreiding van het rennerskwartier, reconstructie van de
Hugenholtzbocht, alsmede het verbeteren van de algehele uitstraling
van het circuit en de accommoda-

Als het inderdaad zo blijkt te
zijn, is het een unieke vondst,
want voor zover bekend, is er
geen ander anker van één van
deze vissersschepen bewaard ge-

\\ Oplage: 4.500

Provincie houdt vast aam
ontruiming Roggeveld

Wij vinden dat je zo niet met elkaar om kunt gaan'

ZANDVOORT - De fractie
van
Gemeente
Belangen
Zandvoort heeft dinsdagavond
de raadsvergadering vroegtijdig verlaten. Aanleiding was,
dat géén van de drie initiatiefvoorstellen van deze fractie in
behandeling werden genomen.
Uitgezonderd het CDA hadden
de overige partijen 'geen behoefte' de onderwerpen, waaraan de oppositie veel belang
hechte, tijdens deze raadsvergadering te behandelen.

Editie:30

• Veel Zandvoorters namen vrijdag tijdens de crematieplechtigheid afscheid van Jan Schuurman. Enkele sprekers
spraken een herdenkingswoord uit.
Foto: Bram Stijnen

In open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu de abonnementenaldeling 020-562.3066.
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158B87 Boulevard Paulus Loot 61 uitbreiding
Rectificatie

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons lot het laatst
gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij rust nu in vrede.
Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, is na voorzien te zij'n van de H.
Sacramenten der Zieken overleden, onze lieve
moeder en oma

157B87

Burg. Engelbertsstraat 5

uitbreiding
serre

weduwe van Petrus L. Warmerdam
op de leeftijd van 82 jaar.
Zandvoort:
Kees en Corry
Noordwijkerhout:
Jeanne en Kees
Zandvoort:
Diny
Jan en Leny
New Mexico:
Corry en Ed
Zandvoort:
Harry
Zwitserland:
Pieter
Zandvoort:
Ruth en Madeleine
Co en Anja
Californie:
Henny en Piet
Aalsmeer:
Annelies en Paul
en kleinkinderen
Zandvoort, 20 januari 1988
Mr. Troelstrastraat 22
Correspondentie-adres:
Hogeweg 29, 2042 GD Zandvoort.
De begrafenis heeft op maandag 25 januari op de
R.K. Agatha plaatsgevonden.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DAG EN NACHT VERZORGING

DE WIT VERHUIZINGEN

Ter inzage
Voor een ieder is ter inzage gelegd het ontwerpplan
Gezondheidszorg deel II Analyse Hulpaanbod in het
Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

RKB4DE
VRHUIZRS

Tot 29 februari 1988 heeft een ieder de gelegenheid
zijn/haar commentaar op dit ontwerpplan schriftelijk in
te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.

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

Zandvoort, 28 januari. 1988

Welke
xeïenspeciaa/^
v

'

Onze verbouwing is klaar!
En het moet gezegd worden:
„Het ziet er geweldig uit."
Vanaf vrijdag 29 januari kunt u zich
hiervan zelf overtuigen.

van Aquarium tot Zangvogel

We zijn dan weer dagelijks geopend
van 10.00-17.30 uur,
zondags van 13.00-17.00 uur.

Er is al veel nieuws van onze bekende
merken:
Gardeur
Mamut
lady-Arrow
Spotlight
Marianne David
e.a.
Marianne Menko

Blijf bij mij Heer,
want d'avond is nabij.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij U hierbij kennis,
dat na een langzaam afnemende gezondheid,
toch nog onverwacht, op 21 januari, van ons is
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Abrama Pasman-Wijngaarden
weduwe van Berend Hendrikus Pasman
op de leeftijd van 89 jaar.
Capelle aan den IJssel:
B. G. Pasman
Haarlem:
C. K. A. Pasman
Lynette, Michael, Christine
Zandvoort:
B. Pasman
J. S. F. Pasman-Romeijn
Berend, Edwin
Zandvoort, 26 januari 1988
„Huis in het Kostverloren"
Burgemeester Nawijnlaan l
Correspondentieadres:
Brederodestraat 26, 2042 BE Zandvoort.
De rouwdienst en de crematie hebben heden
plaatsgevonden in de Ned. Hervormde kerk te
Zandvoort en in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.

tot ziens,

Exclusieve brillen van MCM alleen verkrijgbaar bij

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-12174

Ifdo bromet mode
Haltestraat 18 Zandvoort Tel. 0250717878

Peter Waterdrinker.

Januari aanbieding

ZONNESTUDIO

Inl.: Jan de Boer
Catamarans Internationaal B. V. Tel. 13815.

20 min. 7,50
Dubbel gezichtsbruiner
15 min. 8,50
Lichaamssnelbruiner
40 min. 35j"

ADVERTENTIES

possoge42

zandvoort

02507-12500

Nieuw in Haarlem

Geboren

DE KLUSSENMEESTER

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

Fa. Frank

SPOED
Opslagruimte te
huur gevr.

P/1SSAGE
42
Zonnebank met gezichtsbruiner

Hierbij wil ik alle vrienden en bekenden heel hartelijk
bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Bedankt!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

g f aar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
\ iterecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

IfiNlVO-POLIS
J|§èen'Natura-

Ü uitvaartovereenkomst

sv^

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

cicir
biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging.
Wegens enorm succes DULCIA VITAL
sterke satijnzachte PERMANENT vol volume en lange houdbaarheid
slechts

85,-

mcl. cremebehandelmg en knippen.
Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.
PASSAGE 20, TEL. 16309

Nieuw!
In het nieuwe jaar!
Meer bewegen voor ouderen in
EXTRA verwarmd water.
(in het ondiepe gedeelte
bewegingsoefeningen)
Ma. 13.30-14.15 uur
Ma. 14.30-15.15 uur
In de maand januari
de eerste keer gratis.

Vondellaan 57
2041 BC Zandvoort

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

komt ons
team
versterken?

Haar taak zal bestaan uit de verzorging van de dieren,
verkoop en alle voorkomende werkzaamheden.
In onze gezellige en snel groeiende zaak hebben wij alle
artikelen die de dierenliefhebber voor zijn dier maar nodig
kan hebben.
Advies is daarbij een onmisbaar element.
Daarom zoeken wij een kracht die na een gedegen
inwerkperiode in staat is om zelfstandig onze klanten
vriendelijk en korrekt voor te lichten. Veel waarde hechten
wij aan enthousiasme en leergierigheid.
Geïnteresseerd? Schrijf dan een briefje met vermelding van
leeftijd en opleiding naar DIER-PLEZIER, Diaconiehuisstraat
36, 2042 VM Zandvoort.

BRENG EENS ZO'N HEERLIJKE
VRUCHTEN^ i.l OPTAFEL.

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Deze week
Sunmaid
Smuk met
appel per stuk

ƒ1,90

Tel. 02507-18686.

JE PROEFT'T!

IJMOND M T S

Samenwerkingsschool voor de Umond
en het Haarlemse gebied

Echte bakker BALK
Hogeweg 28

Roos en Beeklaan 4 SANTPOORT - tel. 023 - 38 31 34

INSCHRIJVING
VAN LEERLINGEN
Dagopleidingen:

Bouwkunde/Restauratietechniek
Weg- en waterbouwkunde
Proces- en milieutechniek
Werktuigbouwkunde
Elektrotechniek/Elektronica
Energietechniek
Computertechniek
Commercieel technisch
B.T./ Installatietechniek

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info, tel. 023-328098.
Geen voorrijkosten.

.

~

part-time
* kracht
(MAVO-niveau)

Maandags gesloten.

iftrVAARTVERZORGER
&i:^;~'..
|f Secretaris Bosmanstraat 40'
f '2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

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

tel. 02507 - 1 53 51

i.p.v. Lorentzstraat 5
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun
belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet
AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Henderika Warmerdam-Verdegaal

Verhuizen is vakwerk!

uitvaartverzorging
kennemerland

Verleende bouwvergunning

t

j| J. d'HONT

VERHUIZEN?

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

FAMILIEBERICHTEN

Avondopleidingen:

Procestechniek
Technicus sterkstroominstallaties
Middelbare lastechniek
Milieutechniek
Computerkunde en Technische
Informatica
* C.N.C. (Computer Numeric
Control)
* CAD (Computer Aided Design) AUTOCAD *
*
*
*

Tot het eerste leerjaar van alle afdelingen van de dagopleidingen
en tot de dag/avondopleiding Procestechniek kunnen worden
toegelaten:
a. bezitters van een LBO-diploma, waarbij de vakken Nederlands
of een moderne taal, wiskunde en natuurkunde volgens het
C-programma (op C-niveau) zijn geëxamineerd,
b. bezitters van een MAVO-diploma,
c. bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar de
vierde klas HAVO/VWO,
d. degenen die, ter beoordeling van de schoolleiding, een
gelijkwaardige opleiding hebben genoten.
Informatie over de inhoud en toelatingseisen van de avondopleidingen is te verkrijgen bij de administratie van de school.
INSCHRIJVING:
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of afgehaald bij de administratie van de school. Het ingevulde formulier
moet zo spoedig mogelijk worden ingeleverd. Het dient in ieder
geval vóór 8 mei in het bezit te zijn van de school, ook als men nog
niet In het bezit Is van het vereiste bewijs van toelating.
Op de dinsdagavonden vinden informatie-bijeenkomsten plaats.
Hiervoor kan men zich telefonisch bij de administratie van de
school aanmelden.

OPEN HUIS VRIJDAG 26 FEBRUARI 1988
van 15.00 uur - 17.00 uur en
19.00 uur - 21.30 uur.

STUNT!

BU AANKOOP
VAN 10 GULDEN
VERS VLEES of
VLEESWAREN:

•SCHOUDER KARBONADE
•STROGANOFF of BRETONS GEHAKT
•MALSE SPEKLAPJES
•HEERLUKE RUOMSCHNITZELS
•ORIGINELE HAMSCHUF

IN DE SUPER-SLAGERIJEN VAN

f DIRK VAN DEN BROEK
l DAS VANDER DEUREN

l/vrEEKMEDIA30

DONDERDAG 28 JANUARI 1988

n vijftig-jarige historie kwam vorige week een eind

Veel grootse plannen voor de
kabelloods liepen op niets uit
ZANDVOORT - „Hij is van
jewapend beton en ik had ei;enlijk verwacht dat ze hem
feesten opblazen", zegt Vioette Vermaat, wanneer ze vanhaar flat aan de De Ruyter,traat ziet hoe de mokers van
iet sloopbedrijf Boy Limmen
ie 18 meter hoge kabelloods
angzaam maar zeker naar beaeden halen. Ze weet waar ze
over spreekt want tot voor kort
was het haar kabelloods.
De loods, die in 1935 gebouwd
,vord voor de opslag van kabelhas-

pels van het Provinciaal Electr. Bedrijf van Noord-Holland, werd afgestoten toen in Velsen een nieuwe
centrale van de grond kwam. Aspirant-koper werd de later omstreden
Pieter Menten, die het echter te elfder ure liet afweten. Het toeval wilde
dat Violette en haar later overleden
echtgenoot, de orthodontist Kick
Sindram, voor het beoefenen van
hun geliefde ruitersport waren aangewezen op Haarlem.

nende Ir. den Boesterd, directeur
van het PEN in Bloemendaal. Deze
vroeg zich af of de vrijgekomen kabelloods mogelijk iets voor hen zou
zijn: ritten langs het strand en door
de duinen en de manege onder oogbereik. Zij zagen er wel iets in, kochten de kabelloods en stelden Herman Broekman aan als manègehouder. Het werd een flop, gewoon omdat de manègehouder er, populair
gezegd, een potje van maakte.

Daarna overwoog het echtpaar
Hun paarden waren ondergebracht in de manege van Herman Sindram de loods een bestemming
Broekman, waar ze in gesprek kwa- te geven waar heel Zandvoort iets
men met de eveneens paardenmin- aan zou hebben. Het ontbreken van

BRIEVENBUS
E.M.M.
Het E.M.M, bestuur dreigt wederom zijn leden (complex 1) in de kou
te laten staan. Het geld voor het
opknappen is rond, en in plaats van
met de werkzaamheden te beginnen, wordt er een dreigbrief naar de
jewoners gestuurd, die nergens op
slaat.
In plaats van de huizen taetaalbaar te houden, wordt • op slinkse
\vijze getracht de bewoners een
huurverhoging van ongeveer ƒ150,n de schoenen te schuiven. De huizen
zijn jarenlang verwaarloosd.
NTaar klachten werd nooit geluiserd. Er was geen geld.
Nu is er wel geld en heeft men
veer andere smoesjes. Men heeft
niets geleerd van de andere projecen. Verwacht je zoiets van een
irootdeels socialistisch bestuur?
DE BEWONERS-COMMISSIE

Boedelbeslag
Met klem wil ik protesteren tegen
de manier waarop een deurwaarder

een zwembad werd namelijk als een
groot gemis gevoeld. Kinderen die
de zwemkunst machtig wilden worden waren genoodzaakt daarvoor
met de tram, later met de bus, uiteraard onder geleide, naar het Sportfondsenbad in Haarlem te gaan. Ze
boden de gemeente de kabelloods
aan voor het symbolische bedrag
van ƒ l,-. De gemeente had geen interesse. Wie wél interesse had was de
heer M. Cerni, een bekend impresario, die er grote plannen mee had.
Zandvoort zou weer een uitgangscentrum krijgen, een nieuw Ober
Bayern, maar met welke plannen de
heer Cerni ook bij de gemeente
kwam, ze werden allemaal getorpedeerd.

Strandtenten

in opdracht van de gemeente Zandvoort op maandag 11 januari j.l. boedelbeslag heeft gelegd in mijn wo-'
ning. Dit is geheel in strijd met de
voorgeschreven procedure gebeurd,
zonder schriftelijke kennisgeving
van het voorgenomen boedelbeslag
en werd het dwangbevel, dat de
deurwaarder in mijn woning achterliet, onvolledig ingevuld.
Zo werd in het dwangbevel - tevens proces-verbaal van beslag op
roerende goederen - geen melding
gemaakt van het tijdstip (uur, minuut) waarop de deurwaarder na
het slot van mijn huisdeur te hebben geforceerd, mijn woning is binnengetreden. Dit verzuim bij de uitvoering van het boedelbeslag alleen
al maakt de confiscatie van nul en
generlei waarde. Van de gemeente
Zandvoort eis ik dan ook dat zij een
en ander op korte termijn zal corrigeren en het beslag ongedaan maken.
Verder maak ik ernstig bezwaar
tegen de wijze waarop de openbare
verkoop van de in beslag genomen

goederen door de gemeente Zandvoort in de plaatselijke pers is gepubliceerd. In afwijking van de gebruikelijke kolombreedte van een mededeling inzake verkoop bij executie in
de pers - advertenties met een breedte van circa 3,5 cm - werd de aankondiging van de openbare verkoop
in het Zandvoorts Nieuwsblad van
21 januari j.l. in een formaat van
10x5,5 afgedrukt. Driemaal de omvang van de gebruikelijke advertenties verkoop bij executie in de kranten.
Met deze buitensporige aankondiging heeft de gemeente Zandvoort
alle normen van goed fatsoen op
grove en discriminerende wijze
overschreden. Ik eis daarom in het
openbaar een verontschuldiging
van de gemeente, afgedrukt in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wat de
afmeting betreft, van dezelfde omvang als de advertentie van donderdag 21 januari j.l. En wel binnen
veertien dagen na de publikatie van
dit schrijven.
CARMEN EMANUELS

Inmiddels hadden strandpachter
Leen Paap en zijn zoons ruimte nodig voor de winteropslag van hun
Strandtenten en toebehoren en hadden daarbij hun oog laten vallen op
de kabelloods. Het klikte meteen en

Het dak van de loods kwam enige dagen geleden met enorm geraas naar beneden.

gedurende de vijfentwintig jaar dat
ze de kabelloods in gebruik hadden
is de verstandhouding tussen beide
partijen prima geweest, 's Zomers

Een doorkijkje vanuit de loods.

DOMMEL
IK V05L ME VANPAAS NI5T LEKKER
K WSB N6T IN PB SPlSSEUGEKEKEN

IK wee EEN

KLEUR l

JE CVERPR'JFT WSER
J6 ZIET ER WEEL.
(SOEP UIT l

ZANDVOORT - Het Jeugd
Rode Kruis Zandvoort bestond op 19 januari alweer een
jaar. Om dit te vieren werden
de EHBO lessen even vervangen door gezellige video-filmdagen met de nodige versnaperingen. Diverse leden zijn ondertussen geslaagd en hebben
hun E.H.B.O.-diploma reeds
ontvangen. Maar ook op nationaal vlak is het Jeugd Rode
Kruis actief. Zo organiseert
men bijvoorbeeld ook weekenden en vakanties voor jongeren met of zonder een lichamelijke handicap.

ZO 6RU5

ALS een

ÖNWEERSLUCHT
KOM MEE
KUKENI

WEEKENDDIENSTEN

Een aantal leden van het Zandten bedragen ƒ l,- per persoon per voortse Jeugd Rode Kruis is al bezig
enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50 geweest in de praktijk en heeft onper retour.
der leiding van ervaren Colonne-mensen deelgenomen aan de hulpSTORINGSDIENST
GASBE- verlening tijdens diverse evenemenG.J.J.
HUISARTSENPRAKTIJK
ten, op het circuit, op een strandDRIJF: tel. 17641.
Mol / P.C.F. Paardekoper:
post of bij fietscross- en andere
Voor
dienstdoende
arts: tel
sportwedstrijden. Maar ook op anALG.MAATSCHAPPELIJK
15600/15091.
WERK ZANDVOORT: Noorder- der gebied. Zo werden bijvoorbeeld
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of de bejaarden niet vergeten. Vóór de
Verdere Inlichtingen omtrent de
320464. Spreekuur op werkdagen feestdagen werden zij door de jeugd
weekenddiensten worden verstrekt
van 9.00-10.00 uur, maandagavond verrast, met door henzelf gemaakte
vla de telefoonnummers van de BRANDWEER: tel. 12000.
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens kerstkaarten en een presentje.
huisartsen: Anderson, tel. 12058,
afspraak. Voor deze hulpverlening,
Daarnaast werden voor de kindeDrenth, tel. 13355,
CENTRALE POST AMBULANCE- beschikbaar voor iedere inwoner ren leuke maar ook leerzame excurFlleringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. VERVOER (CPA) KENNEMER-van Zandvoort geldt dat ervoor de sies georganiseerd naar de brand12499.
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
vrager geen kosten verbonden zijn.
Weekend: 30/31 jan. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

de eigen

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.

donderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kos-

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

KERKDIENSTEN

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en Weekend 30/31 jan.

Zandvoorts
Nieuwsblad

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. P.J. Mulders,
Haarlem
Kindernevendienst en crèche

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

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. E. Th. Thijs
Kindernevendienst en crèche

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u , woensdag 9 11 u .
donderdag 10-12 en 13 17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverttoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie. Gasthuisplein 12, Zatidvouil, iel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
23,70 per half jaar, ƒ 43 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
. nummers ƒ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Zondag: Kontaktdag in Bentveld
(geen dienst in de Brugstraat)
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel. J. v.d. Meer
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
Overduin
19.00 uur: Avonddienst, dhr. D. Powers
NED.CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode:
19 - 25 januari 1988
Ondertrouwd:
Van der Meij, Paulus Philippus en
Smit, Elisabeth Margaretha
De Jong, Rudi en Koning, Elisabeth
Houtenbos, Jurriaan en Van de
Staak, Catharina Maria
Geboren:
Nadia, dochter van : Hijner, Annechina Joanna Maria
Ivar Gideon, zoon van : Kinneging,
Louis Gerardus en Van Norden,
Monique Geertruida Maria
Overleden:
Van den Nouwland, Jacobus Hermanus, oud 82 jaar
Pasman geb. Wijngaarden, Abrama, oud 89 jaar

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

17166

stond de loods echter leeg en de sociaal bewogen Sindrams besloten hem
voor die tijd gratis ter beschikking te
stellen van het Leger des Heils.
Aanvankelijk waren er nogal wat
misverstanden over de aangeboden
accommodatie en zat er weinig
schot in de zaak. Tot het toeval een
handje hielp en de moeder van een
patientje in de praktijk in Haarlem
de echtgenote bleek te zijn van de
directeur van het jongenshuis van
het Leger. Hun behuizing aan het
Spaarne was veel te krap en het aanbod van de kabelloods kwam dan
ook als geroepen. „Maar toen stonden we voor het probleem om van
een betonnen kist, wat de kabelloods
eigenlijk was, een onderkomen te
maken voor zo'n dertig kinderen gedurende de zomermaanden", vertelt
mevrouw Vermaat.
„We kochten dertig bedden, lieten
wasbakken installeren en ik ging op
strooptocht, daarbij fantastisch geholpen door de Zandvoortse middenstand. Een vishandelaar leverde
tweemaal in de week gratis verse vis,
een bakker leverde broodjes en er
werden genoeg kratten met coca
cola aangesleept om een zwembad te
vullen."
Ook de gebroeders Paap lieten
zich niet onbetuigd en zorgden bo-

Foto Berlott

vendien dat de loods altijd keurig in
orde was wanneer de jonge gasten
arriveerden. Ieder jaar kwam er een
andere groep van het Leger des Heus
tot op een gegeven moment de be
langstelling verflauwde en de kabelloods ten slotte 's zomers leeg bleef.
En toen kwam het Vendorado-project en werden de heer en mevrouw
Vermaat benaderd door de gemeente. Begrijpelijk dat Violette niet kon
nalaten fijntjes op te merken dat
Zandvoort de kabelloods al eens
voor een gulden in haar bezit had
kunnen krijgen. Het was de gemeentewoordvoerder niet onbekend: „Dat
is iets waarvoor we ons nog steeds de
haren uit het hoofd trekken."
„Van ons hoefde de loods niet
weg", aldus Violette. „Ik heb gezegd
dat ze er maar omheen moesten bouwen." Maar natuurlijk kon de gemeente er niet omheen, net zo min
als ze om Violette heen kon, die als
eis stelde dat de gemeente voor haar
huurders, de gebroeders Paap, een
goede regeling zou treffen.
Hoe kijkt ze, nu het achter de rug
is, tegen alles aan? „Ik vraag me af of
het project, dat tachtig miljoen kost,
doorgaat nu het ABP heeft afgehaakt. Ik hoop van wel, voor Zandvoort is het een goede zaak."
C. E. KRAAN-MEETH

Jongeren met en zonder lichamelijke
handicap kunnen samen op vakantie

weer en de politie, die enthousiast,
vakkundig en uitgebreid over hun
werkzaamheden vertelden. Men
toonde materiaal en gaf zelfs enkele
demonstraties om de mogelijkheden
hiervan duidelijk te maken. Daarnaast leverde ook de P.E.N, een leerzame bijdrage met enkele nuttige en
interessante lessen, over het veilig
omgaan met electriciteit in en om
het huis.
Op nationaal niveau had men nog
contact met andere Jeugd Rode
Kruis-organisaties, die samenwerking aanboden voor diverse projecten als Afrika Nu en bijvoorbeeld
voor Sri Lanka, waarvoor de Zandvoortse afdeling in de toekomst zeker actie wil gaan voeren. Daarnaast is vooral met het Jeugd Rode
Kruis Haarlem reeds een leuke samenwerking tot stand gekomen. De
nieuwe cursussen voor de Zandvoortse jeugd beginnen weer in september.
Via enige interessante bijeenkomsten is ook de belangstelling gewekt
ten aanzien van de omgang tussen
jongeren met en zonder lichamelijke
handicap. Het Nederlands Rode
Kruis organiseert al jaren en met

groot succes trektochten, sport- t/m 14 jaar); voor het eerst buitenweekenden en avonturen-vakan- landweken, in België en Duitsland
ties, waaraan iedere jongere, al dan (7 t/m 13 augustus, 18 t/m 24 jaar);
niet met een handicap, kan deelne- sport- en spelweken in Overasselt en
men. Deze vakanties worden bege- Baarn, (respectievelijk 14 t/m 20/15
leid door ervaren J.R.K.-medewer- t/m 20 augustus, beide voor jongekers, als beroepskracht of vrijwilli- ren van 14 t/m 18 jaar). De prijzen
ger.
variëren van ƒ75,- tot ƒ240,-.
Voor 1988 zijn de volgende activiInlichtingen hierover kan men in
teiten gepland: een Pinksterweek- Zandvoort inwinnen bij de heer
end in Zeewolde (21 t/m 23 mei, 16 Tromp, tel. 14571, of dhr. Schilpt/m 20 jaar); Waddenweek op Ame- zand, tel. 15609. Of bij het Jeugd
land (17 t/m 23 juli, 14 t/m 18 jaar); Rode Kruis-bureau, waar men ook
Randstadweek in Blaricum (24 t/m een inschrijfformulier kan aanvra30 juli, 14 t/m 18 jaar); Veluweweek gen, Postbus 28120, 2502 KC Den
in Rheden (31 juli t/m 6 augustus, 10 Haag, tel. 070-846666.
ADVERTENTIE

MAAK KANS OP
HONDERDDUIZEND
GULDEN
Want elke abonnee van deze krant die ons vóór l februari a.s.
een nieuwe abonnee bezorgt, krijgt van ons als tegenprestatie een
1/5 staatslot voor 3 trekkingen m februari. Het vi|f|e wordt dan
voor de l e trekking op 1 O februari toegezonden. Bezorg ons een
nieuwe abonnee, dan bezorgen wi| u een kans op honderdduizend gulden!

De nieuwe abonnee voor het
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Naam:

VERENIGINGSNIEUWS
paar Potharst staat nu eerste in
deze lijn en heeft de dames Boom en
De Zandvoortse Bridgeclub heeft Verburg verdrongen naar de tweede
vorige week de derde wedstrijd in de plaats.
In de D-lijn hadden de dames Van
derde competitie gehouden. Deze
dag vonden mevrouw De Leeuw en de Bos en Havinga een wel bijzonder
de heer Braun na twee slechte wed- goede avond. Maar liefst 66,52°b bestrijden hun oude, goede vorm weer haalden zij, waardoor zij oprukten
terug, waardoor zij met 60,71% eer- naar de derde plaats in deze lijn.
ste werden in de A-lijn. Het echt- Goede tweede werden de heren Ocepaar Spiers speelde ook weer goed en nasek en De Vries met 61,61% en
werd tweede met 59,29%. Het echt- door deze goede score hebben zij nu
paar Heidoorn blijft na drie wed- de eerste plaats in de D-lijn verstrijden aan kop staan, maar het overd. Tweede staan nu de dames
echtpaar Spiers rukt op en heeft de Van de Meer en Veldhuizen.
Inlichtingen over de Bridgeclub
heren Emmen verdrongen van de
kan men verkrijgen bij de wedstrijdtweede plaats.
In de B-lijn begint de strijd zich leider, de heer C. Braun, tel. 14060,
ook een beetje af te tekenen. In deze of bij mevrouw E. Visser, tel. 18570
derde wedstrijd hadden de dames
Hoogendrjk en Smink een goede
avond met hun score van 58,31%,
Liefhebbers van postzegels kunvoldoende voor een eerste plaats. nen vrijdagavond, 29 januari, volop
Goede tweede werden de dames Ha- aan hun trekken komen tijdens de
gen en Lemmens met 57,59%, een maandelijkse clubavond van de
goede score waarmee zij een beetje Zandvoortse Postzegel Club. Het
uit de gevarenzone kwamen. De he- Gemeenschapshuis aan de Louis
ren Overzier en Van de Staak staan Davidsstraat is zoals gewoonlijk het
ook na drie wedstrijden nog steeds trefpunt voor de leden, en natuurriant aan kop, maar de dames Hoo- lijk zijn ook andere belangstellengendrjk en Smink streefden ieder- den van harte welkom.
een voorbij en rukten op van de zeDe zaal is open vanaf 19.00 uur en
vende naar de tweede plaats.
om ongeveer 21.00 uur begint de veiIn de C-lijn blijft het echtpaar ling. Voor die tijd is er voldoende
Potharst goede resultaten boeken. gelegenheid om de kavels te bekijNu werden zij eerste met 57,59%, ken en natuurlijk ook voor alle hanterwijl het echtpaar Van Gellekom del en wandel betreffende postzetweede werd met 55,80%. Het echt- gels.

Bridgeclub

Postzegelclub

Adres:.
Postcode:

Plaats:
Bank/gironummer:
Telefoon:

Hi|/zij betaalt per: D maand ƒ 3,95 i>».
D kwartaal ƒ 12,90
D half jaar ƒ 23,70
D jaar ƒ 43,75

[ws]

HET 1/5 STAATSLOT is voor:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Handtekening:
Sfuur deze bon vóór l februari a.s. in open envelop zonder
postzegel naar- Weekmedia, Antwoordnummer 1005),
1000 PA Amsleidam.
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BMW heeft de 3-serie
gemoderniseerd

De kleinste van de BMW-serie had weer
een face-lift nodig om niet geheel uit de
toon te vallen bij zijn broertjes. Tenminj>te uiterlijk want onderhuids is men met
een verfrissende nieuwe 1800 gekomen
en eindelijk met een turbo op de diesel,
zodat deze nu ook echt rijdt als een
BMW. De optische veranderingen die
het eerst in het oog springen zijn de
kunststof bumpers, die parkeerschades
kunnen opvangen mits men met niet
meer dan vier km/h tegen een parkeermeter of iets dergelijks opbotst.

Wat meer in het oogspring! is de achterkant met iets andere achterlichten en een
zwarte kunststofplaat daartussen waarop
de kentekenplaat zijn stek heeft en verderde zwarte lijsten om de ramen die de
auto weer een sportiever aanzicht geven.
Buiten de bumper valt eraan het frontje
niets op maar er is dondersgoed wat vernieuwd. namelijk de koplampen. Die
zijn van hetzelfde type als op de grote
7-serie. wat u misschien niet meteen wat
zegt maar deze stralen het licht uit via
ellipsoïde reflektoren en speciale lenzen.

Nieuwe Mitsubishi Galant

een BMW. Zeker in verband met de
reklameslogan maar goed, die maakt deze 324 TD wel degelijk waar. De motor
is uitgerust met het unieke DDE, dat
staat voor Digitale Diesel Elektronika.
Vloeiende lijnen kenmerken de nieuDaardoor wordt elektronisch de hoe- we Mitsubishi Galant die vanaf half
veelheid brandstof geregeld wat weer ten maart op de Nederlandse markt geleDoor Rein Lepomk
goede komt van het verbruik maarzeker verd zal worden. Overduidelijk is te
Postbus 383
ook van de hoeveelheid roet die de uit- merken dat de ontwerpers en bouwers
8200 AJ Lelystad
laat verlaat. Trouwens, die uitlaat lijkt van deze nieuwe Galant weer hun uiniet op die van een diesel, hij heeft twee terste best hebben gedaan want de afsportieve pijpjes, net zoals de bloed- werking en de doordachte opbouw
motor geruislozer loopt. Deze nieuwe snelle 325i. De prestaties zijn nagenoeg staan op een zeer hoog peil. Hij zal
motor levert 113 pk bij 5500 omw/min, hetzelfde als die van de nieuwe 318i want geleverd worden met verschillende
goed voor een sprintje van O tot 100 de 115 pk sterke turbodiesel sleurt de geraffineerde motoren, een 1.8 liter
km/h in 10,8 sec en voor een topsnelheid ruim 1200 kg wegende 324 TD naar een
van 188 km/h. De motor is verder uitge- top van 187 km/h en de acceleratie van O
voerd met het Motronic 3 systeem, dat er tot 100 km/h vergt 11,9 sec.
zorg voor draagt dat de brandstof en het Het rijden met deze TD gaat verder zaontstekingsmoment juist gedoseerd is, lig. Je merkt dat de zescilinder zwaar op
zodat er gunstig met de brandstof omge- de vooras drukt zodat de neus op natte
sprongen wordt. Uiteraard is deze BMW bochtige stukken weg de buitenkant van
3-serie uitgerust met een katalysator. de bocht graag opzoekt maar dit alles is
Gelukkig is men niet afhankelijk van de prima in de hand te houden. Waarom het
Eurosuper maar loopt deze motor keurig zolang geduurd heeft voordat men een
op normaal loodvrij en die is in Europa turbolader is gaan monteren, blijft voor
zeer redelijk te verkrijgen.
mij een raadsel want deze diesel rijdt
echt als een BMW en wat betreft het
oude argument dat de drie te licht zou
zijn voor een snelle turbo diesel, dat
Rijden
heeft BMW nu zelf bewezen dat dat onzin is. Wat absoluut geen onzin is, blijft
zijn prijs. Deze 324 Turbo Diesel kost
Het rijden met deze 318i verschilt niet namelijk/ 58.620,-en is alleen als vierveel van dat met de voorgaande. Buiten deurs leverbaar maar dat blijft toch een
de hogere prestaties blijft de 3-serie last erg groot verschil met de zonder turbo
houden van rijwindgeluiden bij wat hogere snelheden. De wegligging is op zijn uitgeruste 324.
BMWs, licht onderstuurd en hij laat
duidelijk en op tijd merken wanneer het
Advertentie
wat te hard gaat naar zijn zin door het
piepen van de banden. Dan merken we
ook dat de neus niet echt fijn de bocht in
wil maar gas loslaten brengt deze rakker
weer in het goede spoor.
De motor blijft accelereren. Nee, niet als
een zescilinder maar voor een viercilinder indrukwekkend, zodat het prettig is
dat er een toerenbegrenzer op zit, opdat
de motor niet over zijn toeren gejaagd
* Leningen op maat tegen zeer
kan worden.

Autonieuws

waardoor met een kleinere diameter
lamp een veel grotere lichtopbrengst te
bereiken is.
Dit is trouwens geen vinding van BMW
maar van de firma Hella, die deze lampen de typeaanduiding DE geeft.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogeüjk!
Persoonlijke leningen

Ook zijn alle BMW's nu uitgerust met
brandstof-injectie zodat geen enkel type
meer is voorzien van een carburateur. Of
alle gas-liefhebbers daar echt blij mee
zijn, is maar de vraag.
De bedoeling is dat de nieuwe 318i uiteindelijk het instapmodel gaat worden
want de 3 16 komt te vervallen maar zolang men in Steyr, waar de motorenfabriek staat van de nieuwe 1800 motor,
niet aan de productiecapaciteit kan voldoen. heeft BMW de oude 1800-motor
in de 316 gezet met een i achter de typeaanduiding.
Wanneer de motorkap geopend is, zie je
bij deze nieuwe 318i een harmonisch geheel dat uitblinkt door zijn strakke afwerking en de fraaie wijze waarop de
verdelerkap is weggewerkt, evenals de
kabels naar de bougies, die in een beschermhuls gehuld zijn. Niet zichtbaar is
de vervanging van de ketting die de nokkenas aandrijft.
Die is bij deze motor vervangen dooreen
kunststof riem, die er voor zorgt dat de

ASOP/NAMS

*

De 3l8i is leverbaar als twee- of vierdeurs maar blijft maar aan twee volwassenen comfortabel plaats bieden want de
achterruimte is wat erg krap zodat je bij
de vierdeurs toch eigenlijk maar een
twee persoons auto hebt BMW heeft nu
niet het imago goedkoop te zijn maar als
tweedeurs kost de 318i ƒ 39.120,- en
dat is zeker fors aan de prijs te noemen.
Eindelijk is er bij de 324 D een T aangeplakt. Zo simpel was dat natuurlijk niet
maar de diesel zonder turbo viel zwaar
tegen in het verwachtingspatroon voor

Planciusstraat 11 - 1013 MD Amsterdam
Tel. 020-227447
AANVANG SEPTEMBER A.S.
Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG)
Dagopleiding medisch secretaresse
Avondopleidmg medewerk(st)er medische administratie,
met vervolg tot medisch secretaresse
Hematalogisch routine- en ECG-assistent(e).

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volqende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeeraer Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Niejwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Mulder Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten
« BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,

Zonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl. BTW
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom
FITLINE NEDERLAND B.V.
Popuherenstraat7- ROELOFABÈNDSVEEN -Tel..Q17J3-6300

* Dream *
Line
06-320322.30

l* Aangeboden
prachtige
skischoenen, maat 36-37 en
44; skibroek, maat 50-52, donIkerblauw. Tel. 02507-16017.

* B1 ZVM bedankt winkeliers en de ouders voor de
prachtige prijzen voor onze
* Te koop Atari 2600 + 2 bingo en loterij.
sticks, 10 spellen, 5 mnd.
oud;
radio/pick-up-meubel. Bloemenhuis W. Bluijs, NwNoord. Pracht begonia ƒ 5.95.
Tel. 02507-18282.
Wij bezorgen altijd gratis.
•*• Te koop gevraagd: aquariBONTMANTELINRUIL
um, ± 45x30x30 cm. Tel.
Tegen (kleine) bijbetaling
15861.
excl. lichtgew. nappa/lam* Te koop grenen-look ka- my's ook voor heren bontgev.
juitbed, incl. bodem + ma- regenmantels.
Prachtige
tras, bureau en 2 boekenrek- bontcollectie. Repareren, mojes, prijs ƒ250. Tel. 15620.
derniseren. Bel v. afspraak of
* Te koop meisjesfiets, 6-8 documentatie: 020-233488.
jr, ƒ50 Tel. 02507-13051.

3 SuperShots p.d. 50 et p.m.

* Te koop ski-imperiaal,
slechts een keer gebruikt,
ƒ30. Tel. 02507-19606.
* Te koop: wandmeubel,
gediplomeerd hondentrimster
ƒ100 Tel. 15830.
* T.k. aangeb. ijskast ƒ50.
Tel 19549, na 18 uur.
* T.k. afzuigkap, Neff, ƒ50.
Tel. 15088
T.k. eiken slaapkamer, afm.
180x200 cm, incl. boekenkastje, toilettafel + spiegel,
ombouw en ingebouwde verl.
+ lattenbodem. Tel. 15088.

Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507- 12773
* T.k.a. antiek buffet, perehout, afm. 130x100x50 cm.
Tel. 17072.

* T.k.a. Hoekstra combi-kin* T.k elektr naaimachine derwagen, donkerblauw. Tel.
merk Mmerva, klein defect, 17072.
Postbus 122,
gebr snaar, ƒ40. Tel. 19742 U blijft tevreden klanten, als u
1000 AC Amsterdam.
T.k
INBOUWKOELKAST bij ERICA koopt uw bloemen
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- ƒ400, 2 jr oud, evt. met wit- of planten. Grote Krocht 24.
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- eiken
deur,
landhuisstijl, Tel. 12301.
rokaart
ƒ 100 Tel. 02507-19827
Voor al uw behang- en wit* T k mooie Didas dekens, 2 werk Tel 02507-18980.
In januari/februari starten de avondopleidmgerv
jr oud, gestoomd, a ƒ 15;
COMPUTERBOEKHOUDEN MKB, ETALEREN, MIDDEN- bromf, ƒ 100; meisjesf. ƒ60;
jongensf., + 10 jr, ƒ75; nwe
STAND, RECLAMESCHHRIFT en TEKSTVERWERKING
grijze drukt.tel ƒ25. 17421.

Ondernemerscollege Amsterdam

K Klmkenbergstraat 1/hoek Jan Tooropstraat, 1061 AH.
Tel 020-119925 Of 02907-2701.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
Otl l/ L makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

ra
NVM
UfcHÏLM*

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

T.k Opel Kad. Coupé, bj. '76,
ipr.st, APK-gek., pr. no.t.k.;
Raleigh
herenf., z.g a.n.,
ƒ 250, 30 m2 plavuizen, nw, kl. ,* Weggelopen, geheel zwarbeige ƒ 540. Tel. 18391.
te kater, 1 jaar oud, niet ge* T.k
stereoset,
3-in-1; castreerd, omg. Koninginnecompl. filmset, Revu; 2 luid- weg. Gaarne inl.: tel. 12443.

Tel. 13529

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

COMPUTER te koop, Spectrum + joystick en 100 spelletjes, prijs ƒ349. Tel. 18655.

Hydr. gestabiliseerd. Geh.
compl. incl. verw. en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie.
Telefoon: 023-292693 - 0229037151, b.g.g. 04754-6240.
* Storm over uw Zandvoorts
Kostverlorenpark. Koop het
leuke, interessante boekje „O
wat een heerlijkheid", in biblio
en Cult. Centrum, a 15.
* Modeshows, kienen, bridge en klaverjassen: alles kan
bij de Verg. Vrouwen Van Nu.
Word ook lid of bel eens met
tel. 14462.-

Te huur
COUPEUSE/
MODEONTWËRPSTER
heeft tijd om de leukste mo- ± 80 m2 in de Zijdstraat 37,
dellen naar maat en eigen Aalsmeer, zonder bovenwoontwerp voor u te maken, ook ning. Informatie: N. A. Dames,
yeranderwerk. Voor alle leef- Zijdstraat 41, 1431 EA Aals•tijdsgroepen en maten.
meer. Tel. 02977-24625/28460
Tel. 02507-17370.
Te koop 2 bedbakken, okerVIDEOTHEEK DOMBO, 1 film geel,, 2 matrassen, 90x200
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 cm; 2 wollen gele dekens + 2
per week. Corn. Slegersstr. witte hoeslakens, prijs per
2b, tel. 02507-12070.
bed ƒ250. Tel. 02507-17908.
Ervaren MANNEQUIN/VER- * Te koop 2 eiken/leer stoeKOOPSTER gevraagd voor len ƒ150; grenen/d.bruin bude periode maart-april, boven reau, ƒ 60; houten stoel met
35 jr, mat 40 of 42, voor 2 rieten zitting. Tel. 15620.
dagen p.w. Tel. 023-243200.
* Te koop 2 p. moonboots,
m. 42-43; 1 p. grijze d.laarsen,
m. 39, ƒ25 p.p., als nieuw.
ook voor
Tel. 16050.
portretfoto's,
pasfoto's,
* Te koop aanhanger, br.
receptiefoto's,
150, l. 300. Prijs ƒ300. Tel.
groepsfoto's aan huis.
02507-17295.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

winkelpand

Foto Boomgaard

GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein

Tel. 14534

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Te huur Zandvoort-Zuid gem.
zolderkamer m. Keuken, w.c.,
gebr. v. douche, ƒ500 p.m.,
incl. 1 mnd borg. Tel. 16372.

Gediplomeerd schoenhersteller
voor al uw schoenreparaties
en sleutelservice
Moet u zijn bij

* Opsporing verzocht! Wie o
wie heeft donderdag jl. mijn
bruine damesfiets
achter
Azea meegenomen? Heb
hem hard nodig. Bel: 18363.

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegerstraat 2,
Zand voort, telefoon 15449
VAKWERK IS ONZE RECLAME

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

* Pour *
Toi

iedereen leest de krant altijd en overal leest de krant

06 320320.05
3 HotSnots p d 50 et p m

5 REGELS

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
mt
Te k ooP b r u id s l aPon
*
1 euk e
3 8 •
mo d . s a 1 o n t a e
r i e t en s t o e 1
T e 1 0 2 0 - 111 .
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

BOVAG

Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B.V., Grote Krocht 18. Tel. 12600.
Tevens inkoop en verhuur.
* Hoera! Kees gaat Abraham zien. Wilt u hem feliciteren? Dat kan vrij.morg. 6.00 u.
29 jan. tot... u. is Kees er om
de tel. aan te nemen. 16934.
JANUARI AANBIEDING

Zonnestudio

PASSAGE 42
Zonnebank met gezichtsbruiner, 20 min., ƒ7,50. Dubbelgezichtsbruiner,
15 min.,
T.k. tenthuisje + slaaphuisje * You are my soul, my lover, ƒ8,50. Lichaamssnelbruiner,
camping Bakkum Inl.: tel. my best friend. l love you. 40 min., ƒ35. Passage 42,
02526-75535 of 02507-16793. Claudia XX.
Zandvoort, 02507-12500.

speakers, 25 w.; 1 aquarium, * Word lid van comité Vie45x30; 1 hamsterkooi, t.e.a.b. ring Nationale Feestdagen.
Tel. 02507-17862.
Inl.: tel. 13702.

Bedrijfsweg 26, 8304 AZ EmmetoonJ

waterbedden
Videotheek 'Dombo'

Bel BECAM:
05270-16991=

FINANCIERINGEN

Rechtstreekse import
uit
USA: topkwaliteit Naturest

Zonnehemels v.a. ƒ 450
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

scherpe tarieven
netto
looptijd
eff.
looptijd
eff.
* Snel en diskreet binnen 4 uur
in handen 48 mnd.
rente
60 mnd.
rente
geregeld
5 500.143.18
12.0
120.65
12.0
* Vrije besteding van het geld,
7 500.195.28
120
16432
120
geen onderpand
10500.268.28
109
225.12
109
15000.333.26
321 60
10.9
10.9
* Kwijtschelding bij overlijden
20 000 511.02
109
428.80
109
* Lopende leningen meestal geen
35000.889.64
745.64
106
106
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000.en verschillende looptijden mogelijk.
* Wij verzorgen tevens doorlopende
' tarieven v a
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Brandstof-injectie

Éénjarige
beroepsopleidingen
*
*
*

carburateur motor, een 2.0 liter /<.
tienkleppen motor, een 2.0 liter injc
tie motor en een 1.8 liter turbo dies.
motor. Alle benzine gestookte mot
ren zijn voorzien van een katalysato
Over de prijs is nog niets bekend. Ei;
januari ben ik in de gelegenheid i
deze schoonheid eens duchtig aan
tand te voelen en begin februari hm
ik u daar uitgebreid over (e kunn
inlichten.

30

RINKO
APK-

Keurstation
Curiestr. 10
telef. 12323

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

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Teams Sporting OSS redelijk op dreef
ZANDVOORT - Tegen een
fanatiek spelend Atalante behaalden de dames van Sporting OSS een benauwde 3-2
overwinning. De heren speelden een matige partij volleybal
tegen OVRA 4 en wonnen toch
nog vrij gemakkelijk met 3-0.
Het tweede heren team zakte
na een goed begin weg tegen
Die Reackse en het derde dames team won fraai met 3-1 van
Die Raeckse 6. Leuk was het
onderling duel tussen de aspiranten teams van Sporting
OSS, met uiteindelijk een 2-1
zege voor het mix-team.
Met een uitblinkende Paulien Vos-

sen in de hoofdrol pakte Sporting
OSS de zaken voortvarend aan en
werd er constante druk uitgeoefend
op de verdediging van Atalante. De
dames uit Vinkeveen, die vooral in
thuiswedstrijden goed voor de dag
komen, knokten zich goed terug en
wisten punt voor punt in te lopen.
Met 14-16 wisten zij zelfs de set binnen te halen. Er volgde een pittige
time-out van coach Ad Akkerman
met als gevolg dat het initiatief nu
aan de Zandvoortse kant lag. Vooral
Jolanda Dekker en Sandra Spierenburg scoorden veel punten, 15-3. De
derde set werd een gelijkopgaand gevecht. Veel fraaie rally's waren er te
bewonderen waarbij Sporting OSS
in de laatste fase van de set iets meer
inhoud had.
Met enkele wissels in de vierde set
probeerde de coach het accent op de

Zeeschuimers staan klaar
voor NK Kunstzwemmen
ZANDVOORT - Van de bijna
80 kunstzwemverenigingen in
Nederland zullen er dit komend weekend in Amersfoort
slechts 16 strijden om de titel
Nederlands Kampioene Kunstzwemmen Jeugd 1988. De
kunstzwemsters van de Zandvoortse Zwem- & Poloclub „De
Zeeschuimers" zijn ook daar
aanwezig met een meisjesploeg
van negen kunstzwemsters.
In drie leeftijdsgroepen, onder 12,
onder 15 en onder 17 jaar, is een titel
te verdienen. Zo hoog zullen de Zeeschuimsters (nog) niet reiken, maar
toch zijn er meisjes bij die in de
buurt van de top-vijf zouden kunnen
komen. Dat weten we pas definitief
na het weekend. In ieder geval vertrekken de kunstzwemsters vrijdagmiddag al en komen pas zondagavond in Zandvoort terug.
In de groep onder 12 jaar zwemmen Sandra Dijkzeul, Vanessa Noor-

Koninginnedag
voorbereiding
ZANDVOORT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen
hield op 21 januari al weer zijn
eerste vergadering van dit
jaar. Tijdens deze bijeenkomst
werd het voorlopige programma voor Koninginnedag op 30
april 1988 vastgesteld. Voor de
voorbereiding hiervan zoekt
men nog enkele medewerkers.
Evenals vorige jaren zal er ook tijdens de komende Koninginnedag
weer het nodige te doen zijn. Het
voorlopige programma ziet er als
volgt uit: rommelmarkt, kindervoorstelling, kinderspelen, tonnetje
steken, straattekenwedstrijd, skateboard-wedstrijd, crossfietsrace, carrousselrijden, concours d'elegance
en een taptoe.
Het comité nodigt maneges en alle
particuliere paardensporters uit
voor deelname aan het concours d'elegance. Zo ook bezitters van old-timers en/of sportwagens die hieraan
willen deelnemen. De auto wordt gepresenteerd in combinatie met het
bereden paard. Inlichtingen hierover worden verstrekt door de secretarissen, de heer Hedden, telefoon
14841, en de heer Van Straaten, telefoon 17641.
De organisatoren willen ook
graag in contact komen met mensen die het comité willen versterken
bij de voorbereiding van de feestelijkheden op Koninginnedag. Éénmaal per maand wordt er op donderdagavond vergaderd in Hotel Triton, in de Zuiderstraat te Zandvoort. De eerstkomende vergadering
is op donderdag 18 februari aanstaande, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte weikom.

Oudere bewoonster
in de problemen
ZANDVOORT - Een bejaarde inwoonster van Zandvoort
is in de problemen gekomen
doordat zij, samen met haar
zoon, het huis is uitgezet. Door
de gemeente is wel een andere
woning aangeboden, maar dat
is in Zandvoort-Noord en voor
de vrouw een bezwaar.
Zij wil geen woning in Zandvoort-Noord aanvaarden, omdat zij volgens haar arts vanwege geestelijke
gezondheidstoestand in een vertrouwde omgeving moet blijven,
verklaart zij. "En als je eenmaal in
Noord terecht bent gekomen, kom je
er ook niet meer vandaan". Bovendien durft zij niet met een lift naar
boven. Vandaar dat zij een aanbod
voor een flat in Noord afgeslagen
heeft.
Andere woningen die tot nu toe
beschikbaar bleken, waren te duur,
of gingen aan haar voorbij omdat zij
er niet op ingeschreven had. Momenteel zijn beide dakloos, en logeren tijdelijk gescheiden bij vrienden
en kennissen.
De vrouw en haar zoon moesten
hun huis in het centrum verlaten,
omdat dat enige tijd geleden verkocht is, vanwege slecht afgelopen
.zakelijke handelingen binnen de familie. De koper deed nu aanspraak
op de woning.
Binnen de gemeente zit men met
deze zaak met de handen in het
haar, omdat zich 'wekelijks wel dergelijke noodgevallen voordoen'.
"Maar toch is dit de enige instantie
die mij kan helpen, eventueel in samenwerking met EMM", aldus de
inwoonster. Al is ook een particuliere woning, 'met huursubsidie betaalbaar', ook welkom.

verdediging te leggen, maar vele persoonlijke fouten stonden een succes
in de weg. Vooral verdedigend klopte
het niet. Atalante profiteerde hier
handig van, 7-15. Geschrokken door
dit verlies kwam in de vijfde set het
basis-team in het veld. De eerste tien
punten werden vlot binnengehaald,
waarna de produktie stopte. Atalante kwam terug tot 11-10 maar opnieuw bleek Sporting OSS in de slotfase iets beter te zijn en het besliste
de strijd met 15-11.
Allides 6 begon sterk tegen Sporting OSS 3. Binnen enkele minuten
keek Sporting tegen een 1-7 achterstand aan. Hierna was er sprake van
een echte wedstrijd, maar de voorsprong van Allides werd niet meer
bedreigd, 9-15. Met een uitblinkende
Marjan Giesberg in de verdediging
liet Sporting zien waarom zij op de
tweede plaats staat. Vooral aanvallend was Sporting de meerdere van
Allides en de volgende drie sets waren voor Sporting dat daardoor met
3-1 zegevierde.
Gazelle/Heemstede had weinig

moeite met Sporting 4. Slechts de
tweede set was de tegenstand van
Sporting redelijk. Een leuke partij
volleybal was de strijd tussen Sporting OSS 5 en Bunkert 2. De eerste
twee sets gingen met 13-15 en 14-16
naar Bunkert en de derde en vierde
set waren voor Sporting met 15-12 en
15-6. Met iets meer geluk was de eerste overwinning van dit seizoen een
feit geweest.

Heren
OVRA 4 staat onderaan in de eerste klasse en dat was duidelijk te
merken aan zijn spel. Zonder echt
goed te spelen pakte Sporting OSS l
met 15-2 de eerste set. Ongeïnteresseerd spelend werd er aan de tweede
set begonnen. OVRA begreep dat er
met hard werken mogelijkheden waren. Via rommelig volleybal, vooral
aan Sporting zijde, werd het toch
nog spannend. Maar liefst zeven foute serves produceerde Sporting. De
aanwezige klasse zorgde ervoor dat
de set toch met 16-14 werd gewon-

nen. Iets beter ging het in de derde
set. De verdediging en de serve waren beter verzorgd en met 15-7 werd
de 3-0 overwinning bereikt. Een wedstrijd om snel te vergeten.
Sporting OSS 2 kon weer over een
compleet team beschikken en ging
goed van start tegen het hooggeplaatste Die Raeckse 3. De terugkeer
van Bob Honderdos bracht meer
evenwicht in het team. Vooral op
links kwam hoofdaanvaller Jos van
de Drift enkele malen goed door met
harde smashes. De routine van Die
Raeckse gaf echter de doorslag, terwijl ook de trainingsachterstand van
Sporting duidelijk zichtbaar was m
de laatste twee sets. Het derde heren
team kwam m de tweede set zelfs
met 13-6 voor maar wist het niet af te
maken. Allides pakte die set toch
nog en trok de wedstrijd naar zich
toe.
Het prestige duel ging tussen de
beide adspiranten teams van Sporting. Het mixteam had duidelijk
meer slagkracht. De meisjes, gade
geslagen door trainster Marja van de
Lugt, zorgden voor een venassing
door de eerste set te winnen. Ondanks de aanmoedigingen van talnjke ouders moesten zij toch het onderspit delven tegen het mix-team.

Zeeschuimers zwemmen goed
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Tijdens de derde competitieronde is het jeugdteam van
De Zeeschuimers als vierde geëindigd. In het zwembad Groenendaal in Heemstede hielden
de badgasten wel achter zich
De Ham uit Krommenie en
Oceanus uit Aalsmeer waardoor de tweede plaats in het
totaalklassement wordt ingenomen.
Vooral Hanneke Koopmans en
Stan Steegeling lieten goede prestaties noteren, doch door diskwalificatie op de 4x100 meter wisselslagestafette bij de jongens werd het nodige
verspeeld. Hanneke Koopmans
zwom een uitstekende 400 meter
vrije slag en stelde haar kandidatuur
voor deelname aan de Europese
jeugdkampioenschappen. Stan Steegeling leverde op de 100 meter
schoolslag een voortreffelijke beste
jaarprestatie door die afstand af te
leggen in 1.03.6, waarmee hij ruim
een seconde onder de snelste tijd
bleef.

De belangrijkste uitslagen on
plaatsingen van De Zeeschuimers
jeugd waren als volgt: 100 vlinder
meisjes: 2. Marja Molenaar 1.08.2, M
Wandy Kater 1.09.4; 200 meter vrij
jongens 1. Stan Steegeling 1.56.8, 2
Jaco Koning 2.03.4; 400 meter vrij
meisjes 1. Hanneke Koopmans
4.33.1, 2. Mascha de Vre 4.52.5, 3. Karin Vermons 4.54.4; 200 meter wissel
jongens 2. Michael van Swammerdam 2.23.0; 100 meter rug meisjes 1.
Sunta Veerkamp, 2. Manon Bruntink 1.22.8; 100 meter vrij meisjes 2
Bartaara de Wit 1.02.0, 3. Wandy Kater 1.02.4.
100 meter school jongens 1. Stan
Steegeling 1.03.6; 100 meter vlinder
meisjes 1. Hanneke Koopmans
1.11.1, 3. Mascha de Vrë 1.13.7; 200
meter rug jongens 2. Roei Schultheis
2.31.8; 100 meter school meisjes i
Sunta Veerkamp 1.24.7, 2. Manon
Bruntmk 1.32.1; 200 nieter rug meis
jes 1. Barbara de Wit 2.23.9, 2. Marja
Molenaar 2.28.9; 200 meter wissel
jongens 1. Stan Steegeling 2.10.0; 100
meter school meisjes Hanneke
Koopmans 1.16.6; 4x100 meter vrij
meisjes 1. De Zeeschuimers 4 11.2.

Trefpunt 8 draait goed mee

derviet en Resi Abbenes. Voor Sandra Dijkzeul is er een goede kans om
zeer hoog te eindigen, want zij scoorde de afgelopen maanden zeer hoog
en plaatste zich qua gezwommen
punten op een derde Nederlandse
plaats. In Amersfoort is het echter
een rechtstreekse confrontatie waarbij de „vorm van de dag" een belangrijk aspect is. Of zij dan net zo hoog
zal scoren is alleen maar te hopen.
Vanessa Noordervliet en Resi Abbenes maken hun debuut op deze NJK
Kunstzwemmen en zijn daardoor al
knap zenuwachtig. In ieder geval
zullen zij beslist niet op de laatste
plaats eindigen. Sandra Dijkzeul
zwemt een solo, en samen met Vanessa staat zij genoteerd voor een
duet.
In de groep onder 15 jaar is Anouk
Noordervliet de absolute kanshebster om te strijden om een echte ereplaats. Zij zwemt een solo, terwijl
Linda Paap en Annerose Abbenes
een duet-uitvoering hebben ingestudeerd. Met Sylvia Mettes en Ditte
Valk completeren zij een ploeg die
zeker bij de beste acht van Nederland zal eindigen, want de inschrijving daarvoor is een totaal van negen.
In de leeftijdsgroep onder 17 jaar
acteert Anouk Noordervliet nog een
keer, want zij wil daarmee ook proberen zich een plaats in de Nationale
junioren-selectie te verwerven. Zij
heeft daartoe zeker veel kans. Saskia
Wester zwemt in deze leeftijdsgroep
een solo, terwijl zij samen met
Anouk Noordervliet een prachtig
duet heeft ingestudeerd.
De kunstzwemafdeling van de Zeeschuimers is inmiddels beslist tot de
Nederlandse sub-top gaan behoren.
Binnenkort zal ook de Nationale
bondscoach Kunstzwemmen Petri
Engels de Zeeschuimers tijdens een
training bezoeken om mogelijke
kandidaten voor de Nationale ploegen „uit te zoeken" en te ondersteunen bij een veel zwaarder trainingsprogramma. Niet alleen Sandra
Dijkzeul en Anouk Noordervliet zullen dan benaderd worden. Ook andere jonge en veelbelovende talentjes
krijgen een kans zich in de Nationale
schijnwerpers te „kunst"-zwemmen.
En daar is de trainingsploeg o.l.v.
Mevrouw ter Heijden maar al te
trots op. De prestaties tijdens de ko- • Alwin Leysner passeert twee Beverwijkse tegenstanders en zal vervolgens ook gaan scoren.
mende N.J.K. zullen daaraan zeker
meewerken.
ZANDVOORT - In de zaal- rondde, 0-1. De volgende aanval van zelfs 1-3. Met nog een kwartier te
had de gelijkmaker kun- spelen was er nog van alles mogelijk
voetbalcompetitie werden goe- Scandals
nen zijn doch Marcel Looijer liet de maar het leek er niet in te zitten voor
de resultaten behaald. Scan- kans liggen. Scandals zocht fel de de Zandvoorters. Toch pakte Scandals zette een 1-3 opgelopen aanval maar kon zich moeilijk los dals het initiatief en zette aan voor
achterstand in de slotfase om maken van de zware mandekking. een offensief. Door het felle spel van
in een 3-3 gelijkspel met nog Bovendien was de doelman van Ca- Scandals liep Pim van Dord een twee
kansen op meer. Trefpunt 8 rillon Boys goed op dreef. Vlak voor minuten straf op en dat deed verpauze kreeg Scandals een man- moeden dat de wedstrijd gelopen
had het tegen Palet Entage de
meer-situatie en op slag van het rust- was. De Zandvoorters beschikten
zeer moeilijk maar wist uitein- signaal scoorde Richard Kerkman over een prima veerkracht en met
delijk een zeer verdiende 4-2 de gelijkmaker, 1-1.
drie man werd ook de aanval gezocht. Een vlot lopende aanval werd
overwinning te behalen. Een
besloten met een schot van Alwin
plaats bij de top drie is daar- Rommelig
dat in eerste instantie gedoor verwezenlijkt.
In de tweede helft werd de strijd Leijsner
werd, doch de rebound werd
Scandals had het tegen Carillon wat rommelig. De veel fluitende stopt
Marcel Looijer verzilverd, 2-3.
Boys zeer moeilijk. De gasten be- scheidsrechter probeerde de partij door
De
Zandvoorters
voelden dat er
schikten over een zeer beweeglijk in handen te houden, doch dat lukte meer in zat en Carillon
Boys was
team met veel loopvermogen. De bal niet geheel. Geen vloeiend combina- duidelijk
aangeslagen.
Hans
laat Carillon Boys vaak goed rond tiespel maar de spanning vergoedde Schmidt gaf een
passje op Alwin
gaan doch voorzichtigheid is troef. veel. Nadat Rob Verstraeten in het Leijsner die heel gaaf
eenvoudig de gelijkToch kreeg Carillon Boys enige kan- zijnet had geschoten leek Carillon maker op het scorebord
zette, 3-3.
sen en het was doelman Ge Timmers Boys in twee minuten de strijd bedie paraat stond. Na tien minuten slist te hebben. Eerst een fraai schot Trefpunt 8
Sandra Dijkzeul maakt een goede was hij echter kansloos toen Caril- in de bovenhoek waarop Timmers
Het was vooral Scandals dat in de
kans hoog te eindigen.
lon Boys een vlot lopende aanval af- kansloos was en even later werd het
enerverende slotfase op zoek ging
naar de winnende treffer en daar
vlakbij was. Een schot van Marcel
Looijer werd nipt gestopt en ondanks nog enige gevaarlijke situaties
voor het Beverwijkse doel bleef de
stand in evenwicht. Coach Bert Leijenhorst: „Bij de 1-3 achterstand zag
ik het somber in. Het is een moeilijk
ken
in
handen
nemen
en
liep
naar
worp
van
Janneke
de
Reus
en
veldZANDVOORT - Het kostte
te bespelen tegenstander maar dat
een ruststand van 13-8.
doelpunten
van
Erna
van
Rhee
en
de ZVM-handbalsters zeer veel Sigrid de Boer kwam ZVM vijf minuIn de tweede helft kwam ZVM we toch nog terugkwamen vond ik
moeite om het laaggeplaatste ten voor het einde op 4-4. In de span- steeds beter in het ritme en naderde erg knap. Ik ben best te spreken over
De Bunkert de bas te blijven. nende slotfase was het vooral ZVM Berdos. Het was jammer dat in die dit resultaat."
In de slotfase konden de Zand- dat de winnende treffer wilde force- fase doelman Johan Molenaar het
voortsen een 3-0 achterstand ren. Twee minuten voor het einde veld moest ruimten, door een rode
ZVM opnieuw een strafworp kaart, Coach Hans Loenen nam zijn
bij de rust omzetten in een 4-5 werd
en Janneke de Reus plaats onder de lat in en deed dat
overwinning. De ZVM-heren toegekend
maakte ook nu geen fout, 5-4. In de niet slecht. De badgasten kwamen
boden Berdos knap partij doch laatste minuten probeerde De Blin- toch via 15-13 op 20-19 maar konden
bleven met lege handen staan. kert het nog wel doch de Zandvoort- helaas niet doordrukken. Met veel
Door de 22-20 nederlaag raken se dames hielden het hoofd erbij. inzet heeft ZVM geprobeerd het kleine verschil te overbruggen maar dat
ZANDVOORT - Aan het vijftigste
de Zandvoorters in ernstig de- Trainster/coach Janna Pennings lukte
niet en Berdos kon met een 22- Hoogoven Schaaktoernooi, dat afgehet geen hoogstaande partij.
gradatiegevaar en wordt de vond
lopen weekend eindigde, deden be„We zijn door het oog van de naald 20 zege de kleedkamer opzoeken.
wedstrijd van aanstaande zon- gekropen,"
De ZVM trainer/coach Hans Loe- halve Anatoli Karpov ook enkele
aldus Janna Pennings.
dag in de Pelikaanhal tegen To- We hadden het spel moeten maken, nen was niet ontevreden over het Zandvoorters mee. Olaf Cliteur
negido erg belangrijk.
maar tegen zwakke teams hebben spel. „We hebben zeker niet onver- kwam daarbij tot een mooi resultaat.
we het altijd moeilijk. Het kan wel dienstelijk gehandbald. Er was ook
De Zandvoorters speelden in de
De ZVM-dames waren niet erg op eens gebeuren dat je een slechte dag nu veel inzet maar we komen net iets zogenaamde tienkampen. Ton van
dreef in de strijd tegen De Bunkert. hebt, maar de punten tellen en dat is te kort om door te drukken. De jon- Kempen behaalde 6,5 punt en Piet
Vooral aanvallend kon ZVM in de belangrijk."
gens hebben erg hard gewerkt en Termes 5,5, beide uit negen partijen.
eerste helft totaal geen vuist maken
door die inzet zijn we steeds erg Door zijn resultaten van vorig jaar
en het was aan Anja Hendriks te dandichtbij gebleven. Het zit dit seizoen kwam Olaf Cliteur uit bij de cracks
ken dat de achterstand niet verder Heren
niet mee. We hebben al veel blessu- in groep 4, waar hij 2,5 punt behaalopliep dan 3-0. Zij was wederom erg
Het is voor de ZVM heren een erg res en ook Gerard Damhoff werd nu de, eveneens uit negen partijen. Het
goed op dreef. ZVM speelde te ge- moeizaam seizoen en ook tegen Ber- geblesseerd. We spelen een ongeluk- lijkt weinig, maar met in totaal vierhaast, waardoor veel balverlies werd dos lukte het niet om de zeer belang- kig seizoen. In de komende thuis- honderd zeven deelnemers in deze
geleden en ook de doelpogingen wer- rijke punten te bemachtigen. Toch wedstrijden tegen Tonegido en KIC groep is dat toch een mooi resultaat.
den te snel ondernomen. In de twee- had er meer in gezeten, aangezien de moet het gebeuren om in deze klasse
Het eerste team van de Zandvoortde helft maakte ZVM minder foutjes Zandvoorters goed handbal speel- te blijven," stelde Hans Loenen.
se Schaakclub speelt volgende week
en liep het wat beter. Ondanks dat den. Vooral in de openingsfase werd
Doelpunten ZVM: Willem Pijper 6, donderdagavond in het Gemeenniet geweldig handbal werd gespeeld niet onverdienstelijk gespeeld en Peter Pennings 4, Joost Berkhout 4, schapshuis zijn vijfde wedstrijd in
kwam ZVM langzaam naderbij.
nam ZVM een 2-4 voorsprong. Door Dirk Berkhout 4, Dirk Berkhout 3, de externe competitie. De tegenstanDoor tweemaal een benutte straf- wat slordigheidjes kon Berdos de za- Richard Vos 2, Jan van Duijn 1.
der is Kijk-Uit uit IJmuiden. Het

Scandals haalt in slotfase punt binnen SAGEND/^f;

Heren handbalteam in problemen

ZVM-dames behalen moeizame zege

VOETBAL

Zondag: TZB-Vogelenzang 14.30 uur
terrein aan de Kennemerweg
Zaterdag: TZB-Overbos 14.30 uur
terrein aan de Kennemerweg.
BASKETBAL
Zaterdag: Lions heren-Rac. Beverwijk 2 18.15 uur Pellikaanhal
Lions dames-Hoofddorp 5 20.45 uur
Pellikaanhal
ZAALHANDBAL
Zondag in de Zandvoortse Pellikaanhal: 10.00 uur JA ZVM-HBC; 10.45
uur MA ZVM-KIC; 11.30 uur DS
ZVM 2-Concordia Hillegom 1; 12.35
uur DS ZVM-HVH; 13.45 uur HS
ZVM-Tonegido; 15.00 uur DJ ZVMADO 2; 15.35 uur DS ZVM 3-F. Speed
4; 17.00 uur H J ZVM-Concordia.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal.
18.00 uur Zandvoort '75 C Jun.-HBC;
18.30 uur Zandvoortmeeuwen D
Jun.-Schoten; 19.00 uur Zandvoort
Noord 6-Zandvoortmeeuwen 5; 19.45
uur Nihot L.-Wilms Floet; 20.40 uur
Zandvoortmeeuwen 7-NAS 3; 21.25
uur TZB 6-SSV 2; 22.10 uur TZB 4SIZO 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.40 uur TZB-Texaco WR; 21.35 uur
TZB vet.-Concordia; 22.20 uur Scandals vet.-Zandvoort Noord.

Lions overklast
ZANDVOORT/HAARLEM The Lions basketballers waren
tegen HOC totaal niet opgewassen en leden een kansloze nederlaag, 80-46. Vooral de eerste
helft was van de Zandvoorters
bijzonder zwak en de ruststand
van 37-10 spreekt voor zich.
De Lions waren in de eerste helft
geen partij voor HOC. Verdedigend
werd het nog aardig gedaan maar in
aanvallend opzicht bleef Lions ver
Ook Trefpunt 8 ontmoette een onder de maat. Na die eerste helft
moeilijk te bespelen tegenstander. was het pleit beslecht en kon HOC
Palet Entage is een verdedigend de voorsprong rustig spelend zonder
team dat met snelle counters pro- moeite vasthouden. Aanvallend liep
beerde toe te slaan wat in de laatste het daardoor wat beter bij Lions en
wedstrijd steeds gelukt was. Tref- vooral door de achttien punten van
punt 8 was daarom een gewaar- Geurt Jan Beekhuizen werd er aarschuwd team en ondanks dat steeds dig gescoord. De in het verschiet lighet offensief werd gezocht liep het gende nederlaag kon Lions niet meer
wat stroef. Via een doelpunt van ontgaan en met de forse score van
Harry Baars kwam Trefpunt 8 op 80-46 moest genoegen worden genoeen 1-0 voorsprong maar ook daarna men.
„Ik ben erg ontevreden als je zo
bleef Palet Entage voorzichtig spelen. Met dat spel gelukte het zelfs om weggeveegd wordt," stelde coach
gelijk te maken maar Johan van Willem de Ruig. „Ik wil ze een ander
Marie zorgde voor een 2-1 voor- spelletje laten spelen, maar dat valt
wat moeilijk bij sommige. We hoesprong bij de rust.
Het venijn zat in de staart van deze ven ons zeker niet te laten wegspewedstrijd want tot zes minuten voor len, het kan gewoon veel beter. Aanhet einde bleef de 2-1 stand op het staande zaterdag tegen Rac. Beverscorebord. Toen was het Ronald wijk verwacht ik een ander team te
Braamzeel die schitterend via de zien. Tegen die tegenstander zie ik
binnenkant van de doelpaal Tref- best mogelijkheden."
punt op 3-1 zette. Nog gaf Palet Entage het niet op en werd doelman Hans
Gansner kansloos gepasseerd. In de
slotminuut nam Ronald Braamzeel
het vierde doelpunt voor zijn rekening en gaf Palet de strijd op, 4-2.
ZANDVOORT - Een beCoach Atze van der Heide: „Het woonster van de Keesomstraat
was een matige partij, maar we
draaien door deze overwinning leuk meldde op een donderdag, dat
mee. We staan maar drie punten er een jongen bij haar op het
achter en we krijgen de bovenste nog balkon zat, die probeerde een
op bezoek dus ik zie best nog kan- krat bier weg te nemen. De dasen. Het is een gezellig team, dat der is nog niet gepakt.
goed kan zaalvoetballen, maar vanDe jongen was ongeveer twintig
daag lukte het niet zo erg. De punten jaar, 'behoorlijk' lang en gekleed in
zijn echter binnen."
een witte jas. Hij was in het gezel
schap van een andere jongeman van
ongeveer dezelfde leeftijd, met gezet
postuur en gekleed m een blauwe
jas.
De politie stelde een onderzoek in.
in de omgeving, maar dit bleef zcn
der resultaat.
Foto: Bram Stijnen

Bier niet veilig
op het balkon

Zandvoortse Schaakclub
scoort op Hoogoventoernooi

Zandvoortse team begint met een 1-0
achterstand, omdat enkele weken
geleden in een vooruit gespeelde partij verloren werd. Ondanks dat is teamleider Olaf Cliteur toch optimistisch over het te verwachten resultaat.
Vanavond is er van 19.00 tot 20.00
uur weer les voor de jeugd, eveneens
in het Gemeenschapshuis. Met deze
opleiding hoopt de Zandvoortse
Schaakclub deze sportbeoefening
bij de plaatselijke jeugd uit te breiden. Om 20.00 uur gaan de senioren
verder met hun interne competitie.
Vrijwillige Hulpverlening

17373

'Snijdende' fietser
wordt achterhaald
ZANDVOORT - Wielrenners zijn kennelijk niet altijd
collegiaal, zo moest een vierentwintig-jarige Amsterdammer zaterdag's ervaren. Op het
fietspad Noordwijk-Zandvoort
werd hij door een collega-renner gesneden.

De Amsterdammer kwam dooi
deze manoeuvre ten val, waarbij
voor ƒ300,- schade aan fiets en kleding werd opgelopen. Bekend was
wel, tot welke wielervereniging de
'dader' behoorde. Via deze vereniging kon men hem achterhalen
waarna de man verklaarde, de scha
de onderling te willen regelen
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Wethouder Van Caspel:

Werkwijze rond Casino valt te
wijten aan 'stroomversnelling'
ZANDVOORT - Volgens
wethouder Van Caspel is de
gevolgde procedure, zoals vermeld op pagina l, ten aanzien
van de ingang van de parkeergarage te wijten aan de
stroomversnelling, waarin de
realisering van het casino was
geraakt. In de eerstvolgende
commissievergadering
voor
Publieke Werken, op 4 februari, zou hij deze zaak, plus een
voorstel ten aanzien van de
grondtransactie aan de orde
stellen.

Toegang feest
ZO Vgoedkoper
ZANDVOORT - In het
oorspronkelijke plan voor
de viering van het veertig-jarig bestaan van de
Zandvoortse Operette Vereniging, op zaterdag 7 mei,
zijn enkele wijzigingen
aangebracht,
waardoor
onder andere de toegang
een stuk goedkoper is. De
wijzigingen zijn niet verwerkt in het artikel, dat
vorige week in deze krant
is geplaatst.

De prijs van een lot voor de
grote loterij, waarbij, met als
hoofdprijs een auto, driehonderd waardevolle artikelen zijn
te winnen, is inderdaad ƒ100,per stuk. Elk lot is tegelijkertijd
toegangsbewijs voor twee personen, en dus niet slechts voor
één persoon.
Tevens is de locatie anders. In
plaats van op het voormalige
Zwarte Veld oftewel het parkeerterrein aan de Prinsesseweg dat daarvoor door gaat, zal
de grote tent voor tweeduizend
personen opgesteld worden op
het
Zandvoortmeeuwen-terrein aan de Vondellaan. De receptie die hier voorafgaand aan
het feest wordt gehouden,
duurt iets korter, namelijk van
15.00 tot 17.00 uur. De grote
show, waaraan medewerking
wordt verleend door Anita Meyer, Marco Bakker, het Jordaan
Cabaret, de Rio de Janeiro
Dancers en een groot show-orkest, en die gepresenteerd
wordt door Willy Dobbe, begint
om 20.00 uur.
Voor meer inlichtingen kan
men zich wenden tot de voorzitter van ZOV, de heer J. van de
Werff, tel. 13840.

GBZ wenste echter een discussie brengen', waarvoor het voltallige
tijdens de raadsvergadering, omdat college en zelfs een gedeputeerde
de ingang 'buiten de gebruikelijke mee moeten. "En een staatssecretaprocedure om' tot stand was geko- ris of minister moet dat ontvangen",
men. En 'omdat het niet de eerste aldus Jongsma. Daarbij complikeer is, dat de Raad buiten een der- menteerde hij de VVD, die op het
gelijke, tot de verantwoordelijkheid laatste moment nog getracht had,
van de Raad behorende zaak werd staatssecretaris Dees zover te krijgehouden', zo vermelde het initia- gen, dat hij zelf het plan zou onttiefvoorstel van deze fractie. "Er zijn vangen.
heel veel zaken die buiten ons om
Volgens VVD-fractievoorzitter
gebeuren en die je toevalligerwijze
moet horen", aldus Jongsma. "Zo ga Methorst, was de reden van het feit
dat dit nu niet het geval was, dat
je niet met de raad om".
Dees plotseling wegmoest naar Londen. "Hijzelf wilde het rapport vrijD'66 en PvdA ondersteunden zijn dag
wel ontvangen, maar de public
betoog, dat de procedure niet goed
was al op gang
behandeld was, maar deze fracties relations-machine
gebracht. Maar ook de televisie is er
hadden geen behoefte dit punt dins- donderdag
bij, dus verder is er niet
dagavond op de agenda te plaatsen. aan de hand,
want wij krijgen de
Wel verlangde Bloeme (PvdA) in de publiciteit die wij
wensen".
eerstvolgende commissievergadering volledige inzage van alle corWethouder Aukema ontraadde
respondentie met betrekking tot de een discussie, voordat het rapport,
bouw van het casino, én inzage in de met een voortgangsrapportage en
totale procedure.
de stand van zaken, in de openbaarVolgens VVD-raadslid De Jong heid was gebracht. 'Weifelend' nam
was onterecht de indruk gewekt, dat hij bovendien aan, dat geen van de
de raad voorgoed buiten spel was raadsleden nog op de hoogte was
gezet. Zij gaf toe, dat de raad wel van de inhoud. Maar tot zijn verbaeerder ingeschakeld had moeten zing konden GBZ en CDA op dat
worden. "Maar er is eigenlijk niets moment drie exemplaren op tafel
aan de hand dat niet hersteld kan leggen. Toch achte hij een discussie
worden", aldus De Jong.
dinsdagavond al niet opportuun.
Volgens hem had bovendien datgeHet CDA ondersteunde het voor- ne dat de gemeente al dan niet doet
stel van Jongsma, al was het alleen of moet doen, absoluut niets te mamaar om de problematiek ten aan- ken met het feit dat de staatssecrezien van bouwvergunningen te be- taris niet in staat was het rapport te
spreken, vooral omdat juist de 'klei- ontvangen en dat dit zou gebeuren
ne burgerman' hiermee het leven door één van zijn hoogste medewernogal eens zuur wordt gemaakt. In kers. Hierbij werd hij ondersteund
dit geval had men makkelijk een door PvdA-raadslid Bloeme, die het
bouwstop in kunnen lassen, aldus leggen van een dergelijk verband
fractievoorzitter Ingwersen. "Maar 'belachelijk' noemde.
hier gaat alles door, en die problematiek willen wij bespreken", ver- Bij de presentatie vanmiddag, is het
klaarde hij. Vooral omdat men met voltallige college aanwezig.
deze procedure aan een fundamenteel recht van de gemeenteraad
ZANDVOORT - Heel begrijkwam. "Dan kun je wel zeggen 'Sorry, neem me niet kwalijk, maar dit is pelijk zint 't het bestuur van
niet de eerste keer. Wij willen dat dit Genootschap Oud Zandvoort
dorp bestuurd wordt volgens de re- niet, dat het er nog steeds niet
gels die daarvoor gelden".
in is geslaagd, een eigen onderZoals vermeld werd het voorstel tot komen te vinden. Voor de eieen discussie hierover verworpen.

gen activiteiten, maar vooral
ook voor de talrijke bezittingen, die thans her en der zijn
opgeslagen. In het deze week
verschenen orgaan 'De Klink'
spreekt men dan ook de hoop
uit, dat het er dit jaar eindelijk
eens van zal komen.

Circuit

Zo ook het voorstel tot een discussie over het beleid van het college
ten aanzien van het circuit, vanaf
juli 1987. Volgens GBZ is het geen
goede zaak, dat de ontwikkelingen
rond het te realiseren circuit niet
meer even sterk ambtelijk worden
Het gaat overigens goed met het
ondersteund als in het begin. Vol- Genootschap. Dat blijkt niet alleen
gens hem is een en ander er de oor- uit het groeiend leden-aantal, maar
zaak van, dat staatssecretaris Dees ook uit een intens meeleven in de
nu zelf niet aanwezig is, om van- vorm van artikelen en foto's die de
daag het haalbaarheidsrapport van redactie van De Klink regelmatig
het circuit te ontvangen.
krijgt toegestuurd. Ditmaal was er
een luchtfoto bij van het Zandvoort
Hij pleitte voor 'zwaar geschut om uit de dertiger jaren, en redacteur
een voor Zandvoort zo belangrijk Hilbers heeft de lezers ongetwijfeld
plan in Den Haag aan de man te een groot plezier gedaan, door de

UITVERKOOP
FA. GANSNER & CO.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Wilhelmina-kleuterschool
Deze foto van de kleuterklas van de Wilhelminaschool is gemaakt In
1953 en ingezonden door mevrouw H.A. van Petegem-Kroon, compleet
met alle namen.
De kleuters en 'juffrouwen' zijn:
Rechts vooraan: Marcel Duseau, Frank Vellinga en Ronny Cats.
Links in de banken: Peter de Muynck, Nellie de Reus, Roy Auberlen,
Tineke Akersloot, Carol Vöros, Lia Blom, Boyke Droffelaar, Greetje

Draayer, Teunle Hijboer, Ted Koelensmid, Gees van de Brink, Willy
Waardenburg, Emmle de Roode, Theo Houtsma en rechts achter juffrouw A. Smits.
Staand (v.l.n.r.): Flora Zwemmer, Ria Smits, Hans Schreuder, Dikkie
van de Zon, Frans van de Veer, Lenie Bol, Kaisa Mooy, Tonny Visser,
Jaapje Schraal, Huibje Korthof, Janny Waardenburg, Liesbeth Tjaarda,
Ansje Hollenberg, Dorien Valk en juffrouw Hilly.

wachten grote belangstelling is deze
avond alleen toegankelijk voor leden met een toegangsbewijs.
In De Klink is het familiehoekje
terug van weggeweest. Gelukkig
maar, want méér dan het aanzien
waard is de schattige baby (thans
mevrouw J. Paap-Koning, wonende
in het Huis in het Kostverloren),
club gedurende de tien jaar van die, bij moeder op schoot, naar de
haar bestaan moest overwinnen, in fotograaf lacht.
haar ontwikkeling van Hobbyclub
tot Historische Bouwclub. De folOp zoek naar de herkomst van
klorevereniging De Wurf, die even- zijn familienaam stuitte Ton Dromeens in De Klink gastvrijheid ge- mel op de huwelijksacte van Aaltje
niet, vestigt bij monde van voorzit- Drommel en Martinus Kemp.
ter Klaas Koper de aandacht op de Laatstgenoemde was fruithandeviering van het veertig-jarig be- laar en had, evenals de legendaristaan.
sche Floor Molenaar alias De Bokkum, een standplaats aan de vroegere Strandweg. Hij verkocht uitFilm
sluitend eerste klas fruit en Ton
De door Ted van der Leden ver- Drommel vraagt zich af, of de uitvaardigde film 'Tussen eb en vloed' stekende gezondheid van de thans
is thans gerenoveerd en zal op 5 fe- drieënnegentig-jarige mevrouw Otbruari aanstaande tijdens de jaar- ter Kemp, dochter van genoemde
lijkse genootschapsavond worden fruithandelaar, daar mogelijk mee
vertoond. In verband met de te ver- te maken heeft.

Genootschap Oud Zandvoort
zoekt een eigen onderkomen
daarop voorkomende gebouwen met
letters aan te geven. Hierdoor wordt
de oriëntatie aanzienlijk vergemakkelijkt.
Interessant is voorts het verslag
van zijn onderhoud met mevrouw
Sterrenburg. Tal van ouderen hebben bij haar of bij haar man in de
klas gezeten, zijn bij haar op zondagsschool geweest of hebben met
haar samengwerkt in de Zandvoortse Kring 'Godsdienstig Leven', een
voorloper van de Nederlandse Protestantenbond, afdeling Zandvoort.
Heeft mevrouw Sterrenburg dus
belangrijk werk verricht voor de
Zandvoortse gemeenschap, datzelfde kan gezegd worden van haar vader, de in Zeeland geboren heer J.P.

van de Sande, die als adjudant gelegerd in Haarlem, in contact kwam
met de directeur van de Zandvoortsche Terrein- en Hotelmaatschappij, baron Collot d'Escury. De heer
Van de Sande werd boekhouder en
bedrijfsleider van deze maatschappij, in welke functie hij in samenwerking met drukker Saaf een wandelkaart heeft getekend en ingekleurd. Zijn dochter heeft deze unieke wandelkaart in haar bezit en
bood de redactie van De Klink de
gelegenheid om er in haar orgaan
een kleine impressie, uiteraard in
zwart-wit, van te geven. In een zeer
lezenswaardig artikel vertelt secretaris H.C. Bakker over de moeilijkheden die de Bomschuiten Bouw-

Huurauto nodig?
bel

Baron autoverhuur
voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.

LAAG GEPRIJSDE, LEKKERE WARMTE

Tel. 023-240102/270434
7 dagen per week.

Baron Autoverhuur B.V.
Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.
DROGISTERIJ

BELLI E RIBELLI

BOUWMAN

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

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

Kinder- en tienermode

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

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

KROON MODE
Haltestraat 55

Uw fteoprtnt fotodealer:

Sigarenmagazijn J. Lissenberg

nu 20% korting
op alle
bovenkleding.

Haltestraat 9, tel. 12151

Gevraagd

BEZORGERS/STERS
voor DE KOERIER
in Zandvoort

Tel. 12498
Mevr. Spaans

WIE-O-WIE
wil zijn
garagebox op de
Schelp verhuren?
Inl. tel. 13675

Kroon mode
Haltestraat 55

Schiesser
Herenslips
aktleprljs
Z stuks

19,95

In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.
Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

.M: «** . « ' - > • * l • N ' l s M >->l
DRINK'MUS E'iUSKOUD

JAEGERMEISTER

95

18.

N U 18.

9

BLANCHET V.S.O.P.
COGNAC

Nü27.

95

HOPPE CITROEN
BRANDEWIJN

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

LOijnfaanöel
Dan Decmsen bo

Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort
Tel 02507 12532
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Alfred Abbenes heeft zo zijn twijfels omtrent accommodatieplan

'Gerlachbocht enHugenholtzbocht
vormen dé attractie van het circuit'
ZANDVOORT - Het wedstrijdverloop op het nieuwe gecomprimeerde circuit, waarvan al complete tekening bestaat, zal mogelijk heel anders
zijn dan op het huidige parcours. Volgens kenners is de
vorm van de bochten één van
de factoren die daarbij een grote rol spelen en daarmee ook in
belangrijke mate het 'spektakel' bepalen. Twee van de huidige bochten die bij de realisering van het nieuwe circuit
zullen verdwijnen, zijn de Gerlachbocht en de Hugenholtzbocht. Volgens Alfred Abbe-

nes, die, in de tijd dat Johan
Beerepoot directeur was, de
bijnaam van 'Onder koning
van het circuit' opgespeld
kreeg, verdwijnt hiermee echter ook de grootste attractie
voor zowel het publiek op de
tribunes als voor de rijders.
"Arie Luiendijk heeft wel eens gezegd: 'The difference between the
man and the boy', dat komt tot uitdrukking in de Gerlachbocht.
Waarmee hij maar wilde zeggen, dat
juist in die bocht het grootste spektakel plaatsvindt. Juist op die plek
kunnen de racers elkaar uitremmen
en behaalt de goede rijder zijn winst.

Accommodatieplan Circuit Zandvoort

Wedstrljdtoren
Pils
Technische commlssleruimle
Kentmes
Persaccommodaüe
Restaurant/multifunctioneel
centrum
Accommodatie circullexploltent
Dienstencentrum
Sanitaire units/verkoop*
' punten

R1
R2

Rennerskwertler
Rljvaardlgneldscentrum/
hellcopler.landlngsplaats

B2

Voor bezoekers
toegankelijke taluds
•' • beioekera
toegankelijk gebied

R

Olt road-gebled

BB

Bergingsbassins

PI/4 Parking
P2/3 Parking (optie)
W1 Toegangsweg/ dlenstweg
W2 Hooldtoegangsweg (optie)
El Hoofdtoegang circuit
E2 Zuidelijke toegang circuit
T1 Permanente tribune/
noSDltatlty-unlta
T2-4 Ruimte voor tijdelijke
tribunes

• Het circuit volgens de nieuwe opzet.

Als die bocht verdwijnt, is dus de
grootste attractie voor de rijders
weg", weet Alfred Abbenes te vertellen.
Alfred was jarenlang bij het circuit betrokken als speaker oftewel
omroeper, gaf demonstraties en trad
op als promotor en instructeur. In
deze laatstgenoemde functie leidde
hij 'jongens' op als bijvoorbeeld Arie
Luiendijk en Gerrit van Kouwen,
die beide tot de wereldtop behoren.
Met al deze ervaring op de achtergrond, ziet hij het nieuwe plan met
de nodige twijfels tegemoet. "Ook
het publiek ontneem je zo het mooiste van het hele circuit, en met
name degenen die nog het meest betalen, voor een plaats op de tribune.
Die mensen hebben straks een riant
uitzicht op 'niets'. Want de plaatsen
waar het meeste gebeurt, de Gerlachbocht en de Hugenholtzbocht,
waren vanaf de hoger gelegen plaatsen op de tribune goed te zien en
vormden juist de grootste attractie
voor hen. Zij komen niet alleen voor
een start, of voor een finish die alleen als zij mazzel hebben spektaculair is. En het langsrazen van een de

auto's is ook niet het meest aantrekkelijke van een wedstrijd, net zo min
als wanneer je op een viaduct staat
en het langskomende verkeer bekijkt".

Wegblijven

"Het gaat de mensen vooral om de
momenten waarop de strijd en de
techniek het meest tot uiting komen: het passeren, of in ieder geval
het proberen in te halen, en de inspanningen om daarna op de baan
te blijven. En dat gebeurde nou juist
het meest tegenover de tribune. Om
te passeren moet er in de Gerlachbocht behoorlijk gas gegeven worden, wat daarna weer voor leuke
momenten in de Hugenholtzbocht
zorgt. Want dat is één van de weinige haakse bochten linksom, waar de
wagens eigenlijk niet op uitgebalanceerd zijn. De meeste scherpe boch(Archieffoto)
ten gaan namelijk rechtsom. Voor 1 De Hugenholtzbocht biedt vaak veel spektakel, dat goed vanaf de tribune te volgen is.
rijders en auto's is het dus eigenlijk
een 'rotbocht', maar voor het publiek maakt ook dat het juist aanDaarom is een baanverleggmg op eventueel verplaatst naar het ooste- bocht, zoals deze later pas genoemd
werd, is volgens hem zelfs een 'mistrekkelijk".
stuk volgens Abbenes de grootste lijker gelegen stuk binnencircuit.
Ook een betere toegankelijkheid stap' geweest, al lijkt dit meer om
fout die gemaakt kan worden, en hij
ziet dan ook de mogelijkheid, dat van het rennerskwartier wordt door praktische redenen. Met name door
zowel rijders, professionele racers én de planontwikkelaars als belangrijk de slechte bereikbaarheid van het
autoclubs, als publiek op den duur gezien, maar volgens Abbenes kan rennerskwartier, als gevolg van de
wegblijven. "Je ziet op allerlei cir- dit ook bereikt worden door een tun- ontstane 'bottelnek'. Daarnaast liep
cuits over de hele wereld, dat rechte neltje langs de Hugenholtzbocht. men het risico, dat als er iets in gestukken vervangen worden door Hetzij voor auto's, hetzij voor voet- noemde bocht zou gebeuren, men zo
bochten, enerzijds omdat de snelhe- gangers, zodat beide gescheiden het op het rechte eind terecht zou komen, aldus de oud-directeur. Een riden te hoog zijn, maar meerendeels terrein kunnen bereiken.
sico dat nu bijna geheel is ondervanook omdat dat meer spektakel biedt.
gen door de hekken. Zelf had HuDat is óók in Zandvoort gebeurd, Bang
genholtz in 1953 al een plannetje
met name door de aanleg van de
Peter Holm, directeur van de opgesteld om deze bocht vijftig meMarlboro-bocht, aanvankelijk 'Bos
in', en de Panoramabocht. Ik ver- Stichting Circuit Park Zandvoort, ter op te schuiven. De Gerlachbocht
moed dus, dat als de plannen toch zo kan de kritiek uiteraard niet delen. noemt hij niet onmisbaar. "En je
doorgevoerd worden, men over een Volgens hem wordt er een nieuwe moet er iets voor over hebben, om de
paar jaar toch weer besluit tot het bocht gebouwd, die attractief ge- Paddock door te kunnen trekken".
Een andere oud-directeur van het
aanleggen van een extra chicane. noeg is, om de twee oude te kunnen
vervangen. Deze nieuwe bocht zal circuit, Johan Beerepoot, was wewaarschijnlijk ook de naam HugenDat betekent dus een hoop extra holtzbocht krijgen. "Daarbij zijn zo- gens vakantie niet voor commengeld, bovenop de hoge kosten voor wel nationale als internationale rij- taar te bereiken.
het grondverzet, dat nodig is om de ders bang voor zowel de Gerlachbaan in die hoek te verleggen. Er bocht als voor de Hugenholtzbocht. Sloom
moet nu namelijk een complete
Alfed Abbenes blijft bij zijn meduinpan opgevuld worden".
De Formule I organisatie heeft bo- ning, dat beide bochten van groot
vendien geëist, dat die twee bochten belang zijn voor de attractiviteit. En
Volgens het plan, dat in samen- niet opgenomen zouden worden in. om technische redenen hoeft men
werking met de Grontmij is opge- het nieuwe circuit". Holm vindt de deze volgens hem met weg te halen.
steld, is de ruimte die op die plaats kritiek van Abbenes dan ook niet zo "Er zijn oplossingen genoeg te bevrijkomt door het verplaatsen van verstandig.
denken, maar dat is een taak van de
de baan, onder andere nodig voor
planontwikkelaars. We zijn tegenVolgens oud-directeur Hugen- woordig slim genoeg om mannetjes
een groter rennerskwartier. Volgens
Abbenes is dit laatste echter niet per holtz, die zelf het grootste aandeel op de maan te zetten, dus voor dit
se noodzakelijk. Voor de stalling van heeft gehad in het ontwerp voor het probleem moet ook wel een oplosINGANG BOULEVARD
transpbrters en dergelijke ziet hij gecomprimeerde circuit, zijn er vol- sing te vinden zijn. En dat is echt
BOULEVARD
een oplossing bijvoorbeeld op de lo- doende andere 'interessante' boch- nodig, want rijders en publiek kocatie van het geplande rijvaardig- ten in het plan opgenomen om de men ten slotte echt niet voor een
heidscentrum. Dit laatste zou klei- races aantrekkelijk genoeg te hou- slome optocht".
• Het Zandvoortse circuit in de huidige vorm.
ner uitgevoerd kunnen worden, of den. De aanleg van de HugenholtzJOAN KURPERSHOEK

Gemeente verdedi
'De Scharrekoppen' haalt bekende artiesten in huis standpunt Rogge

Nieuwe opzet carnavalsviering biedt spectaculair programma

ZANDVOORT - Carnavalsvereniging De Scharrekoppen
viert het carnavalsfeest dit jaar
op grootse wijze. De festiviteiten vinden plaats van vrijdag 12
tot en met dinsdag 16 februari,
en tijdens het weekend staat op
het zogenaamde 'Zwarte Veld'
een grote feesttent opgesteld,
waar voldoende ruimte is voor
duizend mensen. Het omvangrijke programma, waaraan een
aantal landelijk bekende artiesten medewerking verleent,
is deze week bekend gemaakt.

valsavond in Nieuw Unicum, maar
deze is dit keer alleen toegankelijk
voor genodigden. Dinsdag worden
de feestdagen afgesloten met een gekostumeerde kroegentocht, aanvang
21.30 uur, waarmee men via een geheime route door het dorp zal 'dweilen'.

Zaterdag

ZANDVOORT - Het College
van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag een beschikking verzonden, 'zo sterk
mogelijk gemotiveerd, waarom
het de tijdelijke aanwezigheid
van de camping op het Roggeveld gerechtvaardigd acht.
Deze mededeling deed wethouder Van Caspel dinsdagavond
tijdens de raadsvergadering.
Aanleiding tot deze opmerking
was een voorstel van de fractie
van
Gemeente Belangen
Zandvoort, dat er niet ter discussie kwam.

Om 14.30 uur vindt de intocht van
de Prins plaats, dat gevolgd wordt
door de proclamatie vanaf een podiumwagen op het Raadhuisplein en
de 'plechtige' overhandiging van de
stadssleutels door burgemeester
Machielsen. Daarna worden op de
zelfde wagen de prijzen uitgereikt
aan de winnaars van de zeepkistenrace.
Vanaf 19.30 uur kan men terecht in
de feesttent, waar het carnavalsbal
om 20.00 uur begint. Hiervoor zijn
diverse Nederlandse beroemdheden
aangetrokken, die deze avond meerdere malen optreden. Te zien en te
horen zijn het duo Frans Landmeier,
de dansgroep Marijke uit Zandvoort,
Barry Hughes, die waarschijnlijk
zijn nieuwste carnavals-hit ten gehore zal brengen. Als klapper op de
vuurpijl treedt de groep De Gigantjes op, met een aangepast repertoir.
Om de carnavalsstemming te perfectioneren, is ook de boerenkapel Soli
uit Haarlem van de partij. Deze
avond wordt evenals het bal op zondag gepresenteerd door Pieter Joustra en Bram Stijnen en duurt voort
tot twaalf uur 's nachts. Wellicht ten
overvloede zij vermeld dat beide
avonden georganiseerd worden door
De Scharrekoppen. Het licht wordt
verzorgd door Ton Kaspers, het geluid door Wim Peeters, terwijl leden
van sportvereniging Zandvoort '75
onder leiding van Henk Vermeulen
op vele punten een flink steentje zullen bijdragen.

Op zaterdagmiddag begint het ook
voor de niet-kroeglopers goed met
een Zeepkistenrace, waarmee een
oud evenement weer in ere wordt
hersteld. Van de race, die wordt verreden vanaf de Oranjestraat omlaag
naar het Raadhuisplein, wordt het
nodige spektakel verwacht. Omdat
men uiteraard zoveel mogelijk deelnemers ziet, is inschrijving hiervoor
nog mogelijk. Ludieke voertuigen
hebben de grootste kans op de overwinning in deze race, omdat niet de
eindtijd bepalend is. Vanwege de nog
korte voorbereidingsperiode mag
vrijwel alles dat kan rijden en drie of
meer wielen bezit (en uiteraard niet
motorisch voortbewogen wordt), ingezet worden. Men mag het traject
vooruit, achteruit, zijwaarts, schuin
of ook zigzaggend afleggen. Zodoende is een valhelm verplicht en bovendien loopt men kans op dopingcontrole. De deelnemers worden onderverdeeld in de leeftijdscategorieën
10-16 jaar en 17-80 jaar.
De zeepkistenrace begint om 14.00
uur en het evenement wordt muzikaal omlijst door een muziekkorps
en een boerenkapel. Voor inlichtingen en inschrijven kan men terecht Zondag
De 'feestvreugde' op zondag begint
bij J. v.d. Broek, Oosterstraat 7, tel.
16371, of bij D. Rosekrans, K. Door- 's middags al om 13.30 uur, met het
opstellen voor de zogenaamde Stramanstraat 14, tel. 13194.

"Het college bekijkt tevens, of er
nog andere mogelijkheden zijn, om
voor alle betrokken partijen acceptabele oplossingen te verkrijgen",
aldus Van Caspel. Volgens hem laat
de problematiek het college niet onDansschool Marijke is beide avonden present op het Carnavalsbal.
beroerd en tracht men nog steeds
tenoptocht en het kindercarnaval, kunnen houden. Ook deze avond een voor de kampeerders zo goed
die om 14.00 uur van start gaan. lede- duurt tot 00.00 uur.
mogelijk resultaat te bewerkstelhre straat, laan of weg uit Zandvoort
De kaarten kosten in de voorver- gen.
kan een vertegenwoordiging sturen, koop ƒ 11,- per avond en zijn te verGBZ wilde dinsdagavond echter
bestaande uit één of - liefst - meerde- krijgen bij de Bata, Haltestraat 11; een eigen initiatiefvoorstel ter disre personen, met of zonder wagen, Drugstore De Gaper, Kerkstraat 29; cussie stellen rond deze problemaom te strijden om de titel 'Carnavals- Drogisterij Goossens, Celciusstraat tiek. Dit hield in, het tentenkamp
straat van het Scharregat 1988'. In 209 oftewel Winkelcentrum Zand- De Branding om te bouwen tot een
verband met mogelijke koude win- voort-Noord; Bar Hollandis, Zee- caravankamp, wat de financiële reterse weersomstandigheden, wordt straat 24. Aan de tent kosten de kaar- sultaten van dit terrein behoorlijk
het parcours beperkt tot een rondje ten ƒ15,-, voor zover nog voorradig. zou verbeteren. Bovendien ziet de
over de Prinsesseweg en de aangren- Gezien de verwachte grote belang- fractie deze locatie als het enige, op
zende busweg, dat driemaal wordt stelling wordt men echter aangera- korte termijn te realiseren alternagelopen. Een en ander wordt muzi- den, de toegangsbewijzen reeds in de tief, dat ook financieel verantwoord
kaal omlijst door drie muziekkorp- voorverkoop te kopen.
is. Als derde reden noemde men, dat
sen en een boerenkapel, die flink
een confrontatie met Rijk, Provinhun best zullen moeten doen om tecie en Zeereepbewoners hiermee
gen elkaar op te kunnen spelen. Diwordt voorkomen, zodat ook de Prorect na afloop wordt in het 'feestpavincie naar verwachting vrijwel zeleis' de uitslag bekend gemaakt en,
ker medewerking zal verlenen.
zoals beloofd, zullen De ScharrekopVan Caspel was echter tegen een
pen direct daarna erop uit trekken,
discussie tijdens de raadsvergadeom de winnende straat te versieren.
ring van afgelopen dinsdag. "Het
Ook de kinderen lopen mee tijdens
college zou het betreuren als door de
deze optocht, na verzameling om
ZANDVOORT - Een 83-jari- discussie thans bij de kampeerders
13.30 uur bij het feestpaleis, waar zij ge bewoonster uit de Ruyter- verwachtingen worden gewekt, die
hun deelnemerskaart ontvangen.
wellicht uiteindelijk niet waargeBovendien is alleen daar de jury aan- straat is vorige week woens- maakt zouden kunnen worden".
dagochtend
door
de
politie
uit
wezig voor de beoordeling van de
Volgens
CDA-fractievoorzitter
kostuums. Direct na afloop van de een benarde positie bevrijd. Ingwersen zou het echter juist goed
optocht kunnen de kinderen de Een uur lang had zij opgeslo- zijn, gelegenheid bieden hierover te
feesttent in, voor een ludiek optre- ten gezeten in haar badkamer. praten, al hield dit voor hem zeker
den van henk Out met zijn programniet vanzelfsprekend in, dat zijn
ma 'Toeter 'ns'. Direct daarna vindt
De buurvrouw was gealarmeerd fractie GBZ zou steunen. "Met het
de prijsuitreiking plaats. De kinde- door klopgeluiden uit de ernaast ge- Roggeveld hebben wij een nare erren krijgen tijdens deze feestmiddag, legen woning, waarna zij de politie varing opgedaan, door iets niet te
die tot ongeveer 17.30 duurt, een be- waarschuwde. Ook de agenten hoor- bespreken. Achteraf hebben wij met
kertj'e frisdrank en een zakje vol ver- den het kloppen. De buurvrouw was elkaar geconstateerd, dat het verrassingen.
in het bezit van een loper, maar toch standiger was geweest, dit wél te
kon men niet binnenkomen omdat bespreken. Actuele zaken horen
thuis in de politiek, de politiek hoort
Op zondagavond is de feesttent de deur op het nachtslot zat.
vanaf 19.30 uur open en ook op deze
De agenten besloten enkele glas- hier thuis en hier zitten wij vanaavond zijn het duo Frans Landmeier latten te verwijderen, waardoor men vond".
VVD-fractievoorzitter Methorst
en dansschool Marijke weer present. zich toegang tot de woning kon verAndere artiesten zijn de boerenkapel schaffen. In de badkamer trof men toonde vertrouwen in de wethouder,
De Windmolens, De Deurzakkers, de hoogbejaarde vrouw aan, die door omdat deze te kennen had gegeven
zanger Rob van de Bosch uit Zand- het klemmen van de deur deze dat de zaken op een rijtje werden
voort en - voor de jongeren - wellicht ruimte niet meer had kunnen verla- gezet. Volgens hem moest de Raad
als hoogtepunt de groep V.O.F. De' ten. De vrouw had ongeveer een uur dan ook niet dwars door voorbereiKunst, die echter met haar 'Kopje lang opgesloten gezeten en was de dingen van het college heen lopen.
Jongsma verdedigde zijn wens
• Eén van de hoogtepunten voor de jeugd is hoogstwaarschijnlijk wel het optreden van V.O.F. De Kunst op Koffie' de feestvierders waarschijn- hulpverleners dan ook zeer dankvan een discussie met een waarlijk toch niet van het gerste-nat af zal baar.
zondagavond.

Ook dit jaar wordt Zandvoort weer
tijdelijk omgedoopt tot 'Scharregat',
wat aan de bezoekers van de badplaats duidelijk gemaakt wordt,
middels borden aan de grens van het
dorp. Door de grootse opzet van de
carnavalsviering verwacht men ook
feestvierders van buiten Zandvoort.
Voor hen zullen ook in het dorp borden opgesteld worden, die de weg
wijzen naar de grote feesttent op het
parkeerterrein bij de Prinsesseweg.
De meeste activiteiten vinden uiteraard plaats op zaterdag en zondag, maar het carnaval van De
Scharrekoppen begint traditiegetrouw al op vrijdagavond met de gebruikelijke kroegentochtrDeze start
om 22.45 uur bij restaurant Delicia
in de Kerkstraat en zal duren tot
ongeveer 03.00 uur. Zaterdag en zondag vinden er overdag in het dorp
festiviteiten plaats en_!s avonds in de
grote tent op het Zwarte Veld, waarvan het programma hieronder volgt.
Maandagavond is er weer een Carna-

Bejaarde vrouw
zit uur lang
opgesloten

schuwing. "De bui moet met afgewacht worden, met alle ellende vandien. Wij vinden dat dit een mogehjkheid is. Waarom zou je dan hier
als raad niet discussieren over dit
enkele punt. Als dan blijkt dat dit
meegenomen kan worden in het
voorstel van het college, dan is dat
toch alleen maar een meerwaarde".
Zijn voorstel om dit punt op de
raadsagenda te zetten werd echter
door een meerderheid verworpen.

Gemeentebelangen
Vervolg van pagina l

De initiatiefvoorstellen van GBZ
hadden betrekking op de problemen
rond het Roggeveld, de presentatie
in Den Haag van het haalbaarheidsrapport van de Stichting Circuit Park en de ingang tot de ondergrondse parkeergarage voor het casino. Vooral de houding van de college-ondersteunende partijen ten
aanzien van dit laatste punt woog
zwaar voor GBZ. Raadslid Landman van deze fractie had enige weken geleden al m een commissievergadering opgemerkt, dat voor de mgang van de parkeergarage een deel
van de Sempostweg in beslag was
genomen, grond die nog in eigendom van de gemeente was. Eventuele verkoop van deze strook was met
ter sprake gekomen in de gemeenteraad, die hierover een beslissing
moet nemen.
Wethouder, Van Caspel, gaf toe,
dat er eerst een raadsbesluit geno
men had moeten worden Hij botuigde zijn spijt en bood zijn verontschuldigingen aan. Behalve hot
CDA wilden de overige paitijcn hier
dinsdaga'^ ond echter met over discussiëren, al gaven ook zij. ovenals
burgemeester Machielsen toe, dat. er
procedurele fouten waren gemaakt.
Volgens Machielsen was het echter
wat voorbarig om er zoveel kutiek
op te hebben. Hij verwees naar een
volgende raadsvergadering, waai
nog een zakelijke discussie moet vol
gen.
Bij Flieringa lokte dat de reactie
uit, 'dat je niet postuum kunt discussiëren'. Hij toonde zich ontsteld
over de reacties van de collego-on
dersteunende partijen "Hoe is hot
mogelijk dat daar gebouwd wordt
zonder dat de raad eraan te pas
komt. Dat zijn dingen die mot kun
nen. Ik constateer tot mijn stomme
verbazing, dat wij als raad constate
ren dat er ernstige procedure fou
ten zijn gemaakt, en dat je dat dan
kunt afdoen met de verontschuldigingen van de wethouder. Het is
voor mij onbegrijpelijk dat de colle
ge-ondersteunende partijen woige
ren te discussiëren over zaken,
waarvan zelfs de wethouder moot
toegeven dat het niet deugt Ik heb
het nog nooit zo meegemaakt, dat je
geen centimeter de kans krijgt om
in deze raad te discussieren, 't is
belachelijk".
Zie ook pagina R
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WEEKMEDIA30

vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Groente en fruit
Grote Krocht 25

SPECIALE AANBIEDING

FOTO
BOOMGAARD Vele heren college

WEEKEND REKLAME
Heerlijke grote tropische

ANANAS gratis geschild

P

eten en drinken grote

GRAPEFRUITS

5 voor

1.98

héél pond

Q?8

winterharde

kleine SPRUITJES

Grote Krocht 26,
Zandvoort

• 2.50

SonyCCD
V-30E
De handycamdieiebij
wijze van spreken
met dichte ogen
bedient. Alle snuljes en vernuftjes zitten erin: autofocus.
zoomlens met macro, Stand-By mechanisme
Het RGB-circuit zorgt voor nog mooiere kleuren en de
CCD-beeldchip voor gestoken scherpe opnamen
De geluidsweergave is natuurlijk perfekt.

Uit onze heerlijke keuken

nieuw OOSTERSE SALADE
'/2 pond

198

AART VEER DE
EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL
1987

12698,CCD 50 3398,-

CCD

schoenen o.a. Super
Cracks instappers
met juborree klep;
echt leder van 89,98
voor 49,HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ
GROTE KROCHT 22
ALLES VOOR UW DIER
BIJ

DIERENSPECIAALZAAK
WEZENBEEK
Grote
Krocht 28

KUNSTSTOF
BRILLEGLAZEN
EN TOCH:

GLASHARD!

Nieuwe programma voor

de DAGTOCHTEN

is uit
TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT TeLÏ2560
HONDENKAPSALON

RENEE
Een begr/p voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

gedipl. opticiens
optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a Zandvoort. Tel. 14395
Leverancier alle zieken/onsen.

Weekmedia
Sig. mag.
Lissenberg

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

in al uw

bloemwerken

Pasteurstr 2, Zandvoort

SOPRAAN (geen mezzo) een

ALT en een BAS.

Kennis van het notenschrift is gewenst.
Mevr. E. Bouman, tel. 15009
Dhr. D. van Putten, tel. 14551

RECKENDREES
Kunststof ramen en deuren.
Kunststof erkers en schuifpuien.
Showroom: R. Visscherstr. 47.
Ingang: Vondelweg nabij Delftplein.

Tel.

in Zandvoort
Tel. 12110
Hr. Keesman

ED NIEMAN!
Corr. kleding v.a. 25 jaar

DE MANEGE ZANDVOORT
tel. 02507-16023

023-379661

M/ele Wassa/on
WASUNIEK

Regenjas
chemisch

Q/5

VOOR VB
Haltestraat 63B Tel. 14417

POSTBUS 110 • nao AC AMSTELVEEN -TELEFOON 020 - 430151

OVER WARME BAKKER GESPROKEN!

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen

in uw

BEZORGERS/STERS

Elke zondag 15.00-23.00 uur ons
uitstekende 3 gangen menu 17.50 p.p.,
muzikaal omlijst door onze
DJ/zanger/entertainer

VAN 13,75

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

Gevraagd voor

MATINEE DINER DANSANT

zoekt ter uitbreiding van de bezetting een

BLOEMENHUIS

Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr Krocht 17, Zandvoort

Zandvoorts Kamerkoor

Uw bestellingen
ook naar alle
werelddelen.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

T. Goosens

SLINGER OPTIEK

HAARLEMS DAGBLAD

De Spar

Drog. Bakels,
Sig. mag.
De Krocht,

Uw vakopticien weet er alles van:

J. BLUYS

Wegens groot succes in november

deze zaterdag 20.00-03.00 uur
in zaal TROPICANA
de bekende zanger

JOHN CANCROID

Mak. o.g. H. W. COSTER b.v.
tel.: 02507-15531

De specialist

BACK TO THE SIXTIES

(stijl Elvis Presley, Fats Domino)

Hoekwoning met schuur, tuin en achterom.
Indeling: Gang, woonkamer ca. 7 meter
diep, keuken, toilet, doucheruimte,
kelderkast.
1 e etage: ruime slaapkamer, 2
slaapkamers, kleine slaapkamer, balkon;
veel kastruimte.

SCHAIK
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-1 2944* / Fax 02507-18644

HOYA

HALTESTRAAT 70

VAN

MAKELAAR O.G.

Kwaliteit van

De nieuwe, glasharde bescherming
van kunststof glazen. Kunststof brilleglazen hebben veel voordelen. Ze
zijn lichter in gewicht en dunner dan
glas. Maar... ze-zijn ook kwetsbaarder. Wij laten er graag voor u de
HOYA HARD-coating op aanbrengen,
dan is uw "glas" dubbelzijdig
beschermd door een echt glasharde
laag. En u kunt uw glazen laten
kleuren en ontspiegelen naar keuze.

gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Als u nog niet bent wezen kijken op de Tolweg bij
Bakker Van Der Vooren moet u dat beslist nu
gaan doen.
A.s. vrijdag en zaterdag wordt er dan volop
gebakken waar u bij staat voor een voordelig
prijsje.

CROISSANTS

van ƒ1,00 voor
HAM, KAAS,
GEHAKT CROISSANTS
van ƒ1,60 voor
HAWAI, CHILI BROODJES
van ƒ1,60 voor
ORIGINELE
FRANSE BAGUETTES
van ƒ1,75 voor
EN DE MINI BAGUETTES
van ƒ0,85 voor

* n in

ƒ U f /U
t t 9K
J lfCU
, - OK
J lrCU

, - -n
J lr«IU
, „on
J U,DU

Dus dames en heren wip even langs in ons gezellig
Oude Backershuys en maak van uw broodta'el een
feesttafel.
Met warme-bakkers-groeten en tot ziens zullen we
dan maar zeggen!

Uw Rasechte Bakker
Van Der Vooren

Cleaning Service
Haltestraat 39, tel. 12810
chemisch reinigen en reparatie van
kleding en leer

Pantalons
Kolberts
Costuums
Japonnen
Trui, Vest, Blouse
Jacks
Mantels
Regenjas waterdicht

6,00
7,00
12,50
8,75
5,50
10,00
12,50
13,50

Let gewoon op de prijzen en u
verdient geld!
Ook afhalen en thuisbezorgen.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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Personeel Duinpan nog onzeker over situatie na 15 februari

Bouw bungalowpark staat vast
ZANDVOORT - Vendorado en de Holding Vroom &
Dreesmann zullen zelf de financiering van het Vendorado
bungalowpark voor hun rekening nemen. Maandag 15 februari wordt het definitieve contract tussen de gemeente en
Vendorado getekend, waarna op korte termijn een aanvang
wordt gemaakt met de bouw. In juni 1989 moet het plan
gerealiseerd zijn. Een en ander is dinsdag medegedeeld aan
de dertien medewerkers van zwembad De Duinpan, die
hierdoor echter in grote zorgen zijn geraakt. Met name
omdat er nog geen enkele zekerheid bestaat over hun toekomst.
In het begin van de onderhandelingen met de gemeente Zandvoort met betrekking tot de overname van zwembad De Duinpan, werd door Vendorado-directeur toegezegd, dat zoveel mogelijk werknemers aan passend
werk zouden worden geholpen.

Men kon echter niet aangeven in
welke mate er na de overname
'passend werk' voor handen zou
zijn in het zwembad of in het
bungalowpark. En ook nu zijn er
nog geen duidelijke toezeggingen
gedaan ten aanzien van het personeel, dat al vele maanden in

onzekerheid leeft over de toekomstige situatie.
Uit de functie-omschrijvingen
blijkt echter volgens betrouwbare bronnen, dat er voor met name
werknemers van ouder dan veertig jaar geen plaats meer is. Ook
niet bij de naar verwachting
honderd fulltime en honderdvijftig parttime arbeidsplaatsen, die
met het park beschikbaar komen. Maar over een mogelijke afvloeiingsregeling is hen nog niets
medegedeeld. Wel is vanuit het
stichtingsbestuur beloofd, dat
men achter het personeel blijft
staan en met Vendorado zal praten over een dergelijke regeling.
Aangekondigd is, dat er in maart
een afvaardiging van Vendorado
aanwezig zal zijn voor een onder-

houd hierover. Binnen de personeelskringen vraagt men zich
echter af, of de stichting met per
15 februari wordt opgeheven en
dan geen inbreng meer heeft.
Voor zover er geen oplossing
wordt gevonden, kan men volgens de Raad van Beheer het
personeel, bestaande uit full- en
parttimers, in ieder geval nog wel
een half jaar uitbetalen. Hiertoe
heeft men een 'potje' van één ton
bijeen gespaard.
Een ander gevolg van de overname is, dat het buitenbad dit
jaar niet meer opengaat en dus
definitief gesloten blijft. Het binnenbad gaat in november dicht
en zal dan uitgebreid worden met
een buitengedeelte, dat door middel van een schuifwand afgesloten kan worden.

Editie:30

Ondernemers accoord met
sierbestrating Kerkstraat

UC4.C

ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
zal het gemeentebestuur adviseren, de Kerkstraat tijdens
zon- en feestdagen en in het
hoogseizoen tussen 13.00 en
17.00 uur af te sluiten. Ook is
men voor het aanleggen van
een sierbestrating. Hiermee is
een eind gekomen aan jarenlange discussies over dit onderwerp.

afgelopen donderdag, om door middel van een discussie een definitief
standpunt te bepalen. Maar van de
ongeveer vijfendertig ondernemers
waren er slechts acht aanwezig,
plus één van hen bij volmacht. Zij
waren het met genoemde ideeën
eens.
Een voorstel om, gezien dit kleine
aantal, alle betrokkenen nogmaals
op te roepen, werd door voorzitter
Van der Laan resoluut van de hand
gewezen. "De ondernemers zijn voor
deze avond uitgenodigd, en wij moeten als OVZ nu met een advies naar
De gemeente had de vereniging de gemeente komen", zo verduideom een advies gevraagd, in verband lijkte hij.
met te ontwikkelen plannen voor de
Rotonde, aan de hand van het TerKnellende vraag blijft echter, wie
p-rapport. De meningen onder de de afsluiting op genoemde dagen en
ondernemers uit de Kerkstraat over tijden verzorgt. Politie en gemeente
de sierbestrating en afsluiting zijn zullen zich naar verwachting niet
echter altijd erg verdeeld geweest. geroepen voelen, dit voor hun rekeBetrokkenen waren door OVZ uit- ning te nemen. Een oplossing hiergenodigd voor de vergadering van voor is nog niet voor handen.

Vereniging moet Zandvoort promoten

OVZ heeft compleet voorstel
voor Vereniging Promotie

• Het viaduct nabij Heemstede voor de lijn Haarlem-Zandvoort.

(Archieffoto NZH)

Tramlijn Amsterdam-Zandvoort in
beeld op foto-tentoonstelling NZH
ZANDVOORT - In het bedrijfsmuseum van de Noord-Zuid-Hollandse
Vervoer
Maatschappij (NZH) is vorige
week donderdag een unieke foto-tentoonstelling
geopend
met als titel 'De smalspoorlijnen bij de NZH'. Op deze expositie is ook aandacht besteed
.aan de lijn Amsterdam-Zandvoort.

In 1981 werd ook het honderd-jarig bestaan van de NZH, aanvankelijk Noord-Zuid-Hollandsche Stoom
Tramweg Maatschappij, gevierd
met een tentoonstelling, waar vele
contacten werden gelegd, met als
gevolg een grote toevloed van foto's,
documentatie en diverse voorwerpen. Zo ook kreeg men de beschikking over een geheel gerenoveerde
'Boedapester' uit 1923, een originele
blauwe tram.
Een en ander was aanleiding om
het kleine museum in te richten.
Voor de tram werd buiten een stuk
rail van vijfentwintig meter lengte
aangelegd, zodat het voertuig af en
toe een klein 'ritje' kan maken.

De expositie is onder andere samengesteld uit materiaal dat ter
gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de NZH in 1931 was verzameld. Jarenlang was dit opgeslagen
op een vergeten plek in het Nederlands Spoorweg
Museum
te
Utrecht, waardoor het verborgen
bleef voor de historici. Het materiaal kwam laatst weer tevoorschijn,
toen men de archieven doorzocht, in
verband met het honderdvijf tig jaar
bestaan van het spoor in Nederland,
dat volgend jaar wordt gevierd.
ZANDVOORT - Alweer zo'n
De vaak zeer oude en zeldzame acht jaar geleden werd de
foto's en prentbriefkaarten zijn nu
in samenwerking met de tramhisto- „Werkgroep Activering Emanricus H.A. Duparc tentoongesteld in cipatiebeleid" gevormd. Een
het museum bij het hoofdkantoor aantal enthousiaste vrouwen,
van de NZH, Leidsevaart 396 te waarvan een deel actief op poliHaarlem. De expositie is geopend tiek gebied, besloot hiertoe omelke zaterdag geopend van 12.00 tot dat men een goed en actief
17.00 uur en de toegang is gratis.

Nel Vreugdenhil: Wij

Daarnaast zijn er dus tal van andere bezienswaardigheden te zien, en
wordt er regelmatig een aparte foto-expositie over een bepaald thema
gehouden, evenals nu.
Gezien het lange verleden van de
NZH, kan het vele materiaal zeker
boeiend zijn. Het bedrijf kreeg in
1881 een concessie voor de aanleg
van de twee trambanen Leiden-Hillegom en Hillegom-Haarlem. Na de
stoomtijd ontwikkelde het tramwegnet zich tot één van de grootste
in Europa, de electrificatie vond
plaats tussen 1909 en 1932. Met de
sluiting van de lijn Amsterdam-Zandvoort kwam in 1957 een einde
aan de smalspoor-tramexploitatie.

ZANDVOORT - Het bestuur
van Ondernemers Vereniging
Zandvoort heeft donderdag tijdens een extra ledenvergadering het voorstel naar voren
gebracht, een Vereniging Promotie Zandvoort op te richten.
Doel hiervan is Zandvoort te
promoten en de verenigingen
en instellingen die hiermee bezig zijn te ondersteunen. Dit
kan onder andere gebeuren
door de coördinatie van activiteiten, festiviteiten en eventueel van geldinzamelingen. Een
garantiefonds moet het doorgaan van evenementen zeker
stellen.
Al langere tijd r.y_,i '^ men met de
gedachte een dergelijke vereniging
op te richten. Een van de aanleidingen was, dat de diverse instellingen
die evenementen organiseren, elk
jaar opnieuw veel moeite moeten
doen om hun festiviteiten van de
grond te krijgen. Zowel organisatorisch, waarvoor veel overleg met
verschillende betrokken partijen,
bijvoorbeeld de gemeente, nodig is,
maar ook financieel. Een duidelijk
voorbeeld hiervan zijn de veelvuldige pogingen afgelopen jaar van de
Stichting Pro World Cup Zandvoort, om de benodigde financiën
voor dit evenement bij elkaar te krijgen.
Doel van de Vereniging Promotie
Zandvoort moet op de eerste plaats
worden het 'promoten van Zandvoort door middel van activiteiten
in Zandvoort in de breedste zin van
het woord'. Door de in Zandvoort op

dit gebied actieve verenigingen of
instellingen de helpende hand te
bieden, en door coördinerende werkzaamheden. Zo moet de vereniging
de materialen voor de activiteiten
en festiviteiten in eigendom krijgen
en beheren. De organisatie moet
weliswaar in handen blijven van
deze instanties, maar dan met een
forse steun van de Vereniging Promotie Zandvoort in de rug, waarbij
'eventueel nieuwe uitvoerende organen worden gestrikt'.
Als mogelijke leden van de vereniging zijn al twaalf instanties genoemd: Gemeente
Zandvoort,
Streek WV, O.V.Z., Horeca Nederland, • Vereniging van Strandpachters, ambulante vishandel, Sport-

Eremedaille
voor Zandvoorter
ZANDVOORT - De heer
T. Acda, woonachtig in
Zandvoort, heeft dinsdagochtend een koninklijke
onderscheiding gekregen.
In aanwezigheid van zijn familie en collega's kreeg Acda
van burgemeester Machielsen
de erepenning in zilver van
Oranje Nassau uitgereikt. Dit in
verband met zijn veertig-jarig
dienstverband bij de firma Monroe, Calculating Machine Company Holland N.V., te Zeist.

Waterstanden
Datum
4feb
5 feb
6feb
7 feb
8 feb
9 feb
10 feb
11 feb
12 feb
Maanstanden.

HW
LW
HW
LW
0435 0021 1644 1224
05.06 0042 1717 1248
0537 01 11 1749 1321
0607 01.43 18 18 1356
0636 0214 1848 1431
07.07 0244 1923 1505
07.44 0315 2006 1541
0829 0356 21.08 1624
09.39 0454 2231 1724
donderdag 11 feb

LK 00.01 uur
Doodtij 13 fsb 23 58 uur

NAP + 62 CM

emancipatiebeleid binnen de
Zandvoortse gemeente van
groot belang achtte.
Nu echter moet diezelfde
commissie tot de trieste conclusie komen, dat haar overlevingskansen nihil zijn en men
heeft Burgemeester en Wéthouders onlangs geadviseerd
de commissie op te heffen.

Hoe is het zo ver gekomen? Nel
Vreugdenhil, voorzitter van het eerste uur verduidelijkt een en ander.
„Eigenlijk vindt iedereen het jammer, maar van alle kanten ontbreekt
de belangstelling." Aanvankelijk
werd enthousiast gereageerd op het
initiatief zowel door het „publiek"
als de gemeenteraad. De commissie
stelt in een schrijven van juni 1980
aan B & W dat zij van mening is dat
emancipatie in alle commissies
thuishoort, maar tevens vindt zij het
nodig dat emancipatiezaken aan de
portefeuille van de Wethouder - van
Welzijn - wordt toegevoegd. Een
ambtelijke ondersteuning, een vaste
aanspreekbare figuur, die coördinerend en controlerend werkt op alle
afdelingen, dat was wat men graag
wilde. De emancipatiecommissie
zou hierin een adviserende en ondersteunende taak hebben.
Vrij snel kwam er geld beschikbaar - vanuit subsidies - waardoor
er ruimte ontstond initiatieven te
ontplooien. Cursussen voor vrouwen (VOS) werden opgezet en er
kwam een kinderdagverblijf waardoor vrouwen met kinderen weer in
de gelegenheid werden gesteld te
gaan werken. De emancipatiecom-

• Toneelvereniging
Wim
Hildering viert haar veertigjarig jubileum met drie toneelstukken.
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ENORME UITVERKOOP!
van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats
NU 2 HALEN

1 BETALEN

ADVERTENTIE

Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850

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

GBZ en WD tegen opheffen

Een hele
OSSEWORST

commissie nog niet opgeheven want
er moet nog een raadsbesluit komen.
Op het moment bestaat er een commissie die niets doet en dat is natuurlijk een gekke zaak, daarom
hebben we bij B & W geadviseerd de
zaak op te heffen."
Zo'n kleine acht jaar heeft een aantal vrouwen veel werk verzet. Weggegooide tijd? Nel Vreugdenhil vindt
van niet, ze constateert: „Veel raadsleden zijn wakker geschud, er wordt
meer aandacht aan emancipatie besteed."
MIEKE REINBERGEN

Emancipatiecommissie

'Emancipatiewerk vereist
ambtelijke ondersteuning5

het gemeentebestuur geadviseerd,
haar op te heffen, vooral omdat er
bij de 'achterban' te weinig belang
stelling bestaat voor dit werk. In de
commissie voor maatschappelijk
welzijn, dinsdagavond bijeen, spraken met name Jan Jongsma, GBZ,
en Ank Joustra, VVD, van een uiterst trieste zaak. Jongsma verzette
zich dan ook pertinent tegen de
overwegingen, de Emancipatiecommissie op te heffen. Vooral omdat
méér ondersteuning van het college
het functioneren kan verbeteren.
"Die kar moet getrokken worden
door het college", aldus Jongsma.

Ank Joustra het in het midden of
de commissie al dan niet voldoende
ambtelijke ondersteuning had gekregen, maar zag wel een taak wéggelegd voor het college, om een en
ander in stand te houden en te stimuleren.
Voor Marijke Paap, CDA, was er
van triestheid geen sprake, vooral
omdat een dergelijke commissie als
doel heeft, de maatschappij zo te
veranderen, dat zij zelf op den duur
overbodig wordt. Of het in Zandvoort zo ver was, of dat er andere
oorzaken waren, bleef voor haai
echter de vraag. Maar omdat zij
constateerde, dat de emancipatie-gedachte kennelijk niet meer zo
leeft in Zandvoort, had zij weinis.;
moeite met het opheffen van de
commissie. Wel is zij er een voorstander van, dat het streven naai
emancipatie m alle gemeentelijke
commissies wordt geïntegreerd. Volgens Jongsma werkt dit echter met
en is er indertijd geconstateerd dat
er aan het doel wordt voorbij gegaan, als men er niet bovenop zit
De kwestie komt later nog aan de
orde.

Nieuwe
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM

Gefrustreerd

Uiteindelijk vroegen de commissie-leden zich af of het nog wel zin
had om door te gaan. Men was intussen danig gefrustreerd geraakt door
de geringe belangstelling vanuit de
gemeenteraad. Wanneer een raadslid constateerde dat er emancipatieaspecten aan een bepaalde zaak zaten, werd de commissie vaak zo laat
ingeschakeld, dat het vaak moeilijk
was de kwestie uitvoerig voor te bereiden en te bespreken. Een advies
werd wel vaak overgenomen, voegt
mevrouw Vreugdenhil hier aan toe.
Het kwam meerdere malen voor, dat

• Basketballploeg Lions
speelde dit weekend zeer
gemotiveerd maar mistte
nét de punten.
Pag. 5

ADVERTENTIE

Emancipatiecommissie loopt op haar eind
de commissie op te sturen en haar te
raadplegen bij de voorbereiding
hiervan.
De ongelukkige samenloop van
omstandigheden wilde dat de post
Welzijn geruime tijd onbemand
bleef. Er was een vacature die niet
opgevuld werd. Hierdoor ontbrak de
ambtelijke ondersteuning en de vaste aanspreekbare figuur waar nu nét
zo'n behoefte aan was.
„Veel partijen vinden het jammer
dat de emancipatiecommissie verdwijnt, want een ieder was overtuigd

9 Een foto uit een oud
Zandvoorts familie-album
klacht veel discussies op
gang.
Pag. 3

« De Explosieven Opruimings Dienst gaat in de duinen rond het Roggeveld op
zoek naar granaten. Pag. 5

raad Zandvoort, Culturele Commissie Zandvoort, Circuit Zandvoort,
Vervolg op pagina 5

ZANDVOORT - De gemeentefracties van VVD en GBZ
voelen er weinig tot niets voor,
de Emancipatiecommissie op
te heffen. Dit advies, afkomstig van deze commissie zelf,
wordt daarom door hen van de
hebben B <ê W geadviseerd de zaak op te heffen'.
hand gewezen. Voor de gemeente is een taak weggelegd,
om deze instantie alsnog
nieuw leven in te blazen, zo is
van beide fracties.
missie bezocht scholen om samen men vergat nota's en stukken naar van het nut ervan. Officieel is de deDemening
Emancipatiecommissie heeft
met leerkrachten uit te zoeken in
hoeverre lesmateriaal „roltaevestigend" was, ook werd informatie gegeven. „Sommige scholen weigerden
hier aan mee te doen, maar veel leerkrachten waren enthousiast en wilden graag meewerken. Het is jammer datje het effect op de lange duur
niet kunt meten," aldus Nel Vreugdenhil.
Na een aantal jaren bleek de interesse steeds meer af te nemen. Door
het gebrek aan belangstelling voor
de VOS-cursussen verloor ook de leiding de motivatie; het bleek moeilijk
nog iets van de grond te krijgen. Het
vrouwencafé werd - ook al door gebrek aan belangstelling - opgedoekt.
Het kinderdagverblijf werd gesloten
omdat financiële ondersteuning
door de gemeente uitbleef. Vrijwilligers die al die tijd dit werk onbetaald
verricht hadden, gaven er uiteindelijk ook de brui aan.
Enkele leden van de commissie
stapten op. Het grootste deel van de
ploeg bestond uiteindelijk uit 'van
die grijze koppen', aldus de voorzitter. De jonge enthousiaste meiden
waar men zo om zat te springen bleken geen animo te hebben. Begrijpelijk vindt Nel Vreugdenhil, want veel
vrouwen die voor iets dergelijks wél
voelen, hebben vaak geen tijd door
studie of werk.

Oplage: 4500

ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

TELEFOON

GIRO/BANKNR

IK BETAAL PER MAAND G ƒ3.95', PER KWARTAAL D ƒ 12.90,
PER HALF JAAR D ƒ23,70. PER JAAR D ƒ43,75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling
In open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu de abonnementenafdelmg 020-562.3066.
Nel Vreugdenhil: 'Emancipatiecommissie opheffen'.

710371"017003 I '

DONDERDAG 4 FEBRUARI 1988

WEEKMEDIA30

Vergadering

ORIGINAL CARIBIEN CARNAVAL!

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk. geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
blechts / 27.56. (prijs excl 6% BTWl
Voor meer informatie bel Weekmcdia Uithoorn tele
foon 02975 40041

„CARIBIEN EXPRESS"

Zat. 13 febr. groots carnaval met
Live SOCA SALSA ORKEST:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

van de Ned. Antillen!
A.s. zat. 6 febr. 20.00-03.00 uur.
Sfeer met onze

zanger/D.J./entertainer.
Zo. 15.00-23.00 uur
matinee diner dansant.

m

Malse.

Corr. kleding vanaf 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT
Tel. 02507-16023

DAG en NACHT bereikbaar

De zachte LUNELLE
contactlens

Tel. 02507-13278

.

Daar ligt onze belangrijkste
taak
en dienstverlening.
tfv^!*>; •,;,;;. «v- , \ƒ.'••
~
^
Daarnaast kunt u bij ons
;

f

i

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

%B3BkM

JQj&m+TÊJ*
$&

RUILRUBRIEK FEBRUARI 1988
Omdat alleen het beste goed is voor
uw ogen.
Dag en nacht draagbaar en nu ook in
de kleuren blauw, groen, geel, aqua,
te leveren.

i->efibfe «ROchtJ
7

«•«WIEK** MMUfOSStiXtertf
MMC HC*Ct+ - OMurmMtutx

Verkri|gbaar bi|

HUUB
heeft zijn rijbewijs!

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometnsten Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel 020-233295
Tel. 02507-12174

Gefeliciteerd
Annick, Bernard, Flons, Junior, Ma,
Marjolein, Marijke, Mark, Mathieu, Merel,
Pa, Rene, Torro en Els

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant
Rest. La Reine
vraagt
v. d. zondag

GELUKKIG NIEUWJIAR!

serveerster
Subsidiëring van woonconsumenten (organisaties)
De raad heeft m zijn vergadering van 26 januari 1988 vastgesteld de'Verordening subsidiering van woonconsumenten (organisaties)'.
Deze verordening treedt met ingang van 75 februari 1988 m werking
De verordening ligt gedurende drie maanden op de afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing
Exemplaren van de verordening zijn tegen betaling verkrijgbaar

NIEUWJAARSCONCERT

v. h. weekend:

KOPER WERK

buffetbediende
± 20 jr.
Soll. tel. 12253

Aangevraagde bouwvergunningen
Brederodestraat 51 a.
Van Spey.kstraat 22a.
Volkstuincomplex nr 93 Keesomstraat,
Grote Krocht 22.
Van Ostadestraat 216,
Raadhuisplem 3.

erfafscheidmg
nooduitgang
hobbykas
aanbouw schuur
slaapkamer
snel uervice
restaurant
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
aldeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller want

185B87

dakkapel en uitbreiding
woning
Zi| die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschenen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bi| burgemeester en wethouders van Zandvoort. postbus 2 2040 AA Zandvoort

WALRA-ADVISEUSE
En de makelaar weet van
wanten en kranten

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat overeenkomstig artikel 28
lid 6 van de Wet op de Ruimteli|ke Ordening met ingang van 8 februari 1988
gedurende een maand ter gemeentesecretarie op de afdeling Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d d 12 januari 1988 nr 312, houdende gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de Raad d.d. 8 september 1987 tot
vaststelling van een wijziging van de voorschriften bij het bestemmingsplan
'natuur- en recreatiegebieden' (geopend maandag tot en met vrijdag van 9 00 12 00 uur)
Goedkeuring is onthouden aan de zinsnede 'sub b genoemde' m artikel 9 lid 2
sub c van de voorschriften

Pi
il

Een ieder die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten kan gedurende de bovenvermelde termijn beroep bij de Kroon instellen
Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling voor de Geschillen van
bestuur van de Raad van State te 's-Gravenhage
Voor het ovei ige is het besluit van de Raad d d 8 september 1987 ingevolge artikel 29
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening onherroepelijk goedgekeurd
Zandvoort. 4 februari 1988

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

tel. 02507-13546

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun
van Walra.
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt?
Wordt dan

Frans Zwaanstraat 78,

Bestemmingsplannen

Kerkplein 6

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Verleende bouwvergunning

(!n de avonduren).
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100 jr.) haar
zeer gewilde linnengoed. Uw verdienste? Een gezonde
provisie. Auto noodzakelijk. Adressen worden verstrekt. Geen investeringen.
Interesse? Bel nu Walra (Els Gortemuller) 04904-15858.

2-kamerwoning (begane grond)
ROZENOBELSTRAAT
Huur ƒ373,34 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning.
5. Aangeboden:
4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ476,92 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
2-kamerwoning in centrum.
6.Aangeboden:
2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 190,06 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en
grote tuin.
Gevraagd:
Eengezinswoning, niet in Nieuw Noord.
7.Aangeboden:
2-kamerwoning in Zuid/centrum
DR DE VISSERSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ351,07 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., zolder en
schuur.
Gevraagd:
Eengezinswoning, liefst niet in Nieuw Noord.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Mededeling over het dinsdagavondspreekmir
Naar aanleiding van het besluit van de ledenvergadering
van 15 december 1987 zal er voortaan 1 avondspreekuur
per maand zijn, namelijk alleen op de eerste dinsdagavond om half acht.

Ook in Zandvoopt groeit de club van smakelijke nroodeters gestadig
Steeds meer moet bakker Van Der Vooren bakken voor de winkel op de
Tolweg, goed hè!
Van Der Voorens bakken al sinds 1918 met veel liefde voor het mooie
ambacht het fijnste brood en banket.
A.s. vrijdag en zaterdag, als U toch Uw verse knapperige brood komt halen, kunt U ook profiteren van onze aanbiedingen.

uitvaartverzorging
kennemerland

MOORKOPPEN
en onze verrukkelijke

van ƒ 1,85 voor

ƒ 1,50

tel. 02507 - 1 53 51

ZACHTE BROODJES

slechts 3 voor

ƒ 1,00

DAG EN NACHT VERZORGING

1.Aangeboden:
3-kamerhoekflatwoning
DE SCHELP
Huur ƒ683,90 per maand (kale huurprijs ƒ553,70, warmwatervoorziening ƒ 22,00 en stookkosten ƒ 66,00 + diverse service kosten)
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v., lift en
berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning.
2.Aangeboden:
2-kamerwoning
SMEDESTRAAT
Huur ƒ385,39 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
3-kamerwoning. liefst in centrum.
3. Aangeboden.
4-kamerflatwonmg
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ551,67 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., lift en
berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning.

4. Aangeboden:

± 20 jr

7B88
8B88
9b88
10B88
11 B88
12B88

1. De 2-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT 609
Huur ƒ496,97 per maand
- Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging
en lift.
2. De 2-kamerflatwoning
NIEUWSTRAAT 54
Huur ƒ397,54 per maand
- Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor de twee bovenstaande woningen slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens

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

<M

IPPARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
P204i *T Zandvoort
InM; 02507-17244

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR FEBRUARI 1988

De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst
op vrijdag 12 februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.

• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
x uitvaartovereenkomst

WONINGBOUWVERENIGING

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 9 februari 1988 schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere
woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen
in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in
de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring.

feil;' crematies!
||£&feïBSfcF;V.v . w .,•;--.. • • • . • • : . • .

"ETTUrr

Nou tot ziens op de Tolweg zullen we dan maar zeggen!
Onze vriendelijke winkeldames zien U gaarne komen.

VLUG! 100.000 BADGES MORGEN NODIG
VOOR DE BEURS. AFLEVEREN BIJ HET
RECLAMEBUREAU IN AMSTERDAM.
PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.

T
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Stukje oud-Zandvoort herleeft
door foto uit familie-album
ZANDVOORT - Makelaar
Cense heeft met zijn laatste
Woninggids, die ditmaal huis
aan huis bezorgd werd, heel
wat ontketend. Op de middenpagina was namelijk een foto
afgedrukt van een bekende
plek in Zandvoort en de vraag
was waar en wanneer de foto
was genomen. In tal van Zandvoortse gezinnen werd er tijdens de kerstdagen over gediscussieerd, werden oude ansichten bekeken en kwamen de famüie-albums op tafel. Er werd
op straat over gesproken, men
ging op een veronderstelde
plek eens poolshoogte nemen
en desondanks kwamen er
slechts tien oplossingen binnen. Daarvan hadden vijf inzenders het bij het rechte eind,
waren althans dicht in de
buurt.

Het was kennelijk een moeilijke opgave, want een geboren en getogen
Zandvoorter zat met zijn veronderstelling zelfs aan het andere eind van
liet dorp. Hoe het zij, in veel gezinnen is het Zandvoort van vroeger
weer het onderwerp van gesprek geweest, en de vijf beste oplossingen
werden gehonoreerd met een wel
heel toepasselijke beloning: het
boekje „Uit Zandvoorts Verleden".
De gelukkigen, die zich thans nog
meer in de historie van ons dorp
kunnen verdiepen, zijn de heren K.
. van der Meije Pzn, Marisstraat l,
A. Paap, de Favaugeplein 19 flat 2, J.
i'aap, van Ostadestraat 19, K. J. Ko)er, van Lennepweg 38 flat 4, F.
31uys, Patrijzenstraat IA, maar ook
de overige vijf inzenders zullen nog
.ets van de heer Cense horen.
Het ging om een kreukelig vergeeld fotootje uit het familie-album
van de „oude" dokter Gerke, dat
hans in het bezit is van zijn kleinzoon Hans Gerke. Deze liet het aan
de heer Cense zien, die het in een
foto-laboratorium in Amsterdam liet
restaureren en vergroten, waarna
)leek dat het een plek was, in de
)uurt van de woning van dokter Gerke aan de Hogeweg.
Een interessante uitleg werd aan;edragen door de heer Kors van der
Vlije, zoon van de legendarische
Zandvoort-kenner Piet van der MJje,
die de belangstelling voor zijn geboortwedorp dus niet van een
irreemde heeft. Hij is van mening dat'
de foto omstreeks 1904 gemaakt is
vanaf de achterzijde van pension G.
3. Vallo, genaamd Villa Marina, geegen aan de Boulevard Paulus Loot.
In de twintiger jaren werd het bedrijf
overgenomen door de heer P. D. de

Jong en regelmatig uitgebreid. Het
behield echter het karakter van een
grote villa.
Rechts op de foto (1) staat een
gebouw van drie verdiepingen en wel
het huidige hotel Hoogland aan de
Westerparkstraat, gebouwd in 1901
en destijds eigendom van de heer S.
van der Mije, van beroep onderwijzer te Haarlem. Zijn echtgenote, Antje van der Mije-Draijer, dreef gedurende de zomermaanden in het pand
een kamerverhuurbedriif. Het echtpaar had drie zonen: Simon, Willem
Marie en Johan (Hans).

Parkstraat
Hoewel niet duidelijk lijkt het de
heer Van der Mije dat de Oosterparkstraat op de foto (2) in aanleg is.
De Westerparkstraat, aangelegd in
1900/1901, toen nog „Parkstraat", is
duidelijk te zien (3). Op het begroeide terrein werd het eerste Zandvoortse voetbalveld gesitueerd. Geheel links op de foto (4) ziet men een
tweetal houten schuren. Deze werden voor allerlei zaken gebruikt. In
de twintiger jaren hadden de Gebr.
Robbert en Eli van Petegem daar
een betontegelfabriek en -handel in
gevestigd.
Het kleine huisje daarvóór (5)
werd jarenlang bewoond door een
zekere mejuffrouw Henny. Naar de
heer Van der Mije meent te weten
was zij de dochter van Ds. H. Henny,
die hier van 1826-1831 predikant was.
Hij kwam van Egmond-Binnen en
vertrok naar Bennebroek. Daarachter is een twee verdiepingen hoog
gebouw (6) met flauw hellend dak
zichtbaar. Dit is het middengedeelte
van het kamerverhuurbedrijf van de
grootouders van de heer Van der
Mije, het echtpaar Jb. HollenbergJansen.
Rechts van het gebouw zijn twee
lage woningen (7) zichtbaar. Twee
zulke woningen stonden ook aan de
andere zijde. Kort na het nemen van
de foto's zijn de panden ingrijpend
verbouwd tot zes woningen. De beide woningen staan er nog steeds: Hogeweg 24 en 26. De andere zijn enkele
jaren geleden afgebroken en aldaar
is een fraai flatgebouw verrezen.
Het leuke witte huisje (8), vervolgt
Kors van der Mije, is het huis van de
destijds zeer vermaarde badvrouw
Duifje Koning. Velen zullen zich nog
wel herinneren dat de vier dames
Koning (op hoge leeftijd thans wonend aan de Grote Krocht 35) in dit
typisch Zandvoortse huis woonden.
Na 1945 woonde Van Soolingen hierin, waarna het werd gesloopt om de
bouw van Bakkerij Balk mogelijk te
maken.
Rechts daarvan (9) ziet men de
badkoetsenloodsen van Blauw Wit
(de fa. E. Pluribus Unum) later van

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 6/7 febr. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
\IEUW NOORD: tel: 19507.
Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper:

Voor
dienstdoende
15600/15091.

G.J.J.

arts:

tel

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

donderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

de

eigen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnumtner 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
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DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:

De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bii Huis in de Duinen, tel.

Jan Hollenberg. Rechts daarvan (10)
het grote - nog in goede staat verkerende - hoge huis van de heer Draijer, opzichter van het Hoogheemraadschap Rijnland te Zandvoort,
laatstelijk bewoond door zijn zoon
Gerard Draijer, oud-hoofdinspecteur te Haarlem. Rechts daarvan
staan de thans nog bestaande huizen
aan de Paradijsweg. Het huisje op de
voorgrond (11) is waarschijnlijk een
pomphuisje voor de watervoorziening.
Aan het slot van zijn uiterst boeiend verhaal vertelt Kors van der
Mije, dat het hem niet gelukt is op
korte termijn te achterhalen wanneer de verbouwing van de door hem
beschreven huizen aan de Hogeweg
heeft plaatsgevonden. Hij veronderstelt dat zulks plm. 1905 geschiedde.
Later kan volgens hem niet, daar het
voetbalveld toen reeds aan de Westerparkstraat was gesitueerd, en dat
is op de foto niet te zien. Als datum
van het maken van de foto meent hij
dus met enige voorbehoud het jaar
1904 te moeten invullen.
Het heeft makelaar Cense, die uiteraard geïnteresseerd is in huizen,
onverschillig of deze nu van voor of
né de oorlog zijn, verrast, dat door
het opnemen van deze foto in zijn Deze foto uit het album van de familie Gerke, en verspreid door de heer Cense, bracht menig discussie op gang.
Woninggids een stukje Zandvoort
rond de eeuwwisseling weer is gaan
leven. Hij heeft goede hoop dat er
nog meer oude foto's bestaan, die de
moeite waard zijn om gepubliceerd
te worden. „Ik houd me aanbevolen,
ook voor verhalen er omheen. Maar
ze mogen ook naar het Genootschap
en Van de Staak met 58,04°o en hen
,Oud Zandvoort' worden gestuurd
kan promotie naar de A-lijn al bijna
voor opname in ,De Klink'. Ik draag
Het
Rode
Kruis
organiseert
daarVereniging Vrouwen Van Nu niet meer ontgaan.
ZANDVOORT - Iedereen die om jaarlijks 'speciale' vakanties in
het genootschap een zeer warm hart
buiten de categorie van de binnen- en buitenland voor met brengt dinsdag 9 februari om 14.00
toe!," aldus Cense.
uur met maximaal vijftien persoIn de C-lijn werd het echtpaar
'doorsnee-vakantieganger'
C. E. KRAAN-MEETH
name zwaarder verzorgings- en ver- nen een bezoekje aan de firma Hun- Potharst
60,12°o weer eerste,
valt, zoals langdurig zieken of plegingsbehoeftige mensen. Vakan- kemóller in Haarlem, Grote Hout- waardoor met
ook de koppositio aanties,
waarbij
'extra
zorg,
extra
aangehandicapte
mensen,
heeft
ADVERTENTIES
straat 71. Behalve dat men de zienhjk werd verstevigd. Tweede
recht op vakantie, zo vindt het dacht, aangepaste accommodaties nieuwste mode-lingerie te zien werd het echtpaar Van Gellckom
en
aangepast
programma'
de
sleuNederlandse Rode Kruis. telwoorden zijn. Uiteraard speelt de krijgt, zal ook een en ander verteld met 57,74°o. De dames Berghoff en
Vrijwillige Hulpverlening
Daarom organiseert deze in- serviceverlening van vrijwilligers, worden over het belang van de juiste Drose zijn naar de tweede plaats m
de competitie opgestoomd
stantie voor deze mensen spe- zoals artsen, verpleegkundigen en foundation.
Woensdag 10 februari kan de verIn de D-lijn werden de hoogste
ciale
vakanties.
Ook
bij
de
afRode
Kruis
helpers
en
helpsters,
eniging met zestien personen deelbehaald door twee gelegen17373
deling Zandvoort, kan men daarbij als vanouds een belangrijke nemen aan de lunch bij de Algeme- scores
heidskoppels,
Kiveron/Rudenko
rol.
hiervoor terecht.
ne Technische School aan de Ver- eerste met 62,50%, en Holtrop/Oce
Mensen die graag eens mee zou- spronckweg 150, Haarlem. Hiervoor nasek
52,68%. Door deze score
Iedereen heeft wel behoefte aan den gaan met een dergelijke vakan- om 12.00 uur verzamelen op ge- kondenmet
de
heren Ocenasek en De
vakantie, en normaal gesproken tie, en denken dat zij hiervoor in noemd adres. De kosten bedragen Vries zich handhaven
de eerste
zijn er mogelijkheden genoeg. Ten- aanmerking komen, hoeven niet te ƒ10,- p.p. inclusief een kopje koffie. plaats, terwijl mevrouwopKiveron
en
minste voor de 'doorsnee-vakantie- aarzelen. Zij kunnen contact opnede heer Stomps nu de tweede plaats
ganger', aldus het Rode Kruis. Voor men met het Rode Kruis, afdeling
bezetten.
de anderen is het aanbod echter be- Zandvoort, of met mevrouw W. ter
perkt.
Wolbeek, telefoon 16237. Men krijgt
Inlichtingen over de Bridgeclub
dan nadere gegevens over de kosten,
Bel voor vrijdag
kan men verkrijgen bij de wedstrijd
vakantiebestemmingen en vervoer.
De Zandvoortse Bridgeclub heeft leider, de heer C. Braun, tel. 14060,
12.00 uur ons
Men moet hiermee echter niet te afgelopen week haar vierde wed- of bij mevrouw E. Visser, tel. 18570
lang wachten, want het aantal strijd in de derde competitie gehoukantoor, telefoon
ZANDVOORT - Vorige week plaatsen per vakantieproject is be- den. Op dat moment bleek dat mevrouw De Leeuw en de heer Braun
zondag ontdekte men bij perkt.,
hun oude vorm hebben teruggevonHandbalvereniging Zandvoort
den, want ook deze avond werden zij
Meeuwen, dat er was ingebroeerste in de A-lijn, dit keer met
ken.
.60,36%. Daardoor hebben zij weer
De inbraak had zich afgespeeld in
aansluiting gevonden bij de kopZANDVOORT - De bekende
de sportkantine van de vereniging,
groep. Tweede werden mevrouw Zandvoortse band 'Goed Koop het binnencircuit. Het hele pand
ZANDVOORT - Een plaat- Stocker en de heer Vulsma met
bleek doorzocht en vermoedelijk wa- selijke huisarts belde vrijdag- 53,93%. Of deze score genoeg is om per Werk' is deze week weer te
ren de inbrekers op zoek geweest ochtend vergeefs aan bij een hen uit de degradatiezone te krij- beluisteren: Aanstaande zanaar geld. Er wordt echter niets ver- achtenzeventig-jarige
moet nog blijken in de twee terdag 6 februari treedt de
Zand- gen,
13141, van 11.00-17.00 uur. De kos- mist.
laatste, nog komende wedstrijden. groep op in Café Arie Koper op
voortse. Hij hoorde binnen Aan kop in de A-lijn staat nog steeds het Kerkplein.
ten bedragen ƒ1,50 per persoon per
kermende geluiden, maar er het echtpaar Heidoorn, en op de
rit binnen de gemeente.
Het optreden begint om 20 00 uur
werd niet open gedaan.
tweede plaats zijn de heren Emmen
en naar verwachting zal het wel
STORINGSDIENST
GASBEDe gewaarschuwde politie sloeg teruggekeerd.
DRIJF: tel. 17641.
De dames Hoogendijk en Smink, weer flink druk worden m 'Kopervervolgens een ruitje in om binnen
te komen. Daar trof men de vrouw B-lijn, raken steeds beter op elkaar tje'. Want de band heeft veel fans,
ZANDVOORT
Het
ZandALG.MAATSCHAPPELIJK
in hulpeloze toestand aan. Naar ingespeeld. Ook nu scoorden zij weer mede door het wisselende programWERK ZANDVOORT: Noorder- voorts Kamerkoor zoekt nog men vermoedde, had zij een lichte goed met 60,27%, genoeg voor een ma dat zij biedt, met Salsa, Rock en
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of enkele leden. Er is een vaste attack gehad. De bejaarde Zand- eerste plaats en een nog steviger Rythm & Blues. Toegangskaarten
320464. Spreekuur op werkdagen kern die al anderhalf jaar bij voortse is met een ambulance naar tweede positie in de competitie. Goe- zijn verkrijgbaar in genoemd caf,"
van 9.00-10.00 uur, maandagavond elkaar is, maar men streeft het Marinehospitaal vervoerd.
de tweede werden de heren Overzier zolang de voorraad strekt.
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens naar een bezetting van twintig
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner man.
Het
Zandvoorts
Kamerkoor
van Zandvoort geldt dat ervoor de houdt
zich
bezig
met
een
grotenvrager geen kosten verbonden zijn. deels klassiek en modern-klassiek
ZANDVOORT - Bakker Paap
waarbij kwaliteit hoog
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE programma,
heeft naar aanleiding van een
in
het
vaandel
staat.
Het
koor
treedt
HULPVERLENING: Voor informaook enkele malen per jaar stukje geschiedenis van Zandtie, advies en hulp tel. 17373, op alle hiermee
zoals onlangs nog op de Kerst-In, voort zelf afgelopen week een
werkdagen van 10.30-12.30 uur. op,
bijvoorbeeld in Huis in de Dui- stukje historie geschreven.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC. of
nen. Dit jaar verwacht men het eer- Met in de herinnering de ZandZandvoort.
ste eigen concert te geven, maar dat
afhankelijk van de beschikbare voortse bomschuit introduWETSWINKEL:
Gemeenschaps- is
accommodatie
en de bezetting van ceerde hij de 'Zandvoortse Aphuis L. Davidsstraat. Eerste en der- het koor.
pel Bom'.
de woensdag van de maand van
Het kamerkoor streeft naar een
"Ik dacht, kom ik maak eens een
17.30-18.30 uur.
bezetting van vijf zangers of zange- specialiteit voor Zandvoort", aldus
bij elke stem: sopraan, alt, Paap. "Die hebben wij nog niet en
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't ressen
en bas. Daardoor heeft men een Zandvoortse Appel Bom lijkt me
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en tenor
behoefte aan een sopraan (geen wel leuk". Zo heeft de badplaats dus
derde donderdag van de maand nog
mezzo), een alt en een bas. Vanwege weer iets eigens erbij, wat voor deze
20.00 - 21.00 uur.
de professionele opzet is het wél no- gemeente bijvoorbeeld zou kunnen
dig, dat men het notenschrift kan worden als het suikerbrood voor de
lezen. Belangstellenden kunnen in- provincie Friesland.
lichtingeu krijgen bij mevrouw E.
Het koste Paap niet eens zoveel
Bouman, tel. 15009, of de heer D. van fantasie om de naam 'Bom' te bedenPutten, tel. 14551.
ken, want zee en schepen hebben
nog steeds zijn hart gestolen. Zijn
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
twee grootvaders, Ouwe (Ep), die de
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- BRIEVENBUS
leeftijd van 102 jaar bereikte, en opa
destraat 37 te Haarlem.
Koning (Jaap van Leen van Jopie)
waren beide zeelui en ook zelf heeft
hij gevaren. Dat was op de Oranje en
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- 'Zandvoorters
de Johan van Barneveldt, aldus
lichtingen: R. van Rongen, Van
Paap. Daarnaast is hij ook nog bij de
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. en hun hobby'
023-244553.
Naar aanleiding van een artikel marine geweest.
Vandaar dat hij direct aan de bomin uw uitgave van 21 januari 'Zandvoorters en hun hobby' wil ik even schuiten dacht, toen hij een naam
teleurgesteld reageren. Het hele ar- zocht voor zijn nieuwste creatie. Dit
broodje, gevuld met rozijBURGERLIJKE STAND tikel is gewijd aan de tentoonstel- isneneenenfors
spijs, gegarneerd met stukjes
ling van de teken- en schüdersclubleden van Nieuw Unicum, waar verse appel, overstrooid met kaneel
en suiker, geglaseerd met abrikozenikzelf ook bewondering voor heb.
Periode: 26 jan. • l febr. 1988
Alleen aan de andere inzendingen -moes en drie stukjes bikaro. "Een
Foto: Berlott
wordt zo langs de neus voorbijge- delicatesse", aldus Paap.
• Bakker Paap met zijn Zandvoortse 'Appel Bom'.
Ondertrouwd:
Van der Aar, Henricus Leonardus gaan van 'droogbloemen, gedichten,
poppen, veel borduurwerk en kanten Visser, Yvonne
Ijzerman, Pieter Cornelis en Muijs, klossen. Er zitten mooie werken bij,
door slechts enkele te noemen, zou
Karin Anna Johanna
Van de Poel, Ronald en Lever, Inge men de andere beslist tekort doen'.
En dat is nu juist wat uw artikel
Hendrina Johanna Petronella
wél doet. Het zijn geen schoolwerklappen! Ik ben 75 jaar en heb verGehuwd:
Zuidam, Hendrik Rudolph en Van schillende handwerken ingezonden,
Norden, Elisabeth Delphina Eduard die door Cultureel Centrum op zeer
artistieke wijze zijn tentoongesteld.
Marie
Eén van de andere inzendsters van
prachtige handwerken is mevrouw
Geboren:
Chris, zoon van : Van Aacken, Dirk Nehls, o.a. een Chinees wandkleed
en winterlandschappen, waarbij zij
Jacobus en Steegman, Edith
maar één hand heeft om deze resultaten te hebben bereikt. En dat had
Overleden:
Warmerdam geb. Verdegaal, Hen- heus wel in uw artikel genoemd rnogen worden.
drica, oud 82 jaar
Met vriendelijke groeten, A. GerDrent geb. Hoevenberg, Femmigje,
ritsen-Bodumee.
oud 90 jaar

Vakanties Rode Kruis voor VERENIGINGSNIEUWS
zieken en gehandicapten
Vrouwen Van Nu

Uw krant niet
ontvangen?

Zandvoortse
Bridgeclub

Inbraak gemeld

17166

Bejaarde vrouw in
hulpeloze toestand

Kamerkoor zoekt
enige versterking

Bakker Paap introduceert de 'Bom9

KERKDIENSTEN
Weekend 6/7 februari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Ds. A.Th. Rothfusz, Hillegom; Collecte Werelddiakonaat
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB

Zondag: mevr. drs. A.A. In 't Veld
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v.
Jeugdkoor St. Agatha. Cel. H.J.
Kaandorp
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin H.A.
NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878

'Goed Koper Werk'
in Café Koper

DOMMEL
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Ik vond wat ik zocht op ie Grote Krocht
^tomeni

Azea

Zullen wij het 'ns over een
andere vakantie hebben?
MiSADVIESBURO

ZANDVOORT

24 UUR SERVICE

GROTE KROCHT 20, TEL. 12560

OPRUIMING-ALLES MOET WEG

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Super Cracks echt leder

HERMAN HARMS SHOE-BIZZ
GROTE KROCHT 22

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

(PART-TIME) WERK IN ZANDVOORT!!!
KENNEMER
INFORMATION CONSULT
Burg. van Fenemaplein 2,
Postbus 234, 2040 AE ZANDVOORT
beweegt zich op het terrein van organisatie, automatisering en advisering op
financieel, fiscaal, juridisch en economisch terrein;
zoekt

(part-time)
administratief
medewerk(st)ers
die het een uitdaging vinden ervaring te
gaan opdoen met geautomatiseerde
gegevensverwerking.
Sollicitanten (17-30 jaar), bij voorkeur middelbare of hogere school opleiding of daarvoor nog
studerend kunnen schriftelijk reflecteren.
(vermeld s v p uw telefoonnummer m uw sollicitatiebrief)

Play-in
zoekt voor haar amusementshal in de
Kerkstraat,

een schoonmaak(st)er
voor 2 ochtenden in de week.
Heeft U interesse? Bel: 13580 en vraag
naar de hr. v.d. Zande.

De Rabobank
wijzigt haar
spaarrentetarieven

KOMKOMMERSALADE

2'/4(was2'/è%)
3'/è(was3 3 /4%)
4% (was 5 %)

Spaar-Plan-Rekening

4% (was 5 %)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000 25.000 - - 50.000vanaf 50.000-

2'/i(was23/4%)
3'^(was3 3 /4%)
4% (was 5 %)'

Rabobank Woonspaarplan
tot 25002500- - 5000vanafSOOO-

2'/4(was2Vè%)
3 l /è(was3 3 /4%)
4% (was 5 %)

1,95

AART VEER D€
EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL
1987

FOTO
BOOMGAARD

Boekhandel de Krocht
Grote Krocht l 7, Zondvoort

Succesvullingen
en agenda's 1988

Sony CCD
V-30E
De handy
camdiejebij
wijze van spreken
met dichte ogen
bedient Alle snufjes en vernultjes zitten erin autotocus.
zoomlens met macro, Stand-By mechanisme
Het RGB-circuit zorgt voor nog mooiere kleuren en de
CCD beeldchip voor gesloken scherpe opnamen
De geluidsweergave is natuurlijk pertekt

Nu voor
de helft van
DE PRIJS.

£698,3398,-

CCD
CCD 50

VAN MAAS

DROGISTERIJ

RECKENDREES
Kunststof ramen en deuren.
Kunststof erkers en schuifpuien.
Showroom: R. Visscherstr. 47.
Ingang: Vondelweg nabij Delftplein

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:

Spaar-Groei-Rekening
tot 25002500-- 5000vanafSOOO-

1,95

Aardappelshowboekje met 21 overheerlijke aardappelrecepten.

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Spaar-Vrij-Rekeninq

023-255021

Tel. 023-379661

(C. Koper)
02507-18225

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

Rabobank Kinderspaarplan
Rabobank Tienerrekening

3'/4(was3'/2%)

Zilvervloot

4

(was 41/4%)

Van onderstaande bpaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m i v l februari met'-°o verlaagd
Spaarrekeningen met opzegtermijn Spaar-Direkt-Rekening.SpaarPremie-Rekemng en Spaarrekening Gnjp-5
wijzigingen voorbehouden

Rabobank
„Winkeliers en Bedrijven"

Goudse kaas met 25%
minder zout.
500 gram. l-. _,„
5

Belegen Goudse
kaas. 500 gram.
665

Nü5? 5

NU 4?°

Zelfs met minder zout. laat u onze
Goudse niet van uw brood eten.

Cake
500 gram

OS MALANDROS

Uit onze notenbar
ge zouten pinda's
250 gram 150

Op 7 mei staat de Z.O.V.-tent op het

Zandvoort Meeuwen-terrein
Voor inlichtingen tel. 13840 of
donderdagavond v/a 19.30 uur.
Gemeenschapshuis, tel. 14085

Slagersleverworst
Per stuk
500 gram
365 _1n
NU 31°

425

Nu

025
NU 2.

POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

Afmeting 2 x 170 strekkende meter.
Er komen duizenden bezoekers.
Grijp nu uw kans door het plaatsen van reclame.

bij al die andere binnenlandse kazen uit ons assortiment.
Stuk voor stuk vers van het mes voor u gesneden, zodat u er
ten volle van kunt genieten.

Huzarensalade.
1000 gram.

Engelse drop.
7 50 gram. 4.95

250

JORDAAN CABARET

Jonge Goudse kaas
met komijn.
500 gram. 5.75 ,.Qn

De kaasmakers van de Hema weten hoe je met smaak
de lekkerste Goudse bereidt. Beproefde receptuur, natuurlijke rijping en voortdurende controle staan daarbij voorop. Ook

^é

adverteer in de krant

Vers geschilde KRIELTJES
heel kilo

m knoflooksaus half pond

Grote Krocht 26,
Zandvoort

249

10 voor

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

NUO?

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG
PALMPJE

PERSSINAASAPPELS

LANDELIJK ERKEND
m.i.v. l februari

249

Uit onze heerlijke keuken

30% KORTING
ALLE SPORTSCHOENEN (geeft niet welk merk)
1/2 PRIJS
HEREN COLLEGE/INSTAPSCHOEN ZWART BORDO
MET PROFIELZOOL
van 39 95 voor 49,-

AVOCADO'S
3 voor
Vol sap

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

ALLE NIET AFGEPRIJSDE LEDEREN LAARZEN

Krocht 25

WEEKEND REKLAME

TOERKOOP REISBURO

VELE LEDEREN DAMES LAARZEN
V2 PRIJS

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

Grote

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

ij weten de weg in de wereld.

UITVERKOOP

Groente en fruit

250

l?5

Candybars:
cocos, caramel,
hazelnoot, wafel
of muesli. Pak met 3
stuks. 175
-e
Nül?

Gekookte
boerenbacon
100 gram

10 Zachte puntjes
of bolletjes.

Chocolade
tabletten van
100 gram. Melk,
puur of wit.
Pak met 2 stuks.

2.75 Nu 225

185

2»

J60

Kersen/slagroomvlaai of abnkozen/
slagroomvlaai
met witte
. chocolade
krullen.
12.75
NU
Aanbiedingen geldig t/m 6 tebr 88 H881162/2

Boerensnijworst.
150 gram. 2.17

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld
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OSS goed op dreef Gratis vormingsweekenden voor sportjeugd
HAARLEM - In Haarlem behaalde het eerste volleybal herenteam van Sporting Oss een
fraai resultaat door tegen
Spaarne '75 2 met 2-2 gelijk te
spelen. De Sporting dames bezorgden koploper Martinus 3
een lastige avond maar verloren met zeer klein verschil, 3-1.
Zowel de dames 2 als de heren
2 namen twee punten meer
naar huis.
Het eerste damesteam van Sporting OSS haalde bijna een huzarenstukje uit door het ongeslagen Martinus 3 een punt afhandig te maken.
Dit team dat hoofdzakelijk bestaat
uit ex-eredivisiespeelsters heeft dit
seizoen nog geen wedstrijd verloren
en moest slechts drie sets toestaan.
In de eerste set werd Sporting OSS
overbluft en met 15-2 aan de kant
gezet. Onbevangen trad Sporting
aan in de tweede set en met goed
gevarieerd volleybal werd Martinus
onder druk gezet en de eerste sensatie van die avond was een feit, 11-15.
Spannend werd het in de derde en
vierde set waarin Sporting nauwelijks onderdeed voor de aanstaande
kampioen. In de derde set ging de
strijd gelijk op en na een 12-8 achterstand wist Sporting terug te komen
tot 13-12 waarna Martinus de set uitmaakte, 15-12. In de laatste set kwam
Sporting tot een 14-15 voorsprong,
maar Martinus bleek over de sterkste zenuwen te beschikken 17-15.
Desondanks een zeer fraai resultaat
van het eerste damesteam.
Tegen het onderstaande OVRA 6
had het geroutineerde Sporting 2

team weinig problemen. Het late
aanvangstijdstip (22.30 uur) kon niet
verhinderen dat de eerste set spannend verliep. Sporting OSS liep snel
uit naar een voorsprong maar door
concentratie verlies kon OVRA
langszij komen en zelfs een 9-13
voorsprong nemen. Sporting herstelde zich bijtijds en greep toch de
setwinst met 15-13. Met Anne Marije
de Koning in plaats van Maria Dijkman werd de tweede set een snel
gebeuren en Sporting won met 15-6.
In de derde set mocht OVRA uitlopen tot 0-10 en toen scoorde Sporting
pas het eerste punt. Met goed volleybal werd de achterstand ingelopen
en Sporting behaalde de setstand op
een 15-11 zege.
Dames 4 wist in totaal slechts 11
punten te scoren in de wedstrijd tegen Die Raeckse 7. Het team had een
goede competitie start maar zakt de
laatste weken diep weg, dit in tegenstelling tot de dames 5 van Sporting,
die steeds beter gaan spelen. Weliswaar was koploper HSVC te sterk,
maar het vertoonde spel gaf hoop
voor de toekomst.

Heren

door Spaarne '75 zich aanvallend
kon uitleven. De kans op herstel
kreeg Sporting in de derde set en die
werd ook aangegrepen. Verdedigend
klopte het nu wel en met name Arnold Bergstra had met de blokkering
succes. In de vierde set verscheen
Spaarne '75 opnieuw met de sterkste
opstelling in het veld. Het werd een
spannend en hoogstaand duel waarbij zelfs een telfout de setwinst van
Sporting niet meer in de weg stond.
Eindstand 2-2.
Het tweede herenteam ging op bezoek bij het onderstaande Heemstede 3. Sporting draait de laatste weken steeds beter en pakte de overwinning. De twee behaalde punten
waren dan ook broodnodig in de
strijd tegen degradatie.
De meisjes adspiranten presteerden voortreffelijk tegen Allides. Paulien Vossen coachte haar team naar
een fraaie en verdiende 2-1 overwinning.

ZANDVOORT - Reeds
vanaf 1976 organiseert de
Sportraad voor de provincie
Noord-Holland in elk vooren najaar jeugdvormingsweekends voor de sportjeugd (jongens en meisjes)
in de leeftijd van 16 tot 19
jaar. Vanaf 1982 geschiedt de
organisatie van de weekends
in samenwerking niet de
Volkshogeschool „Het Zeepaard" te Schoorl, alwaar de
activiteiten worden gehouden.
Als deelnemer/ster krijgt men
de mogelijkheid om in twee op
elkaar afgestemde weekenden
kennis te maken met onder meer
andere takken van sport. Naast
veel sportieve actie, wordt ook

aandacht besteed aan het zelf organiseren van sport- en spelactiviteiten, het leiding geven en het
omgaan met elkaar in groepsverband. Video zal daarbij als hulpmiddel worden gebruikt. Een
sportleraar en een sportvormingwerker staan borg voor een prima
begeleiding.
In de jeugdvormingsweekends
of, populair genoemd „Weekendjes Buiten de Lijn", ontmoet de
sportbeoefenaar leeftijdgenoten
van allerlei sporten, zwemmers,
turners, roeiers, handballers, enzovoorts, maar ook jeugdige beoefenaars van minder bekende
takken van sport. Bij alle activiteiten, die op de weekends worden georganiseerd staat de spelvreugde voorop. Het gaat niet om
het winnen of prestaties leveren,
maar om samenspel, plezier en
om contacten met anderen. De

bedoeling van de weekends is, dat
de deelnemer/ster meer inzicht
krijgt
m
zijn/
haar eigen functioneren binnen
de vereniging en de maatschappij. Dit betekent, dat de deelnemer/ster naast veel actie binnen
de weekends ook groepsgesprekken kan verwachten. De Sportraad streeft naar 25 tot 30 deelnemers per weekend en, indien mogelijk, naar vertegenwoordiging
van deelnemers aan zoveel mogelijk verschillende takken van
sport.
De kosten van deze weekends
zijn voor rekening van de Provincie uitgezonderd de vervoerskosten.
De data van de weekends zijn: 1.
20/21 februari en 4/5/6 maart. 2.
12/13 mart en 25/26/27 maart. 3.
16/17 april en 6/7/8 mei. 4. 23/24

Promotie

Sporting OSS profiteerde knap
van de onderschatting die optrad bij
Spaarne '75 2. De eerste twee sets
had Spaarne '75 gewonnen, maar de
15-13 in de tweede set was al een
teken aan de wand. Sporting OSS
kreeg de kans om in het ritme te
komen en toch nog langszij te komen. Vooral in de eerste twee sets
was het Sporting spel erg matig. De
verdediging, en met name de blokkerne. liet het volledig afweten waar-

Zaterdag: Telefonia-TZB 14 30 uur te
Haarlem
Zondag: KIC-TZB 14.30 uur te Bever
wijk
ZAALHANDBAL
Zondag: ZVM dames-KIC 12.35 uur
Pellikaanhal
ZVM heren-KIC 13.45 uur Pellikaanhal
VOLLEYBAL
Zaterdagvond m de Pellikaanhal, dames: 18.30 uur Sporting OSSRoda'23 1; 20.30 uur Sporting OSS 2Die Raeckse 5; 19.30 uur Sporting
OSS 3-SBY 1; 19.30 uur Sporting
OSS 4-HSVC 4, 20.30 uur Sporting
OSS 5-HSVC 3. Heren: 20.00 uur
Sporting OSS-Die Raeckse. Adspiranten: 18.30 uur Sporting OSS MHSVC K; 18.30 uur Sporting OSS KSBY M.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond m de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen C jun FC '84; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen D jun.-Onze Gezellen, 19.00 uur
TZB dames-DVVIJ; 19.45 uur Zandvoort Noord-HD/Lanser: 20.40 uur
Zandvoort '75 dames-CZGB; 21.25
uur Zandvoort '75 2-TZB 6; 22.10 uur
TZB 3-SIZO 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Scandals-Jemy's Blue B.,
21.40 uur Zandvoort Noord 7-Meervogels 2; 22.20 uur TZB 5-NAS 2.

Vervolg van pagina l
Vendorama, Kamer van Koophandel en het casino. •

Garantiefonds
Daarnaast zou een Stichting Garantiefonds Aktiviteiten Zandvoort
van de grond moeten komen, die de
evenementen kan garanderen en
stimuleren. De organiserende instelling werkt wel met een eigen
kostendekkende begroting, maar
het fonds kan dan bijspringen en
krijgt eventueel een deel van de opbrengst. Verder zouden alle evenementen moeten worden voorzien
van een standaard check-list, met
bijvoorbeeld standaard contracten,
verzekeringen, vergunningen of begrotingen.
Er wordt gedacht aan een fonds
met een bedrag tussen de twee en
vijf miljoen gulden, aldus OVZ-voorzitter Rein van der Laan. Volgens hem moet de helft hiervan door
Zandvoort als recreatie-gemeente
worden ingebracht. De gemeente
hoeft dan geen energie meer te stoppen in financiële regelingen of
dienstverlening tijdens de evenementen. De besluitvorming wordt
dan ook buiten de politiek gebracht,
aldus Van der Laan.
Volgens hem staat het College van
Burgemeester en Wethouders niet
afwijzend tegenover de plannen. Zo
ook het vijftig-tal Zandvoortse ondernemers dat op de vergadering
aanwezig was. Zij toonden zich zelfs
zeer ingenomen met het voorstel en
in navolging van een motie van
Gert Toonen waren zij bereid ieder
een eenmalige bijdrage van ƒ500,- te
leveren, om alle activiteiten voor
1988 veilig te stellen. Dit voorstel
komt in april op de agenda, terwijl
de vraag om een dergelijke bijdrage
ook aan de overige leden van het
Samenwerkingsverband wordt gesteld.
Volgens Toonen weten de diverse
organisatoren van evenementen
nog steeds niet waar zij aan toe zijn,
wat betreft de verplichtingen ten
aanzien van de gemeente. Organiseren is op deze wijze onmogelijk, zo
verklaarde hij. Al was hij van mening, dat de structurele overlast in
het dorp aangepakt moet worden,
hij was het niet eens met de werkwijze die door politie en gemeente
werd gehanteerd ten aanzien van
geluidhinder, zoals bijvoorbeeld tijdens het jazz-festival. Als voorbeeld
noemde hij het omdraaien van de
knoppen om vijf over twaalf. Volgens Van der Laan moet de gemeente wat dat betreft 'meer moed tonen'
en haar beleid niet teveel door
klachten laten beïnvloeden.

• OVZ-voorzitter Rein van der Laan

Zo won Hanneke Koopmans de
800 meter vrije slag voor dames in
een geweldige tijd van 9.17.4 en bleef
daarbij clubgenote Wandy Kater net
voor, 9.18.1. De Zeeschuimers zorgden in deze competitieronden voor
vele eerste plaatsen en op de 400 meter wissel heren was het Wander
Halderman die als eerste aantikte in
4.38.6, terwijl op deze afstand Nico
Wempe en Onno Joustra het succes
compleet maakten door als tweede
en derde te eindigen.
Ook op de 200 meter school jongens maakte De Zeeschuimers de
dienst uit. Stan Steegeling zwom
naar een eerste plaats in 2.19.6 op
afstand gevolgd door Edwin Vissers
in 2.27.0 en Nico Wempe in 2.2.5. Op
de estafette 4 x 100 wissel heren verscheen De Zeeschuimers met drie
teams aan de start en dat werd een
geweldig spektakel. Ook hier eindigden de Zandvoorters op de eerste
drie plaatsen in tijden die goed bleken te zijn voor de NK limiet winterkampioenschappen, namelijk 4.01.7,
4.06.2 en 4.09.2.
De overige uitslagen: 200 meter
rug jongens: 3. Stan Steegeling 2.16.3.
100 meter vlinder meisjes: 3. Hanneke Koopmans 1.11.7. 100 meter vrij
jongens: 1. Marcel de Natris 54.3.100
meter schooljongens: 2. Michiel van
Warmerdam 1.11.8.100 meter school
dames: 1. Ria Willemse 1.14.0. 200
meter rug heren: 1. Ruud Coone
2.10.2, 2. Bram Pronk 2.12.5. 200 meter vrij meisjes: 3. Barbara de Wit
2.14.2. 100 meter vlinder jongens: 1.
Stan Steegeling 59.9. 100 meter vlinder dames: 3. Marga Molenaar 1.08.6.
100 meter vrij heren: 1. Marco Boerema 51.6. 100 meter vrij meisjes: 2.
Hanneke Koopmans 1.01.5. 100 meter rug jongens: 1. Roei Schultheis
1.11.3. 4 x 100 meter vrij dames: 3. De
Zeeschuimers 4.11.0.

Nihot is te sterk
voor Wilms Floet
ZANDVOORT - Na de zware
nederlaag van vorige week tegen Ripperda, heeft het zaalvoetbalteam van Nihot zich
knap hersteld en zegevierde
met 5-3 over het sterke Wilms
Floet.

Het Lions-team was zeer gemotiveerd, maar liet in de slotfase een kleine voorsprong glippen.

ZANDVO9RT - Coach Willem de Ruig had het vorige
week al gezegd, dat er een ander Lions in het veld zou verschijnen tegen Racing Beverwijk 2. En dat bleek al snel.
Een uiterst gemotiveerd Lions
basketbalteam had zaterdagavond de kans om de tweede
competitiezege te behalen
doch liet in de slotfase een kleine voorsprong glippen. Het geroutineerde Racing Beverwijk
won met nipt verschil, 55-57.

De start was flitsend van Lions en
met goed opgezette en uitgespeelde
aanvallen werd een 8-0 en even later
een 11-4 voorsprong opgebouwd.
Door enig balverlies kwam Racing
Beverwijk terug tot 11-8 maar Peter
Bos schoot Lions fraai naar 17-12.
Met de straffe press van Racing Beverwijk had Lions het zeer moeilijk
waardoor de juiste richting een beetje verdween. De Beverwijkers kwamen terug en namen voor het eerst
een voorsprong, 19-20. De Zandvoorters hadden er duidelijk zin in wat
bleek uit een aantal fraaie treffers
van Adrie Beekhuizen en Ruud Becic. 25-20.

Herenteam kan zijn draai niet vinden

ZVM-dames bezetten derde positie
ZANDVOORT - In tegenstel- De Zandvoortse dames keken al snel
een 0-2 achterstand aan maar
ling tot de ZVM handbalsters tegen
enige goede break outs werd de
kunnen de heren hun draai met
schade weggewerkt. De wedstrijd
niet vinden. ZVM moest in de bleef
in de eerste helft gelijkopgaan.
belangrijke wedstrijd buigen ZVM nam de leiding doch het wilstegen Tonegido met 11-18 en krachtige HVH gaf zich niet gewonzal het uiterst moeilijk krijgen nen. Ruststand 5-4.
degradatie te ontlopen. ZVMIn de tweede helft gaf ZVM weinig
dames doen het uitstekend onkansen weg vooral door hec goede
danks een stroeve start tegen verdedigen
Riny Cappel en DiaHVH. ZVM kwam allengs be- na Pennings.van
Aanvallend liep het nu
ter in de strijd en won verdiend voortreffelijk en HVH werd via een
met 13-10 en bezet een goede 9-7 naar een 13-8 achterstand gespeeld. In de slotfase nam ZVM duiderde positie.

Oude contract strandpachters
wordt dit seizoen gehandhaafd
ZANDVOORT - De gemeente zal de strandpachters voor
het seizoen 1988 een overeenkomst aanbieden met dezelfde
inhoud als vorig jaar. De verschuldigde vergoeding wordt
in eerste instantie met drie
procent verhoogd.

De gemeente heeft de Vereniging
van Strandpachters in september
1987 een ontwerp toegezonden van
een nieuwe privaatrechtelijke overeenkomst, inzake de strandexploitatie, maar overleg hierover heeft tussen beide partijen nog niet plaatsgevonden. In november liet de vereniging weten, dat de ledenvergadering
minimaal zes maanden voor bestudering en commentaar uit wilde
trekken. Daardoor -aal het eerste
overleg pas op 24 maart plaatsvinden.
Omdat het nieuwe seizoen echter
voor de deur staat, moet er in ieder
geval voor dit jaar alvast een rege-

Deelname is slechts mogelijk
als wordt ingeschreven voor de
twee weekends, de zogenaamde
kenmsmakmgsweekend en het
vervolgweekend De bedoeling is
wel dat op beide weekends met
dezelfde groep deelnemers wordt
gewerkt. Voorwaarde is, behoudens de leeftijd tussen 16 en 19
jaar, dat de deelnemer lid is van
een sportvereniging en dat die
vereniging instemt met deelnemmg.
Belangstellenden en ook verenigingen kunnen zich voor verdere inlichtingen met betrekking
tot deze weekends wenden tot de
Sportraad voor de Provincie
Noord-Holland, Stolbergstraat 9,
2012 EP Haarlem, telefoon 023319475.

SPORT
AGENDA

Lions grijpt in slotfase net naast zege

Zeeschuimers oppermachtig
op verschillende onderdelen
TIEL - De Zandvoortse
Zwemvereniging De Zeeschuimers toonde zich het afgelopen
weekend oppermachtig in de
competitiewedstrijd tegen TZC
Vahalis en Nautilus. Op de diverse onderdelen werden door
de Zandvoorters voortreffelijke prestaties geleverd.

april en 13/14/15 mei 5. 11/12 juni
en 24/25/26 juni.

ling getroffen worden. Deze zal dezelfde inhoud krijgen als de overeenkomst voor 1987, al zal de verschuldigde vergoeding met drie procent verhoogd worden. De gemeenteraad ging vorige week accoord met
dit voorstel van het College van
Burgemeester en Wethouders.
De verhoging van de vergoeding
zal teruggebracht worden tot twee
procent, indien er voor l juli 1988
overeenstemming tot stand komt
tussen het college en de Vereniging
van Strandpachters.
ADVERTENTIE

delijk gas terug waardoor HVH iets
van de achterstand kon afwerken en
de eindstand bepalen op een 13-10.
De Zandvoortse zege kwam echter
niet meer in gevaar.
„Het was toch wel een spannende
partij," vond coach Janna Pennings.
„Ik ben best tevreden. Het ging veel
beter dan vorige week en op bepaalde momenten draait het erg goed."
De ZVM doelpunten waren van:
Elly von Stein 5, Erna van Rhee 2,
Janneke de Reus 2, Nicole Berkhout
l, Sigrid de Boer l, Marja Brugman
l, Wendy van Straten 1.
De stand is: Onze Gezellen 12-21;
KIC 12-20; ZVM 11-17; Concordia
Haarlem 11-14; TYBB 12-11; HBC 129; HVH 11-8; Bunkert 11-3; Nieuw
Vennep 12-1.

Heren
De ZVM heren staan door de nederlaag nu zes punten achter op Tonegido en het zal erg moeilijk worden dat in te halen. ZVM begon dit
seizoen met een nieuw team en door
de vele blessures kon niet tot een
eenheid gekomen worden. In het
ZVM doel maakte Paulus Berkhout
zijn debuut en hij deed dat zeer verdienstelijk. In de eerste helft was
ZVM geenszins de mindere van Tonegido en lang was de strijd in evenwicht. Tot vlak voor de pauze, toen
Tonegido wist uit te lopen naar 6-8.
In het tweede gedeelte heeft ZVM
gevochten voor wat het waard was,
doch Tonegido was de beter spelende ploeg en had weinig moeite meer
om de zege veilig te stellen. Einduitslag 11-18.
-Aanvoerder Dirk Berkhout: „Het
zal moeilijk worden om ons te handhaven. We moeten gaan bouwen aan
een jong team en dan ben ik er van
overtuigd dat we weer terugkomen."

Racing Beverwijk kon toen voornamelijk in de wedstrijd blijven door
de vele benutte vrije worpen en bij de
rust was de spanning volledig terug,
29-27. Na de pauze liep Lions even te
zoeken naar het juist ritme en de
voorsprong ging daardoor verloren.
Racing Beverwijk schoot zeer zuiver
en een aangeslagen Lions moest toezien dat het op een 33-38 achterstand
kwam. Toch kreeg Lions weer vat op
de strijd en werden enige rebounds
gepakt. Langzaam kwam de strijd
weer in evenwicht en Ruub Becic
kwam eindelijk met een aantal rake
afstandsschoten, 48-43. De spanning
bleef in deze patij basketbal tot de
laatste minuut. De voortreffelijke
opdreef zijnde Jeroen Gaus gaf
Lions met nog vier minuten te spelen een 55-51 voorsprong wat helaas
niet genoeg bleek te zijn. De Zandvoorters roken aan de overwinning
en gingen te gehaast op zoek naar de
basket.

Foto: Bram Stijnen

De score van Lions stopte en Racing Beverwijk nam in de laatste minuut een 55-57 voorsprong. In die
laaste minuut heeft Lions verwoed
geprobeerd in balbezit te komen
doch het geroutineerde Racing Beverwijk speelde de bal goed rond en
gaf de winst niet meer uit handen,
55-57.
„We hebben veel beter gespeeld
dan vorige week," stelde coach Willem de Ruig. ,,De jongens zijn erg
teleurgesteld dat ze verloren. Ze hielpen elkaar goed in de wedstrijd en er
werd ook goed gespeeld. De eerste
wedstrijd verloren we met zeventien
punten verschil en nu ging het duidelijk beter. Er had meer ingezeten
en ik had ook gehoopt op een overwinning maar op de één of andere
manier wil het net niet lukken. Het
is erg jammer maar het vertoonde
spel geeft de burger weer moed."

Omgeving Roggeveld bevat
mogelijk oude explosieven
ZANDVOORT - Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (E.O.D.) dat
vorig jaar heeft plaatsgevonden, blijkt dat er in de buurt
van het Roggeveld hoogstwaarschijnlijk springputten
zijn geweest. Daardoor moeten
zich in deze omgeving ook nog
restanten munitie bevinden.
De gemeenteraad ging vorige
week accoord met een krediet,
voor het opruimen van deze
munitierestanten.
De springputten dienden tegen
het einde van de tweede wereldoorlog om munitie te vernietigen, maar
vaak werd een deel van het materiaal uit de putten weggeslingerd zonder te exploderen. Uit de aanwezigheid van veel klein schroot op het
Roggeveld trok de E.O.D. de conclusie, dat er zich in het duingebied
tussen het Roggeveld en de boulevard nog in ruime mate restanten
van munitie moeten bevinden. De
mate waarin is echter niet bekend.
Ook in de gemeente Bloemendaal,
ter hoogte van Parnassia, heeft men
in het verleden springputten gevonden en is de E.O.D. al twee jaar lang
bezig met het opruimen van niet
gesprongen explosieven. Hier zijn
grote hoeveelheden aangetroffen,
waaronder fosforgranaten, die een
grote bedreiging vormen voor het
drinkwater. In de Bloemendaalse
duinen is een gebied geheel afgegraven, soms zelfs tot op vijf meter diepte, waarbij het zand is gezeefd. De

niet of niet geheel geéxplodeerde
munitie is verzameld en in een nabij gelegen bunker alsnog tot ontploffing gebracht. Een kostbare
zaak uiteraard, mede doordat het
afgegraven terrein weer in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht en dus opnieuw beplant wordt met helm.
De E.O.D. verwacht dat het opruimingswerk nabij het Roggeveld onge veer twee jaar zal gaan duren, wat
ruirn 5,5 miljoen gulden aan kosten
met zich meebrengt. Dit bestaat
voor ongeveer vijfenzestig procent
uit aannemerskosten, iets meer dan
tien procent BTW hierover, en voor
ruim 20 twintig procent uit kosten
van de E.O.D. Daarbij komen dan de
vergoedingen voor de dienst publieke werken, in verband met de coórdinatie, plus de aan- en afvoer van
materieel. De kosten voor dit laatste
kunnen echter beperkt blijven, indien de ruimingsactie in Zandvoort
aansluitend plaatsvindt aan de
werkzaamheden in Bloemendaal.

Bijdrage-regeling
Bloemendaal profiteert momenteel nog van een oude regeling,
waardoor de onkosten voor honderd
procent door het Rijk worden vergoed. Zandvoort zit daar echter
naast, maar kan hoogstwaarschijnlijk wel gebruik maken van een
Rijksbijdrage-regeling. Indien men
dit schriftelijk bevestigd krijgt, gaat
de gemeenteraad accoord met het
beschikbaar stellen van een krediet
van ƒ160.000,-.

Het begin van de strijd was flitsend
en met snelle combinaties drukte Nihot op het doel van Wilms Floet Het
begmoffensief leverde de Zandvoor
ters een 2-0 voorsprong op door
fraaie doelpunten van Henry Marcelle en Ivar Steen. Door een ongelukkige tegentreffer raakte Nhiot
even van slag en Wilms Floet kon
zelfs langszij komen, 2-2. Meer liet
Nihot niet toe, mede door het sterke
verdedigen van Henk Gaus en Rene
Paap.
In de tweede helft wederom Nihot
dat het beste van het spel had en Bas
Heino scoorde via de binnenkant
van de doelpaal 3-2. De Zandvoorters
zochten voortdurend de aanval en
hadden weinig geluk met inzetten
van Remco van Lent en Dennis Keuning op het houtwerk of net naast
het doel. Het tempo hield Nihot erg
hoog waardoor Wilms Floet constant in de defensie werd gedrukt
Rene Paap zag kans de score te ver
hogen tot 4-2 en toen pas kon Wilms
Floet onder de druk vandaan komen. Het werd een wanhoopsoffensief, en ondanks tweemaal een numerieke minderheid van Nihot, kónden de gasten slechts tot 4-3 terugko
men Vooral doelman Jaap Bloem
hield Nihot in deze fase, met prachtige reddingen, overeind In de spannende slotfase ondernam Nihot eni
ge snelle tegenstoten waaruit Dennis
Keuning 5-3 scoorde De Zandvoorters hielden de bal goed in de ploeg
en speelden de strijd bekwaam uit
De begeleiders Guus Marcelle en
Ruud Krijgsman vonden het eer;
zeer verdiende overwinning. ,,Dc
spelers verdienen een compliment
voor hun vertoonde spel en mzct
Blijven we zo voetballen dan kunnen
we nog hoog eindigen," was hun me
ning.

Verkeerslicht
wordt vervangen
ZANDVOORT - De dienst
Publieke Werken schaft een
nieuwe verplaatsbare verkeerslicht-installatie aan. De
gemeenteraad ging vorige
week accoord met het beschikbaar stellen van ƒ23.000,- voor
deze apparatuur.
De installatie wordt gebruikt om
tijdens de uitvoering van wegwerkzaamheden het verkeer te regelen
en schijnt vooral op hoofdwegen onmisbaar te zijn. Men beschikte reeds
over dergelijke apparatuur, maai
deze stamde reeds uit 1975, en was
nodig aan vervanging toe. De vernieuwing stond reeds voor 1987 gepland.
De nieuwe verkeerslicht-installatie is uitgebreider dan de oude. Er
kunnen drie of meer lampensets op
aangesloten worden, waardoor ook
het 'dwarsverkeer' op kruispunten
geregeld kan worden.
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edrijfsauto RAI 88 FiatStandAutoA 307Nederland
a en b
an 4 t/m 13 februari
Behalve hel hele grote werk is er op de Bedrijfsauto RAI SS een mini aanbod
hestelauto's te /Jen en vvel meer dan 300 standaard modellen. Bestelauto's /.ijn
momenteel over het algemeen uitgerust met dieselmotoren. Was er vroeger nog
interesse voor de benzinemotor voor de korte afstanden, nu valt in vrijwel alle
i:e\ allen de keu/e op een diesel. De?e trend kan vooreen deel verklaard worden door
tle komst \an relatief kleine dieselmotoren, die al na luttele kilometers op bedrijfslemperatuui' gekomen '/.Ijn. Ook is er een grote keuze in dieselmotoren en aan de
\ raag naar meer vermogen wordt tegemoet gekomen door een turbolader of een
\ ijllle cilinder.
De tentoonstelling is geopend van donderdag 4 t/m zaterdag 13 februari en beslaat
.ille 9 hallen van de RAI. De openingstijden zijn dagelijks van l O t o t 17 uur. maandag
N tot en met vrijdag 12 februari ook 's avonds van 19 tot 22 uur. De toegangsprijs
bedraagt overdag ƒ 15.- en 's avonds ƒ 12,50. Voor groepsbezoek en houders van
i-en pas 65 plus is dit resp. f 12.50 en ƒ 10.-.
\ange/ien het onmogelijk is om alle 264 exposanten uit 27 landen de revue te laten
passeren, volgt hier een greep uit het nieuws.

Fiat toont den volke de gloednieuwe
Penny. De Penny is een bestelwagen op
basis van de Fiat Duna Weekend en zal
in Nederland geleverd worden met een
1700 m3 dieselmotor. De Penny heeft
een maximaal laadvermogen van 470 kg
en een nuttige laadruimte van l.5 m3.
De grote verrassing van de Penny is de
prijs van ƒ 16.990.- excl. BTW.

Een primeur bij Nissan is de Terrano.
een nieuw ontwikkelde vierwiclaangedreven auto. Naast de vijfpersoons stationwagen-versie is er ook een Van-uit voering leverbaar. De Terrano is uitgerust met een 2.4 liter benzine injectiemotor met katalysator en twee bougies
per cilinder, met een vermogen van 74

Nieuw bij Ford de Fiesta Koerier met
een laadruimte-inhoud van 1.18 m3, de
Escort Handy Van, afgeleid van de Escort Combi maar dan met een stalen
vlakke vloer en geblindeerde achterzijruiten en de grote Cargo 4028 met 280

pk.

Nieuw bij Mitsubishi is de FH 75 als
aanvulling op het programma Canters en
FK en FM trucks.

B.v. Nimag
Stand A 302
Pon's
Automobielhandel b.v.
Stand E 421

Citroen Nederland b.v.
Stand A 312

Nieuw in het Caddy-programma is de
Hycar Commercial, die is opgebouwd
met een gesloten polyester huif. De
laadvloer kan tot bijna op straatniveau
zakken. In het Transporter-programma
is de toepassing van een Anti Blokkeer
Systeem een nieuwtje, evenals de 16 inch
wielen voor de TransporterSyncro. Ook
nieuw is de LT 35 E in een verlengde
uitvoering.

Renault Nederland n.v.
Stand E 425
Primeur bij Renault zijn de aan de huidige BVB-eisen aangepaste bestelversies
van de 5 en de 21 Nevada.

Pon Car b.v.
Stand A 329

Bel BECAM:
05270-16991*

Mercedes toont op haar stand de nieuwe
bestelwagenrange MB 100 D met een
nuttig laadvermogen tot 1000 kg. Het is
een gesloten bestelwagen, verlengd, met
een hoog dak en tussenschot met ruit. De
wielbasis is 2.45 m enstuurbekrachtiging
is standaard.,-.
,„., ,

ASOP/NAMS

ICRO

Planciusstraat 11 - 1013 MD Amsterdam
Tel. 020-227447
AANVANG SEPTEMBER A.S.
Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG)
Dagopleiding medisch secretaresse
Avondopleiding medewerk(st)er medische administratie,
met vervolg tot medisch secretaresse
Hematalogisch routine- en ECG-assistent(e).

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ Emmetocxd

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Baron autoverhuur

* Praatpaal gezocht voor serieuze gesprekken. Beslist
geen sex. Stien.
Rechtstreekse
import uit
USA: topkwaliteit Naturest

voor kwaliteit en niet .duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.

waterbedden

Hydr. gestabiliseerd. Geh.
compl. incl. verw. en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
de nieuws- en huis-aan-huis-bladengroep van Perscombinatie ƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie.
Telefoon: 023-292693 - 02290zoekt op zeer korte termijn een aantal enthousiaste free-lance 37151, b.g.g. 04754-6240.
* Ronde gaskachel ƒ 75; gevelkachel ƒ 75; badgeiser.
Tel. 19536, na 19 uur.

Weekmedia

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Ruifeltjes
bedankt

Abraham
Silhouettes

Dream Line

GRATIS

Pour toi

uw rijbewijs

Eerste 10 lessen ƒ 37,50 p. uur
Vervolglessen
ƒ 42,50 p. uur

Tel. 023-240102/270434
7 dagen per week.

U kunt ook bij ons terecht
voor examentraining.

Baron Autoverhuur B.V.

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ5//7,50 p.d.
5 films / 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

_

Autorijschool V. E11 gC16II

bel

Te koop FIAT PANDA 45, APK
tot juni '88, ƒ4000. Tel. 16825,
na 18 uur.
* Word lid van comité Viering Nationale Feestdagen.
Inl.: tel. 13702.

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Wees wijs haal bij

Huurauto nodig?

medewerkers m/v

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- voor telefonische verkoop vanuit huis. Maandag tot en met
grootten.
donderdag van 18.00-20.30 uur.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Leeftijd vanaf 25 jaar. Beschikbaarheid drie avonden.
voor uw reacties en
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Wij bieden een uitstekende beloning.
de vele telefoontjes
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Vereisten:
goede
telefoonstem
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
- spreken van beschaafd Nederlands
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
- opleiding op middelbaar niveau
*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- bij voorkeur woonachtig in de plaatsen waar
voort.
deze krant verschijnt.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
MAATKLEDING EN
AA Uithoorn.
VERANDERWERK
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kunt u
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
opnemen met de heer C. Bollen, tel. 020 - 562.2469, Tel. 18599, Corn. Slegersstr2.
2 Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- contact
Geopend: dinsdag t/m zaterse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- op maandag 8 en dinsdag 9 februari a.s., van 10 00-12.00 en dag van 10.00-14.00.
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, van 14.00-16.00 uur.
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
* Gevr. zelfst. huishoud, TE HUUR AANGEB. v. 1 pers.
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alhulp voor ouder werkend 2 kam. soust., m. eigen opIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
echtpaar zonder kinderen. gang, keuken, douche, toilet,
tuin, ƒ650 incl. Tel. 19037.
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsTel. 13573, overdag.
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en gediplomeerd hondentrimster * Gevraagd jong poesje, 8 TE HUUR per 15-2 in Centr.:
alle bijbehorende advertentie edities / 5,84 per millimeter.
gem. app. m. eigen entree op
Friedhoff plein 10 tot 12 weken oud. Tel. 02507- bg., woon/sl.-k., k.d.t., ƒ750
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
13585.
p.m./mnd borg. Tel. 19246.
2042 BN Zandvoort
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieGEVRAAGD op korte termijn
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoTel. 02507- 12773 1x p.w. iemand voor het * Te koop 2 luxe barstoelen,
ren verkrijgbaar.
overgordijschoonhouden van ons kan- zwart/messing;
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
nen, zware katoen, ecru met
AANGEB. moderne eenge- toor. Inl.: tel. 18484.
gebracht, alsmede ƒ5.00 adm. kosten.
streepje, pr. n.o.t.k. Tel
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers z.won., Gaasperdam, bij
GEVRAAGD ZOMERHUIS
14087.
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het Gaasperplas, Gem. A'dam, voor permanent, v.a. 1 april.
Te koop aangeb. Atomic Alpiverspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt huur ƒ585 p.m. GEVR. in Tel. 02507-16017.
ne ski's, 185 + stokken, Look
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
Zandvoort 4-kam.won., liefst
Glenda Exclusief 77 bindingen, skischoenen,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- eengezins. Tel. 020-975755.
Koflach, mt 6, t.e.a.b. Tel. na
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor • Reflectanten op advertenBruidskleding
20 uur: 14429.
bezorgklachten), of zenden aan:
ties onder nummer gelieven
Cocktailkleding
* Te koop baby-skipakken,
ervoor te zorgen dat het numCentrale orderafdeling Weekmedia,
mt 74/80, als nieuw, te klein
Avondkleding
mer
in
de
Imker-bovenhoek
Postbus 122,
gekocht, blauw en blauw/op de envelop staat vermeld
1000 AC Amsterdam.
v.
Woustraat
42
geel, erg mooi, ƒ25 per stuk.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- en dat de brief geadresseerd
Tel. 18556.
Amsterdam
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
* Te koop blauwe vloerbeTel. 020-620731 dekking,
rokaart.
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
chinchilla, z.g.a.n.
*
Help
de
Polen.
Stuur
eens
voorkomt vertraging in de beTel. 14087.
BONTMANTELINRUIL
een voedselpakket! Geen
Foto Boomgaard handelmg.
Te koop gevraagd Douwe
Tegen (kleine) bijbetaling
adres? Dat hebben wij voor u! *Egberts-punten,
ook voor
COUPEUSE/
ƒ 7.50 per
excl. lichtgew. nappa/lamInl.: tel, 02907-5235.
portretfoto's,
MODEONTWERPSTER
1000 punten. Schoolstraat 2.
my's ook voor heren bontgev.
pasfoto's,
heeft tijd om de leukste mo- Het allergoedkoopste adres Tel. 12507.
regenmantels
Prachtige
receptiefoto's,
dellen naar maat en eigen voor nieuwe en gebruikte
bontcollectie Repareren, mogroepsfoto's aan huis.
ontwerp voor u te maken, ook (brom)fietsen is Taxi/Rijwielderniseren. Bel v. afspraak of
Grote Krocht 26.
veranderwerk. Voor alle leef- centrale Zandvoort B.V., Grodocumentatie- 020-233488.
Tel. 13529.
tijdsgroepen en maten.
te Krocht 18. Tel. 12600.
Tevens inkoop en verhuur.
Tel. 02507-17370.
* Een paar Spikes Spiders, In zeer goede staat FIAT
320.322.30
nw, voor banden maten PANDA, eind '84, APK-gek.,
175/195- 14/15. Het beste al- 42.000 km ger., ƒ6500. Tel.
Woninggids van Zandvoort
ternatief voor sneeuwkettm- 02503-38086.
gen. Tel. 02507-17320.
06VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
V^tf \J t makelaars o.g.
GARAGE TE HUUR
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
320-320-05
NV M
Burg. v. Fenemaplem
per week. Corn. Slegersstr.
Tel. 02507-12614
3 supershots p.d. 50 et pm
Tel. 14534
2b, tel. 02507-12070.

ca

AMSTERDAM

* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
looptijd
erf.
looptijd
etf.
netto
* Snel en diskreet binnen 4 uur
rente
60 mnd.
in handen 48 mnd.
rente
geregeld
120
5 500.12065
12.0
143.18
* Vrije besteding van het geld,
7 500.120
16432
19528
12.0
geen onderpand
10 500.109
225 12
268.28
10.9
15000.10 9
321 60
333.26
10.9
* Kwijtschelding bij overlijden
20000.109
428.80
511.02
10.9
* Lopende leningen meestal geen
35000.889.64
745 64
10.6
10.6
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,-en ƒ 50.000,en verschillende looptijden mogelijk.
* Wij verzorgen tevens doorlopende
' tarieven v a
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Mercedes-Benz
Nederland b.v.

Éénjarige
beroepsopleidingen

4 t/m 13 februari'88

BECAM maakt het SNEL mogelijk!

De Corsa wordt nu ook met een 1.5 liter
dieselmotor geleverd en van de Kadett
Combo staat op de stand een speciale
uitvoering met een verlaagde vloer en
hydraulisch knielsysteem. Izusu toont
een sterk verbeterde Trooper. Deze
Jeep-achtige heeft een laadruimte van
1.30 m hoog.

Echt helemaal nieuw is de Seat Terra
niet maar hij maakt wel zijn tentoonstellingsdebuut. De Terra is gebaseerd op de
Marbella en heeft een laadruimte van
2.45 m3. Naast de Terra is ook de Marbella Van te zien.

Op de stand van Nimag toont Suzuki een
nieuw programma vierwielaangedreven
terreinwagens, genaamd Samurai. Het
Samurai-programma bestaat uit drie bedrijfvvagenmodellen, de Commercial de
Luxe met canvasdak, de Van en de Van
de Luxe.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

Blikvanger bij Daihatsu is de vernieuwde
Rocky terreinwagen. Drie carrosserievarianten zijn leverbaar, een Softtop, een
Hardtop en een Wagon. De Rocky's zijn
verkrijgbaar met drie motortypes, een
benzine-, diesel- en dieselturbomotor.

General Motors
Nederland b.v.
Stand E 401

Austin Rover heeft een Europese piïmeur, de Maestro 700 L diesel Van met
een 2.0 liter MDi direct ingespoten dicselmotor, ontworpen in samenwerking
met Perkins Motoren. De laadruimte is
goed toegankelijk door de grote openslaande deuren en het nuttig laadvermogen is 2430 liter.

kW ( I 0 l pk).

Nieuw voorde C15 bestelwagen is de 1.4
liter motor in benzine of diesel versie en
het C25-gamma is uitgebreid met de
C25 diesel turbo met een cilinderinhoud
van 2500 cm3.

I-ord fcscort Handy Van

Austin Rover
Nederland b.v.
Stand A 300

Hart Nibbrig & Greeve
Stand E 403

Nissan Motor
Nederland b.v.
Stand A 314

Daihatsu Holland
b.v.
Stand A 327

Ford Nederland b.v.
Stand E 426

V

Tel. 02507-19453
* T.k. Dachstein skischoe- * T.k. eiken eetkamertafel, * Te koop kleuren-t.v., ƒ 200;
nen, mt 33, ƒ20; ski's, merk rond, 120 cm, uitschuifbaar; video Betamax Sony, is stuk,
Akai tiptoets-versterker, 2x 40 voor onderdelen, ƒ50. Tel.
Kneisl, 140 cm, ƒ45. Tel.
16202.
watt, ƒ 150. Tel. 14172.
17295, na 17 uur.

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

W. BLUYS,
Bloemenhuis, Nw. Nrd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
GROTE CINERARIA ƒ 5,50.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Wij bezorgen altijd gratis.
Tel. 15025.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
WOONRUIMTE GEZOCHT
v. jong gezin m. 1 kind,
voorbeeld aangeeft.
±/650p.m. Tel. 13976.
T.k.a. RENAULT 14 GTL, 5drs, bj. '79, APK-gek. tot 25-1'89. Pr. ƒ 1500. Tel. 17329.
* Twee wollen karpetten,
1.70x4.20, ƒ150 p.st. Tel.
19536, na 19 uur.
U blijft tevreden klanten, als u
bij ERICA koopt uw bloemen
of planten. Grote Krocht 24.
Tel. 12301.
U blijft tevreden klanten, als u
bij ERICA koopt uw bloemen
of planten. Grote Krocht 24.
Tel. 12301.
* Verloren
goudkleurige
Cross pen, rond postkantoor.
Was geschenk, vind het heel
erg dat ik hem kwijt ben. K.
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
Laan, Zeestr. 50. Tel. 16473.
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Voor al uw behang- en witwerk. Tel. 02507-18980.
Naam:
•*• Voor slechts ƒ 30 een jaar
gezelligheid bij de Ver. Vrouwen van Nu. Word ook lid of
Adres:
bel eens om inlichtingen met
nr 19057.
Telefoon:
Te koop ski-kleding, bontjas
(roodvos), dames- en herenrijPostcode:
Plaats:
laarzen, herenrijbroek, tel.
17385.

Voorbeeld:

r e k o o p b r u i d s |a p o n , m t
*
3 B ; mo d
sa 1ont a f e 1 ; 1euk e
r ie t en s t 0e 1
T e 1 0 2 0 - 111 .
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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'Wim Hildering' viert jubileum
met verschillende voorstellingen

Mariaschool 1931

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering viert dit
jaar haar veertig-jarig jubileum met onder andere drie verschillende toneelstukken. Het
programma 'klinkt als een
klok', aldus voorzitter van de
jubileumcommissie
Pieter
Joustra, in een schrijven aan
de Zandvoortse bevolking. De
commissie is vroeg begonnen
met de voorbereidingen en
heeft de afgelopen tijd bepaald
niet stilgezeten, want 'veertig
jaar mag niet zomaar voorbijgaan'.

'Zonder haperingen hebben velen
de planken betreden om met veel of
weinig plankenkoorts te wachten op
het moment, dat de gordijnen open
gingen', aldus Joustra. 'Duizenden
hebben in al die jaren genoten, ofwel
als passieve bezoeker ofwel als aktieve speler(ster). En na veertig jaar
kunnen de oprichters nog steeds
met trots op hun werk terugkijken.
De toneelvereniging Wim Hildering
is blakend van levensvreugde. Nog
steeds groeiend in ledental en in
aantal donateurs. Volle zalen en een
zeer positieve pers. Wij zijn U daarvoor dankbaar'.
Omdat 'veertig jaar niet zomaar
voorbij mag gaan', wil de vereniging
iets terugdoen voor de oprichters,
oud-leden, donateurs en het Zandvoortse publiek. Daarvoor is een uit-

Deze foto, ingezonden door C. Boon, is genomen in 1931, tijdens een
dagje uit van de zesde klas van de Mariaschool. De jongelui trokken
samen met de meester daarvoor met de fiets naar Schiphol.
Het zijn: achterste rij (v.l.n.r.): P. Zwaneburg, W. Versteeg, S. v.d.
Mey, H. Borstlap, M. Pasveer, H. Bluijs en Mr. Crabbedam.

dat afgelopen zaterdag in residentie Esplanade werd gehouden. De belangstelling hiervoor was bijzonder groot. Komende dagen gaat de vereni-

Daarom doet de jubileumcommissie
een beroep op de Zandvoortse taevolking, zowel particulieren als bedrij
ven. Met de 'Aktie 40' wordt men
gevraagd, om de commissie fman
cieel te steunen met veertig centen,
stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens of 'riksen'. 'Het mag meer zijn,
maar ook minder, als het maar met
liefde wordt gegeven', benadrukt
Pieter Joustra. Eventuele sponsors
worden vermeld in het jubileumpro
grammaboek dat in zomer en najaar
wordt uitgebracht. Men kan bmnenkort een bijdrage overmaken op
het speciale jubileum gironummer,
Expositie
dat later nog bekend wordt geHet veertig jaar toneel van deze maakt.

ging nog door met feestvieren.
Er waren maar liefst twee honderd feestvierders aanwezig op het
boeren- en prinsenbal, dat door De
Schuimkoppen goed was georgani-

Foto: Bram Stijnen

seerd. Volgens de traditie, waarbij
de diverse carnavalsverenigingen
uit verschillende plaatsen elkaar
bezoeken, bevonden zich onder de
gasten vijf andere verenigingen.
Het waren de Ankerlichters, de
Geingooiers, de Propeppers, de
Kreukelaars en de Polderschuivers
die bij hun gastheren een pilsje kwamen vatten.
In een uitstekende sfeer uiteraard, die nog eens werd verhoogd
door de Prins van de Ankerlichters,
die een imitatie van Jantje Koopmans weggaf. De muziek werd deels
verzorgd door het trio Norman
Smit, deels door de boerenkapel De
Mugge-Zotten, terwijl ondertussen
de dansmariekes (de 'vlaggewacht')
van de Polderschuimers de voetjes
van de vloer trachtten te houden.
Tussen de bedrijven door werden
onderscheidingen uitgereikt en een
grote loterij gehouden, met als
hoofdprijs een driedaagse vakantietrip naar Parijs. En dat alles onder
het toeziend oog van Prins Wibo I.
Maar ook van Prinses Ineke, want
De Schuimkoppen heeft nu ook een
Vrouwenraad, . oftewel 'Schaduwraad'.
Na twee uitstapjes in januari
trekken De Schuimkoppen er ook
komende twee dagen weer op uit, om
buiten Zandvoort uitgebreid feest te
vieren. Vrijdag 5 februari brengen
zij een bezoek aan carnavalsvereniging De Gaapstokken uit Lisse, welke ontmoeting in de Hobaho-hallen
zal plaatsvinden. Hiertoe vertrekt
men om ongeveer 20.00 uur per bus
vanaf Esplanade.
Zaterdag 6 februari verzorgt de
vereniging een carnavalsfeest in het
winkelcentrum Schalkwijk, dat
duurt van 13.00 tot 16.00 uur. De
Zandvoorters worden daarbij gesteund door boerenkapel De Fluttertutters. Voor dit evenement vertrekt men om ongeveer 12.15 uur
eveneens per touringcar vanaf Esplanade.

• De leden van toneelvereniging Wim Hildering vieren dit jaar het veertig-jarig bestaan. Pieter Joustra kon op het
moment dat de foto genomen werd niet aanwezig zijn.

Verkeersgeleiders Linnaeusstraat
moeten fietsers beter beschermen

ZANDVOORT - Binnenkort
zal een begin worden gemaakt
met de tweede en tevens laatste fase van de aanleg van
fietsstroken in de Linnaeusstraat. Hiervoor is een krediet
van ƒ175.000,- beschikbaar gesteld.

dat de kruising deel uitmaakt van
de 'fietsveilige route' naar de sportterreinen in het binnencircuit.
Vooral de jeugd maakt van deze route veel gebruik.
Om dezelfde reden is enige tijd geleden ook al de fietsverbinding Zeemanstraat-Lorentzstraat
aangelegd, en de Lorentzstraat met beEen en ander betekent, dat in de huip van verkeersmaatregelen bij
de flat-onderdoorgangen verkeerstainnenbocht tot aan de Professor luw
gemaakt.
Zeemanstraat
verkeersgeleiders
De aanpassingen bij de kruisinworden aangebracht, ter bescherming van de fietsers. Geconstateerd gen met Celsiusstraat en Noorderis, dat zij in de huidige situatie her- duinweg zijn van een lager wordend
haaldelijk worden klemgereden niveau, waarbij er rekening mee is
door automobilisten die de bocht af- gehouden, dat het fietsverkeer in
snijden. Tevens komen ter hoogte die richting afneemt. Dit past bovan de Zeemanstraat geleiders, die vendien in het plan, het gebruik van
een veilige opstelmogelijkheid bie- de fietsveilige route te stimuleren.
De buitenbocht van de Linnaeusden voor overstekende fietsers. Deze
locatie heeft speciale aandacht, om- straat, ter hoogte van de Heimans-

straat wordt 'vloeiend' gemaakt,
omdat momenteel veel fietsers deze
bocht afsnijden en pas voorbij de
Heimansstraat weer gebruik maken
van het fietspad. Met genoemde
maatregel hoopt men dit te voorkomen. Ook blijkt de bocht op de kruising met de Celsiusstraat vaak afgesneden te worden, zowel door langzaam als snelverkeer, reden om ook
daar een middengeleider aan te
brengen.
Voor het gedeelte bij de Noorderduinweg acht men geen verkeersmaatregelen nodig, omdat daar
nauwelijks fietsverkeer aanwezig is.
Men gaat ervan uit, dat het fietsverkeer tussen Kamerlingh Onnesstraat en centrum in de meeste gevallen gebruik maakt van het fietspad langs de begraafplaats

SLAGERIJ
ARBOUW

REORGANISATIE
VERKOOP

Keur en Zoon, Paradijsweg 2
t/o politie bur. Tel. 15602

Net als elke jubileumviering kost
uiteraard ook deze geld, maar om
weer een beroep te doen op de Ge
meente Zandvoort, vond de commib
sie te makkelijk. 'De gemeente
Zandvoort heeft in al die jaren al zo
veel voor ons gedaan', aldus Joustra.

Voorste rij: H. de Hooghe, P. de Hont, B. Thomas, L. Bluijs, C. Boon
en W. Boon, terwijl de naam van de laatste jongeman onbekend is.

De Schuimkoppen hebben een Vrouwenraad, die optreedt als schaduwraad.

van 10% tot 60%
VERF - BEHANG STOFFEN

vereniging heeft een honderdtal
verschillende posters, foto's, boekjeb
en andere aandenkens opgeleverd
Leuk materiaal voor een verrassen
de expositie, die op 15 december
wordt geopend en tot 2 januari te
bezichtingen is. Op zaterdagmiddag
17 december wordt een receptie gehouden het Gemeenschapshuis.,
waar iedereen elkaar de hand kan
drukken en het weerzien van oude
bekenden kan vieren. 'Kortom een
enerverend seizoen', aldus Joustra

Middelste rij: C. Bluijs. S. v.d. Aar, J. v. Campen, G. Schouten J
Berkhout, P. Versteeg en F. Vossen.

Schuimkoppen al in carnavalsstemming
ZANDVOORT - Carnavalsereniging De Schuimkoppen
s al danig in de juiste stemning gekomen met het zogelaamde
Schuimkoppenbal,

gebreid programma opgesteld, dat
verspreid over het hele jaar wordt
uitgevoerd. Het bestaat onder andere uit drie verschillende optredens:
een voorjaarsvoorstelling op 18 en 19
maart, een openluchtvoorstelling
op 9 juli, én een najaarsvoorstelling
op 16 en 17 december.
De openluchtvoorstelling zal gehouden worden op het Gasthuisplein, zoals tien jaar geleden, toen
het stuk Op Hoop van Zegen werd
opgevoerd, wat een groot succes
werd. Dit keer zal Pygmalion worden opgevoerd, waaraan ongeveer
vijftig spelers of speelsters zullen
deelnemen 'Een toneelstuk waar
minimaal weer tien jaar over wordt
gepraat', verwacht Pieter Joustra.
Het stuk dat in het najaar wordt
gebracht, is de eigenlijke jubileumvoorstelling. Precies op de dag
nauwkeurig werd veertig jaar geleden het stuk Zeemansvrouwen opgevoerd in Monopole. 'Wij zijn verheugd, nu al te weten, dat enkele
spelers van toen zich bereid hebben
verklaard om ook in dit stuk mee te
spelen. Wat de naam van het stuk
zal zijn, houden wij nog even geheim, maar onder de bezielende leiding van Alie Bol belooft dit een
ware happening te worden. Vanzelf sprekend met bal na op zaterdagavond. Zo ging het vroeger, zo doen
we het nu weer'.

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507.12616

UW'WAARDELOZE'
PAN IS TOCH
NOG p 20,WAARD! (met dank aan BK)
Spektakulaire mn.nl.iktn. 1 \ i » n ioest\ nistalen en email BK pannen.
Hen praehtkansom u\x gebruikte pan nu in te ruilen \ooreen echte BK
t' kriigt hij aankoop\ a n een BK kook o t hapiespun l 20. - letour. hi| a.m koop
\ a n e e n B K I l u i t k e t e l l IS ui bi| aankoop van een BKsteelpan l !(>.De ukt ie loopt \ a n l tehruan t m ^ maan lOHSen gekit \ o o r d e e m a i l seiie
Holland Potten. Patnua. Vk/ent l nique. \llure.Bistro. Sienna en
Blauv* Saksen \ooi de ioesi\ nataal series Jade Gold. lade. Diamant.
Karaat, l.ouv ie en Doiee

WEEKEND REKLAME

CORDON-BLEU

100 gr

1,69

1 ons

ROSBIEF

2,95

1^ ons

HAM

2,25

ions

CERVELAAT

1,15

BRENG EENS ZO'N HEERLIJKE
VRUCHTEN^" ..l OPTAFEL.

BK. Je eet tenslotte elke dag!
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

DEZE WEEK:
Smuk met
appel
1,90

SPECTRrA
JUPITER
Zandvoort

Raadhuiso'ein '5
tel. 02507 12838

en

Sunmaid
smuk

1,90

ff...JE PROEFT T!
Echte bakker BALK
Hogeweg 28
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In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.
Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

Valentijn
bloemenfestijn

bij
BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw

bloemwerken

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

Te koop

Vis-specialiteiten restaurantvV
^^^«

Gevraagd:

±18 jaar, parttime, vanaf 15 maart t.e.m. 30 september.
Enige kennis van moderne talen is vereist.
Wij zoeken een representatief meisje die na een inwerkperiode onder leiding
vriendelijk en voorkomend onze gasten kan bedienen^
Bent u geïnteresseerd dan kunt u
schriftelijk reageren aan:
L. Balledux,

-^X.

Visrestaurant „SCHUT"

^V\ Kerkstraat 21
VA 2042 JD Zandvoort

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Joonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Zachte winter? Vergeet uw
dure c.v. Neem een
Japanse turbokachel
Volkomen reukloos! Kosten?
Nu met 200 gulden
korting
van 598,- nu

in Zandyoort-Zuid of omgeving
Wilhelminaweg met minimaal drie
slaapkamers.
Prijsindicatie C3. ƒ 250.000,-

Mak. o.g.
H. W. Coster b.v., 02507-15531.

Fa. Frank
DAK-

Henny's Hairline

BEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

is dat een grote „R" van
Timmerbedrijf

lKLEURT

C. Kooy

Op ALLE kleurbehandelingen liefst 15% korting!!
Komt dus langs; deze maand nog!
Tolweg 20. Zonder afspraak. Tel. 12231

Voor al uw onderhoudswerk zoals trappen, kozijnen, ramen, hefschuifpuien, tevens alle
soorten glas.
Ook vitrines op maat
gemaakt. Belt u eens
voor een vrijblijvende
prijsopgave.

Tel. 02260-14823.
Dubbele Buurt 14
1721 CL BROEK
OP LANGEDIJK

TENUE DE VILLE * * * * * * * * TENUE DE SOIREE
Voor tafelreservering gelieve u te telefoneren nummer
02507-13599 en vraagt u dan naar dhr. Boudewijn Duivenvoorde,
chef Spektakel.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

WONING STOFFERING

JAN V.D. VLUGT
GLAS& ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAAT5-7
UMUIDEN- TEL: 02550-30624

DL/ IN Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over hel Weru systeem
Naam
Adres

Postkode + plaats .
.Telefoon .
U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v d Vlugt en Zoon B V
Antwoordnummer 314 1970 VB Umuiden

... want óók/H kunststof
zijn kwaliteiten!

(uit onze
folder).

Stereo midiset met dubbel cassettedeck.
MG/LG/FM. Dolby ruisonderdrukking,
high speed dubbing, bandteller,
5-bands equalizer en mie. mix.
2 x 12 Watt. 395NÜ340.-

Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

Sig. mag.
Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

M i e/e Wassalon
WASUNIEK

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Regenjas
chemisch reinigen

Haltestr. 22, Zandvoort

Orog. Bakels,

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Wit damesondergoed,
100% katoen.
Camisole, mt. 38-50.
8.25 NU Z.Witglazen bol met kunststof
rand. Max. 60 Watt. 7.50
NU 6.50

Heupslip,
mt. 40-50.
3.25 NU 2.75

Nog meer V Hartenjagers
Papieren zakdoekjes
30 pakjes a 10 stuks in draagtasje.

Pak met 250 vel schrijfmachinepapier. 5.50
V
nu 2 pakken 9.50

Doos met 30 huishoudkaaxsen
In wit, rose, rood of bleu. 5.75
V
nu 2 dozen 9.75

WC-fris Extra
In 3 geuren. 2 stuks verpakking. 2.90

Mat witte kunststof bloempotten.
2.50 t/m 14.75
V nu 2 stuks 1.25 goedkoper

HEMA

Aanbiedingen geldig t/m 6 februari 1988 H 88.114-2/2

V

nu 2.50

Echt Waar VoorJe Geld

WEEKMEDIA geeff u meen
Naar Brussel voor de tentoonstelling

DE AZTEKEN
(Kunstschatten uit het oude Mexico)
Zaterdag 6 februari a.s.
Prijs ƒ 45,- per persoon
(Busreis Amsterdam-Brussel v.v., toegangskaart
tentoonstelling en drie gangen diner)_
Honderdvijftig topstukken
in Mexico-

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Fa.

. ..

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Zandvoorts Nieuwsblad

A. _ ._ •

De top-12
serie in kmderpockets. Voor
jongens en
meisjes van 8
tot 12 jaar. 3.-

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Aanvang 20.00 uur. Prijs per persoon ƒ 47,50 exclusief drankjes.

^\

r

NÜ2

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.

de „R" is weer in de maand,
voor velen is dat de 53R!1
van KARNAVAL; bij ƒ,

BUFFET BOURGUIGNON

^VJ^'fiV^'^ggg V-_->- -,-jj.-JJJ.T.-^--.-r- -.^u*_w.» >»_v.>v>»x>>>'.-.»>>••> v.>>>ssv.>w>x-

DezeTweek:
60 extra

Hét adres voor:

FEBRUARI

OUVERTURE: door de blaaskapel VRIONEL uit Badeshouvedorf
ONTVANGST: Prins der prinsen en het gehele vorstendom met
president en adjudanten.
OPTREDEN:
Boeren Hof Kapel o.l.v. Boer Schoonderwolf
Didi en Joyce ball act
Huldiging
Blaaskapel
v^"'
Harry de Ullebullebur met een ode
O
__
aan de Weissensee deel II
C&h -717^\l^K
Boerenhofkapel
Buut redenaar
Intermezzo vagebond clownesque
Marie Kranzeler aus Wien an das
Geflügel. Jeder kann mitsingen
Huldiging
Blaaskapel Vrionel
Uit Ierland Paul Little met Barrel
Jumping
Finale ±1.00 uur 's nachts
Tijdens de show wordt een uitgebreid bittergarnituur geserveerd
alsmede om ± 22.00 uur een

De aanschaf van Weru kunststof
ramen en deuren is een
verstandige beslissing. U verfraait
uw kostbare bezit en bent vrij van
onderhoud. Bovendien bieden
Weru kunststof ramen en deuren u
vele mogelijkheden voor speciale
beglazing zoals isolerende,
inbraakvertragende en geluidwerende.

Uni of gestreepte
baddoeken,
100% katoen.
O.a. m oker,
flamingorose en
groen. 5.25

Washandje m diverse
kleuren 90c
NU I STUKS 5.-

van het Hof der Zotheid

uw huis
verdient 't

DE HflFTENJHGERS
VBN DEZE WEEK

RUIM WOONHUIS

± O, l 7 p.u.
^^ ^^ —
^Ofi W WO /

Spaarne 48 Haarlem. Tel. 023-321534

NIET GECOSTUMEERD

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info, tel. 023-328098.
Geen voorrijkosten.

Japanse oliekachels

Zegwaard - Watersport

VASTENAVOND PROGRAMMA

DE KLUSSENMEESTER

STUKS

Gevraagd

ALLEEN BIJ

Dinsdag 16 februari 1988

Nieuw in Haarlem

8.15

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

GAS- en OLIEHAARDEN -

PRONK ZITTING

ca

Lid NVMl

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

FA. GANSNER & CO.

Aangeboden
grote woon/slaapkamer
met keukenblok, eigen
douche/toilet.
Tel. 15274.

ƒ 1750.
Tel. 13166.

MEISJE VOOR DE BEDIENING

L^^

Vlet 3.80 m + zeilen;
10 pk bb-motor.
Vraagprijs

_
_ DIJ ingang van de Meervaart)
uur Amsterdam C.S.
7.50 uur Stadionplein (Febo)
8.00 uurAmstelveen (Cultureel Centrum)
De reisduur is + 2'/z uur. Zowel het museum als de winkels in Brussel
zijn op zaterdag tot 17 uur open. Vertrek uit Brussel 17.30 uur richting
Rijsbergen voor uw diner. Om + 21.30 uur bent u weer terug op uw
opstapplaats.
"Kaarten voor dit zeer voordelige reisje zijn te koop bij de volgende
kantoren van Het Parool en Weekmedia:
AMSTERDAM: Wibautstraat 131 en Rokin 110/
AMSTELVEEN: Dorpsstraat S4-56/
PURMEREND: Weerwal 19 en UITHOORN: Stationsstraat 70.
Verkoop maandag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur. Reserveren kan
helaas niet.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Telefoon:

VAN 13,75
VOOR

Aantal personen:

Opstapplaats:

9/5

Haltestraat 63 B Tel. 14417

Deze, volledig ingevulde, bon inleveren bij een van de genoemde
verkooppunten.

WEEKMEDIA geeft u meer.'

Zandvoort
IMieuwsbl

WEEKMEDIA
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 11 februari 1988

Los nummer ƒ1,-

48e jaargang nummer 6

Nieuwe locatie stacaravans roept bedenkingen op bij politie

Trekkerskamp De Branding wordt
alternatieve locatie voor De Zeereep
ZANDVOORT - Voor de kampeerders van camping De
Zeereep, die vóór l maart het Roggeveld moeten verlaten,
lijkt een oplossing gevonden, waarover vandaag een beslissing valt. Vanmiddag wordt op het Raadhuis hoogstwaarschijnlijk besloten, de kampeerders onder te brengen op het
terrein van trekkerskamp De Branding, eveneens gelegen
aan de noord-boulevard. De politie is hier echter gelukkig
mee.
De tijd begon te dringen voor
zowel de kampeerders als voor de
gemeente. Zoals bekend had de
voorzitter van de Afdeling
Rechtspraak, van de Raad van
State, beslist, dat het Roggeveld
vóór l maart 1988 ontruimd
moest worden. Hiermee had hij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het gelijk gesteld, die
bezwaar hadden aangetekend tegen de plaatsing van de stacaravans op dit terrein. De kampeerders voelden echter niets voor de
ontruiming, omdat er in Zandvoort geen andere locatie voor

hen was. Deze lijkt nu gevonden.
De gemeente heeft hiervoor
het trekkerskamp De Branding
uitgekozen en zal hierover vanmiddag - naar verwachting hoogstwaarschijnlijk
positief
over beslissen. Een eenvoudige
oplossing van de plaatselijke
overheid, die eigenlijk ten opzichte van de provincie in deze
kwestie bakzeil heeft gehaald,
maar hiermee weer enkele plooien recht strijkt. Alleen zal het
terrein van deze camping nog geëgaliseerd moeten worden. Zowel
kampeerders als provincie lijken

zich in deze oplossing te kunnen
vinden.
De grote vraag is echter wat er
gaat gebeuren met de kampeerders, die met hun tent bij de
branding arriveren. De aanwezigheid van de trekkerscamping
staat in allerlei folders en campinggidsen aangegeven, zodat
men naar Zandvoort komt, in de
veronderstelling deze hier ook
aan te treffen. Bij navraag over
de mogelijke gevolgen toont men
zich op het politiebureau verbaasd en verontrust over de
plannen. Woordvoerder Bruntink acht het niet uitgesloten,
dat de kampeerders hun tenten
in de nabij gelegen duinen zullen
opslaan. "Wij kunnen daarop
geen toezicht houden". Voor zover deze mogelijkheid wel bestond, lijkt deze nu te verdwijnen
door de voorgenomen bezuiniging op het politiebudget. "Ik
denk dat wij een hoop narigheid

kunnen verwachten", is dan ook
de conclusie van Bruntink.
Een ander probleemgeval van
het zomertoerisme vormen de
campers. Veelvuldig werden deze
gestationeerd langs de noord-boulevard, vaak tot ergernis van
de strandpachters, onder andere
omdat de zeereep als openbaar
toilet werd gebruikt. Door de reconstructie van de boulevard
tussen Bouwes Palace en de circuit-ingang wordt de parkeerplaats hier ontoegankelijk voor
deze hoge wagens. Hierdoor lijkt
een alternatieve locatie voor de
campers nog harder gewenst. In
het verleden werd ook wat dit betreft aan camping De Branding
gedacht, maar door de plaatsing
van de honderd drieënveertig
stacaravans lijkt deze mogelijkheid af te vallen. Als het aan
Bruntink ligt, worden de campers in dat geval voortaan naar
de Zuid geleid.

Hotels geïnteresseerd
in toren Badhuisplein
ZANDVOORT - De bouwvergunning voor het zeventig
meter hoge hotel naast het casino is nog niet afgegeven,
maar
projectontwikkelaar
Planconsult heeft al vergaande contacten met twee gerenommeerde hotelketens, in
verband met de exploitatie. De
onderhandelingen bevinden
zich al in een afrondend stadium, dus de vergunning moet
er snel komen, aldus een
woordvoerder van het bedrijf.
Daarvóór zal de gemeente nog
een hoorzitting houden.
De hoteltoren, te plaatsen op het
terrein van het oude Bouwes, aan de
kant van de Strandweg, was donderdagavond onderwerp van gesprek in de commissie voor Publieke
Werken, waar vertegenwoordigers
van Planconsult en architectenbureau Bonnema waren uitgenodigd
om de plannen toe te lichten. Volgens de woordvoerder van Planconsult zijn de onderhandelingen met
de hotelketens al in een vergevorderd stadium en moet de bouwvergunning er snel komen, om deze
gegadigden voor de exploitatie van

Meningen binnen commissie PW verdeeld

Circustheater geeft dorpskern
een meer toeristische functie
ZANDVOORT - CDA en de
fractievoorzitter van D'66 zullen het bestemmingsplan Kosterstraat/Dorpsplein, dat is
opgesteld in verband met de
plannen voor het Circustheater, niet steunen. Het theater
past in hun ogen niet in deze
omgeving. PvdA en WD moeten nog binnen hun partij
overleggen over een definitief
standpunt, terwijl GBZ zich al
een duidelijk voorstander
toonde. Van bewoners uit de
omgeving van het Gasthuisplein zijn echter minstens
achtenveertig bezwaarschriften te verwachten.
Marijke Paap, CDA, en D'66 fractievoorzitter Ruud Sandbergen
(D'66) maakten dit vorige week donderdag bekend tijdens de vergadering van de commissie voor Publieke Werken, waar het bestemmingsplan ter sprake kwam. Het bouwplan van het Circustheater van

Wilde schietpartij
in de Kerkstraat
ZANDVOORT - Zondagavond vond in de Kerkstraat
een wilde schietpartij plaats,
waarbij een auto en de ruit
van een bloemenwinkel werden doorboord. Er zijn geen gewonden gevallen. Twee verdachten zijn gearresteerd,
maar verwacht wordt, dat er
nog meer arrestaties volgen.
Volgens getuigen reed zondagavond rond half elf een auto door de
Kerkstraat, van waaruit wild in het
rond 'met scherp' werd geschoten.
Ongeveer zes schoten werden er gelost, maar niemand werd geraakt.
Enkele hulzen zijn later teruggevonden, afkomstig van een FM 7.65,
een oud Belgisch politiepistool, dat
in het buurland vrij makkelijk aan
te schaffen is.

Play-in, gepland tussen de Kosterstraat en het Gasthuisplein, werd
tegelijkertijd behandeld, omdat dit
de aanleiding vormde om het bestemmingsplan op te stellen.
Volgens Paap misstaat het Circustheater echter in deze omgeving
en past het niet in wat men verstaat
onder beschermd dorpsgezicht. Omdat dit gezichtspunt 'subjectief is,
wijdde zij hier niet verder over uit.
Maar zij zal het bouwplan niet verdedigen binnen haar fractie, mede
omdat de kornst van een nieuwe
speelbal, gepland in het theater, bij
het CDA 'bepaald geen voorkeur geniet'. Ook aan het bestemmingsplan
had zij 'geen behoefte', omdat dit
alleen ten behoeve van het Circustheater was opgesteld.
Volgens Sandbergen is er binnen
D'66 een sterke stroming tegen het
bestemmingsplan. Het past niet in
de visie van deze partij, onder andere in relatie met de verkeerssituatie
van de Noordbuurt. Daarnaast was
hij van mening, dat de aanwezigheid van het theater de belangen
van bewoners uit de directe omgeving zou schaden. Hoe echter de uiteindelijke stemming van deze partij
over het bestemmingsplan zal uitvallen, is nog onzeker. Sandbergen
was duidelijk tegen, maar wethouder Van Caspel wees hem erop, dat
D'66 wethouder Termes juist vóór
de plannen is.
Polkert Bloeme, PvdA, behield
zijn stem voor. Vooral vanuit pianologisch oogpunt had hij nogal wat
kanttekeningen en hij betreurde
het, dat bestemmingsplan en Circustheater zo sterk bij de beoordeling aan elkaar waren verbonden.
Enerzijds vond hij het ook jammer,
dat winkels in het plan waren uitgesloten, anderzijds vreest hij dat het

Gasthuisplein, momenteel met een
duidelijke woonfunctie, een nadrukkelijk onderdeel van het toeristisch pakket gaat vormen. De meningen binnen zijn partij zijn echter
nog verdeeld. Op de opmerking van
Bloeme, dat er aan de verkeerssituatie op het plein wel het een en ander
verbeterd kan worden, antwoordde
wethouder Van Caspel dat er wat
dat betreft geen veranderingen te
verwachten zijn.
GBZ-fractielid Landman stelde
zich duidelijk positief op ten opzichte van het Circustheater, dat volgens hem voor een facelift van het
Gasthuisplein zorgt, met name omdat er een blinde muur verdwijnt.
Wél verwacht hij nog voorstellen
ten aanzien van de verkeersproblematiek. Ook bij de WD was het
verhaal 'positief overgekomen', al
zal er volgens Rita de Jong een duidelijke belangenafweging moeten
plaatsvinden ten aanzien van bewoners en exploitanten in het gebied
Gasthuisplein-Kosterstraat.
Binnen deze partij moet men echter nog
een definitief standpunt bepalen.
Na een oproep door enkele centrumbewoners van en uit de directe
omgeving van het Gasthuisplein
zijn er al achtenveertig bezwaarschriften opgesteld. Deze zouden
donderdagavond aan Van Caspel
overhandigd worden, maar de wéthouder waarschuwde, dat de termijn hiervoor nog niet was ingegaan. Daarom konden de bezwaarschriften nog niet in de procedure
worden meegenomen en zouden zij
'niet ontvankelijk' verklaard moeten worden. Een van de omwonenden stond al klaar om de handtekeningen te overhandigen, maar op
het laatste moment werd hij door de
andere belanghebbenden teruggeroepen.

• Een van de omwonenden van het Gasthuisplein staat op het punt om aan
wethouder Van Caspel achtenveertig bezwaarschriften te overhandigen, maar
zover zal het net niet komen.
Foto: Bram Stijnen

'Bezuiniging gaat direct ten
koste van de politie-inze
ZANDVOORT - Korpschef
Menkhorst van de Zandvoortse Gemeentepolitie heeft bij
het gemeentebestuur
een
structurele
bijdrage
van
ƒ150.000,- gevraagd. De gemeente verlangt bezuinigingen
bij de politie, waardoor er geen
extra uitkering meer nodig is,
maar genoemd bedrag kan het
korps niet missen, om het uitgestippelde beleid uit te voeren. De maandagavond tijdens
een gecombineerde commissievergadering Algemene Zaken/Financiën
aanwezige

Het strandseizoen nadert weer

Waarschijnlijk hebben de twee arrestaties een sneeuwbaleffect en
men verwacht dat er nog meer zullen volgen. Meer arrestaties dan het
aantal personen dat zich in de auto
bevond.

Datum

11
12
13
14
15
16
17
18
19

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

HW

LW

08.29
09.39
11.15
--.-01.17

03.56
04.54
0606
07.28
09.00

HW

• De eerste paviljoens verschijnen al weer op het Zandvoortse strand.

LW

21.08 16.24
2231 17.24
23.48 18.48
12.32 2043

13.36 21.56
02.14 10.01 14.28 22.43
03.00 10.45 15.14 --.-03.44 01.13 15.57 11.27
04.26 02.03 16.40 12.11

Maanstanden: woensdag 17 feb.

NM 16.54 uur
Springtij: 19 feb. 16.40 uur

NAP + 125 CM.

het hotel niet te verliezen. De hoogbouw, met 165 hotelkamers moet
daarvoor 'binnen de tijd' klaar zijn,
dat wil zeggen vóór l juli 1990.
Het gebouw was reeds ter sprake
gekomen op de hoorzitting over de
nieuwbouw van het casino, waarbij
een aantal bezwaren van omwonenden en strandpachters naar voren
kwam, als schaduwwerking en
schadelijke winddraaiingen. Sindsdien is het ontwerp echter niet veranderd, met uitzondering van de
trapsgewijze uitbouw aan de achterzijde, die enigszins is gewijzigd.
Wel is de onderzijde zodanig aangepast, dat de doorloop naar het
strand breder is dan oorspronkelijk
gepland. Wat betreft de schaduwwerking en het wind-gedrag zijn er
binnenkort wel rapporten te verwachten. Ten opzichte van de wind
zal er volgens Publieke Werken-directeur Wertheim waarschijnlijk
zelfs een gunstiger situatie ontstaan.
Bij de commissieleden riep het
ontwerp wat vragen op. Zo vroeg
Bloeme, PvdA, zich af, waarom het
gebouw zo hoog moest worden. Architect Eenshuistra antwoordde,
dat een laag en breed gebouw hier
niet op zijn plaats is. Daarnaast
past het ontwerp in de structuur
van de kuststrook, zoals deze in
beeld is gebracht middels een studie
van Publieke Werken en de Provinciaal Planologische Dienst. Naar
aanleiding van deze studie, waarmee een beleid bepaald kan worden
ten aanzien van de - eventueel nog
te verwachten - nieuwbouw langs de
kust, vraagt de 'skyline' om een verticaal element in het centrum. Dit
kan dan tevens dienst doen als herkenningspunt vanuit de Kerkstraat.
De parkeerruimte was een ander
onderwerp van vragen. Onder het
complex is een parkeergarage geprojecteerd, maar er werd betwijfeld
of deze wel voldoende is. In verband
daarmee wordt ondertussen bekeken of er mogelijkheden zijn een garage van twee lagen op het Favaugeplein te bouwen. De huidige parkeerpachter van dat terrein, die afgelopen jaar met veel moeite zijn
pachtcontract verlengd kreeg, is
echter weinig gecharmeerd van dat
plan, omdat hij dat ziet als een
rechtstreekse bedreiging van zijn
broodwinning.

Korpschef Menkhorst pleit voor extra gemeentebijdrage

Aan de hand van het kenteken
kon men de bestuurder achterhalen
en deze verdachte uit Hoofddorp
werd dinsdagochtend om 05.00 uur
van zijn bed gelicht. Zijn auto werd
later herkend door de getuigen.
Woensdagmiddag volgde een tweede
arrestatie van een verdachte uit
Haarlem.

Waterstanden

Oplage: 4500

Foto: Beriott

ZANDVOORT - Vanaf l februari mag er merse zonnetje, waarvan voor de pachters
weer gebouwd worden op het strand en een uiteraard te hopen is, dat het zich dit jaar
aantal strandpachters Is dan ook al druk wat vaker zal laten zien.
aan de slag. Zo ook de familie Loos, van wie
de strandtent annex vlsrestaurant Bad Zuid
De pachters langs de noord-boulevard zulal weer duidelijk vorm krijgt. Het paviljoen len er deze weken extra hard aan moeten
kreeg dinsdagnacht alweer zijn eerste storm trekken, om hun paviljoens per l maart
te verwerken, maar omdat de bouw al in zo'n open te kunnen stellen. Deze exploitanten
vergevorderd stadium verkeerde, kon deze ondervinden momenteel nog al wat hinder
goed opgevangen worden.
van de werkzaamheden die daar plaatsvinNog even dus en de stoelen kunnen weer den, In verband met de reconstructie van de
uitgezet worden, In afwachting van het zo- Boulevard Barnaart.

raadsleden, hadden echter grote moeite met het verzoek. Met
uizondering van het CDA, dat
het politiekorps hierin beslist
wil steunen. Indien dit niet gebeurt, moeten volgens korpschef Menkhorst 3,5 formatieplaatsen verdwijnen, met als
gevolg een sterk verminderde
politie-inzet.
De politiekorpsen in Nederland
worden in feite gefinancierd door de
Rijksoverheid, maar in sommige
plaatsen blijkt deze uitkering onvoldoende voor het beleid dat men wil
voeren. Zo ook in Zandvoort, waar
vorig jaar nog in overleg tussen
korpschef, burgemeester en Officier
van Justitie nog een nieuw beleid
werd uitgestippeld, met een aantal
aandachtspunten. Om het beleid
uit te kunnen voeren kreeg het
Zandvoortse politiekorps een extra
uitkering van de gemeente, zoals
trouwens al jaren het geval was.
Maar gezien de krappe portemonnee van de plaatselijke overheid, gaf
men vorig jaar te kennen, dat de
politie moest bezuinigen, zodat de
uitkering van de gemeente niet
meer nodig zou zijn. Men moest terug naar de 'nullijn'.
Voordat deze bezuiniging, groot
ƒ335.000,- en gepland per l januari
1988, daadwerkelijk zou worden
doorgevoerd, zou korpschef Menkhorst een rapport ter tafel brengen,
met de te verwachten gevolgen. De
consequenties werden maandagavond besproken. Een materiël bezuiniging blijkt mogelijk voor een
bedrag van ƒ65.000,-. Dit bedrag
wordt bereikt door te besparen op
zaken als onderhoud, apparatuur
en kleding, en door de doorberekening van de kosten van arrestanten.
Omdat de politiekosten echter
voor 85% uit personele kosten bestaan, werd duidelijk dat de bezuinigingen vooral binnen deze post gevonden moeten worden. Dat zou
neerkomen op een bedrag van
ƒ270.000,-. Dit bedrag is gedeeltelijk
te realiseren, door de uitgaven voor
overuren terug te brengen van
ƒ180.000,- naar ƒ120.000,-. Van de
ongeveer zesduizend overuren moeten er daarom tweeduizend teruggegeven worden in tijd.
Dit zal echter weer problemen geven met het vinden van vrijwilligers, met name in de weekenden en
nachtelijke uren. Daarnaast zal
naar verwachting de extra inzet op
met name beleidsactiepunten, diefstal uit/van/vanaf motorvoertuigen
en de handhaving van de openbare

orde verminderen. Zo ook vermindert de inzet op drukke zomerdagen,
waardoor minder gedaan kan worden aan verkeersbegeleiding, hulpverlening en genoemde actiepunten

VERVOLG OP PAGINA 7

» De voorloper van folkiorevereniging De Wurf begon veertig jaar geleden als
buurtvereniging.
Pag. 3
® Zwemsters
van
de
Zandvoortse vereniging De
Zeeschuimers vinden aansluiting bij de Nederlandse
top.
Pag. 5
«Het Zandvoortse carnaval wordt dit weekend op
grootse wijze en met veel
spectakel gevierd. Pag. 5
© De oud-carnavaisprinsen doen het nog eens dunnetjes over.
Pag. 7
® Na een hoorzitting zijn
bezwaren tegen de carnavalstent bij de Prinsesseweg ingetrokken.
Pag. 7

Asylzoekers vinden
tijdelijk onderdak
in Zandvoort
ZANDVOORT - Asylzoekers
kunnen binnenkort ook in
Zandvoort terecht. De gemeente wil twee woningen beschikbcUu s>o,iiü.a, v/aar zij irju^aj *
onderdak kunnen vinden. Do
leden van de commissie voor
Maatschappelijk Welzijn kónden hier mee accoord gaan.
De maatregel geldt voor 1988 en
1989. Voor deze periode huurt do ije
meente twee woningen van Wonins:
bouwvereniging, ondanks het tekort
aan woningen voor de Zandvoortse
bevolking. Volgens een overeen
komst met het ministerie van WVC
komen de woningen na l april 1988
voor dit doel vrij, met als uiterste
einddatum 31 december 1989
Hiermee is een bedrag gemoeid
van ƒ63.000,-, wat door het Rijk
wordt vergoed. De oecumenische
werkgroep Exodus neemt de verdere
begeleiding van de asylzoekers voo:
haar rekening.

ADVERTENTIE

ENORME UITVERKOOP!
van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats
NU 2
Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.

Haarlsm, tel. 023-270850

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

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABO^NEEl
NAAM
ADRES
WOONPLAATS
POSTCODE
GIRO/BANKNR.
TELEFOON'
IK BETAAL PER MAAND D ƒ3,95'. PER KWARTAAL D ƒ 12,90.
PER HALF JAAR D ƒ 23,70, PER JAAR d / 43,75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling
In open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam ol bel nu de abonnementenafdelmg 020-562.3066.

710371"017003"
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FAMIL1EBERICHÏEN

80O cc met 2 zijschuifdeuren en achterklep.
Voorzien van imperiaal en trekhaak.
KM-stand 53.000.
Kenteken 17 - ZB - 56, afgegeven 5-11-1980.

op 9 foijfuan 1988
Een prachtige dikke
meicl'
Zusje vat i lom en
dochic-i /an Marga
en Arjan nc Boer

',', L

tel. 02507 - 1 53 51

Te bezichtigen op werkdagen van 7.30 - 12.00
uur m de remise van de dienst van publieke
werken, Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort.
Schriftelijke pnisaanbiedingen kunnen tot 20
februari 1988 in een gesloten enveloppe worden
ingediend bij de directeur van de dienst van
publieke werken, Raadhuisplem 4, 2042 LP te
Zandvoort, onder vermelding 'Bestelauto'.

t
l-fuUieid geven wij kennis d:u -<'üi rog on'ci:t van ons is heengegaan r>n/:e Voer en
Johannes Petrus Kol
- h'eftijd van 66 jaar.
.'jndvoort:
G. Kol
C. Timmers-Kol
H. Timmers
\msterdam:
P. M Ver!aan-Koi
•Jvoort, 5 februari 1988
e-pondentie-adres: G. Kol,
• iru-ngat 7, 2042 TJ Zandvoort
-oi'wdienst en begrafenis hebben op vvoensi i O februari plaatsgevonden.

I
.

Gefeliciteerd

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

>
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Keur en Zoon, Paradijsweg
J
ö 2
- •

HOE VERKOOPJE
KEN GLOEDNIEUWE
Of OUDE RADIO

-

Japanse ollekachels
Zachte winter? Vergeet uw
dure c.v. Neem een
Japanse turbokachel

:-L>:I mooi leven i's gestreden
i t nog na het heengaan '.en zijn ie\ enskaiid is in zijn eigen huis, omringd door zo\ele
nenngen, rustig ingeslapen

DEHARTENJfi
VAN DEZE W

Willem Driehuizen
weduwnaar van il. G Dijkman
JT 75e levensjaar.
L'it aller naam:
Ellen Driehuizen
\H Zandvoort, 6 februari 1988
13
<:'ornatie heeft woensdag 10 februari piaats• düdcn in het crematorium te Veisen.

Leendert Draijer
echtgenoot van M. J. F. Duker
•• / c'- >eftijd van 81 jaar.
Zandvoort:
M. J. F. Draijer-Duker
M. v. Gennep-Draijer
M. G. v. Gennep
N. Dijkema-Draijer
G. Dijkema
IWarco Shiela Jaim\
Heemstede:
V. en I. Draijer
: nd voort, 9 februari 1988
i oi-lstrastraat 62-15
"''-i2 BT Zandvoort
!>e crematie vindt in besloten kring plaats.

DAG EN NACHT VERZORGING

HOOGGLANS

1

. 'der is rustig ingeslapen mijn lieve man, vader,
. n- on \. ader, opa en broer

uitvaartverzorging
kennemerland

vanaf

Bestelauto TOYOTA - HIACE

Nienke
^

BEHANG

TE KOOP

.in heel gelukkig met de geboorte van

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Volkomen reukloos! Kosten? ± 0 , 1 7 p.u.
Nu met 200 gulden
korting
van 598,- nu

398;

ALLEEN BIJ

Zegwaard - Watersport

2-Delige baby-pyama zonder
voet. 85/15% katoen/polyester. Mt 74,80 en 86.9.75
NU 2 STUKS

Fantasie sweatshirt
65/35% polyester/katoen.
Mt 128,140 en 152.24.75
NU 20.75

Spaarne 48 Haarlem. Tel. 023-321534

Exclusieve brillen van MCM alleen verkrijgbaar bij

16.Ï5

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten

[

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel. 02507-12174

Wist u dat Parfumerie Wildering een
schoonheidssalon heeft?
Wij zijn gespecialiseerd in diverse zgn.
BLOKBEHANDELINGEN, ieder van een
half uur.
Tot eind februari hebben wij een

speciale tcennismakingsaanbiedine
Een balfuurs behandeling

j

NIEUW IN ZANDVOORT
Grieks Specialiteiten Restaurant

'--b^.»^a<Ma»tMW«c^^«i^itfjy^^^^UNi^«ytr!!^^

ADVERTENTIES

naar uw keuze en huidtype afgesteld,
normaal 25,nu voor

Sweatshirt
met strepen,
100% katoen.
:. 86-98.18.75 Mt 104-116.20.75
NU 3.-GOEDKOPER

Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 0250743278

12.50

Wij behandelen u naar wens met een van de
topmerken:
CHANEL
JIL SANDER
ESTÉE LAUDER CLINIQUE
LANCASTER
CHRISTIAN DIOR
Voor een afspraak kunt u bellen naar
02507-12107 of boeken in onze
parfumerie.

Chenille velours
gordijnstof
100% acryl.
O.a. m lichtgrijs,
bleu en fraise.
120 cm breed.

ARTEMIS
In ons sfeervolle restaurant kunt u heerlijk eten
tegen betaalbare prijzen

Wij serveren hoofdgerechten al vanaf 15,50
Ook kunt u bij ons maaltijden meenemen.

Wij zijn gespecialiseerd in Griekse wijnen

Kerkstraat 23 te Zandvoort

U bent van harte welkom

Behandeling 's avonds ook mogelijk.

Thorbeckestraat 5, t/o Casino

1975 p.m.

tel.: 02507-20127
maandag en dinsdag gesloten

NU16.Z5p.rn.

Textiel douche-gordijn
Uni:
120x200 cm 29.75
180x200 cm 36.75
Dessin: 180x200 cm 39.75
NTJ 5.- GOEDKOPER

Te huur
in Zandvoort

Nog meer VHartenjagers
Uni herensokken
60/40% scheerwol/polyamide.
In 9 kleuren. Mt. 39-46.2 paar 9.75
V
nu 2 paar 8.25

475
^

Tel.: 02507-18987

Nagellak remover 100 ml. 1.60
V
nu 2 flesjes 2.75
Zakje met 80 witte of gekleurde

make-up wattenschijfjes.
Effen damessokjes van elastisch
katoen m veel kleuren. Mt. 37-40.

voor ± 6 weken
vanaf 1 maart
2-KAMERFLAT

2.50
V

nu 2 zakjes 4.25

zoekt per direct op
part-time basis een

enthousiaste
medewerker/ster
voor bar en rest.
leeft. ± 20 jr.
enige erv. vereist

. nu 4.-

Glazen schaaltjes en coupes
voor ijs, kompôte enz. L- en 1.50
V
nu 3 stuks 50c goedkoper

HEMA
.EchtWaarVoorJeGeld_
Aanbiedingen geldig t/ m 13 lebruan 1988

H 88118 9/2

aanm.

tel. 12911

^' ;st profielen
i een

niersysteem.
~ ^ ,e stabiliteit.
•^soarend
" Tien v'an het

F'Tr
•'

'4

_>
'*

\
i
l

f~r pannenier en
'i'icolier
' rhtstrpeks af
vb'-'-'k Dus .
N 'J3ibare prijzen
.^.c r ^"n
'-. aiiteitsprodukt'
' ' i 'tntjo geschiedt
~• .r n de fabriek
: j trsinae monteurs'
^'"ijgt 10 jaar
crrnn'.ic cp de
1
c^st r uktie van de
P'jen plaatsing en
rot cneege'everde

°Vebea/kozijnentechniek
CZflflR PETERSTRAAT 114 - A'DAM - TEL. 020-381935/382011

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN EN SERRES iN KUNSTSTOF
OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT

BIJPASSENDE HORREN VERKRIJGBAAR
SHOWROOM GEHELE WEEK GEOPEND

's Zaterdags en 's avonds volgens afspraak

'47

''.'BLIJVEND
:"\ lES EN
OFFERTE

VOOR INFORMATIE:
NEVENSTAANDE BON IN
ONGEFRANKEERDE
ENVELOP AAN:
ANTWOORDNUMMER 10691,
1000 RA AMSTERDAM

r~
i Naam
Adres
Postcode en woonpl.
Telefoon

Ook in ZanUvoont groeit de club van smakelijke tirooHeters gestadig
Heerlijke voordeeltjes op de Tolweg
a.s. vrijdag en zaterdag:

Roomtompouces van 1.50 voor 1.00 malse krentenbollen 3 voor 1.00

Heeft U ons Marinenrood al geproefd? 100% volkoren...
gezond joh!

vragen naar de heer
Kesselaer

- * - - ..'"luit'

1

VANDERVOÜREN

Palace Hotel

OSIO SOUND SHOP v.h. de YOKQ-SHOP
CORN. SLEGERSSTRAAT 2

Wij zijn klaar met verbouwen:
OPENINGSAANBIEDINGEN
BONDSTEC: kleuren t.v. 51 cm beeldbuis
30 kanalen
monltorlook
, noB
met afstandsbediening ƒ 9c9rOSIO:
37 cm kleurentelevisie
32 kanalen
héél mooi
.
voor In de slaapkamer ƒ
Februari aanbieding

video schoonmaken voor

I.T.T.: 51 cm kleurentelevisie
- 4 onn
40 kanalen + teletekst ƒ 1.Z98,Zle ook onze kollektle
VIDEORECORDERS, C.D.-SPELERS, STEREOSETS en

uiteraard C.D.-PLMTJES

Tevens voor al uw reparaties van tv etc.

ƒ25,-
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Oorsprong van De Wurf ligt
in een 'buurtvereniging'
ZANDVOORT - Van de onge- spelen op nationale feestagen, tertwijfeld talrijke receptiegan- wijl de verjaardag van Sint Nicolaas
de kinderen van leden een waar
gers, die a.s. zaterdag in hotel voor
was. Voor de volwassePaber het bestuur van de jubi- hoogtepunt
nen organiseerde het bestuur maanlerende Folkloreverenging „De delijks contactavonden, dikwijls in
Wurf" de hand komen druk- café Oomstee aan de Zeestraat, waar
ken zullen er maar weinig zijn gesjoeld, gekaart en gebiljart werd.
die weten dat diezelfde Wurf „De Wurf" kreeg allengs meer bede z.g. oud-Zandvoortse
veertig jaar geleden werd opge- kendheid,
avonden werden druk bezocht, maar
richt als buurtvereniging voor voor
mejuffrouw Bakels werd het
de Kerkstraat en omgeving. steeds moeilijker om de verschillenEvenmin zullen ze weten wie de rollen in de door haar geschreven
de werkers van het eerste uur sketches bezet te krijgen met spelers
die het Zandvoortse dialect spraken.
waren en daarom is het mis- Mede
dankzij het aantrekken van
schien wel aardig om de dames personen
buiten de kring van „De
Bets Bakels, Dirkje Bakkenho- Wurf" lukte het in de vijftiger jaren
ven-Vink, Marie Faap-Kees- toch om de door Beets Bakels, Bep
man, Coba Vader-van der Veld Jongsma-Schuiten en later J. A.
en Jans Bakkenhoven-Zwem- Steen geschreven stukken in het oriZandvoortse dialect op te voemer weer eens in de herinne- ginele
ren.
ring terug te brengen.
Laatstgenoemde is als lid nog
steeds actief bij de verschillende evenementen en op het toneel. Zo speelt
ze mee in „Rijke vissers, arme mensen" van de auteur J. A. Steen, dat
begin volgende maand driemaal op
de planken komt. „Maar ook voorzitters als Ben Pijma en Jan Gebe, en
natuurlijk Piet Waterdrinker, die
'Zomerlust' altijd belangeloos ter beschikking van 'De Wurf' stelde, mogen best weer eens genoemd worden", zegt de huidige voorzitter
Klaas Koper. „Zij hebben met elkaar
de fundamenten gelegd waarop later
besturen konden voortbouwen."
De op l februari 1948 opgerichte
buurtvereniging ging zich bezighouden met het organiseren van kinder-

Het was in diezelfde vijftiger jaren
dat de vereniging zich buiten het
dorp ging presenteren. Met twee autobussen naar het Openluchtmuseum in Arnhem om een „schoermantel" aan te bieden, deelnemen
aan de Vlaggetjesdag in Scheveningen, het waren de voorboden van de
latere reizen naar Lyss, Angers en
Knokke-Heyst. Er gebeurde trouwens meer. Tijdens de ledenvergadering van 6 februari 1961 werd op
voorstel van het bestuur besloten
om „De Wurff" als „buurt"-vereniging te liquideren en haar voortaan
het karakter van „folklore"-vereniging te geven. Daardoor kon zij toetreden tot de Federatie van folkloristische groepen in Nederland. Kennelijk een goede zaak, want deze gewij-

zigde doelstelling staat met gouden
letters in de annalen van de vereniging vermeld.
Sindsdien werd „De Wurf" steeds
vaker gevraagd haar medewerking
te verlenen aan evenementen die zowel binnen als buiten het dorp werden gehouden. Met optreden van de
dansgroep en het houden van een
klederdrachtenschouw toont zij zich
een waar propagandiste voor de badplaats. Sinsds kort ook met het léveren van vocale prestaties. In dit verband vertelt de voorzitter enthousiast over de medewerking, die de uit
vierentwintig leden bestaande zanggroep verleende aan het laatste
nieuwjaarsconcert, waarbij een aantal bekende liedjes è. capella ten gehore werd gebracht. Met hetzelfde
enthousiasme roemt Klaas Koper,
die sinds 1985 de voorzittershamer
hanteert, de prima sfeer in de vereniging, de goede samenwerking en de
jarenlange inzet van leden als Kiek
Bluys en Mien en Engel Kerkman.
Grote waardering heeft hij voor de
niet geringe prestatie van Alie Swart,
Preek Veldwisch en Jaap Paap om
ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan een boekwerkje samen te
stellen. „Het is een bijzonder aardig
boekje geworden, waaraan ook door
de drukker veel aandacht is besteed," aldus voorzitter Koper, die
het op prijs zal stellen wanneer alle
leden, die in het bezit zijn van een
oud-Zandvoorts costuum, zaterdag
om 2 uur in vol ornaat in hotel Faber
present zullen zijn om te poseren
voor een groepsfoto.
C. E. KRAAN-MEETH

Hondentoilet op Prinsesseweg
ZANDVOORT - De leerlingen van de Mariaschool hebben met hun actie tegen de
hondepoep op de stoep voor
hun school, al een eerste resultaat bereikt. Afgelopen week
ontvingen zij van de gemeente
het bericht, dat er op de groenstrook voor de school twee
hondentoiletten worden ingericht. Als deze proef slaagt, zal
het hondentoilet ook op andere
plaatsen in Zandvoort verschijnen.
Naar aanleiding van de actie,
waarmee de leerlingen van groep
zeven en acht enkele'weken geleden
1166
handtekeningen ophaalden,
hebben gemeente-ambtenaren onderzocht, of het mogelijk is, het trot-

toir langs de Prinsesseweg schoon te
houden van hondepoep. Dit lijkt
echter niet haalbaar. 'Het schoonvegen van het trottoir heeft geen
enkele zin als daarna opnieuw een
hondehoop op het schoongemaakte
trottoir komt te liggen', schrijven
burgemeester en wethouders aan de
leerlingen. 'Wij hebben daarom besloten om als proef op de groenstrook twee hondentoiletten in te
richten'.
Een hondetoilet is een stukje
grond, dat met een hek is afgezet en
'waar een hond de hondepoep vrij
kan achterlaten'. De twee toiletten
zullen regelmatig door de gemeente
worden schoongemaakt. 'Wij hopen
dat de hondenbezitters veel gebruik
zullen maken van de hondentoiletten, zodat de hondepoep niet meer

op het trottoir terecht zal komen.
Als de proef slaagt, zullen wij op
meer plaatsen in Zandvoort een
hondentoilet inrichten', aldus B &
W.
Daarnaast wijzen de gemeentebestuurders er wél op, dat het achterlaten van hondepoep op het trottoir
het gevolg is van het gedrag van de
eigenaar van de hond. 'Het is voor de
gemeente alleen erg moeilijk om dit
slecjite gedrag van veel hondenbezitters te veranderen. Als ook jullie
tegen de hondenbezitters zeggen,
dat zij van de hondentoiletten gebruik moeten maken, zal de proef
zeker slagen'. Onder het motto
'Ruim je hondehoop op, dat scheelt
echt een hoop', doet de gemeente ook
een dringend beroep op de hondebezitters, om zelf de van hun honden
afkomstige poep op te ruimen.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 13/14 feb. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
G.J.J.
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper.
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.

Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

BRANDWEER: tel. 12000.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt CENTRALE POST AMBULANCEvia de telefoonnummers van de VERVOER (CPA) KENNEMERhuisartsen: Anderson, tel. 12058, LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Drenth, tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. TAXI: tel. 12600.
12499.
DIENSTENCENTRUM: KoninginTANDARTS: Hiervoor de eigen neweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
tandarts bellen.
3.00 uur door de heer Frits van Veen
APOTHEEK: Zandvoortse Apo- of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
BELBUS:
WIJKVERPLEGING: Voor infor- De belbus voor bewoners van 55 jaar
matie over de dienstdoende wrjkver- en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hierpleegkundige: 023-313233.
van gebruik te kunnen maken dient
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw men zich 24 uur van tevoren op te
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, geven bij Huis in de Duinen, tel.
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur Wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.

Zandvoorts
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Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
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12, Zandvoort, tel 02507 •
17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
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KERKDIENSTEN

Deze foto werd genomen omstreeks 1950 voor de manifacturenwinkel van mevrouw M. van der Veld-Schuiten (Maartje van Mengs de Ruifel) in de
Kruisstraat. De winkel bestond toen 75 jaar. V.l.n.r.: M. Bluijs, A. Sol, E. Bakels, D. Bakkenhoven, E. Jongsma-Schuiten, E. Schweinsbergen, M. Paap-Keesman, J. Keur, C. Vader, M. van der Veld-Schuiten, P. Draijer-Van der Veld.
ADVERTENTIE

De meiden van
de OASE
durven het niet aan
met CARNAVAL
open te gaan
tot maandag

Carnavalsfeest
bij Harten Twee
ZANDVOORT - Harten
Twee, de stichting voor ongetaonden mensen, houdt zaterdagavond 13 februari een
groots carnavalsfeest in beide
zalen van De Manege aan de
Zandvoortselaan.

13141, van 11.00-17.00 uur. De kos- In de Tropicana-zaal treedt het
ten bedragen ƒ!,- per persoon per Soca Salsa Orkest 'Caraibian Exenkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50 press' van de Nederlandse Antillen
op, terwijl m de bovenzaal discjocper retour.
key/entertamer Ed Nieman de
STORINGSDIENST
GASBE- stemming erin zal houden.
Het feest duurt van 20 00 tot 03.00
DRIJF: tel. 17641.
uur en de toegang bedraagt tien
gulden. Voor de fraaist verklede carALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorder navalsgasten zijn prijzen beschikstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of baar.
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.

ZANDVOORT - Vrijdagavond stond tijdens de jaarlijkse genootschapsavond de film
„Tussen eb en vloed" van Ted
van der Leden centraal. Zoals
bekend werd de rolprent gerestaureerd met financiële medewerking van de gemeente; reden waarom voorzitter Cnristien Kemp een bijzonder
woord van welkom richtte tot
de (niet talrijke) vroede vaderen-.
Voormalig genootschapsvoorzitter Hilbers, die als hoofdredacteur
van „De Klink" een goed contact
heeft met zijn vroegere medebestuurders, bracht in zijn inleiding óp
de film naar voren hoe in het prilste
begin van het genootschap het toenmalige bestuur het standpunt had
ingenomen, dat het een goede zaak
zou zijn om zoveel mogelijk van het
vroegere Zandvoort in woord en
beeld vast te leggen. Plaatsgenoot
Ted van der Leden was bereid om die
taak uit te voeren en leden van de
folklorevereniging „De Wurf" wilden wel als filmacteurs fungeren.
„Tussen eb en vloed" bestaat uit
drie delen, waarin verschillende facetten van het dagelijkse leven in het
vroegere Zandvoort op het witte
doek verschijnen. Deze variëren van

ZAKELIJK BEKEKEN

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informa,tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

Modezaak Lida Bromet in een
geheel nieuw jasje gestoken
ZANDVOORT - Modezaak
Lida Bromet in de Haltestraat
is gedurende de maand januari in een geheel nieuw jasje gestoken. Het echtpaar Bromet
is erg blij met de keuze voor
een licht interieur, dat een
sterke ruimtelijke werking
heeft.

In de winkel is veel wit verwerkt
en de verlichting vernieuwd, wat tot
Weekend 13/14 feb.
gevolg heeft dat de i uimte veel lichHERVORMDE KERK, Kerkplein:
ter is geworden en een stuk groter
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeulijkt. Ook de nieuwe zomermode,
wen, Gemeensch. Ger./Herv. dienst BURGERLIJKE STAND met enkele nieuwe merken zoals
in Gereformeerde Kerk.
Marianne David en Mananne MenKindernevendienst en crèche
ko, waarin veel pasteltmten zijn
Periode: 2-8 februari 1988
verwerkt, komt hierdoor beter tot
Geboren:
GEREFORMEERDE KERK,
haar recht.
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Nienke, dochter van: De Boer, Arie In het midden van de zaak is een
wen, Gemeensch. Ger./Herv. dienst Jan en Pijpers, Margaretha Hya- zithoek opgesteld, met een mooie
cintha Maria
in Gereformeerde Kerk.
grenen tafel, waaraan de klant rusEric, zoon van: Bruntink, Reinoud tig een kopje koffie kan drinken.
Kindernevendienst en crèche
John en Van Beelen, Johanna
Het houtwerk is trouwens ovcrweVRIJZINNIGE
GELOOFSGE- Jacobus Joshua, zoon van: Van gend grenen, momenteel erg in de
Tongeren, Joseph Gerardus en mode, zoals ook hier en daar in AmMEENSCHAP NPB
Nauwelaerts de Agé, Jacqueline sterdam bij diverse kledingzaken is
Zondag:
Henriëtte
te zien.
Antonio Manuel, zoon van: Arias y
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Eigenlijk had het echtpaar BroBrecia,
José
Antonio
en
Bruinsma,
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
met ook liever een parketvloer aanPetra Fieleda
en samenzang
gebracht, maar gezien de wateroZondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St. Elise, dochter van: Korteland, Pie- verlast die nog al eens voorkomt,
ter Jan Cornelis en Hoogkamer, Ca- koos men met een plavuizenvloer e De nieuwe zomermode is al weer
Caeciliakoor, cel. H.J. Kaandorp
rolina
het zekere voor het onzekere. De wa- volop aanwezig.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg Bilal, zoon van:
teroverlast van afgelopen zomer
Cakir, Sedat en Krim, Khadija
218, Haarlem
was trouwens ook de aanleiding om
zondag 09.30 uur: Zondagsschool- Linda, dochter van: Van de Wete- de verbouwing te vervroegen, de
ring, Hendrikus Jacobus Robert en overstroming had de vloerbedek/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Bo- Bomert, Willemrjntje Maria
king zodanig aangetast, dat deze
Richard, zoon van: Van Megen, vernieuwd moest worden. Dan
damer
Maurice Theodorus Thomas en Van maar tegelijk het hele interieur, was
19.00 uur: Zendingsdienst
Diemen, Johanna Petronella Anto- daarna de logische gedachtengang.
NED.CHR1STELIJKE
GEMEEN- nia
Maar gezegd moet worden dat ook
SCHAPSBOND
de plavuizenvloer prima in het inteOverleden:
ledere veertien dagen een samen- De Bois, geb. Langmann, Emilie, rieur past.
komst op maandag 15.00 uur, tel: oud 82 jaar
Achter in de zaak, bij de eveneens
14878
Hemelrijk,
Leonardus Nicolaas vernieuwde paskamers, is een
Martinus, oud 80 jaar
'Zandvoorts hoekje' gecreëerd, met
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- Van Duijn, Dirk, oud 72 jaar
een aantal oude foto's uit het verre ^ö^é^r
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- Van der Valk, Pieter, oud 78 jaar
verleden van de badplaats. De redestraat 37 te Haarlem.
Van Rossum, geb. Van Leuwen, liëfs van een oud visserspaar, nog
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- Maria Dorothea, oud 76 jaar
vervaardigd door Ge Loogman,
lichtingen: R. van Rongen, Van Bos, Simon, oud 69 jaar
completeren het Zandvoortse sfeerRaephorststraat 36 te Haarlem, tel. Kol, Johannes Petrus, oud 66 jaar
tje geheel. Kortom een geslaagde
023-244553.
Driehuizen, Willem, oud 75 jaar
verbouwing met een mooi resultaat

DOMMEL

«Ni

het laten repareren van een wiel van
Met begeleiding van de aceorrU'o
een schelpenkar bij de smederij van nisten Milly Zandvoort en Her m
Jaap Dorsman tot het plooien van de Brouwer bracht de groep niet ven. i
Zandvoortse kap, en van de moeiza een aantal bekende „Kun je nog zin
me gang van een paar vislopers naar gen zing dan mee" liedjes ten geno
Bloemendaal tot het rooien van re, en het was een aardig idee van
aardappelen in een dumlandjo.
dingente Cor Veldhuizen om liet n
Met de film werd zeventien jaar frein door de aanwezigen, waarvar
geleden begonnen en het is dus niet bij velen deze schoolliedjes nog vt rt
verwonderlijk dat de jongetjes die in het geheugen lagen, te laten met.
toekeken hoe het wiel weer aan de zingen.
schelpenkar gezet werd, het jochie
Traditioneel werd de avond be^o
dat aan de hand van zijn vader naar ten met het Zandvoorts volkslied
moeders graf gaat en het blonde
C E. KRAAN-MEETH
meisje dat op het strand ontwapenend van een banaan zit te smullen,
inmiddels volwassen zijn geworden. VERENIGINGSNIEUWS
Het bestemde tot nadenken dat tante Pie, Engeltje, Schweinsbergen,
Jan Molenaar en Engel van Hon- Vrouwen Van Nu
schooten, die alleen m de film een
Vereniging Vrouwen Van Nu vc'
belangrijke rol speelden, er niet trekt dinsdagochtend 16 februari ot:
meer zijn.
09 00 uur vanaf het Gemeenschap*Zoals de heer Hilbers al opmerkte, huis voor de maandelijkse excui su
heeft de film zeker niet de pretentie Eerst rijdt men naar de K R.O i;
om als een Zandvoort-promoUe-film dio-studio, waar koffie en geb,J
de wereld in te gaan, maar wat is het klaar staan. Daarna volgt een ron;
fijn dat hij er is! Dat was vrijdag- leiding door het bedrijf, waarna mei
avond te merken aan de reacties van gezamenlijk de lunch gebruikt D
vooral veel ouderen bij herkenbare middag wordt doorgebracht m h<
situaties, zoals het drogen en roken pas geopende winkelcentrum An.
van de vis, het zetten van strikken en sterdamsc Poort. De kosten bed!.
de duim in het koppie voor de gar- gen f23,50 p p . inclusief koffie, gt
naal. Er is aan de film een muziek- bak en lunch.
Woensdag 17 februari houdt drband toegevoegd en bij het begin van
ieder deel zingt mevrouw Gansner- heer De Bont, jarenlang medewei
van den Bos een strofe van het Zand- ker van het K.N M I te De Bilt, ee<
voorts Volkslied. Ook is de stem op- lezing met dia's, met als titel 'De t ar •
genomen van de heer Piet van der der wolken'. Niet alleen het oncter
Mije, van Engeltje Schwemsbergern werp is interessant, ook de dia s, dn.
en de accordeonmuziek van Gerard schitterend zijn, zoals men op de t f
Nijkamp, maar omdat de geluids- levisie heett kunnen zien. Een lezim
band van de film niet rechtstreeks dus, die het beslist waard is, eibi
kon worden aangesloten op de ge- aanwezig te zijn.
luidsinstallatie van gebouw ,,De
Een kleine blik wat verder vooruii
Krocht" was het, althans waar wij dinsdag 23 februari houdt men '.
zaten, niet te verstaan. Jammer!
Hotel Triton de jaarlijkse leclemx.
Nadat Christien Kemp met enige gadering, aanvang 14 00 uur
welgekozen woorden dank had gebracht aan de heer en mevrouw MaVrijwillige Hulpverlening
chielsen voor hun steeds getoonde
interesse m het genootschap, en een
laatstgenoemde als aandenken een
beeld van een visloper had overhan
digd, betrad de zanggroep van „De
1 7 3 7 3
Wurf" het podium
1
fv/lnS..H.
! TILS.JL
"ET?l

lezing in Gezondheidscentra
ZANDVOORT - De bekende
orthopedisch chirurg Drs
R.B. van Tongerloo houdt
maandagavond 15 februari
een lezing in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen, waarbij iedereen
welkom is De toegang is gra
tis.

Geneeskunde Mensendieck t -i I
gopodie
Vooi maandag weid Dis \ .1
Tongeiloo uncenndisd. die vi! > 1i r '
den is Min het .'.lekenhuis Jcar'
De Dei. \<.- Haarlem In dit , i > . : ,
hii's heelt hii al menig Z a n c i u i i n i
geholpen Iln 7itn lezing z;>l 'M
b; u ik n i iken \ a ü dia s 1.11 \ uk < > i > i
as ii Zoals ge/i'tjd is icde' ee:' '"t ':'
De lezing is geurgamseeirl dooi de •A* Iknm Aainang J O Ou H U I . IH ' < >
Kruisvereniging en hot Gezond ü a u is giatis en de kottir sta
heidscentrum De besturen luenan klaai
zijn zeer actiel op dit gebied en \\ il
Ook vooi de maand maan is o>
len op deze wijze de Zandvooi t se K' een bijeenkomst geoi<:aniseei J 1)
volkmg meer mloimatie ven sch.il •'M de Zandvoortse t i s i o t l u i a i K ',
fen over bepaalde aspeeten \aii d'1 de heel M Kupei s p i e K e n i n e -1 M1
gezondheidszorg Ze werden algelo nuele I h e t a p u Xadere m i n i : ' .
pen maanden al lezingen gehouden hienne! v v o u l t i n e e n latei sta.li •
over onder andere AIDS, Oo^iei^e nou \ersi h.,, 11

DONDERDAG 11 FEBRUARI 1988

WEEKMEDIA30

op de Grote Krocht

isitfef' .

' 14 februari

REISBURO ZANDVOORT

VALENTIJN

Direktie en medewerksters van TOERKOOP REISBURO ZANDVOORT
nodigen u uit voor een hapje en een drankje ter
gelegenheid van de heropening van ons gemoderniseerde
Toerkoop reisburo.

Daarom gaan wij
verbouwen-uitbreiden en
moderniseren

U bent van harte welkom op woensdag 17 februari 1988
van 18.00 tot 20.30 uur.

Grote Krocht 20

2042 LW Zandvoort

ieder heeft wel 'n vriendin of
vriend die met Valentijn een
bloemetje verdient

Tel. 02507-12560

ERICA

Groente en fruit
Grote Krocht 25

Grote Krocht 24

WEEKEND REKLAME
De echte Roodkokers

staan wij tot uw beschikking,

GIESER WILDEMAN

.Q.
1,98

héél kilo
Zoet en sappig

2550

NAVELS 10 voor
Vers gesneden

49

SOEPGROENTEN speciaal ï/2 pond

1,

Uit onze heerlijke keuken de slankmaker

AART VEER D€
EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL
1987

ky mu/lf d<? (ar/i cf •

Lunchroom Restaurant

veilinggebouw

EXCLUSIEF ERKEND DEALER
VOOR ZANDVOORT!
OT YTVT^i T"1Tfi

/"^T&rT"lTT"lT7'

met ervaring.

de witte zwaan

Leeftijd ± 20 jaar tel. 02507-13273

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.

Grote Krocht 20a Zandvoort. Tel. 14395

Orginal Caribiën carnaval!

Leverancier alle ziekenfondsen.

Deze zat. 20.00-03.00 uur groot CARNAVAL
met live SOCA SALSA ORKEST:

VAN SCHAIK MAKELAAR O.G.

Is een nieuwe, dynamische en ambitieuze makelaardij
met veel vakkennis 'in huis', gevestigd in Zandvoort en
opererend in de regio Zuid Kennemerland.

ook in-

entree ƒ10,-

en verkoop

TE KOOP IN ZANDVOORT

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Prijs voor de beste kleding! (verkleed niet verplicht) zo. 15.00-23.00 uur

WILT U UW WONING VERKOPEN..
TE KOOP GEVRAAGD IN ZANDVOORT:

Voor kliënt vrijstaande woning - ± f 400.000,-.

„CARIBEN EXPRESS"

Voor al uw onderhoudswerk zoals trappen, kozijnen, ramen, hefschuifpuien, tevens alle
soorten glas.
Ook vitrines op maat
gemaakt. Belt u eens
voor een vrijblijvende
prijsopgave.

Tel. 02260-14823.
Dubbele Buurt 14
1721 CL BROEK
OP LANGEDIJK

Vakanfs8zw6!ümen voor ƒ 1,70
Ma 12.00-14.15
Di 9.00-12.00 13.00-15.15
Wo 9.00-12.00 13.00-15.30
Do 12.00-14.30
Vr 9.00-12.00 13.00-15.00

Vondellaan 57
2041 BC Zandvoort

MET SPOED GEVRAAGD
OP WERK IN ZANDVOORT A/D
BOULEVARD

KOFFIEJUFFROUW
VANAF HEDEN T/M HALF JUNI
WERKTIJDEN
8.30 TOT 13.30 UUR.
INL EN AANM.

GEBR. DE BOLSER B.V.
LEIDEN - TEL. 071-217070

Kunststof ramen en deuren.
Kunststof erkers en schuifpuien.
Showroom: R. Visscherstr. 47.
Ingang: Vondelweg nabij Delftplein.

zachte runder

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 2944* / Fax 02507 -18644

Tel. 023-379661

of
varkens
l kilo
Voor ons begint op 3 april het
zomerseizoen. wat wil zeggen
dat wij weer plaats hebben voor
een aantal enthousiaste

De originele
ZANDVOORTSE
APPELBOMMEN
zijn vanaf vrijdag
TE KOOP

l kilo

pens
die graag een zakcentje willen
verdienen.
Je moet wel snel reageren want
wie het eerst komt. het eerst
maalt.
Bel even voor een afspraak of
kom spontaan langs

l kilo
l hele
ruim l kilo

50

Kijk in onze etalage
naar de grote superbom.
Wie het gewicht raadt
wint een grote
taart naar keuze
Bij uw warme bakker

Raadhuisplein 2042 LR Zandvoort
Tel. 02507-12820. vragen naar mevr. Voros of
de heer Van 't Hof.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

BOVAG

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info, tel. 023-328098.
Geen voorrijkosten.

Valentijn
bloemenfestijn
bij

DE MANEGE ZANDVOORT

RECKENDREES
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Corr. kleding vanaf 25 jaar
Tel. 02507-16023

C. Kooy

24 UUR SERVICE

MATINEE DINER DANSANT

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Timmerbedrijf

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

gedipl. opticiens
optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar enz.

Flemingstraat 370 - Tussenwoning, 4 slaapkamers,
voor- en achtertuin, garage. Vraagprijs f 198.000,-.
Jan Snijerplein 3 - Vrijstaande woning, 4 slaapkamers, sousterrain met kantoorruimte.
Vraagprijs f 249.000,-.
Frans Zwaanstraat 14 - Tussenwoning, 4 slaapkamers, zolderkamer, voor- en achtertuin.
Vraagprijs f 249.000,-.
Fazantenstraat 7 - Half vrijstaand woonhuis, 4 slaapkamers, zolderkamer, voor- en achtertuin, garage.
Vraagprijs f 295.000,-.
Hogeweg 62/10 - 2-kamerflat.
Vraagprijs! 118.000,-.

f^P™*™^*?.

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

SLINGER OPTIEK

Berkhout
vraagt voor de zondagen een

representatieve buffetbetiiende

1 ?8

Pittige RAUWKOST nait Pond

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

stomerij

Bakkerij E. Paap

Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

RINKO
APK-

Keurstation
;uriestr. 10
telef. 12323

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw

bloemwerken

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

In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.
Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507-12824
Tevens menu's afhalen
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BEVERWIJK - De ranglijst laat
zien dat TZB er niet best voor staat
doch het Zandvoortse team blijft tot
de laatste wedstrijd strijden voor
een betere positie en gelooft daar
ook in. Tegen het hooggeplaatste
KIC liet TZB zien voor weinig tegenstanders onder te doen hetgeen in de
uitslag ook tot uiting kwam. Zeer
verrassend won TZB met 0-1 en dat
geeft veel vertrouwen voor de laatste
zes wedstrijden.
Vooral defensief was TZB erg goed
op dreef en met snelle uitvallen werd

Damesteam moet de punten laten liggen

Sp.OSS
ZANDVOORT - In de sfeervolle Pellikaan sporthal moest
het damesvolleybalteam van
Sporting OSS de eer laten aan
Roda'23 en verloor met 1-3. De
Sporting heren waren goed op
dreef en behoefden niet tot het
uiterste te gaan om die Raeckse met 3-1 te kloppen. Het tweede Zandvoortse damesteam
zorgde voor een 3-0 overwinning terwijl het derde team de
strijd tegen SBY l met 1-3 verloor. De drie herenteams behaalden met elkaar vijf punten
wat een ongekende weelde mag
worden genoemd.
Het eerste Sporting herenteam
trok niet alle registers open en won
toch vrij gemakkelijk van die Raeckse. De basis van de overwinning
werd gelegd in de eerste twee sets,
toen Sporting ruim afstand nam.
Vooral aanvallend en serverend
toonden de Zandvoorters zich gevaarlijk en nadat een 4-0 voorsprong
geheel verloren ging, (4-6) werd even
aangezet en die Raeckse was verloren. Moeilijk af te stoppen voor die
Eaeckse waren vooral de sprong-serves van Henk Meier en ook zijn
smashes zorgden voor de punten, 159.
In de tweede set een nog duidelijk
beter Sporting OSS dat door goed
blokkeren van Albert Vedelaar en
gave smashes van Eric Schilpzand
via 6-5 naar een 15-5 set winst liep. De
derde set wilde coach Rob van Straaten benutten om combinaties uit te
proberen. Enkele malen pakte dit
goed uit en werd het blok van die
Raeckse weggespeeld. Toch sloop de
onzuiverheid in het spel van Sporting OSS. De set-ups werden wat onzuiverder en de afwerking liet op
sommige momenten te wensen over.
Tot 8-8 hielden de teams elkaar in
evenwicht doch toen kreeg die
Raeckse de kans om de set uit te
spelen naar een 9-15 winst.
Om in ieder geval de overwinning
in Zandvoort te houden werd er teruggeschakeld op het oude systeem
en liep het weer vlotter. Die Raeckse
gaf zich echter niet zomaar gewonnen en door het goede verdedigen
ontstond een meer spannende dan
fraaie vierde set. Sporting bleek toch
over de meeste klasse te beschikken
en won de wedstrijd met 3-1 door
deze set op 15-11 te bepalen.
Sporting OSS 2 is duidelijk terug
op de goede weg wat een 2-2 gelijkspel opleverde tegen Allides 5. Er
had zelfs meer ingezeten. Op het allerlaatste moment werd de overwinning nog uit handen gegeven. Zelfs
een 13-11 voorsprong in de laatste set
bleek niet voldoende en Allides kon

ZANDVOOBT - De ZVM-dameshandbalsters zijn na de
overwinning van jongstleden
zondag op KIC en de nederlaag
van koploper Onze Gezellen
volledig in de race om de titel.
ZVM toonde zich oppermachtig tegen KIC en won met 12-9.
De ZVM-heren raken verder in
de degradatieperikelen door
een 18-20 nederlaag tegen medeconcurrent KIC.
De ZVM-dames kwamen het eerste kwartier moeizaam op gang. KIC
gaf zich niet zomaar gewonnen en
nam een 1-4 voorsprong. De Zandvoortse dames, die de laatste weken
een constante vorm tonen, kwamen
naarmate de strijd vorderde beter in

Veel winst voor Unicum-tafeltennis
ZANDVOORT - Het eerste
herenteam van de Zandvoortse
Sportclub Unicum '73 heeft
sinds het begin van de tafeltenniscompetitie (half september)
nog geen enkele partij verloren. Ook afgelopen week scoorden zij weer winst tegen het
team van Heemskerk. Toch
staan zij niet bovenaan in hun
poule omdat het nieuw ingevoerde puntensysteem (telling
van de persoonlijke duels) dat
voorkomt.

De volleybalsters van Sporting OSS moeten in Roda '23 hun meerdere erkennen.

door de set te pakken langszij komen, 2-2.
De stunt van de week kwam op
naam van het derde Sporting heren
team. Zij behaalden de eerste overwinning van dit seizoen. Een 6-0 achterstand in de derde set konden de
heren niet deren en met name de
gevreesde smashes van Joop van
Duyn maakten veel indruk. Het
werd een gave 0-3 overwinning op
Van Nispen 3.

Dames
Enthousiast spel is het handelsmerk van Roda'23 1. In het begin van
het seizoen had Sporting OSS daar
al kennis meegemaakt. Ook nu overtroefden de dames uit Bovenkerk
Sporting OSS hiermee. Zeker in de
eerste set kon Sporting OSS geen vat
krijgen op het snelle aanvalsspel van
Roda'23. Vooral de linkshandige
middenaanvalster kwam enkele malen goed door, 6-15.
Spannend en gelijkopgaand waren
de volgende twee sets. Sporting was
bereid tot hard werken en maakte
gebruik van hun aloude wapen, de
serve. De verdediging van Roda'23
werd onder druk gezet en bij vlagen
was er sprake van hoogstaand volleybal. Roda'23 wist toch de tweede
set met 13-15 naar zich toe te trekken. In de derde set was het de beurt
aan Sporting OSS. De grote voor-

het ritme. De verdediging sloot weer
prima en KIC kreeg weinig kansen
meer. ZVM zette de achterstand om
in een 6-3 voorsprong en bij rust was
de stand 7-5.
In de tweede helft duurde het zo'n
tien minuten eer de teams op schot
kwamen. ZVM controleerde de partij volledig en bouwde aan een ruimere voorsprong en won met 12-9.'
Paal en lat stonden een grotere overwinning in de weg. Vooral de break
out was weer een gevaarlijk wapen
van ZVM.
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 5,

De heer Korver (op de knieën) houdt er het oog op of alles naar wens verloopt.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOOBT - In het Huis in het Kostverloren zijn ze er dol
enthousiast over. Het is dan ook een spel voor jong en oud en
dan spreken we over Koersbal. Koersbal is een plezierige sport
dat zowel binnen als buiten kan worden beoefend. Voor het
spelen binnenshuis is een viltmat van 8 x 2 meter en een set
ZANDVOOBT - De zaalvoetbalteams waren ook de afgelopen week vrij goed op dreef.
Keur Glas/ZVN herstelde zich
Van een eerder die week geleden nederlaag door met 3-1 te
winnen van HD Lanser. Nihot
speelde een gave partij zaalVoetbal tegen Aurora en won
liet 3-4, alleen Scandals moest
liet een nederlaag genoegen
lemen. De uitwedstrijd tegen
Boko Stars ging met ruim verschil verloren, 10-5.
In de eerste helft kon Keur
^las/ZVN maar niet in het ritme ko. Er werd in een te traag tempo
Sespeeld
en de passes waren vaak
D
>inauwkeurig. Ook HD Lanser
niet tot groots zaalvoetbal,

profiteerde TZB knap van. Men gneri
lopende aanvallen werden c!e Bi" • i
wijkers onder vuur genomen ei, i:ji
het KIC zeer moeilijk gemaakt. één daarvan kon William RubeiniK
Technisch voetbalden de Zandvoor- TZB op een 0-1 voorsprong xi-tu n
ters veel beter met bovendien een Wat KIC ook nog probeerde (ie ]y.<r.
uitstekende inzet. In de eerste helft gasten gaven de voorsprong ni' L
hielden de teams elkaar in even- meer uit handen en behaalden < . j
zeer verdiende overwinning
wicht, 0-0.
Stand- SVY 12-18, Spaarm-vou-: ,
In de tweede helft drong KIC wel
aan doch de TZB verdediging had er 14-18, DSK 13-17, Vogelenzang l: r,,
goed het oog in. KIC dat moest win- KIC 15-16, Schalkwijk 14-15, BS\ï !
nen om kandidaat te blijven voor de 14, DSC '74 15-13, VVH 15 11, LH ;
titel ging te gehaast spelen en daar 12-9, TZB 14-4.

Knappe zege TZB

doch kreeg enige kansen die door
een geconcentreerd keepende Wim
van der Kuyl onschadelijk werden
gemaakt. Tot in de 23e minuut bleef
de stand dubbelblank, maar toen
schoot een verdediger van HD Lanser de bal in paniek weg en tot ieders
verbazing verdween deze met een
fraaie boog over de Zandvoortse
doelman Van der Kuyl, 0-1.
In de tweede helft schroefden de
Zandvoorters het tempo op en werd
HD Lanser met de rug tegen de
muur gezet. Dat resulteerde in de 6e
minuut in de gelijkmaker door Marcel Schoorl, nadat Jan Hein Carree
op knappe wijze een verdediger en
de keeper had uitgespeeld. In de 9e

sprong, die in het begin van de set
was opgebouwd, werd bijna nog uit
handen gegeven, maar Sporting
hield stand, 15-13. In de vierde set
leek het alsof Sporting OSS al haar
kruit verschoten had. Simpel spelend en goed verdedigend wist
Roda'23 een ruime voorsprong te nemen, die niet meer weggegeven
werd, 7-15.
Daarentegen liet Sporting dames 2
een heel ander wedstrijdbeeld zien.
Wie langs de kant stond, moest vol
ongeloof gekeken hebben. Drie meter smashes, korte set-ups, cross geslagen ballen, alsof het niks was. Invalster Riet Vossen speelde een grote rol in dit geheel. Ook tegenpartij
die Raeckse 5 staarde met grote ogen
naar dit machtsvertoon. De 3-0 overwinning in een recordtijd was dan
ook geen verrassing.
De topper in de tweede klasse ging
tussen koploper SBY l en het derde
dames team van Sporting, die op de
tweede plaats staan. Het breekpunt
in deze wedstrijd lag al in de eerste
set, toen Sporting een 13-10 voorsprong niet om kon zetten in winst.
In een zenuwslopende eindfase wist
SBY met 15-17 de set naar zich toe te
halen. Het Umuidense team dat
hoofdzakelijk uit routiniers bestaat,
profiteerde van de terugval van
Sporting in de tweede set, 9-15. Het

Erna van Rhee 3, Janna ter Wolbeek
2, Janneke de Reus l, Riny Cappel 1.
De stand: Onze Gezellen 13-21,
KIC 13-20, ZVM 12-19, Concordia
Haarlem 12-16, TYBB 13-13, HBC 1311, HVH 11-8, Blinkert 12-3, Nieuw
Vennep 13-1.

Heren

Foto: Bram Stijnen

inbrengen van Vanessa Kok in de
derde set zorgde voor een opleving.
Goed verdedigend werd een 9-12 achterstand omgezet in een 15-13 setwinst. Het bleef echter bij die ene
setwinst. Met veel tactische ballen
ontregelde SBY de verdediging van
Sporting volledig. Via 0-7 liep SBY
uit tot 1-15.
Sporting OSS 4 is op de weg terug.
HSVC 4 bleek een gelijkwaardige tegenstander, wat een leuke wedstrijd
opleverde. Wanneer het serveren
wat beter verzorgd was geweest, had
een overwinning tot de mogelijkheid
behoort. Het vijfde team van Sporting had weinig kijk op het gevarieerde volleybal van HSVC 3, alhoewel
Sporting in de laatste set goed tegenstand bood.

Een derde plaats it> het echter wel
waarbij de teams uit Velsen en
Nieuw Vennep gewoon betere scores
maakten. In de tal'eltenmscompetitic spelen steeds teams van drie spelers tegen elkaar (negen wedstrijden) plus één dubbel waardoor er in
totaal 10 wedstrijdpunten te verdienen zijn. In de afgelopen vier wedstrijden heeft dat eerste team 24 punten vergaard. Hoppe, ter Heijden, en

ex-jeugdspeler David Augustm zullen morgen de strijd aanbinden tegen het Haarlemse Te Zaanen. Het
tweede herenteam met Ploris Wiesman, Frits van Varik en Ringo Lau
staan met 29 punten ongeslagen bovenaan in hun poule en maken zeker
aanspraak op promotie naar de vierde klas.
Het 10e team van Onkyo leverde
vorige week geen enkel probleem op
want dit Haarlemse team werd met
8-2 verlies naar huis gestuurd. Komende week zal de strijd tegen het
voormalige Droste-team (nu Dutch
Chocolat) geen enkele probleem mogen opleveren, want deze tegenstanders staan op de laatste plaats. De
herenteams 3, 4 en 5 blijven redelijk
goed in de race en schommelen rond
de 4e plaats in hun poules.

Jeugdteams
In de vierde klas junioren scoren
de teams 2 en 4 het allerhoogst en
staan beide op een riante eerste
plaats. Het tweede team met Ewout
van Duyn, Marco Molenaar en Miri-

Kunstzwemsters in finale NJK

AMERSFOORT/ZANDVOORT - De kunstzwemsters
van de Zandvoortse Zwem &
Poloclub de Zeeschuimers zijn
er niet echt in geslaagd de top
van het Nederlandse kunstzwemmen te bereiken. Geen
medailles dus. Maar de negen
besten van Noord-Holland waren wellicht té gespannen om
juist die topdrie van Nederland
te bereiken. Anouk Noordervliet kwam in haar leef tij dsgroep onder 15 nog het hoogst,
scoorde in de techniek een 7e
plaats en noteerde voor haar
Aspiranten
solo 126.43 wat goed was voor
Beide adspirantenteams verloren een toch schitterende zesde
hun wedstrijd. De lange SBY meisjes plaats in de finale.
gebruikten hun lengte goed aan het
net, waardoor de verdediging van het
mix-team het erg moeilijk had. Technisch goed spelend pakte Sporting
nog wel de eerste set, maar het antwoord van SBY liet niet lang op zich
wachten, 9-15 en 12-15. De meisjes
waren kansloos tegen HSVC K. Gedurende de gehele wedstrijd had
HSVC een duidelijk overwicht.
Bram Stijnen

am (won afgelopen zaterdag haar ;;[
lereerste wedstrijd) Stokman ;:KI
ken korte metten met allo te»ens';u
ders tot nu toe. Zaterdag ununoi- i
zij in Hoofddorp het sterke ï(T<
team, dat hen nog een vor>t '•- i
dwarszetten. Het vierde team nu r
Anthony Bakker, Geert Kunemnn <' r i
Martijn Wijsman overv/onnrn • ;•
geest met 8-2 en spelen zntcrdai; l <
gen het zwakkere Heemskerk HL r
derde team met Emiel Waaning, i' >
de Graaf en Nico Ekema kw;iim -i
nog niet tot een echt positieve scoi •
maar blijft optimistisch. Het oer si o
juniorenteam van Unicum, gepnmoveerd naar de 2n klasse, heff' hi '
erg zwaar en moest de eerste tiniwedstrijden tegen steeds weer een
verhesstand aankijken, afgelop-Mi
zaterdag wonnen Erik Stokman. Ko
bert ter Heijden en Joost Wiesman
echter hun eerste wedstrijd met 6 -i,
waarbij Enk Stokman als enige nu.;
steeds geen enkele partij heeft moeten prijsgeven. Zaterdag gaat 'ie
strijd tegen het hooggenotertr''
Haarlemse GTTC/Tijbb-team.

vliet waar zij zelfs hogere techniekpunten scoorde. Samen met Saskia
Wester haalde zij net aan een plaatsje in de finale en zwommen zij een
zeer goed duet, waarvoor zij toch aan
de lage kant werden gewaardeerd.
Maar ja, zij moesten ook als eersten
hun duet-finale zwemmen en dat is
beslist niet de beste start. Een 8e
plaats in een zeer zware duet-finale
is echter voor de Zeeschuimers een
goede notering als er in totaal
slechts 7 (van de 16 deelnemende
verenigingen) tot de finale doordringen.
De allerjongsten van de Zeeschuimers kwamen tijdens deze N.J.K. eigenlijk niet zo goed uit de verf. Vooral Sandra Dijkzeul kon haar hoge
techniekscore tijdens eerdere wedstrijden in het seizoen (zelfs 3e van
Nederland) tijdens deze JeugdkamHet groepsnummer in deze leef- pioenschappen niet evenaren of vertijdsklasse kwam als achtste en laat- beteren. Een zeventiende plaats met
ste in de finale (zij passeerden daar- 31.23 pnt. was te laag voor een plaats
bij notabene de ploeg van de Meeu- in de finale waarvoor tenminste 33
wen Diemen) maar kwamen echter punten gezwommen moesten worin deze finale met hun muziek-uit- den. Kunstzwemvereniging De Dolvoering definitief op de achtste fijn uit Amsterdam was de absolute
plaats. Ook in de leeftijdsgroep on- topper van deze Nederlandse Jeugdder 17 jaar acteerde Anouk Noorder- kampioenschappen gevolgd door

kunstzwemveremging NZC'21 u't
Nijmegen.
Een prima derde paats was er voer
het Hoofddorpse ZPCH dat voor het
eerst in de prijzen viel en vijf medai'les verdiende. Met zulke sterkt
kunstzwemverenigingen m de buurt
is dat een extra stimulans voor de
kunstzwemsters van de Zeeschuimers er nog eens extra „tegen aan" te
gaan. In ieder geval komen bij 'Je
Nationale Kampioenschappen Senioren in Amsterdam op 12 en 13
maart ook weer kunstzwemsters
van de Zeeschuimers aan de start.
Uitslagen: onder 17 jaar: techniek,
18 Anouk Noordervliet 66.17 pnt., 29
Saskia Wester 63.12; duet Anouk
Noordervliet/Saskia Wester 8e met
127.645; onder 15 jaar: techniek, 7.
Anouk Noordervliet 62.83, 41. Lmdn
Paap 53.43, 45. Annerose Abbencs
53.03, 53. Sylvia Mettes 52.03, 57. Ditte Valk 51.56; solo 6. Anouk Noordervliet 126.43; ploeg 8. Anouk Noordervliet, Linda Paap, Annerose Atabenes, Sylvia Mettes, Ditte Valk
108.276; onder 12 jaar: 17. Sandra
Dijkzeul 31.23, 46. Vanessa Noordervliet 27.56, 60. Resi Abbenes 25.18
pnt.

toeslaan en zich dus zullen handhaven. Tegen KIC moest ZVM, door de
vele blessures, opnieuw met een gewrjzigd team aantreden. Vooral in de
eerste helft was dat merkbaar toen
duidelijk gezocht werd naar het ritme. In die eerste helft liep ZVM een
6-11 achterstand op. Na de pauze
vlotte het veel beter bij ZVM. De
Zandvoorters wisten elkaar beter te
vinden en de achterstand werd geheel weggewerkt. Vijf minuten voor
het einde kwam ZVM voor het eerst
op een voorsprong (17-16). De inhaalrace had echter veel kracht gekost en KIC kon in de spannende
slotfase de winst binnenhalen met
18-20.

Na de nederlaag tegen KIC wordt
de situatie voor ZVM er uiterst preDoelpunten ZVM: Peter Pennings
cair, doch coach Hans Loenen ge- 4, Joost Berkhout 4, Ernst Pehle 4,
looft er vast in dat de Zandvoorters Dirk Berkhout 2, Hans Moll 2, Wilin de laatste drie wedstrijden zullen lem Pijper 2.

ballen voldoende. Hierdoor is het spel zeer geschikt voor verenigingen, buurthuizen en bejaardentehuizen. Het is de bedoeling
dat de grote ballen zo dicht mogelijk bij een klein balletje
worden gedeponeerd.
De animator om dit spel in het Huis in het Kostverloren (HIK)
op te zetten is oud sporthalbeheerder de heer Korver. Hij is nog
volop actief in het Zandvoortse sportgebeuren en komt regelmatig in het HIK waar zijn vader woonachtig is. „Ik werd een beetje
bekend in het huis en zei tegen de directrice, dat ik best wilde
koersballen met de bewoners", stelt Korver. „Nadat een proef
werd gedaan bleek het dermate aan te slaan dat besloten werd
dit verder uit te bouwen. Het werd erg enthousiast ontvangen en
nu doen zo'n achttien bewoners het leuke spel. Diverse doktoren
zagen dat de bejaarden bezig waren en staan er volkomen achter.
Het is goed voor de spieren en lichamelijk zijn zij lekker bezig.
Ik vind het erg leuk om daarbij te helpen en elke dinsdagmiddag
zijn we twee uur bezig."
In het Huis in het Kostverloren kunnen alleen de bewoners
deelnemen aan het koersbal maar voor geïnteresseerden bestaat
er de mogelijkheid deze sport eveneens te beoefenen. Die mogelijkheid is er voor 55 plussers en wel in de sporthal Pellikaan
waar onder leiding van Ali Effern op donderdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur de koersbal geworpen kan worden.

minuut kon Keur Glas eindelijk de
leiding nemen, toen de zeer attent
spelende Bert van Staveren een foutieve terugspeelbal onderschepte en
deze met de punt van zijn schoen
langs de keeper in het doel tikte, 2-1.
De Zandvoorters bleven voortdurend in de aanval maar hadden weinig geluk met schoten van Frans
Post en Jack Goedegebuure die net
naast het doel verdwenen. Tijdens
de spaarzame momenten dat HD
Lanser gevaarlijk kon worden stond
Wim van der Kuyl steeds op de goede plaats. Desondanks duurde het
toch tot de allerlaatste minuut voordat Keur Glas de zege veilig kon stellen. Een snelle spelhervatting van

Wim van der Kuyl bracht de bal bij
Robin Koopman die in één keer
doortikte op Bert van Staveren, die
eerst de doelman passeerde met een
fraaie lob en toen de bal in het verlaten doel kopte, 3-1.

Nihot
Nihot speelde een prima zaalvoetbalwedstrijd tegen Aurora en kwam
na 4 minuten spelen op een 1-0 voorsprong door Dennis Keuning. Al snel
werd het 2-0 toen Dennis Keuning
een fout van de Aurora-doelman afstrafte. De Zandvoorters verslapten
even en Aurora maakte daar dankbaar gebruik van en zette de zaken
weer in evenwicht. 2-2. Nihot schrok

© De Zeeschuimers-kunstzwemploeg vlak voor hun uitvoering in Amersfoort.
V.l.n.r.: Ditte Valk, Sylvia Mettes, Anouk Noordervliet, Annerose Abbenes en Linda Paap.

Zandvoortmeenwen behaalt remise
HAARLEM - Ondanks de
vele regenval ging de voetbalwedstrijd tussen Ripperda en
Zandvoortmeeuwen toch door.
Het veld was prima bespeelbaar en Zandvoortmeeuwen
kwam goed voor de dag door
een belangrijk punt weg te slepen, 0-0.
De winterstop heeft niet kunnen
voorkomen dat Zandvoortmeeuwen
met ontzettend veel blessures zit en
tenauwernood een elftal op de been
kon krijgen. Het tweede team was
zondag afgelast en daardoor kon er
een team gevormd worden dat bijzonder hard werkte en zeer verdiend
Ripperda op een gelijkspel hield. De
Haarlemmers kregen slechts een

wakker en toonde toen weer het priina zaalvoetbal waaruit Bas Heino,
na een fraaie pass van Henry MarcelIe, kon scoren, 3-2. Kort voor de pauze moest doelman Jaap Bloem voor
twee minuten naar de kant door het
veroorzaken van een handsbal. De
aan Aurora toegekende strafschop
werd door Dennis Keuning fraai gestopt.
In de tweede helft balde Nihot
weer als vanouds en controleerde
volledig de wedstrijd. Met hard werken en hel koppie er bijhouden werd
Aurora teruggedrongen en het was
jammer dat niet meer afstand werd
genomen. Geheel onverwachts en tegen de verhouding in kwam Aurora

mogelijkheid in de eerste helft maar
de betrouwbaar optredende Willem
van der Kuyl redde. De beste kansen
waren nog voor de Zandvoorters en
na een gave één-twee-combinatie
tussen Hans Deelstra en Jos van der
Mey verscheen laatstgenoemde in
kansrijke positie, doch de Ripperdadoelman greep in.
Ook in de tweede helft had Zandvoortmeeuwen het betere van het
spel en vooral door het stuwende
werk van uitblinker Jos van der Mey
bleef de nul gehandhaafd. Ripperda
perste er wel een openingsoffensiei
uit doch gevaar leverde dat met op
De Zandvoortse defensie sloot nu
wel uitstekend en gaf geen kansen
meer weg. Jos van der Mey probeerde het, maar had geen geluk met de
afwerking.

toch op een 3-3 stand toen niet goed
werd uitverdedigd. Nihot zette aan
voor een slotoffensief en met nog
ruim één minuut te gaan scoorde
uitblinker Bas Heino de verdiende
winnende treffer, 3-4. Twee punten
rijker keerden de Zandvoorters tevreden huiswaarts.

Scandals
Scandals had het zeer moeilijk in
de strijd tegen het sterke Boko
Stars. In de beginfase bleken de
Zandvoorters niet onder te doen
voor Boko Stars doch toen na tien
minuten het eerste doelpunt viel was
Scandals geheel van slag. In vijf mi'nuten was het elke minuut raak en

BASKETBAL
Zaterdag: 18.00 uur Lions hn • i
Fl. Heiloo~in de Pelhkaanhnl
18.00 uur Lions danip^ Akncie-- "•
de Pellikaanhal
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoo;'
Pellikaansporthal: 18 00 uur Zar.
voort 75 B jun.-Meervogels, 18 3(1 in
Zandvoortmeeuwen B jun -HBC' '
19.00 uur Zandvoort '75 2-RCH '2 c
mes; 1945 uur Zandvoort ' 7 5 ( ~ l i ,
Maritime, 20.40 uur Zaml\v
Noord 2-Concordia 2; 21."5 ;n
Zandvoortmeeuwen 2-TZB ?. 2 ' '
uur Zandvoortmeeuwen 5 Z^n
voort Noord 5.
Maandagavond m de Pellikaanh.
20.45 uurNihot L.-L. Anderson. 21
uur Cecils 2-HBC 2: 22 20 uur Zanvoort Noord 4-SIZO 3
Scandals keek tegen een onoverix'i
melijke 6-0 achteistand aan De ba-I
gasten probeerden de schilde te H i
stellen en door doelpunten van l!;'-vSchmidt. Marcel Looyer en Pim v.i:i
Dord ging de rust met (5-3 in.
In het tweede gedeelte heott H ( \-'
dals er van alles aan gedaan IK '.
meer van de achterstand at U' X.ir
gen. Boko Stars het het zo ver nic'
komen en kon vanuit een gp^io;e:i
defensie heerlijk op de counter spe
len. Met fraaie combinaties word
Scandals vaak uiteengespeeld. Aanvallend schiepen de Zandvoort evs
zich voldoende kansen doch sleehU
tweemaal kon de Boko Stars due!
man verrast worden. Boko Stars
zorgde eveneens voor een aantal
fraaie treffers. Door de Zamlvoortt-e
treffers van Marcel Looijer en Ge
rard Timmers werd de necierlaay
nog enigszins dragelijk, 10-.")
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Hotel-Restaurant „Queenïe
PRONK ZITTING
van het Hof der Zott?eid
Dinsdag 16 februari 1988

B
OUVERTURE:
ONTVANGST:

door de blaa&xapel VRIONEL uit Bacleshouvedorf
Prins der prinsen en het gehele vorstendom me
president en adjudanten

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
SiJEO PAAI K'iYA
(geroosterd" varXens!:rcbfcet|es, e^n
bekend CAN CUNCES gerecht)
BA8I PANGArtG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)
BABI PANGAN3 A LA HONIG KOW
(geroosterd maqer vlees met
champignons in ?f>er scii^rpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd spoenvarfcen,
lekker ' nappcrig met aoarte ssus,
een bukend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ket|ap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CKA SIJEQ
(geroosterd mager vtees oo originele
CAWONESE wijze bereid met"
p kante saus)
TJA? TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure saus, een bekend
CANTONEES gerecht)
KA LEE KA!
(geroosterde kip nr>3t kenesaus)

Boeren Hof Kapel o i v Boer Schoonderwolf
Didi en Joyce bali act
Huldiging
BlaaskfipeS
Harry GC Uilebuilebur met een ode .(ƒ$ƒ~?
aan de Weissensae deel II
Boerenhofkapel
Euu' redenaar
In'eimezzo vagebond clownesque
Mane Kran/ele 1 aus V/ien an das
Gcflugel. Jeder kann mitsingen
Huldiging
Blaaskape! Vr.onel
Uit Ierland Paul Litile met Barrel
Ju-npmg
Finale ± 1.00 uui 's nachts
Tijdens de show wordt een mtgebre.d bitterga-TURiur geserveerd
alsmede om ± 22.00 uur een

BUFFET BOURGUIGNON
Aanvang 20.00 uur. Prijs per persoon f 47,50 exclusief drankjes.

NIET GECOSTÜMEERD TENUE DE VILLE * * * * * * * * TENUE DE SOIREE

Voor tafelreservering gelieve u te telefoneren nummer
02507-13599 en vraagt u dan naar
dhr. Boudewijn Duivenvoorden,
chef Spektakel.

10 KIP SfiALAKA

11

Gediplomeerde

PBDICURE

CR3GISTCRIJ

|

(geroosterde kip met samoalsaus)
YiN YO-JWG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gagntóe k'psaté met pindasaus)

12 FOE YONG H Al
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13 PO LOU KLA!
(stukjes kio met ananas m heerlijke
kippesaus)
14 YU KWO KAI T'iHG
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15 SJI TJAP KAi
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden Een bekend CANTONEES
gerecht)
16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)
17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk m tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)
18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SA?«?-SIN wilt bestelten, dan eerst de
naam SAPfl-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-S!N-gerechten zijn met 2 x witte rijst"'
l p.v witte njst is nasi of bami ook
rr-ogsiijk. Sea-ica van de zaak!
Gorechten mot mtehoen oJ
Chirtssa bami
/ 4 50

irekt Afdrukken!
'n Pico Prmt-aktie waar u uw financiële voordeel uit kunt halen.
Hoe? Heel eenvoudig. Ga met uw fotorolletje naar ons toe.
En laat het ontwikkelen én direkt afdrukken. Dan krijgt u van ons
2,50 korting op de ontwikkelprijs. Geldt niet voor zwart/wit werk.
8Jw Pico Print fof o-deder:

J. Lissenberg,
Kaftasfraat 9r f e!. 12151.
Kom &. Profiteer ervan!

's maanaags gesloten

Indisch

BOUWMAN

ij|f2i Hertssfes'i SS/hoek Zeestraat'
v v
y ^ Zandvcort Tel. 17897

Oranjestr 7 - Zandvoort
Te! 02507-12327
U.'; adres voor

Deze aktie is geldig van 15 februari t/m 12 maart 'i

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S. KNIE- en

Tel. 19632

ENKELSTUKKEN
OOK NA^R MAAT

\if^

4;^ L'V
Als u in principe "in" bent oor -vi, Volkswagen
Polo, kunt u zich nu helemaal van uw J'mste kant laten
zien. Met de nieuwe Polo Fox
Dat is namelijk'n Polo die u s^nHajrd v - t l «xt'-a's
biedt, terwijl u dit aan de prijs rauv,tli|!'S me'ki
Om u een idee te geve ce Fe > l> h rondom
groen warmtewerend glas. Spcc
(modieus ruitdessin). Een rnnnelcc nsco handig^ portierbakken. Intervalschakelaar op de nntrv iss^r 0 ; voor.

& RfO

liHrs^ b4..%,irp

W lire sierstnps in de voor- en cchteib mipr < L -clusieve
wieldoppen en type-aanduiding achterop
De FOA oiedt u veidei a uic jUicn uio Je gewonc Polo a zo compleet maken
Zoals 'n neerklapbareocht^rbnn- ' 'ooMsteunen.
Achte'-ruitewisser met interval Tra p l T verstelbare
stoelen. En natuurlijk onafhanU iii ^ v . i Ljjnanainn mei
zelfcorriaerende stuurinnchnng I\O( u cnitri'ciifc met
k r eukelzones voor en achter Eiek'ro'iischt. onrstekina. .

Kortom, in de nieuwe Polo Fox komt u werkelijk
niets te kort. Vooral ook niet, omdat liet'n Volkswagen is
Dus een auto met 'n onberispelijk weggediag.
'n Lange levensduur Lage onderhoudskosten. Een hoge
restwaarde. En 'n auto met een uitgesproken hekel aan
onverwacht garagebezoek.
Vanzelf spiekend krijgt u ook op de Polo Fox l jaar
garant!0, 3 jaai lakgarantie en 6 jaar cairosseriegaiantie teqen doorroesten van binnenuit.

Was 't dus al slim om een gewone Polo te kope
met de komst van de Polo Fox is 't zeker zaak om er a
de kippen bij te zijn.
De Polo Fox is leverbaar in 'n 3-deurs uitvoering e
in 'n Coupe-uitvoering met drie motorvarianten,
waaronder een diesel. Bij de Volkswagendealer of vi
020-867351 kunt u meer informatie inwinnei1

i BTW <-n latulysator, exclusief aflevi nngskosten Wijzigingen voorbehouden

h^ft-M
>
rf

\ *'"?
^ t

m
,v.i

Burg. van Aüpihsnstraat 1

kswagen.Wie anders
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Zandvoort vier
groots opgezette carnavaSsviermg

1963-1964

ZANDVOORT - Zandvoort straat wordt na clo optocht oekenrt kol s, (l.inst>ro( ]) ManiLc
is weer omgedoopt in 'Scharre- gemaakt en nog diezelfde nndd.iL; Lundnioiei en d< 1) 'ereii
door De Schiu reko'jnon H'irdn'olcns rx , n 's / ,*,
gat' en morgenavond gaat het versierd
de optocht op de Pnn.v'ssry < _• du l ' M i i o i ' i . f i ' K-est l o r d l \
bruisende carnavalsfeest weer Aan
nomen drie m u / K ' U k i r i )
S n a C ' l t b 71|P. ; ' i " ' J C ) _ J i U
van start. Dit jaar wordt het enbusweg,
sen en een boerenkapel u<vl 71< i 'i,
Maandap.r, c KI /ijii l •(
feest grootser dan ooit, kan stellen hiervoor begint om l,'! .«) ir . noppen
ei O' Srb;>:: \ .
men wel stellen, want het proOok de kinderen kunnen Ir.ci. '., Xieu'v Un 1 . um a.mvu .'.v
' u i < l i t''!] U U i l K b l ] ' M ; : < _ '
i
gramma is zeer uitgebreid en deelnemen. Hun deelnam' '. .
ontvangen zij bij hot feeMp.'i'
uitermate goed verzorgd door waar
zich ook dejmy bevindt, on.' '
De Schuimkoppen en De bekijken
wie zich hel inooisi . u t j
Scharrekoppen. Het program- verkleed. Na afloop van de ,\><n '
ma in de feesttent, dat door De is er voor hun een ludiek r.p 1 " d.
Scharrekoppen is georgani- m het feestpaleis, van Henk i ; i . '
seerd, zal beslist een van de met zijn programma Tc.eu i 'tr, :)
reet daarna vindt de p n i ^ u i ' ; ! •
hoogtepunten worden.
De carnavalsviering begint mor- plaats voor de mooiste kit < u,' u • i \'. ent t \ . o . d ' is
A

Deze foto Is tijdens het schooljaar 1963-1964 genomen van de toenmalige derde klas van de Hannie Schaftschool. De foto is Ingezonden
door M. Visser-Zwemmer.
De klas bestond uit:
Vierde rij (v.l.n.r.): Mieneke Koning, Marjo Blom, Donald ?, Helena
Lannooye, Hllleke Bakker, Evelien de Léon, Marton Koopman, José
Elferink, Kyra Hoogervorst, Yvette Busken. Rika Paap. onb.

Derde rij: Jan Groeneweg, Richard Feye, Johnnie Joachim, Marianne Zwemmer, Joke Bol, Hans Boskamp, Loekie Keizer, Arthur
Goll, Koen Arends, Wijnands ?, Hans Vlaanderen.
Tweede rij: Eric Kistemaker, Albert v.d. Moolen, Paul van Gennip,
mej. Douwes, Mieke Verzeijlberg, Ellen Assenbroek, Hyke Tebbenhof, onb., Dirk Koper en Rene Sprenkelink.
Voorste rij: Chris Dalmeijer, Albert Jan Bannink, Dick Hennink,
Jurriaan Krot, Hidde v.d. Bos, Rob Smit, Rob Wardenier, onb.

Burgemeester wijst bezwaren
tegen feesttent van de hand
ZANDVOORT - Exact twin- ook niet deelnemen aan de optocht
tig jaar geleden is het, dat in of andere onderdelen van het feest.
Bobo Duivenvoorden is een van de
Zandvoort de eerste carnaval- initiatiefnemers.
Deze oud-Prins
sprins werd benoemd, Prins uit de jaren 1979,1980
en 1981 draagt
Doerack I, een ambt dat be- het carnaval nog steeds
een warm
kleed werd door Edo van Tette- hart toe, maar kan door drukke
rode. Sinds die tijd van 'Duys- werkzaamheden niet meer als zodater-Scharr' zijn tal van Prin- nig actief zijn. Maar het leek hem
leuk, toch nog met de oud-Prinsen de revue gepasseerd. Om wel
samen te komen, zij het dan niet
hen de gelegenheid te geven, sen
gecostumeerd, maar wél in 'gepaste'
het carnaval gezamenlijk nog kleding. Dinsdag 16 februari is het
eens dunnetjes over te doen, is zover, tijdens een 'Pronkzitting' in
nu onlangs de Federatie Oud- het hoofdkwartier, Restaurant
-Prinsen, F.O.P., opgericht. Queenie, dat voor deze gelegenheid
De F.O.P. wil de oud-kopstukken is omgedoopt tot Hof der Zotheid.
uit het twintig-jarig Zandvoortse
De F.O.P. is ook van plan een
carnavalsleven in één instituut ver- nieuwe traditie in het leven te roeenigen. Of de leden nu afkomstig pen, de uitreiking van de Zandzijn van Duysterghast, De Scharre- voortse Zilveren Kockel, aan een
koppen, de oude vereniging De bekende Nederlander die Zandvoort
Noorderlingen of De Schuimkop- een warm hart toe draagt. De onderpen, de F.O.P. staat voor iedereen scheiding is genoemd naar de Kocopen. Voor zowel oud-Prinsen, kel, een zogenaamd met uitsterven
Grootvorsten, adjudanten als voor bedreigde schelp, m 1986 onderwerp
Presidenten.
van de l april-grap van het NatioDe F.O.P. wil de bestaande vereni- naal l April Genootschap. Voor de
gingen op geen enkele wijze concur- gevonden schelpen, die de gewoonte
rentie aandoen en zich ook niet bo- zouden hebben, op de zeebodem
ven het huidige carnavalsgebeuren gouden voorwerpen bijeen te garen,
verheffen. Zo zal men bijvoorbeeld was een vindersloon uitgeloofd.

ZANDVOORT - Vanmorgen
is in het Raadhuis burgemeester Machielsen en de dijkgraaf
van het Hoogheemraadschap,
ir. E.H. Baron, het convenant
getekend, inzake de rioolwaterafvoer van Zandvoort naar
Haarlem. Op grond van deze
overeenkomst zullen beide
zorg dragen voor de aanleg van
een gemaal en een transportleicüng tussen de rioolwater-zuiveringsinstallatie Zandvoort
en het rioolstelsel van Haarlem.
Tevens wordt ook gezorg voor het
saneren van de verzinkvijvers in het
binnenterrein van het circuit. Na reahsermg van deze werken hoeft het
Zandvoortse effluent, gezuiverd rioolwater, niet langer in de duinen te
worden geïnfiltreerd. Na een extra
zuivering in Haarlem wordt dit in
het vervolg op open water geloosd,
zoals overal in Nederland het geval
is.
Met de ondertekening is een eind
gekomen aan een jarenlang geschil
tussen de gemeente en de provincie

Noord-Holland over de kostenverdeling van het project. De totale kosten
zijn geraamd op ƒ6.560.000,-, waarover de provincie een subsidie heeft
toegekend van ƒ600.000,-, minder
dan het bedrag waarvoor Zandvoort
altijd heeft gepleit. Een beroep tegen
de ontheffing, door de gemeente ingediend bij de afdeling Rechtspraak
van de Raad van State, werd in oktober verworpen. Over de noodzaak
hebben beide nooit van mening verschild.
Het uiteindelijke plan is opgesteld
door een ambtelijke werkgroep,
waarin diverse instanties vertegenwoordigd waren: de gemeente Zandvoort, provincie Noord-Holland,
Hoogheemraadschap van Rijnland,
de belanghebbende waterleidingbedrijven, de rijksinspectie voor de
Volksgezondheid en milieuhygiëne
en de gemeenten Haarlem en Bloemendaal.
Naar verwachting zullen het effluentgemaal en de persleiding begin
1989 in gebruik kunnen worden genomen. De sanering van de effluentvijvers zal plaatsvinden in relatie tot
de realisering van het accommodatieplan voor het circuit en in ieder
geval 1991 moeten zijn afgerond.

bezuiniging politiekorps
VERVOLG VAN VOORPAGINA

en genoemde actiepunten. 'De bedrijfsvoering wordt hier met name
beperkt bij het onvoorspelbare
werkaanbod', aldus Menkhorst.
De resterende bezuiniging van
/ 210.000,- moet gevonden worden in
een vermindering met 3,5 formatieplaatsen, wat op dit ogenblik in feite
al gerealiseerd is door natuurlijke
afvloeiing. Deze vermindering, waarvan drie plaatsen ingeleverd moeten
worden door de Algemene Dienst en
een halve door de receptie, zijn niet
meer opgevuld in afwachting van het
al dan niet ontvangen van de gemeentelijke uitkering.
Vnnr lipt CDA is het politiekorps
een 'heilige koe' en moet dan ook
zeker financieel gesteund worden.
De materiële bezuiniging kan nog,
volgens deze partij, maar daarmee is
het dan ook 'basta'. De overige partijen blijven merendeels vasthouden
aan de 'nullijn', maar stellen een definitieve beslissing uit tot tijdens de
discussie over de voorjaarsnota.
Kuijken (PvdA) hecht nog het meest

aan de nullijn, omdat de subsidie
niet opgevangen kan worden vanuit
een andere inkomstenbron. Hij is
wel geneigd, in het najaar, indien de
financiële situatie van Zandvoort
wat duidelijker is, de situatie opnieuw te bezien. GBZ-raadslid Flieringa pleitte voor minimum basispakketten voor de politie en gemeentediensten, waarna een eventueel
overschot weer verdeeld kan worden. Volgens VVD-fractievoorzitter
Methorst moet bij de discussie ook
de onkosten van de reservepolitie
betrokken worden. Vooral nu blijkt
dat de politiekosten voor evenementen niet doorberekend kunnen worden. Sandbergen, D'66, pleitte voor
een principiële discussie: 'Vasthouden aan de toeristische activiteiten
of een meer terughoudend beleid
voeren'. In het laatste geval kan hij
zich wel vinden in de 'nullijn'.
Burgemeester Machielsen wees de
raadsleden op hun taak, op te komen
voor de belangen van de burgers, en
dus ook voor hun veiligheid. Hanteren van de nullijn is volgens hem
'van de gekke'.

ZANDVOORT - Klachten
van bewoners tegen de carnavalstent die dit weekend nabij
de Prinsesseweg wordt geplaatst, zijn gistermiddag door
burgemeester Machielsen van
de hand gewezen. De bezwaarmakers overwogen een AROBprocedure te starten om het
plaatsen van de tent te laten
verbieden, maar uiteindelijk
zagen zij hier van af.

politie er zou worden ingezet, weigerde Machielsen te antwoorden,
verwijzend naar zijn eigen verantwoordelijkheid. 'Ik zorg voor voldoende politiebewaking'.
Machielsen toonde zich welwillend door af te spreken, dat men na
het feest bij elkaar zou komen, om
de eventuele gevolgen te bespreken
en te bezien of de bezwaren terecht
waren. 'Laat de praktijk dat maar
uitwijzen', aldus de burgemeester.
Dit overleg vindt plaats op donderdag 18 februari. De woordvoerder
De bezwaren spitsten zich toe op legde zich neer bij de afwijzing, zij
drie punten: er was geen overleg ge- het onder protest.
weest met de buurtbewoners, er waren geen alternatieve locaties genoemd en carnavalsvereniging De
Scharrekoppen zou elke verantwoordelijkheid voor opgelopen
schade van de hand wijzen. Dit laatste werd weerlegd met de mededeling, dat de vereniging een WA-verzekering heeft afgesloten. Deze verzekering dekt schade, waarvan aantoonbaar is dat deze is opgelopen
door de aanwezigheid van de carnavalstent.
In tegenstelling tot de heer Stiekel,
woordvoerder van de bezwaarmakers, had burgemeester Machielsen
een goed woordje over voor de opzet
van het carnavalsfeest. Volgens hem
is de bewaking optimaal en is er geen
sprake van een verhoogd risico. Een
autospiegel kan ook normaal in het
weekend vernield worden. Hij vond
de klachten dan ook overtrokken en
was van mening dat men niet bij elke
gebeurtenis als deze, de vinger óp
moet steken.
Op de vraag van Stiekel, hoeveel

middag is om ongeveer 1 7 1 ' . i
gelopen.
Zondagavond start LI om " i '
uur opnieuw een groots feest . :] i
tent, met onder andere de !v V i \
popgroep V.O F. De Kunst Y< i
nemen hieraan deel De Dein.,;.

genavond, vrijdag 12 februari, met
de gebruikelijke kroegentocht. De
Scharrekoppen starten hiermee om
23.11 uur vanuit restaurant Delicia
in de Kerkstraat. Ook De Schuimkoppen trekken er dan op uit, vergezeld van de Kwalletrappers, eventueel aanvullende informatie over het
programma van deze vereniging
kan men vinden in een advertentie
in deze krant.
Als iedereen uitgeslapen is, begint
zaterdagmiddag om 14.00 uur de
zeepkistenrace over de Oranjestraat
naar het Raadhuisplein. Van deze
race, volgens een oude, vergeten traditie, wordt veel spectakel verwacht.
De keuring hiervoor is om 12.30 uur
op het Raadhuisplein, zodat men
dan alvast een blik op de - naar verwachting - ludieke voertuigen kan
werpen. De Prins houdt om 14.30
uur zijn intocht in het dorp en zal
vervolgens op het Raadhuisplein
zijn proclamatie voorlezen.
Diezelfde middag is er tevens een
kindermiddag in 't Stekkie, georganiseerd door De Schuimkoppen,
deze duurt van 13.00 tot ongeveer
14.30 uur.
Zaterdagavond barst het feest los
in de feesttent op het parkeerterrein
nabij de Prinsesseweg (zo dit echter
niet door protesten is tegengehouden). Het uitgebreide programma
wordt gepresenteerd door Pieter
Joustra en Bram Stijnen, die de
optredens van onder meer De Gigantjes en Barry Hughes zullen
aankondigen. Verder wordt de sfeer
nog verhoogd door het duo Frans
Landmeier, dansgroep Marijke en
de boerenkapel Soli. De Schuimkoppen doen het deze avond wat rustiger aan, met een besloten feest in
sociëteit Duysterghast.

De i:ani r n \noi d" ,. t
in dr ton! k o M i n '15, '.t «
vooi veikooM IIici.ooi ': i 1
i i'f i i t bi] t\< P,at-' Halt'Dl ugstoro D.' C . d i n l Ke: 'l
Dl opstel i] <"ioub-- ns (.\!•
209, B,u Hoh.incua, Zee^ti,

Zondag
Zondagmiddag is er de carnavalsoptocht, waarbij men kan strijden
om de titel Carnavalsstraat van het
Scharregat 1988. De winnende

• De Zandvoortse carnavalsprinsen hebben het dit weekend weer voer
zeggen in het 'Scharregat'.

DeWitte
deHemab
UI UW
Want we hebben deze weken niet alleen witte (hoes)ial- ns
slopen en handdoeken m de aanbieding. U kunt kiezer uit
allerlei kleuren, pasteltmten en dessins. En bijna alles is van
zuiver katoen. Puur natuur .....

&CO.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

PARADIJSWEG

Baddoeken,
Y 100% katoen
\ O a m wit.

875

GOEDKOPER

Royaal woonhuis met gelegenheid tot
zomerverhuur in centrum dorp en op
loopafstand van het strand.
Compleet ingerichte eetzaal, tien
slaapkamers, totaal aantal bedden 20.
Vraagprijs ƒ350.000,- k.k.

Mak. o.g. H. W. COSTER b.v.
02507-15531
Katoenen tafelkleden, 140 x 180,
160 x!60 cm of rond 160 cm 0
In wit, donkerblauw, grijs, geel en
mmtgroen

24.75

NU

?

" zwart, blauw,
flamingo rose
groen en mint
50x100 cm

Stretch molton matrashoes
1-pers 21 75
2 pers 29 75

Dekbedovertreksets m div dessins
en kleuren, 100% katoen
140x200 cm
47.75
NÜ
200x200 cm

39

70-

NU

Witte lakens K »
100 katoen -l
Lakens
150x255Lm
180x255 uu
200x255 cm
240x260 un
Hoesldkens
8 0 x 1 PULP .
80 x 200 i n.
90xl90un
90x200u'i
130x190111.
140x200 cm-160x200 cm
180x201) uv

NU. o;-

NU

GOEDKOPER

240x200 cm
85-

(

/!

t
Strijkplankovertrek met
teflon of met
bedrukte bovenlaag Voor de
normale of brede plank

Thee- en keukendoeken,
katoen m diverse kleuren
4.75

.

5 75 t/m 8 25
NU

NU

GOEDKOPER
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WEEKMEDIA30
Aangeb Eminent Solina 220
elektr orgel, 9 voetm bov
man 5 voetm onderman , 13
ton ped , vele preset, drum
band enz Br m verm tel nr
o nr 798 75737 bur v d blad

Allure met IDOO^oprdeel

Foto Boomgaard

J W::A Vv -&.

ook voor
portretfoto's,
pasfoto s,
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
SUCCESVOLLE KLEINE
* Gezocht foto s, documen
tatie kranten van Zandvoort
ADVERTENTIES VOOR DE
en het strand in bezettmgs
ZAKENMAN EN PARTICULIER
tijd 1940 1945 wie kan mij
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- helpen Tel 02507 17469
cen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- * Gezocht MSX computer
spelen Tel 02507-17503
r.rootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis s v p bellen na 16 uur
Micro s op de pagina „MICRO S'
Glenda Exclusief
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Bruidskleding
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
Cocktailkleding
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
Avondkleding
02977-28411 of afgeven of zenden aan
v. Woustraat 42
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2 2042 JM Zandvoort
Amsterdam
•*- Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70 Postbus 1421
Tel. 020-620731
AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
* Help de Polen Stuur eens
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- een voedselpakket' Geen
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- adres7 Dat hebben wij voor ui
veens Weekblad. Uithoomse Courant, De Ronde Vener, Inl tel 029075235
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- Het allergoedkoopste adres
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De voor nieuwe en gebruikte
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms- (brom)fietsen is Taxi/Rijwielbode De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en centrale Zandvoort B V , Groalle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter te Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
« Informatie over onze ovenge aantrekkelijke advertentie- l F Zwerver, huisarts, vraagt
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- WERKSTER v schoonhouden v d praktijkruimte Tel
ren verkniqbaar
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening 02507 12499
gebracht alsmede ƒ 5,00 adm kosten
* Klaar Koper, nicht Gre Ko• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers per en Kees, ± 70/75 jr, vroeverstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hei ger strandpav Bloemendaal,
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt gezocht door Henk v Dalen
ƒ 3 00 m rekening gebracht
Tel p/a 12510
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Waefcnwdla,
Postbus 122,
gediplomeerd hondentnmster
1000 AC Amsterdam.
Friedhoff plein 10
De sluitingstijden - behalve die op vnjdag - gelden voor plaatsmg m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi2042 BN Zandvoort
rokaart
Tel 02507-12773

Tijdelijk
tot l maart a.s.
voor22.34Or.
Allure! Waar kom je dat nog tegen vandaag de betaalt En
309 standag, in een tijd waarin auto's steeds maar saaier daard al ongehoord compleet is uitgerust
De Peugeot 309 Allure heeft een
en grijzer lijken te worden? Vandaar een feeste65
pk
motor, die zonder kostbare katalysator
lijk gebaar van 'n succesvol automerk.
schoon
is. Dit vermindert niet alleen de RIJ SCHOON
COmplete Uitrusting.
,
RU PEUGEOT
^
r
i schadelijke uitlaatgassen, maar ook de BijzonJ
.
.
.
Om maar iets te noemen: • 5-versnel- , v \ ., , f .. v , j
, .. ,..
,
M
j Peugeot
D
^AO^-J
i--i m
• een i-lingsbak
u i • de
j geavanceerde,
j ikrachtige
i • i1.3
-> i-liter aere ^
VerbruiKs
belasting.
Vandaar\ dan ook zim bijzonder
Nu Ikunt<- u de
309tijdelijk
,..,
••
/ni-j/m
n
i uitvoering
.
? kopen:
,
i Vi
i- in
• combinatie
i • - met de
i ongeevenaantrekkelijke
zeer ...
bijzondere
de
Peugeot motor, die
J pnjs
r j (r
\ 22.340,-)./
309 Allure. Met voor meer dan f 1.000,- aan aarde voorwielaandrijving van Peugeot voor
attractieve extra's, waarvoor u niets extra's een uitzonderlijke wegligging en soepel rijgeeZlTlSclUtO ITiet clllure die
dras zorgt • het lage brandstofver•
%
«iet in CCIl V
brui: 1:20 bij 90 km/u* en
slechts iedere 20.000 km een
U zult gemerkt hebben dat deze Peugeot 309 een
grote onderhoudsbeurt • plus auto met allure is. Alleen verkrijgbaar in de speciale kleustandaard een gelaagde voorruit ren rood, wit en blauw, waarbij de kleur van de extra's tel• van binnenuit te openen tank- kens precies is afgestemd op de kleur van de carrosserie,
dop • 11 controlelampjes • luxe
Dat alles maakt de Peugeot 309 Allure tot een
stoffen bekleding • moquette exclusieve gezinsauto, die in geen enkel hokje is in te
vloerbedekking • halogeen kop- delen. Alle reden om vandaag nog bij ons langs te komen,
lampen • achteruitrijlampen,
mistachterlicht en achterruitver*' '4'9 Bl '' 20 KM/U EN ' '2 *" DE STAD <*" NORM>
warming • neerklapbare achter- E^ JST ^ J ^^ ^ST f^^T
bank en niet te vergeten het onna_^
~i"*^^^j
j
volgbare Franse zit- en rijcomfort OügeJlOOlXl gOeCl.

Éénjarige
beroepsopleidingen

*
*
*
*

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
ASOP/NAMS
en dat de brief geadresseerd
Planciusstraat 11 - 1013 MD Amsterdam
wordt aan Centrale OrderTel 020-227447
afd Weekmedia, Postbus
AANVANG SEPTEMBER A S
Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG) 122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt
vertraging in de beDagopleiding medisch secretaresse
Avondopleidmg medewerk(st)9r medische administratie, handelmg
met vervolg tot medisch secretaresse
Hematalogisch routine- en ECG;assistent(e)

GRATIS

Videotheek 'Dombo'

Woninggidf van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
Aangeb gr ZIT/SLAAPK m.
keukenblok eigen ingang,
douche, toilet Tel 15274
AANGEB moderne eengez won , Gaasperdam, bij Gaasperplas Gem A'dam, huur
ƒ585 p m GEVR m Zandvoort 4 kam won liefst eengezins Tel 020975755
BONTMANTELINRUIL "
Tegen (kleine) bijbetaling
excl hcntgew nappa/larnmy's ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie Repareren, moaerniseren Bel v afspraak of
documentatie 020233488
Bza scholiere v mrt/april/
mei op za /zo, juni/juh/aug,
meerd dgn p w , als oppas,
wmkelm of boutique 16793

NV M

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modefen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
vwanderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
lf\ Jel 02507-17370

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

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

W. Bluys
Bloemenhuis, Nieuw-Noord

Grote Azalea ƒ 5,95

Dream Line
320.322.30
Pour Toi
06320-320-05
«upershots p d. 50 et pm

AFGEBEELD 309 ULUR1 I'RI)/I \ 1\C1 HTV. IACL M LI V LRI\C,SkOS11 \ F475.- \MJ/IGING1 \ \ OORBI \ 1OUDEN PI UCEO n LASb LCASfcN ITCLN LLM AANTREKKELIJK!. PRIJS VANAI F 596,- PFR MAAND (EXCL BTW) OP BASIS VAN 48 MAANDEN EN 20 000 KM PER JAAR.

Wij bezorgen altijd gratis
Tel 15025
* Wie heeft mijn gouden ket-7
tmkje met paardje gevonden"
Omg Gertenbach Mavo
Teg bel ter te bez Tel
16089 Danielle Keur
* Word lid van comité Vienng Nationale Feestdagen
Inl tel 13702

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
NU 3 MAANDEN

iedere dag fitness
voor ƒ 90
Instituut Joke Drayer
Kosterstraat 13, Zandvoort
Tel 14975

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

5 REGELS ^j M GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld
k o o p b r u i d s |a p o n , m t
1 e uk e
tn o d . s a 1 o n t a 1 e 1 't
r i e t e n s t o e 1 . T e 1 0 2 0 - 11 1 .

*
3 8

Te
;

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

B*

Rechtstreekse import uit VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
USA topkwaliteit Naturest
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
waterbedden
per week Corn Slegersstr
Hydr gestabiliseerd Geh 2b, tel 02507-12070
compl incl verw en ledikant, * Met spoed gevraagd opgeen ƒ4000, maar slechts pas voor Jurre (14 mnd), voor
ƒ 1750 15 j fabneksgarantie overdag Bel na 18 uur
Telefoon 023292693-02290- 15345
37151, bgg 04754-6240
Te koop of te huur
GARAGE
Fenemaplein Tel 19357
MAATKLEDING EN
Te koop RENAULT 4 GTL '77,
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr2 APK mei '88, ƒ450 Tel
Geopend dinsdag t/m zater- 02507-13051
dag van 1000 1400
* T k elek allessnijder ƒ 60,
TE HUUR IN CENTR per 1-3 Polaroid cam ƒ 100, dr bare
v werk j dame zolder-etage, cass ree ƒ 35, hamsterkool
woonk , + kl slaapk , gebr ƒ10, compl filmset, t e a b ,
d , t ƒ 450 p m Br o nr 798- stereoset, t e a b Tel 17862
75738 bur v d blad
* T k gevr stevig modern
* Te koop bolderwagen op attache-koffertje Tel 16461
luchtbanden,
ƒ 150
Tel of 15052
17353
* Tka pick-up, cassette
* Te koop diepvrieskist, 250 deck, versterker, tuner, + 70
Itr in goede staat, prijs ƒ 150 L P s Pr n o t k Tel 15467
* T k a skischoenen, mt 44,
Tel 02520-15616
* Te koop eiken televisiekast mid ski's (1 75), afzuigkap,
met deuren, ƒ 200 Tel 02507- wit Tel 15467
* Vermist wit/bonte kater,
16316
* Te koop eiken eethoek, cypers, gecastreerd, omgeWmdsor, eiken t v /video- vmg De Schelp, wie weet
kastje, eiken oude karrewiel- waar hij is Gelieve te bellen
19349 of 14271
tafel Tel 02507-19670
Voor
al uw behang- en wit* Te koop gevr klem kle
dmgrek op wielen Tel 14460 werk Tel 02507-18980
Voor trouwfoto's
TE KOOP GEVRAAGD MSX
COMPUTER Maarten VerFoto Boomgaard
steege Tel 16595
* Te koop meisjesfiets 6-10
Grote Krocht 26
jaar ƒ50 Tel 02507-13051

Silhouettes

Fa. Frank

Kroon Mode
Haltestraat 55

Speciale
aanbieding
Vossen
badjassen
lusvast

99.-

r

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag-

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

Naam
Of afgeven bij-

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

Informatie over
koopwoning-en
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Tel. 02507-18686.

'vo v o u
Where the sun always shines

Huizenhoog
30

Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

••m,

Tel. 13529

Zandvoorts Nieuwsblad

DAK-

BEDEKKINGSBEDRIJF

Tot ziens

Brugstraat 10
Zandvoort
02507-14177
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Vernieuwde Audi
100/200-serie

Renault Espace,
nog veelzijdiger

Autonieuws
Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Het is geen logische ged;ichte dat er eind januari in de Zwitserse Alpen geen sneeuw
zou liggen. Want voorde introductie van de nieuwe Renault Espacc Quadra hadden
de heren van Renault een perfecte kennismakingsroute uitgezet voor deze vierwielaangedreven veelzijdige automobiel. Wij hadden echter hetzelfde 'schitterende' weer
als bij het vertrek uit Amsterdam, maar de goden waren ons redelijk guastig gezind,
want het eerste deel van de route was er geen sneeuw te bekennen maar de volgende
ochtend bij het ontwaken bleek er een fors pak sneeuw ie zijn gevallen, zodat de
kwaliteiten van deze vierwielaandrijvcr goed naar voren kwamen.

Twee nieuwtjes

Kennelijk vonden de heren van Audi in
Ingolstadt het nodig om wat rumoer te
maken rond hun grote type Audi want
deze draait alweer mee vanaf 1983, werd
toen gebombardeerd tot Auto van het
laar en is sindsdien niet veranderd. De
veranderingen die er nu gebeurd zijn
/uilen alleen door het geoefend oog van
een kenner direct te herkennen zijn want
de optische facelift bestaat uit keurig verbonken deurgrepen in de portieren en
ruitenwissers die wegvallen achter de
motorklep. Uiteraard komt dit ten gunste van de aërodynamica en is dus merk- ,
baar in nog minder rijwindgeluid bij hoge snelheden.

Torson tussendifferentieel

vermogen krijgen en leidt dan het vermogen naar de achterwielen, /odat we
onder bijna alle omstandigheden een
optimale grip hebben. Ook bij het remmen is gedacht aan die optimale grip
want de Quattro's zijn allen uitgerust
met ABS.

Evenals we dat al kennen uit de Audi 80
en 90 Quattro zijn nu ook deze grote
broeders voorzien van een Torson tussendifferentieel, wat inhoudt dat de aandrijfkrachten verdeeld worden tussen
voor- en achteras. Zoals we weten gaat
bij het accelereren de neus van de auto
omhoog, zodat de vooras ontlast wordt
en de achteras belast. Bij voorwielaan drijvers merken we dan dat de banden
gaan piepen oftewel doorslaan. Hier
springt het Torson differentieel in. Dat
constateert dat de voorwielen te veel

Aan de binnenkant is er wat opvallender
vernieuwd. Zo is het dashboard vervangen door een nieuw goed overzichtelijk
ergonomisch geheel en zijn ook de
knoppen op de console makkelijk te
overzien en te bedienen. Bij de 200 is het
interieur zelfs afgewerkt met echt zeebra-hout rondom. De type-aanduidingen komen te vervallen. Zo zullen we
niet meerde plaatjes met CC. CS en CD
tegenkomen op deze Audi's maar wordt
er een uitgebreider standaard uitrusting
geleverd, waartoe warmtewerend glas
behoort, alsmede een vijfversnellingsbak. Ook is het Audi veiligheidssysteem
Procon Ten op grote Audi's leverbaar.
Procon Ten zorgt er voor dat bij een
frontale aanrijding het stuur van de bestuurder wordt weggetrokken en de veihgheidsriemen aangespannen worden,
/odat de kans op letsel afneemt.

Tien jaar garantie

Als eerste geeft Audi op al haar modellen tien jaar garantie tegen roest. Dat
durven ze te bieden omdat vanaf januari
88 alle carrosserieën volledig verzinkt
/ijn. Hiermee wil Audi definitief afrekenen met het imago dat de oudere Audi's
nogal eens hebben, namelijk een pokdalig uiterlijk en dat is niet erg gunstig voor
de inruilmarkt en voor de gebruikte auto
markt maar met deze garantie wil Audi
daar voorgoed een punt achter zetten.

Maar eerst even iets over de vernieuwde
Espace in zijn algemeenheid. Op hel mechanische vlak zijn er twee nieuwtjes. De
2-liter motor met 110 pk is vervangen
door twee 2-litcr motoren, een metcarburatcuren een vermogen van 103 pk en
een met injectie en 120 pk. De turbodieselmotor van 88 pk blijft gehandhaafd. maar echt interessant is de al genoemde vierwielaandrijver, de Quadra.

Prijzen

Het enige dat bekend is over de prijzen
van de vernieuwde Audi 100/200-serie.
Ls een stijging van plusminus VA ten opzichte van het vorige model.

Deze is voorzien van de 2-liter injectiemotor en uitgerust met een permanente
vierwielaandrijving. De tusscnas is van
compositiemateriaal en drijft het achlerdifferentieel aan middels een visco-koppeling. die zorgt dat de aandrijfkrachten
naar behoefte verdeeld worden over

voor- en achteras.
Uiterlijk is bij alle uitvoeringen het wagenfront gemoderniseerd door een
nieuw ontworpen grill, koplampen en
schildbumner.

Openbaring

Het rijden in de sneeuw met de Quadra
is een openbaring. Waar anderen met
twee aangedreven wielen zitten te
schutteren en uit arremoede dan maar
sneeuwkettingen gaan monteren, tokkelt
de Quadra nog rustig door zonder dat
zich ook maar enig probleem voordoet.
Gladde hairpins en andere bochten nemen is ook al een bijzondere belevenis.
Beginnen dan namelijk de voorwielen

door te slippen, dan zorgt de viscokoppeling er onmiddelijk voor dat het
grootste deel van het vermogen naar de
achterwielen wordt gedirigeerd, met als
resultaat dat de achterkant uitbreekt en
dus de neus van de Quadra weer keurig
naar de binnenkant van de bocht wi|st.
Een kleine stuurcorrcctie is dan voldoende om de zaak keurig dooi /o'n
bocht af hairpin te loodsen. Dat gaat echt
prachtig en spectaculair, alleen moeten
we niet de vergissing begaan dooi te
denken dat deze Renault Espace Quadra
een volwaardige terreinauto is. Dat is
trouwens ook helemaal niet de bedoeling
geweest van de ontwerpers. In dat geval
hadden ze de Quadra wel voorzien van
differentieelsperren. een lage gearing en
een veel grotcie bodemvnjheid. Nee,
deze Quadra is zuiver bedoeld om u.
wanneer de weers- en wegomstandigheden bar en boos worden, toch /onder
moeizame hulpmiddelen zoals sneeuwkettingen in de sneeuw en planken in de
modder van A naai' B te brengen.
Dat daarnaast die Espace al dan niet met
vierwielaandrijving zeeën van ruimte en
gebruiksmogelijkheden biedt, is gewoon
meegenomen.
Helaas voor u en mij vragen al deze luxe.
comfort en gebruiksmogelijkheden hun
prijs want voor deze vrijwel onverwoestbare automobiel - hij is immers opgebouwd uit gegalvaniseerd staal en
kunststof - zijn de prijzen weliswaar niet
onredelijk maar evenals de auto toch
stevig. De eenvoudigste uitvoering metalleen voorwielaandrijving, de GTS.
kost ƒ 49.450,- en de duurste, de 2000i
Quadra ƒ 78.200,- maar dan zit er ook
alles in, op en aan wat een verwende
automobilist zich maar wensen kan.

Vredestein
Snowstar
De voiig |a.ti gemtrodiuxeicle \unleib.tnclvan Vrcdostoin. de Smmstin (in Q
iiiivocnng) is dn |;iar ook in S- on T
iiilvocnng )c\L'ihaar.
Daarmee uoitlt hel Viedeslem u i n l e t handenassortiment met een geheel
meime MielheidsMasse mlgehieid
Mei de Snouslar m S-intuienn.u hrenyt
ViedeMein een uinteihand op de markt
uior een maximum snelheid tol 180 km/
h: de ideale oplossing vooi alle \oertingen mei deigeh|ke snelheden
Moest de automobilist tot nu toe of met
\\ mleihanden in de categorie Q - dat \s il
/eggen mei een toegestane in.iMmum
snelheid tot 160 km/h genoegen nemen ol gebmik maken van dtitndeie banden
met het snelheidssv m hooi T (tot 190 km/
hl. Met de Smwstui van Viedestem in S
uitvoering kunnen de/e automobilisten
nu beschikken overeen band in de v ooi
hen imste snelheidsklasse.
De nieuwe Snoustai in S uitvoering is
leveihaai m 9 maten in de 65. 70 en SO
serie. Bovendien is de/e winteiband m
de/ellde
hoogte/hieedte-v ei houding
veikrijgbaai in 6 maten met de snelheidseategone f (tot 190 km/hl.
De karakteristieke eigenschappen van
liet gehele Snov\star-assortiment kenineikt /ich door maximale grip ondei
alle weersomstandigheden, maximale
spoorvastheid op sneeuw en i|s. uilstekende anti-.iquaplaning eigenschappen,
injiximale /elt'ieinigmg van moddei en
sneeuw, comfortabel en geiuisloos als
een /.omerband.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
netto
looptijd
en".
looptijd ' ett.
Snel en diskreet binnen 4 uur
m handen 48 mnd
rente
60 mnd.
rente
geregeld
5500 143 18
12 0
12065
120
Vrije besteding van het geld,
7500 195 28
16432
120
120
geen onderpand
1 0 500 268.28
109
225.12
109
1 5 000 333.26
109
321 60
109
Kwijtschelding bij overlijden
20 000 511 02
428.80
10.9
109
Lopende leningen meestal geen
35 000 88964
745 64
10.6
106
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Wij behandelen
Wij verzorgen tevens doorlopende
ook 2e hypotheken. * tarieven v.a.
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Be! BECAM:
05270-16991*

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ Emmetoord

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren v.a.
33,50 p.d. ex. btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

De Renault Espace, die nu met twee nieuwe motoren leverbaar is, is een wagen met buitengen one

Harde bolletjes. 2 stuks

85 cent

NU 4 STUKS

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld. 023-240102

DE WIT VERHUIZINGEN

Gediplomeerd schoenhsrsteller
voor al uw schoenreparaties
en sleutelservice

Moet u zijn bij

J. van Campen & Zn.

iBWENDE
VRHUIZERS

Corn. Slegersstraat 2,
Zandvoort, telefoon 15449
VAKWERK IS ONZE RECLAME

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

ons komt er allé
lekker vers brood qp
-„iöÉ

ff^ST

Zakje met 150 gram
chocotoffees. 1.95

SPORT

In een geheel verbouwde zaak presenteert
Jaap Bloem vanaf 6 februari naast
Nike Air een kompleet team
van gerenomeerde
sportmerken zoals:

«
•
•
•

Adidas
Reebok
Asics Tiger
New Balance

LOEM
SPORT

Navai ro D O C.
Spaanse rode
kwaliteitswen met
een fluweelzachte
smaak 495
NU 2 FLESSEN

Advocaat-, kiwi/ananasschnitte of

Jonge Goudse kaas
10 bO
J 90

Paarderookvlees.
100 gram 2.10

NU r
r
/
'
'//^ ° „"

• Converse
. Lotto
• Diadora

Meteen uitgebreid pakket in sportschoenen,
sportkleding en accessoires.

Vraag naar de speciale
vaste klanten kortingkaart.

••

Kom langs voor een
deskundig advies van een
sportspecialist.

Uit onze dropbar: losse
drop 250 gram 2 35

Barros port,
een kwaliteitsport.
Tawny, ruby of white.
9.75
. -f 95
L

Gelderse
kookworst
Per stuk 4 75
.

Nü4r

Echt WaarVoorJe Geld

Kerkstraat 6a

Zandvoort tel.02507-18655

Met een Micro komt u onder de menset

Carnaval s kalender
Leozi] tegen Wil,
carnaval met de schuimkoppen ? Ja ik wil i

Autoverwenstation - Hogeweg 2

11 fohrunn

Dus tijdens carnaval niet teveel vragen
want sigaren zijn dan te zwaar om fe dragen ' i

1989 .
1990 .
1991
1992

SIGARENMAGAZIJN

't PLEINTJE

EEN 10

VAT1E&I1

G O E V ALS

NIEUWE

2001

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

IWCASIN

PRINS

Ja, beste carnavalsvrienden. De Prins van dit nieuwe
seizoen is niet een echte, maar één die al eens een
keer is gebruikt. Gelukkig heel voorzichtig,

HALM STRAAT '.l
Ml f HMHAA1 l l

zodat

/ANDVOORT
HILLEGOM

2010
2011

hij best nog een keer meekan. Voor de rest, U zult
EEM GOKJE OP DE PAARDEKOERSEN?
BIJ WEDKANTOOR ZANDVGORT NATUURLIJK!
KERKSTRAAT 8
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND.
KOM VRIJBLIJVEND VOOR INLICHTINGEN.
TOT ZIENS!

het zien, is er bij de Schuimkoppen veel vernieuwd
en naar wij hopen verbeterd. De locatie is nieuw:
het mooie en vooral gezellige Sociëteit Duysterghast
is vanaf heden

'•*•' BBarfSBiiBBHS

onze residentie,

5 tobru.in

25 februan
10 fetiru.m

l maart
21 februan
13 februan
2b februari
18 fchruan

1991
1995
1996
1997
9 februan
1998. 22 februan
1999
14 februnn

KLEINE KROCHT2

Li

25 februan
10 lebruan
2 maart
22 februan
6 februan
27 februan
18 februan
3 februan
22 februan
14 februan
6 maart

^^^^^9bl -.'•> m

Carnaval weer

Kinder
Carnaval

nieuwingen ge-

De kindermiddag op zondag 14 februari belooft een happening te worden. Alle deelnemers moeten om 13.30 uur aanwezig zijn
bij de feesttent op het Zuarteveld aan de
Louis Davidsstraat. Daar ontvangen de
kinderen een deelnamekaart en zal de jury
de kostuums jureren. Voor alle kinderen
is er een zakje vol verrassingen en een
glas frisdrank. Natuurlijk krijgen
de
meest originele kostuums een prijs en is
er dit jaar een heus theaterprogramma wat
2 uur zal duren, dit alles na afloop van
de optocht waar de kinderen in meelopen.
Het totale programma is om ongeveer 17.30
uur afgelopen.

Organistatie Kindercarnaval

net zo gezellig

\ laltcstrait 39
k loon o--»o~-1 ^ 10

café - restaurant

Carnaval
voorbij is

nieuwe de "oude Prins" van vorig jaar te ontmoeten. De
Prins, zijn Prinses, zijn adjudant en alle andere leden

herenkapscnon

van het gezelschap wensen U een bijzonder fijn Carnaval

goossens

toe en heten U van harte welkom. In onze nieuwe residen-

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel

tie aan de Diaconiehuisstraat, waar de goede dingen zoals
we die gewend waren, natuurlijk blijven gehandhaafd: een

even bellen
optimale carnavalssfeer, een enthousiast carnavalsgezel-

Elke dag vanaf n.oo uur
en Zaterdag de hele dag
volgens afspraak

schap en natuurlijk het beste publiek dat men zich maar
A^00

wensen kan.

eCsA
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CA
Vt

Het b e s t u u r ,
Alaaf

VHS»

-'s Morgens zonder af spraak-

goossens nerenkopsoton

riivi _
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Ook voors

AUTOWASSTRAAT
VOLLEDIGE SERVICE

Schuimkoppen van Zandvoort,
moe van het zingen en het brullen

De Gaper Drugstore

BAKELS BV
helpt dan met prima spullen
Kerkstraat

31

Zandvoort

-

Telefoon

15006

Uw foto's m 3 uur klaar,
hierbij nieuwe film voor
1

/2prijsM

Foto
Boomgaard
VERSTEEGE'S

specialiteit pannekoeken

"DE PUUR"

Barbecue - Fondue - Gourmet
Restaurant
Vele soorten fondue / barbecue
Onze specialiteit visfondue / barbecue;
gaarne 1 dag van tevoren bestellen
Dageliiks geopend v a 5 uur
'smtddags
Donderdag gesloten,
behalve m |uli en augustus
Ruime parkeergelegenheid
Geschikt voor partijen '
tot 70 personen
DANSVLOER AANWEZIG

Reserveren gewenst

^\A <S
^fff'^ ^
Tot ziens, we rekenen op U,

123°5

SPECIALIST

Grote Krocht 26 - Zandvoort
Tel. 02507-13SZ9

Al s het
En mischien is het juist wel prettig om tussen al dat

BANDEN
ACCU

ZATERDAG
ZONDAG

De sponsors zijn:
Orfea/Oase Bar/De Slop/Bastille/Oomstee/
De Raadsheer/Café Bluijs/liJapen van Zandvoort/Cafe Arie Koper/ Scotch-Inn/ Café
Neuf/ D.A.Z.Productions/van Dam-Kerkstr. (
/Play-in/ De Scharrekoppen/ De Schuimoppen.

LADMOKE
Totalisator
met deze ver-

GEERLING AUTO SERVICE

02507 - 1 44 97

kerkstraat 16

IJZERHANDEL
•*•
*
+
*
*
*

telefoon 02507-1 2270

Moet U horen,
bij de "Schuimkoppen"
voelt U zich als herboren!

Pakveldstraat 19, Zandvoort
Telef.12554, na 6 uur15018

Lid worden is maar
ƒ50,— per jaar!

gazijn sinds 1908
:tit 24 - Zandvoort
)2507- 12301

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT

Drogïsterïj
Staatsloten
Tabaksartikelen
Lectuur

Bouwmaterialen
Koper en Ijzerwaren
Gereedschappen
Doe het zelf artikelen
Camping CAZ
verfwaren

Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

Autobedrijf
Versteege B.V.

VREEBURG & Zn

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 -12345

O
N

TALBOT

Ulij, Prins Uibo I en gemalin Prinses Ineke, in onze tweede regeerperiode, proclameren ook dit seizoen uederom een elftal spelregels welke gelden voor het
komende daverende (in de juiste zin uan het woord) en bovenal gezellige
carnaval in het enige echte Scharregat:
Ten eerste

: Dat wij de carnavalsgedachte uit zullen dragen onder de inwoners
van het Scharregat

Ten tweede

: Dat alle bejaarden, zieken, kinderen en gehandicapten ten alle
tijden betrokken zullen worden in de feestvreugde

Ten derde

: Dat zonder toestemming geen enkele bierkraan gesloten mag worden

Ten vierde

: Dat er geen zure gezichten getrokken worden

Ten vijfde

: Dat er meer bier dan dorst mag zijn

Ten zesde

: Dat we rekening houden met de mensen die het carnaval geen uarm
hart toedragen.

VRIJDAGAVOND

HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT
TEL 12451

Voor een lekker en gezellig avondje
NATUURLIJK!!!!

*De Kaashoek
Telefoon 02507 15000
Haltestraat 38, 2042 LM Zandvoort

Brood- en Banketbakkerij

,T>

Ten zevende : Dat zaterdag tijdens het carnaval uw aanwezigheid bij Duysterghast, mits verkleed, wel degelijk past
Ten achtste : Dat het afscheid van onze eerste burger geen reden is om te
treuren, en dus het carnaval meevieren met de grootst mogelijke feestdrang

amusement

SEYSENER
Als Hofleverancier van de prins
zijn alle schuimkoopen wijs
en kopen hun koek en gebak bij Sijs.

Haltestraat 23

Tel.12159

Ten negende : Dat men niet alleen jolig wordt van alcohol

Nieuwendijk 37 / Amsterdam / (020) 240434
Kerkstraat 11 / Zandvoort / (02507) 13580

Ten tiende

: Dat recht recht is, en krom krom blijft

Ten elfde

: Dat als laatste geldt, wie zich niet aan de regels houdt,
feestelijk veroordeeld zal worden, tot het geven van een
rondje.

Wat ons betreft, geef nu de sleutel maar, dan gaat het carnavalsslot open!
Alles is weer voor elkaar!

Uw Fruitschalenspecialist „DE KREEK"
Zandvoortselaan 73 - Heemstede - Tel. 023-291995

Tot genoegen en
PS1MS

Oao IDetmsen bo
vet/oigt en bezorgt

7 VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

G. Zwinkels
Kerkstraat 12,i 2042JE Zandvoort Tel 02507 12532-^

HALTESTRAAT 30

ZANDVOORT

TEL 02507-12175

Vijzelaar bv
groothandel van:

Us - Koel - en
Diepvriesprodukten
Reitzstraat 117 - Haarlem - Tel 023-275444

UIBO

ALAAF!
I

en INEKE.

WAAR U
CARNAVAB
KUNT
VIEREN!!!!
PROGRAMMA CARMAUAL
12 T/W 17 FEBRUARI 1988

S 't Sluisje *
Kerkstraat 5

Tel 02507 15363 - Zandvoort

Zondag 14 februari;
14.00 uur: optocht.
15.00 uur:kindercarnaval
16.00 uur:mini-kroegentocht. Begeleiding:
Boerenkapel "De Muggenzotten".

Vri.jdag 12 februari:
10.15 uur:
schooltjesbezoek.
22.30 uur:mini-kroegentocht. Begeleiding:
Boerenkapel "De Muggenzotten".

Zaterdag 13 februari;
12.00 uur:kindercarnaval
in het Stekkie.
14.30 uur:intocht dorpsprins.

20.30 uur: gecostumeerd
carnaval in Sociëteit
Duysterghast. Muziek:
"DUO FUTURES".

Maandag 15 februari:
2''.30 uur: carnaval bij
Nieuw-Unicum.

KERKSTRAAT 20
ZANDVOORT

HOVAKKATWIJKbv
HORECA-VLEES
S hi'epmjki'tst'.ijl tb
in-m l Hl-i n J2JU AC K,ltlM> ZM

Dinsdag 16 februari;
15.00 uur:bezoek
carnaval NoordwijkerHout.
Vanaf 21.00 uur:
carnaval begraven in
Black Jack.

Poslbus l /J J^jn 40 k,il.vi|k i\
Wil leveren ook alle vleeswaren'
Bit vroegtiidige besteH'ng vin aan uw
speciale v'eeswensen. te voldoen'

610.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN NIEUWSBLAD VAN

WEEKM
Donderdag 18 februari 1988

Los nummer ƒ 1 ,-

48e jaargang nummer 7

Oplage: 4 500

Tuinen en landjes ondergelopen na hevige regenval

Grondwater overv
ZANDVOORT - De Zandvoortse tuinders kampen momenteel met één uitzonderlijk
grote wateroverlast. Het terrein van de Volkstuindersvereniging Zandvoort staat voor
een groot deel blank onder een
laag van hier en daar dertig
centimeter water. Op het binnenterrein van het circuit is
de situatie op veel plaatsen
nog hopelozer. Sommige stukjes land, waarvan sommige
moeten verdwijnen in verband
met de reconstructie van het
circuit, zijn in feite al verdwenen onder een enorme watermassa.

laag van twintig a dertig centimeter, terwijl het water tot minstens
veertig centimeter onder de spiegel
moet zijn gezakt, wil je de grond
kunnen
bewerken".
Huberts
spreekt dan ook van een 'extreme
noodtoestand'.
Of er dit jaar nog iets terechtkomt
van blauwschokkers, doperwten en
kapucijners moet maar afgewacht
worden. Daarnaast houden de tumders hun hart vast in verband met
de mogelijke gevolgen voor de bestaande aanplant. "De vruchtbomen hebben een erg kwetsbaar wortelstelsel en krijgen nu een enorme
klap", aldus Huberts. Wat de gevolgen uiteindelijk zullen zijn, is pas in
het voorjaar te zien, als de bomen in
knop moeten komen.
De overlast gaat de tuinders boDe overlast is vooral toe te schrij- vendien handen vol geld kosten. De
ven aan de buitensporige regenval mest die op de landjes lag opgestavan de afgelopen weken, waardoor peld, is gaan drijven en heeft zich
de grondwaterstand enorm is geste- vermengd met het water. Als dit de
gen. Ook de gemeente moet hierdoor grond in zakt, vindt er door de overmeer water dan gebruikelijk lozen daad aan mest een verzuring plaats,
uit de effluentvijvers. Doordat de die alleen te bestrijden is met kalk,
tuinen onder water kwamen te wat ƒ45,- per zak kost. Daarnaast
staan, zijn de voorbereidingen voor staat de onderkant van veel van de
het nieuwe seizoen onmogelijk ge- huisjes onder water, waardoor het
worden. Voorzitter Huberts van de hout gaat rotten. Een risico waar
Volkstuindersvereniging Zandvoort men hoogstwaarschijnlijk niet tebeaamt dit: "Officieel moet de grond gen verzekerd is, omdat dit vermoepor Ï5 apnl bouwrijp gemaakt zijn, delijk valt onder 'natuurrampen'.
maar dat kunnen wij voor dit jaar
Men verwacht hoge kosten dus
wel vergeten. Nu staat er nog een waardoor ook de landhuur extra

© Zandvoorter Piet van
• den Berg heeft wei een af' . wisselend ieven maar nooit
'f armoe gekend.
Pag. 3

zwaar op de portemonnaie zal drukken. De tuinders zien betaling hiervan dan ook 'niet zitten' en overwegen de gemeente te benaderen, om te
zien of er een regeling te treffen is.

Wrevel
Op het binnenterrein van het circuit is op een aantal plaatsen de
situatie nog erger dan op het volkstuinencomplex. De eigenaren,
waarvan sommigen volkomen ontredderd, moesten toezien hoe hun
tuinen verdwenen onder anderhalf
tot twee meter water en daardoor
volkomen ontoegankelijk werden.
Een aantal van hen vreest, dat zij
misschien niet meer terug kunnen
keren naar hun landjes, die ontruimd moeten worden in verband
met de reconstructie van het circuit.
Hoewel de regenval en de hoge
grondwaterstand als hoofdoorzaken
worden gezien, wekt het spuien van
water nogal wat wrevel omdat dit
hun situatie alleen maar zou verergeren. Volgens de directeur Publieke Werken, Wertheim, wordt er altijd gepompt maar is dit nu harder
nodig om de vijvers op peil te houden en te voorkomen dat de rioolwaterzuivenng onderloopt. Dat laatste
zou desastreus zijn voor het dorp. De
vijvers moeten onder andere op peil
gehouden worden voor het geval er
weer een grote overvloed aan regenwater komt.

S ® FC Zandvoort Noord
," heeft een prachtig jubi• ïeumboek.
Pag. 5
f

; ® In het Doifirarna start
j deze week een grootse
• duikbeurs waar vee! te beleven valt.
Pag. 9

Automobilist
ernstig gewond
® De tuinen van Volsktuindersvereniging Zandvoort hebben grote schade opgelopen door de wateroverlast.
Foto. W. Kist

Of de tuinders, waarvan sommigen al jaren dagelijks vele uren op
hun landje doorbrengen, elders, terecht kunnen, is nog met duidelijk
Volgens Huberts heeft de gemeente
nog geen contact opgenomen met de
Volkstuindersvereniging
Zand
voort, om te bezien of hier een opiossing is te vinden "Er liggen nog
steeds tekeningen van een plan dat
enkele jaren geleden werd opgesteld,

om het tumencomplex uit te breiden. Dat ging toen niet door vanwege de financiële positie van de gemeence", aldus Huberts.
Volgens hem groeit de behoefte
aan tuinen, onder andere door de
invoering van de VUT-regehng,
waardoor men op lagere leeftijd ophoudt met werken. Als andere oorzaak ziet hij de toegenomen werkloosheid. Daarnaast wijst hij erop,

dat er al vijfenveertig personen
staan ingeschreven op de kandicla
tenlijst voor het tumcncomplex
Een antwoord op deze vraag zou uitbreidmg van het complex of eventueel een nieuwe vereniging kunnen
zijn. De Volkstuindersvereniging
Zandvoort staat hier m principe
niet afwijzend tegenover. "Wij zijn
ten alle tijde bereid die mensen bij te
staan".

Verantwoordelijkheid, voor huidige situatie niet meer mogelijk
ZANDVOORT - Zeven van de
elf bestuursleden van de Stichting VVV zijn met ingang van
vandaag afgetreden, omdat
men de verantwoordelijkheid
niet meer kan of wil dragen.
Eén bestuurslid moet nog een
standpunt innemen, terwijl de
overige drie aanblijven om de
lopende zaken te behartigen.
Volgens de statuten bestaat er
nu echter geen bestuur meer,
zodat de verantwoordelijkheid
bij het College van Burgemeester en Wethouder': komt te li?gen. Dit zal nu zelf de zorg voor
personeel en de financiën voor
zijn rekening moeten nemen.
De ontstane situatie heeft sterk te
maken met de overgang naar de
nieuwe Regionale WV Zuid-Kennemerland, welke per l januari 1988
van start is gegaan. De Zandvoortse
stichting maakt hier echter nog geen
deel van uit. Het bestuur van de
Zandvoortse stichting kon zich wel
vinden in de voorwaarden die na
overleg met de deelnemende VW's
werden gesteld en men tekende hiortoe dan ook een intentieverklaring.
ZANDVOORT - De feesttent die op het 'Zwarte
veld' stond opgesteld, heeft een nieuwe impuls gegeven aan de Zandvoortse carnavalsviering. Dit bleek
duidelijk afgelopen weekend, tijdens de twee feestavonden die in de tent waren georganiseerd. Hoewel
het maximum aantal bezoekers niet werd bereikt,
werden de avonden goed bezocht. Daarnaast was de
tent ook een ideale oplossing als onderdak voor het

kindercarnaval, zondagmiddag na de optocht,
waarvoor volgens de organisatoren ruim duizend
kinderen zich hadden ingeschreven. De Zandvoortse carnavalsviering, waarvoor de afgelopen jaren
steeds minder animo was, beleefde zo een duidelijke
opleving. Meer hierover op één van de binnenpagina's.

f10.000,- gestolen bij overval
op Zandvoortse NS^tation
ZANDVOORT - Twee mannen en een vrouw overmeesterden zondagmiddag bij een
overval op het Zandvoortse
NS-station de loket-beambte
en verdwenen met meer dan
ƒ10.000,-. De overvallers hadden zich met een smoes toegang verschaft tot de ruimte
achter het loket.
Op het moment dat de beambte de
kas opmaakte om deze over te dragen aan de avonddienst, werd hij
door het loket aangesproken door
een vrouw. Zij verklaarde een plastic tasje te vermissen en vroeg of dit
wellicht hier door de vinder was
achtergelaten. Nadat zij was binnengelaten om samen de lijst met
gevonden voorwerpen door te nemen, kwamen twee mannen binnen
via de niet-afgesloten deur, met de
vraag of er ook goederen in bewaring werden aangenomen. Kort
daarna grepen zij de lokettist vast
en spoten hem een bijtend gas in de
ogen, waardoor hij het gezichtsver-

Waterstanden
Datum
HW LW HW
18 feb
0344 01.13 1557
19feb
04.26 0203 1640
20 feb
05.07 02.46 1724
21 feb
05.49 0324 18.08
?? fph
0631 02.02 18.54
23 feb
0714 02.49 1943
24 feb
08.00 0334 2037
25 f eb
0356 04.21 2141
26 feb
1013 0517 23.24
Maanstanden woensdag 24 feb
EK 1315 uur
Doodtij. 26 feb 23 24 uur
NAP + 46 CM

LW
1127
12.11
1258
13.46
14.34
1518
1600
1648
1800

mogen tijdelijk verloor. Even later
bleken twee geldkistjes geplunderd
en een derde verdwenen.
Behalve een getuigenverklaring
dat het drietal was vertrokken in
een donkerblauwe auto, ontbreekt
tot nog toe elk spoor van de daders.
De politie verzoekt daarom eventuele andere getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 13043.

ADVERTENTIE

Maar men zat nog met een schuld en
de wachtgeld-regeling van de voormalige directeur. Dit laatste wilde de
Regionale VVV niet overnemen,
waardoor Zandvoort niet kon toetreden. Men wendde zich tot de gemeente in de hoop dat deze dit fmanciele probleem voor haar rekening
zou nemen. Deze vraag werd op 11
januari in de commissie van financiên behandeld.
Voor er een beslissing werd genorrren, voerde het college zelfstandig
zelfstandig overleg met de Regionale
VVV. Vervolgens gaf het gemeentebestuur eind januari te kennen, dat
^andvoort per l apnl 1988 zou toetreden tot de Regionale WV, aldus
een verklaring van het bestuur van
de stichting. Per die datum zou ook
de gemeente-subsidie worden ingetrokken en ter beschikking gesteld
van de Regionale VVV, met uitzondering van een bedrag gelijk aan de
personeelskosten van de Zandvoortse WV over het eerste kwartaal van
1988. In verband hiermee verzocht
men het bestuur, de stichting per l
april op te heffen.
Vooral door de voorwaarde die het
college stelde, met name dat de
schuld met verder mocht oplopen

ADVERTENTIE

van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats

Effecten-Advieskantoor

Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.
Bel voor
vrijblijvende info,
17403-19993

LEERSHOI
Haarlem, tel. 023-270850

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

Overstromingen centrum
ZANDVOORT - Met de ondertekening van het contract
tussen de gemeente Zandvoort
en het Hoogheemraadschap,
vorige week in het Raadhuis,
is een begin gemaakt aan ingrijpende maatregelen ten
aanzien van de Zandvoortse
riolering. Een en ander houdt
in, dat de wateroverlast, zoals
deze regelmatig in de maanden augustus of september
voorkwam, over twee jaar
voorgoed tot het verleden behoort.
Als alles rond is, naar verwachting over twee jaar, moet de dorpskern voor altijd gevrijwaard zijn
van wateroverlast. De heer Wertheim, directeur Publieke Werken,
beaamt dit. "Waarschijnlijk zijn we
over eenjaar zover op streek, dat het
risico van overstroming ver gereduceerd is. Gegarandeerd is dat echter
nog niet. Maar over twee jaar is alles
rond en dan moeten we echt van de
problemen af zijn", aldus Wertheim.
In 1990 moet het dus zover zijn,
maar in welke maand precies is nog
niet te zeggen. Een en ander hangt
uiteraard van het verloop van de
werkzaamheden

Deze zijn in principe in vijf fases het hoge en lage deel van Zandvoort.
Tegelijk wordt dan Fase 3, kosten
ingedeeld, maar waarschijnlijk zijn Onder het hoge wordt verstaan /3,28 miljoen, uitgevoerd. Dat betede laatste twee niet nodig. Voorlopig Zandvoort-Zuid plus de omgeving kpnt de bouw van overstortputten.
zijn daarom alleen de eerste drie ge- van de boulevard, dat hiermee een waardoor overtollig regenwater bij
pland. Fase l behelst de aanleg van eigen afvoer krijgt, rechtstreeks extreme regenval m plaats van naar
de afvoerleiding naar Haarlem en naar de zuivering. Eerst moet er nog de noolzuivenng, rechtstreeks afge
sanering van de effluentvijvers. bestek opgemaakt worden, dat voord kan worden naar de eiflucntDeze moeten gedeeltelijk ook ver- waarschijnlijk over een maand of vijveis. Daarvoor wordt eon tweede
legd worden in verband met de re- vier klaar is. De kosten van deze fase leiding aangelegd, met een doorsnee
van 1.5 meter.
constructie van het circuit, waarbij zijn geschat op J 1,36 miljoen.
de bodem wordt verhard. De aanleg
van de leiding kan al op korte termijn beginnen. Binnen drie a vier
weken worden aannemers in de gelegenheid gesteld, op dit werk in te
schrijven. Aan de werkzaamheden
aan de vijvers kan, afhankelijk van
de weersomstandigheden, naar verwachting pas over een half jaar begonnen worden, omdat er eerst
langdurig bemaald moet worden om
de grondwaterstand ter plaatse te
verlagen,
De kosten van deze fase bedragen
/'6.560.000,-, waarover de provincie
een subsidie van ƒ600.000,- heeft toegekend. Het resterende bedrag
wordt door zowel de gemeente Zandvoort als door het Hoogheemraadschap voor ongeveer de helft gedragen
Met Fase 2 is een stuk rioleringswerk binnen de bebouwde kom ge- • Ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken en Burgemeester Machielsen
moeid. Wat betreft de rioolbuizen- tekenen namens respectievelijk het Hoogheemraadschap en de gemeente
Foto- Bram stenen
stelsel wordt er een splitsing tussen Zandvoort de overeenkomst.

dan de hoogte in januari, zag het
bestuur zich voor grote problemen
gesteld De overige inkomsten naast
de gemeentesubsidie, komen elk
jaar pas in de zomermaanden bmnen, om de eenvoudige reden, dat
dan pas het seizoen gaat draaien. De
schuld loopt normaal gesproken in
het eerste kwartaal juist op.

ZANDVOORT
Een
drieentwintig-jarige inwoner
van Zandvoort is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt
bij een auto-ongeval. Oververmoeidheid was volgens de politie de oorzaak.
De man was met- zijn auto van de
weg geraakt, waarbij hij vervolgens
tegen een boom reed. Het voertuig
werd daarbij dusdanig in elkaar gedrukt, dat de brandweer eraan te
pas moest komen om de man te bevnjden De ernstig verwonde man is
naar een ziekenhuis in Haarlem
overgebracht.

Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Vervolg op pagina ~

Beslissing over verhuizing van
volgende week
ZANDVOORT - Een defmitieve beslissing over de verplaatsing van camping De
Zeereep naar het terrein van
De Branding is nog niet gevallen. Toch lijkt het vrijwel zeker
dat dit plan doorgaat. In verband met de verplaatsing
wordt er momenteel een raadsvoorstel opgesteld, dat volgende week in de eerstvolgende
raadsvergadering in behandeling wordt genomen.

die de gemeente werd opgelegd door
de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak, van de Raad van State. De
provincie had met het oog op de natuur op en rond het terrein, hierop
aangedrongen. In het alternatief,
plaatsing van de stacaravans op
camping De Branding, lijken nu
zowel kampeerders als de Provincie
zich te kunnen vinden Zo ook is dan
blijkbaar egalisatie van het terrein,
dat veel meer geaccidenteerd is dan
het Roggeveld, voor de provincie
geen bezwaar.
Om de meningen van de Zandvoortse politieke partyen te horen,
De verhuizing houdt verband met vond begin deze week overleg plaats
de ontruiming van het Roggeveld, tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters. Wethouder Van Caspel
wil hierover verder geen uitspraken
doen, maar verklaart, dat de ontwikkelmgen de goede kant op gaan.
Naar aanleiding van het overleg
wordt een raadsvoorstel opgesteld,
ZANDVOORT - De jeuwaaruit men zou kunnen afleiden,
dat men het eens is geworden. Een
-de-boules club 'La Boule
raadsvoorstel dat weinig kans op
Unique' viert dinsdag 23
goedkeuring heeft, zou de behandefebruari in het Packhuys
hng alleen maar vertragen, terwijl
op Nieuw Unicum haar
een definitieve beslissing op zeer
vijf-jarig bestaan.
korte termijn genomen moet worVan 13 30 tot 15.30 uur is er m
den. Dit omdat de ontruiming voor l
het Packhuys voor de bewoners
maart moet zijn gerealiseerd.
van Nieuw Unicurn gelegenDe provincie neemt echter het zeheid om met het jeu-de-boules
kere voor het onzekere In een
spel kennis te maken Voor de
schrijven van 9 februari 1988 geeft
belangstellenden is er de mogezij aan. dat zn by de voorzitter van
lijkheid om een balletje te gooide afdeling Rechtspraak van de
en, het nodige materiaal is
Raad van State beroep heeft aangevoorhanden. Van 16.00 tot 17 30
lekend tegen het besluit van B&W,
uur wordt er een receptie getot (hernieuwdei verlening van een
houden, waarna de clubleden
vrijstelling voor het 'oprichten' van
vanaf 18 00 uur hun eerste ju
het Roggeveld a!s tijdelijke cambileum onder elkaar zullen viepms. Indien De Branding daadwcr
ren met een koud buffet en 'Ie
kulijk als definitieve locatie wordt
vende muziek '.
gekozen, v.o:rit deze procedure over
bodis

'La Boule Unique'
bestaat vijf jaar

elke week liet dagelijks nieuws

NAAM
ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

TELEFOON

GIRO BANKNR

IK BETAAL PER MAAND H / 3 9 5 ' PER KWARTAAL P / 1290
PER HALF JAAR E ƒ 23 70, PER JAAR D ƒ -13 75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi|
automatische betaling
In open envelop zonder postzegel: eenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu de abonnementenaldelmg 020-562 3066.

710371

017003 1
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FAMILIEBERICHTEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

MORGEN
19

TE KOOP

uitvaartverzorging
kennemerland

FEBRUARI
/ijn on/e pappa en mamma

tel. 02507 - 1 53 51

12}/2 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd

Te bezichtigen op werkdagen van 7 30 - 12 00
uur in de remise van de dienst van publieke
werken, Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort

DAG EN NACHT VERZORGING

} om en 7 ei i v

Rust nu maar uit
Je hebt je stn;d gestreden
Je hebt het met \eel moed gedaan
U ie kan begrijpen u al ]c hebt geleden,
Wie kan \oelen ual je hebt doorstaan''
Verdrietig om zijn heengaan, maar met een bex rijdend gc\oel dat zijn lijden nu voorbij is, geven
w i j u kennis v a n het heengaan van mijn lieve
man, zoon en broer, on?e schoonzoon, zwager,
oom en vriend, mijn baasje
Albert Tump
in de leeftijd van 50 jaar
Uit aller naam
Hilan, Tump-Beton
21J l RJ Hoofddorp, 7 februari 1988
Sch\veit?erstraat 136
De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 11 februari j l te Hoofddorp

Schriftelijke prijsaanbiedingen kunnen tot 20
februari 1988 m een gesloten enveloppe worden
ingediend b/j de directeur van de dienst van
publieke werken Raadhuisplein 4, 2042 LR te
Zandvoort, onder vermelding 'Bestelauto'.

McDONALD'S RESTAURANT
ZANDVOORT
Zoekt voor haar nieuw te openen vestiging in
Zandvoort

PAULA
ziet
SARAH

parttime en fulltime

Wie feliciteert haar? Bel 12176
Van harte gefeliciteerd

WAT MOET JE ZOAL DOEN?

Werken bij ons is afwisselend, alles is op
service gericht. Het de klanten naar de zin
maken. Je werk kan bestaan uit het bereiden
van de producten, het beheren van de kassa of
het schoonhouden van het restaurant. Daartoe
word je voortdurend getraind. Tal van taken
worden je bijgebracht, zodat je ter afwisseling
op verschillende plaatsen kunt werken. Leren
werken in een enthousiast team, goed werk
afleveren en plezier daarin hebben, bepalen je
succes bij McDonald's.

Arie Cornelis Molenaar
echtgenoot van E Molenaar-Klemhout
op de leeftijd van 76 jaar
E Molenaar-Klemhout
J A Molenaar
J M Molenaar-Beeldens
M E C Molenaar
L F Koene
2042 GR Zandvoort, 11 februari 1988
Oranjestraat 19 zw
De teraardebestellmg heeft plaatsgevonden op
maandag 15 februari op de Algemene Begraaf plaats, Tollenstraat te Zandvoort

Ria, Theo, Ger, Gusta

Zullen we dat eens
van dichtbij bekijken
In de winkel glimmen alle fietsen mooi
maar dat betekent niet dat ze ook allemaal
even goed zijn
Kwaliteit zit vaak in kleine of grotere
technische details
Zo ondergaat een Gazelleframe maar liefst
/even verschillende lakbewerkingen Zo n
°rondige aanpak mankt dat een Gazelle
heel lang mooi blijlt Dat heeft Gazelle tot
hel grootste merk gemaakt
Fn ki|k bijvoorbeeld eens naar dat
ilimiinium t nnksU l puntgaaf precisiewerk
Je mot t K n bedje v ikgek zijn om er/o
( nlhoiisnsl ov< r terake'ii
Non d il /ijn wi clan ook
Verwen u zelf met zo'n hchtlopende Gazelle

WAT HEEFT McDONALD'S ALLEMAAL
TE BIEDEN?

Allereerst een fijne werksfeer, afwisselend en
boeiend, want je doet er steeds wat anders en
ontmoet veel mensen. En een salaris volgens
de Horeca CAO. Bovendien doe je
werkervaring op en zorgt McDonald's voor een
goede, praktische opleiding en training. En
wat is er nu leuker dan in een hecht
teamverband ie werken? Je krijgt ook snel een
hele verantwoording en je kunt er carrière
maken.
Werktijden kunnen in overleg vastgesteld
worden (op zondag en 's avonds na 19.00 uur
mag alleen gewerkt worden door 18-jarigen en
ouder).

In plaats van kaarten
Door een noodlottig verkeersongeval is overleden mijn lieve dochter, onze zuster, schoonzuster, tante en vriendin
Margriet Koning
oud 22 jaar
C Koning-van Duyn
Gerard en Ans
Gerard jr, Mireille
Kees en Liesbeth
Sjoerd, Marjolein
Jan en Corne
Jan jr, Kees
Andre en Miep
Henk
en verdere vrienden en vriendinnen
12 februari 1988
Van Lennepweg 29
2041 LA Zandvoort
De begrafenis heeft dinsdag 16 februari plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Zandvoort

l

Sluiting diensten en bedrijven
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op woensdag
24 februari 1988 vanaf 14.30 uur gesloten, dit i v m het afscheid van Burgemeester H Machielsen
Ontgrondingenwet

servicebewuste
medewerkers m/

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
\ oor wat hij \ oor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Inspraakavond
Ter voldoening aan het bepaalde in de door de raad bij besluit van 24 september
1985 vastgestelde inspraakrichtlijnen zal op 2 maart 1988 te 20 00 uur in de
raadszaal een inspraakavond worden gehouden omtrent het bouwplan tot het
oprichten van een hotel met onderbouw op het Badhuisplem
Tijdens deze avond zal een nadere toelichting worden gegeven omtrent het ingediende bouwplan en bestaat de gelegenheid tot het geven van reakties
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van heden ter visie op de afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het raadhuis (geopend maandag
tot en met vrijdag 08 30 - 12 00 uur)
Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om op de inspraakavond aanwezig te zijn

Bestelauto TOYOTA - HIACE •
1800 cc met 2 zijschuifdeuren en achterklep.
Voorzien van imperiaal en treKhaaK.
KM-stand 53 000
Kenteken 17 - ZB - 56, afgegeven 5-11-1980

Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter openbare kennis, dat
door de gemeente Zandvoort bij brief van 15 februari 1988 bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland een aanvraag is ingediend tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de ontgrondmgenwet ten behoeve van
grondwerkzaamheden m het kader van de uitbreiding van de camping 'de
Branding' aan de Boulevard Barnaart
Bedoelde aanvraag ligt met de daarbij behorende tekeningen vanaf 22 februan 1988 gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage op het raadhuis, afd
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend maandag t/m vrijdag 9 00
uur - 12 uur)
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen de mwilhging van de aanvraag bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland indienen
Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluit
van 26 januari 1988 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat
voor het perceel grond
ten westen van de Prof Zeemanstraat, een bestemmingsplan wordt voorbereid
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning
voormeld perceel is aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afde;
ling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter inzage (geopend maandag
tot en met vriidag van 09 00 uur - 12 00 uur)
18 februari 1988,

l

Fa. Frank

FA. GANSNER & CO.

DAK-

BEDEKKINGSBEDRIJF

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak en
zinkwerk ook timmer en
stucadoorwerk

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Tel. 02507-18686.

DE HflKTENJHGERS
VM DEZE WIEK

Ben je geïnteresseerd? Bel naar:

McDonald's Nederland B.V., 020-5642642 en
vraag naar de informatiefolder.
•*•••• ' •

Peter Versteege
Wielersport
Haltestraat 31 Zandvoort

Pakje met 3 kniekousjes in
3 tinten Schoenmaat 36 41
20 dénier 3 25
40 denier 4 25

NÜ2

.7»

PAKJES l O c
GOEDKOPER

Heden is rustig ingeslapen mijn echtgenoot en levenskameraad
Joh. Frans de Bruijn
3-1-1912

15-2-1988

AANBIEDING

C W de Bruijn-Edehng
Almere, februari 1988
Harderwijkoever 88

MAAS
LANDELIJK ERKEND

Suede damesschoen met elastiek
Maat 36 41 In kobaltblauw, groen of
lichtgrijs 3975
O/125

EIEKTRO-BNSTALLATEUR

ADVERTENTIES

Uni of gestreept overhemd, m div
kwaliteiten en kleuren [Vit 37/38
43/441975
-O:r5

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

Deze achertenUeruimte \an 80 mn breed en 50 mm
noog kunt u gebruiken om een aankondiging-te doen
\anbij\oorbeeldjubileum reunie lergadermg huwe
lijk geboorte of andere famiiiebenchten
L bereikt met deze advertentie 11 ODO mensen m Zand
\oort Bent\eld en Acrdenhout er. betaal' daarvoor
s l e c h t s / 2 7 55 (prijs e\cl 6»o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 -30041

ê
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Tel. 02507-13278
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'iVJ-'v^ .--V> '"'•" ' .

'

•. .-

,

. . .

''

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons ;

Elke zo. 15.00-23.00 uur
Matinee Diner Dansant
Corr. kleding. V.a. 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT

• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
i'fliyp-POLIS
|§|èjen;-;Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Tel. 02507-16023

VIDEOTHEEK
DOMBO
ZANDVOORT
vraagt

Goede contactuele eigenschappen vereist. Voor 4 of 5 dagen per week.
Schriftelijke sollicitaties met pasfoto
onder nr ???? bur v d. blad.

'..:,.

Igrafenissen
lil crematies!

pj.d'HONT

%

\

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

Elektrische flesver
warmer om de
voeding op de juiste
temperatuur te
houden 42 75
Nu 36Z5

DAG en NACHT bereikbaar

Elke za. 20.00-03 00 uur volop
gezelligheid voor vrije ongebonden
mensen met muziek, dansen, hapjes
en onze DJ/Zanger/Entertamer!

± 20 jaar met Mavo/Havo/V WO opl.

(C. Koper)
02507-1 82 25

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

OPGELET!!!

iïescliaattie jongen of meisje

NU 1O.

&TVAARTVERZORGER

l

Secretaris Bosmanstraat 40'
i|2a4l Kt Zandvoort
Wél. 02507-17244

Dames en heren quartz analoog
horloge met centrale sekondenwyzer
en zwarte band 3 5 7 5
f%f\75

NU &3*

Nog meer V Hartenjagers
Dik brei-haakkatoen in
11 kleuren Bol over' Geld terug'
100 gram Ecru 3 50 Wit 4Andere kleur 5 V
Nu 50 c goedkoper
Uni herensokken 80/20 acryl/
polyamide In vele kleuren Maat
39/42 43/46 2 paar 3 75
*
Nu 6 paar 10.-

Katoenen heren ondergoed
1x1 rib Maat 4/8 O a in wit, blauw
en grijs Singlet 8 25 en 8 75 Slip
6 25 en 6 75 T shirt 8 75 en 9 75
V
Nu 1.- goedkoper

Katoenen badstof damesheupslips. Maat 34/36 46/48 3 25
9
Nu 3 stuks 8.50
Uni kinderlaarzen m wit, kobaltblauw en groen Maat 22 30 1175

*

Nu 9.25

Aanbiedingen geldig t/m 20 februari 1988

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld

'n Vrolijke beestenboel bij de Hema.
* BIJ minimaal 10- per kassabon aan Hema-artikelen 'n dierentumboekje kado, met gratis toegangsbon voor een dierentuin. * Eén kind
vrij entree per 2 betalende volwassenen. * Win een Reuze Panda
van 90 cm m de kleurwedstnjd. * Méér informatie bij onze kassa's.
De Hema-Dierendagen lopen van 15 t/m 20 februari 1988.

J
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Piet van den Berg heeft nooit armoe gekend VERENIGINGSNIEUWS
ZANDVOORT - Wij hebben
het met de heer Van den Berg
op een akkoordje gegooid. Hij
wilde beslist niet met naam en
adres in de krant, maar toen we
hem vertelden dat hij het ons
daarmee wel erg moeilijk
maakte, kreeg hij medelijden.
„Nou vooruit dan maar. Alléén
mijn naam!" En daar houden
we ons dus aan.
Petrus Johannes Jozef van den
Berg werd in 1891 geboren in een
heel bekend pand in de Haltestraat,
tot voor kort restaurant De Kousepael, thans opnieuw café Neuf genoemd. Zijn vader, Jan van den Berg,
was een „wegger", zijn moeder Petronella Maria Cazander was afkomstig van de Schulpweg in Aerdenhout. Zij overleed toen hij twee jaar
was en het lag voor de hand dat Piet
in huis kwam bij z'n grootouders in
Aerdenhout, waar hij bleef tot z'n
vijfde.
Terug in Zandvoort, waar z'n vader inmiddels hertrouwd was, ging
hij naar de bewaarschool van juffrouw Van den Enden, vervolgens
naar school A van „meester Kees".

paard, dat hij ongezadeld en zonder
bit naar Zandvoort reed. Hij had inmiddels zijn intrek genomen bij ome
Jan en tante Sien Schelvis in de Haltestraat en stalde zijn paard (later
had hij er drie) in de hooischuur
achter de kousenpaal.
In 1917 trouwde hij met Engelma
Versluis uit Woerden. Ze kregen
acht kinderen, waarvan nog zes in
leven. Truus en Nel zijn in het klooster, Wim Woont in Heemstede,
Trees in Zandvoort, Engelina in Brazilié en Anton in Assendelft. We bekijken dikke familie-albums met foto's van hoogtijdagen in de familiekring, zoals hun vijftig-, zestig- en
vijfenzestig-jarig
huwelijksfeest.
„Zeventig hebben we niet gehaald"
zegt hij een beetje triest.

Schelpen

Samen pakken we de draad weer
op waar we gebleven waren, bij de
overname van het expeditiebedrijf
van Van der Schinkel. „Dat was dag
en nacht werken, maar mijn portemonnaie werd niet dikker. Ik heb
het bedrijf toen maar verkocht." Piet
van den Berg ging weer schelpen vissen, 's zomers met groente langs de
deur, en toen begon hij een stalhouDoorleren was er niet bij, want zijn derij. „Ik had trouwkoetsjes en een
vader die groentehandelaar en schel- lijkwagen, maar toen kwamen de aupenvisser was („hij deed alles waar to's en heb ik alles voor een appel en
je maar geld mee kon verdienen") een ei verkocht. Ik heb ook nog met
kon best wat hulp gebruiken. Jan een taxi gereden en ben drager gevan den Berg had bovendien een weest bij Piet d'Hont. Ik heb altijd
voermanderij met twee paarden en gegeten, ik heb nooit armoe gekend
twee wagens; er was dus werk ge- en ben nooit afhankelijk geweest,"
noeg. Toen Piet vijftien was stierf z'n zegt hij trots. Afhankelijk is hij nog
vader en stond hij er alleen voor om niet. De zeven-en-negentig jarige Piet
het gezin (er waren inmiddels vijf van den Berg doet zijn eigen huiskinderen onder hem) te onderhou- houden, fietst en heeft een voortrefden.
felijk geheugen. Dat blijkt wanneer
Evenals zijn vader pakte hij van de oorlog ter sprake komt. Van den
alles aan. Zo kocht hij op de paar- Berg hoefde niet te evacueren, want
denmarkt in Zuid-Holland een iemand die een paard en wagen had

was belangrijk voor de voedselvoorziemng van de Duitse militairen die
in de duinen gelegerd waren. Hij
haalde niet alleen kolen uit Haarlem, maar ook halve koeien en worsten, en het water liep hem wel eens
in de mond. Hij herinnert zich dat
hij van een partij kerstbroden, die hij
van Van der Werff op het Gasthuisplein naar de militairen moest brengen, op een handige manier twee
achterover drukte.
Op dezelfde manier ging het met
een sappige worst, terwijl zijn hondje, dat altijd meereed op de wagen, er
ook geen been in zag om van de bezetters te pikken. Kwamen de Duitsers wat eten betreft best aan hun
trekken, hun favoriete „Zwiebel"
gingen ze onderhand missen. Een
flinke zak sjalotjes tegen een kwart
koe vindt Piet van den Berg nog
steeds een goeie ruil

Misdienaar
De rooms-katholieke kerk heeft altijd een heel belangri]ke rol in zijn
leven gespeeld. Zelf was hij ooit misdienaar en daarna heeft hij altijd leiding gegeven aan tal van generaties
misdienaars. Zestig jaar lang heeft
Piet van den Berg in de St. Agathakerk gecollecteerd, alleen vorige
week zondag moest hij m verband
met de storm verstek laten gaan. Hij
heeft de pastoors Bohl, Wijnker, Cleophas en uiteraard Kaandorp meegemaakt en herinnert zich dat pastoor Witte overleed toen hij een jongetje van vijf was.
Hij vertelt een paar kostelijke verhalen over een toenmalige pastoor
en een viertal oude Zandvoorters die
hij met name noemt. „Maar deze
dingen mag je natuurlijk met in de
krant zetten," waarschuwt hij. En
ook daar houden we ons aan.

Zij promoveren naar de B-lijn.
Tweede werden de dames Van AcVereniging Vrouwen Van Nu kooy en Drenth met 61,61°o, maar
houdt dinsdag 23 februari in Hotel een promotie zat er voor hen verder
Triton haar jaarlijkse ledenverga- niet in. Wel voor de echtparen Pot
dering, aanvang 14.00 uur. Na af- harst en Van Gellekom De dames
loop van het 'zakelijke' gedeelte is er Keur en Notterman, de heren
waarschijnlijk nog wel tijd om twee Boom/Vertaurg en Van Leeuweronden te kienen De vereniging n/Ommermg degraderen helaas
naar de D-lijn.
zorgt ditmaal voor de pnjsjes
In de D-hjn werd het koppel Kive
Donderdag 25 februari brengt
men een bezoekje aan het Tropen- ron/Stomps eerste met G0,94°o,
museum te Amsterdam, waar een waarmee de promotie werd bereikt
tentoonstelling wordt gehouden Het echtpaar De Zwart, dat zich na
van ambachtelijk vervaardigde pro- jarenlange aanwezigheid weer als
dukten uit Indonesië, de zogenaam- lid van de bridgeclub heeft aange
de Budaya Indonesia, vanaf onge- meld, werd tweede met 55,73°n Proveer tweeduizend jaar geleden tot motie was er tevens voor de dames
heden. Hiervoor om 09 45 uur verza- Van de Bos/Havmga en Haverkate
melen in de hal van het station, /Rudenko.
waar men om 09.54 uur op de trein
Inlichtingen over de Bridgeclub
stapt.
kan men verkrijgen bij de wedstrijdOver twee weken, op donderdag 3 leider, de heer C. Braun, tel 140GO,
maart, wordt er een kontaktochtend of bij mevrouw E. Visser, tel 18570.
gehouden in Hotel Triton, aanvang
10.00 uur

Vrouwen Van Nu

Zandvoortse
Bridgeclub

De vijfde en zesde (laatste) wedstrijd van de 3e competitie zijn gestreden, met de nodige promoties en
degradaties. De uitslag van de vijfde
wedstrijd was:
A-lijn: 1. Mevr. De Leeuw/Dhr.
Braun, Gl,43°o; 2. Mevr Groen/Dhr.
Veldhuizen, 58,93%. B-lijn: 1. Mevr.
Overdevest/Mevr. Visser, 58,04°i>; 2.
Dhr.l Overzier/Dhr V.d. Staak,
55,34 )o. C-lijn 1. Echtp. Van Gellekom, 55°o; 2. Mevr. Boom/Mevr.
Verburg, 53,93°/o. D-lijn: 1. Mevr.
V.d. Bos/Mevr. Havmga, 65,48%, 2.
Mevr. V.d. Meer/Mevr. Veldhuizen,
58,93°o.
Lijstaanvoerders na vijf wedstrijden: A-lijn Echtp. Heidoorn. B-lijn:
Dhr. Overzier/Dhr V.d. Staak.
Piet van den Berg is van alle markten thuis.
Foto: Berlott
C. E. KRAAN MEETH C-lijn. Echtp. Potharst. D-hjn.
Mevr. V.d. Bos/Mevr. Havmga.
Uitslag zesde wedstrijd/derde
competitie:
Vader en zoon Emmen eindigden als
eerste in deze competitieronde. Dit
Weekend: 20/21 febr. 1988
ALG.MAATSCHAPPELIJK
succes behaalden zij mede dankzij
; IUISARTSENPRAKTIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderhun tweede plaats met 56,43°o m de
\IEUW NOORD: tel. 19507.
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
laatste wedstrijd. De heren De
Adé Scipio Blüme
320464. Spreekuur op werkdagen
Leeuw sloten deze wedstrijd af met
een overwinning in de A-lijn, met
HUISARTSENPRAKTIJK
G.J.J. van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
maar liefst 64,64°/o. Drie paren de>Iol / P.C.F. Paardekoper:
ZANDVOORT - Regionaal nieuws zal de huiskamers volgend Het bestaan van deze locale omroep gradeerden naar de B-lijn: StockerVoor
dienstdoende
arts:
tel afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner jaar bereiken via een regionale radiozen der. Provinciale Staten was zeer onzeker ge worden in de /Vulsma, Bakker/Groen en V.d.
15600/15091.
Zandvoort geldt dat ervoor de besloten maandag, dat Noord-Hollan ders op één van vier te plannen regionale om roepen te Moolen/Oostermeijer.
Verdere Inlichtingen omtrent de van
In de B-lijn werden de dames
weekenddiensten worden verstrekt vrager geen kosten verbonden zijn. realiseren radiostations af kunnen stemmen. Formeel heet het, stichten. Alleen wanneer de omvia de telefoonnummers van de CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE dat 't mogelijk is per l januari '89, maar de besluitvorming is roepbijdrage met tien gulden ver- Meijer en Eooymans eerste met
huisartsen: Anderson, tel. 12058, HULPVERLENING: Voor informa- zodanig vertraagd, dat die termijn technisch waarschijnlijk hoogd zou worden, kon dit sta tion 58,48% en het koppel Slegers/Zeepin de lucht blijven.
vat tweede met 55,36%. Naar de
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
Drenth, tel. 13355,
De invoering van de regionale om A-lijn promoveerden de koppels
Füeringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. werkdagen van 10.30-12.30 uur. niet haalbaar is. Het besluit heeft als consequentie, dat de
roep haalde het in de provincie ter Overzier/Van de Staak, HoogenSchriftelijk: Postbus 100, 2040 AC omroepbijdrage met tien gulden wordt verhoogd.
12499.
nauwernood: Met 39 tegen 35 stem dijk/Smink en De Vries/Haalman.
Zandvoort.
TANDARTS: Hiervoor de eigen
men. Tot l januari '89 betaalt de Degradatie naar de C-lijn was er
het
gebied
IJrnond,
Zuid-Kenne
Er
komen
vier
radiostations
in
WETSWINKEL:
Gemeenschapstandarts bellen.
rijksoverheid de regiozenders, daar voor het echtpaar Van Beek en de
merland,
waaronder
Zandvoort
Noord-Holland:
Eén
in
en
rond
Am
L. Davidsstraat. Eerste en der\POTHEEK: Zeestraat Apotheek, huis
sterdam, één in het Noorden, één in valt, en Amstel- en Meerlanden. Ra- na nloeten de provincies zelf met koppels De Kruyff/Kleijn en Ten
de woensdag van de maand van het
Broeke/Brandse.
J.W. Neutel, tel. 13073
Gooi en de Vechtstreek en één in dio Stad Amsterdam blijft bestaan. geld over de brug komen.
17.30-18.30 uur.
Bij de laatste wedstrijd werden de
WIJKVERPLEGING: Voor inforMediawet
GASBEdames Van Duyn en Koning eerste
matie over de dienstdoende wijkver- STORINGSDIENST
Binnen Provinciale Staten be in de C-lijn, met maar liefst 70,54%.
DRIJF: tel. 17641.
pleegkundige: 023-313233.
stond grote verdeeldheid over invoe
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
ring van de regionale stations met
Tme Oudshoorn, Kochstraat 6A, KERKDIENSTEN
daaraan gekoppeld de hogere omH
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
roepbijdrage. VVD, D'66 en RPF Vrijwillige Hulpverlening
waren tegen. CDA en PvdA stemden
023-313233.
verdeeld. De vijf tegenstanders bm
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, Weekend 20/21 februari
nen de PvdA-fractie stemden niet
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zich nog kan terugtrekken indien mee. Dat was een dwingende eis van
17373
tel. 15847.
ZANDVOORT
De
beslisPOLITIE: Tel. 13043, Alarmnum- Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- sing en definitieve onderteke- een rendabele exploitatie niet haal- hun fractieleider.
wen
blijkt of als de financiën niet
mer 14444.
ning van een contract omtrent baar
rondkomen. In dat geval zou ZandSpreekuur wijkfunctionaris Noord, Kindernevendienst en crèche
het
Vendorado-bungalow- voort het geld terugstorten, met inGuido van Schagen, maandag en GEREFORMEERDE KERK,
park, zoals deze twee weken ge- houding van ƒ120.000,-. Binnen de
donderdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel. Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Har- leden in zwembad De Duinpan gemeente is men er echter van overtog
tuigd, dat de bouw van het park
17113.
werden bekendgemaakt, zijn doorgaat
en dat de beslissing toch
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kindernevendienst en crèche
om onbekende redenen uitge- nog op korte
termijn valt. Volgens
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
steld.
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEeen uitlating van burgemeester Maen 19.00-20.30 uur in het politiebu- MEENSCHAP NPB
Als
datum
van
de
definitieve
hanchielsen, tijdens een commissieverreau Hogeweg.
deling had de Raad van Beheer van gadering in januari, zou Vendorado
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, Zondag: ds. A.A. Thimm
woensdag
11.00-12.00 uur
en Woensdag: 14.00 uur Vrouwengroep het zwembad maandag 15 februari in februari met de bouw willen begenoemd, maar Vendorado heeft de ginnen. Ook van dit voornemen wa19.00-20.30 uur, politiebureau HogeROOMSKATHOLIEKE KERK
beslissing kennelijk alsnog uitge- ren de wethouders niet op de hoogte,
weg.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel steld. De wethouder van financiën, zo gaven zij later te kennen. HierBRANDWEER: tel. 12000.
en samenzang
Aukema, verklaart echter niet op de door gaan ondertussen gissingen
CENTRALE POST AMBULANCE- Zondag 10.30 uur: E.V.
hoogte te zijn geweest van deze rond, dat het definitieve contract
VERVOER (CPA) KENNEMERplannen en van 'uitstel' is er voor wel eens een mooi afscheidscadeautLAND: Ongevallen tel. 023-319191. KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg hem dan ook geen sprake. Wanneer je van burgemeester Machielsen zou
218, Haarlem
het definitieve contract ter verkoop kunnen zijn.
TAXI: tel. 12600.
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en van de grond dan wel wordt onderDIENSTENCENTRUM: Koningin- bijbelgespreksgroepen
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. tekend, kan hij niet aangeven, omdat Vendorado volgens hem nog
maandag en donderdag van 1.30 tot Overduin
doende is, de nodige gelden bijeen te
3.00 uur door de heer Frits van Veen 19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- krijgen.
of na telefonische afspraak. Tel: duin
Daarbij herinnert hij aan de daD2507-19393
tum l juli 1988, op welke dag uiter3ELBUS:
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- lijk de andere helft van de koopsom
De belbus voor bewoners van 55 jaar SCHAPSBOND
en ouder is met ingang van 5 okto- ledere veertien dagen een samen- zou zijn betaald. Dit was overeengeBel voor vrijdag
ber weer van start gegaan. Om hier- komst op maandag 15.00 uur, tel: komen in een contract tussen Vendorado en de gemeente, dat 30 sepvan gebruik te kunnen maken dient 14878
12.00 uur ons
tember 1987 is afgesloten. Met dit
men zich 24 uur van tevoren op te
contract
werd
de
grond
in
econokantoor, telefoon
^even bij Huis in de Duinen, tel. JEHOVA'S GETUIGEN: Gein. Els13141, van 11.00-17.00 uur. De kos- woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- misch eigendom overgedragen, in
• Oude fietsen, onderdelen en accessoires zijn welkom bij het Cultureel
ruil
voor
een
cheque
met
de
eerste
ten bedragen ƒ1,50 per persoon per destraat 37 te Haarlem.
Centrum Zandvoort.
helft, ƒ2,5 miljoen, van de aankoopi it binnen de gemeente.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- som als aanbetaling.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't lichtingen: R. van Rongen, Van
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum Zandvoort doet
In het contract is tevens de mogeStekkie, Nieuw Noord. Eerste en Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. lijkheid opgenomen, dat Vendorado
een beroep op Zandvoorters die in het bezit zijn van een oude
derde donderdag van de maand 023-244553.
fiets of onderdelen daarvan. De leiding van het centrum wil
20.00 - 21.00 uur.

WEEKENDDIENSTEN

Regionaal radiostation kan
volgend jaar de ether in

Definitieve beslissing over
bungalowpark uitgesteld

Cultureel Centrum zoekt
oudste fiets van Zandvoort

ontvangen?
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BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd:
De Vries, Gerrit en Hollestelle, Johanna Catharina
Gehuwd:
Koper, August en Loonstra, Carla
Hinke
Geboren:
Lodewijk Ate Christiaan, zoon van:
Van der Linden, Hendrik Ate en
Van Os, Jannetje
Irma, dochter van: Keur, Jan Hendricus Alfred en Van den Bos, Maria
Wilhelmina
Huiberdina Louwina Joelle, dochter van: Nees, Barend Wijnand en
Kistemaker, Machila Elisabeth
Jennifer, dochter van: Lefferts,
Hendrikus Jacobus en Schuiten,
Adriana Marijke
Overleden:
Draijer. Leendert, oud 81 jaar
De Waart, Franciscus Johannes
Maria, oud 73 jaar
Molenaar, Arie Cornelis, oud 76 jaar
Keur geb. Conijn, Marijtje, oud 92
jaar
Paap, Volkert, oud 73 jaar

Verkeerssituatie nabij
circuit sterk gewijzigd
ZANDVOORT - De reconstructie-werkzaamheden aan
de noord-boulevard zijn momenteel zover gevorderd, dat
deze week begonnen wordt aan
de 'rotonde'. Deze komt te liggen op de kruising Boulevard
Barnaart-Burg. Van Alphenstraat, nabij de circuit-ingang.
Dit heeft flinke gevolgen voor
de verkeerscirculatie.
De werkzaamheden aan de noord-boulevard vorderen sneller dan
verwacht. Daardoor is de Vondellaan deze week al afgesloten, evenals de Burgemeester Van Alphenstraat tussen circuit-ingang en
boulevard. Ter geleiding van het
verkeer zijn hier afsluiters en borden geplaatst. Het verkeer tussen
het dorp en Bloemendaal kan doorgang blijven vinden via de noord-boulevard naar Bouwes Palace.
Omdat er momenteel veel zwaar
verkeer door de Zeestraat rijdt, is

het zuidelijke parkeergedeelte door
dranghekken
onbruikbaar
gemaakt, zodat de rijbaan een stuk
breder is geworden.
Daarnaast blijft de Trompstraat
zo lang mogelijk open voor een verbinding met de Van Speykstraat en
de Van Lennepweg. De Van Galenstraat, Tj. Hiddestraat, De Ruyterstraat en K. Doormanstraat blijven
aan de boulevardzijde afgesloten.
Op het punt waar de rotonde wordt
gebouwd, zullen de auto's evenals
nu op de boulevard, over het parkeerterrein worden geleid. De rotonde zal naar verwachting in de
maand mei gereed komen, zodat de
aangepaste situatie iets meer dan
twee maanden zal blijven bestaan.
In verband met de werkzaamheden zijn de bushaltes op de Burg.
Van Alphenstraat, nabij de Vondellaan en de Van Galenstraat, verplaatst naar de Boulevard Barnaart, ter hoogte van de Trompstraat.

deze graag lenen in verband met een tentoonstelling die op
26 maart wordt geopend.
Het onderwerp van de tentoonstelhng zijn antieke fietsen en
accessoires. Daarbij zou men het
leuk vinden, de oudste fiets van
Zandvoort op te kunnen stellen

Is men dus in het bezit van een
oude fiets, oude fietsonderdelen
of accessoires en wil men deze
voor een periode van twee maan-

DOMMEL

den uitlenen, clan :t> men van
harte welkom bij het Cultureel
Centrum Voor de oudste hots
van Zandvoort heeft de leiding
een leuke attentie in petto
Het Cultureel Centrum Zand
voorl, Gasthuisplem 9b, tel
1G924, is dagelijks geopend van
13 30 tot 16 00 uur, behalve
maandag en dinsdag

Autosportvereniging
Sandevoerde

Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdag 27 februari haar
jaarlijkse voorjaarsrit. De aard van
de rit, uitgezet door de heron W
Jansen en D. Visser, is kaartlezen
De eerste deelnemer start 's avonds
om 20.01 uur vanaf restaurant Delicia, Kerkstraat 16, en de eerste finish wordt verwacht rond 22 00 uur.
Inschrijven is mogelijk vanaf 19 30
uur en de deelnamekosten bedragen
ƒ12,- per equipe. Leden gemeten een
korting van J2,- per persoon.
Uiteraard is er weer een aantal
prijzen te winnen: fraaie bekers of
VVV-bonnen voor de best geemdigde equipes en een poedelprijs voor
het laatst binnenkomende team.
Meer inlichtingen kan men verknjgen via de telefoonnummers 13391
en 16179.

Zandvoortse
Postzegelclub
De Zandvoortse Postzegelclub
houdt morgenavond, vrijdag 19 februari, in het Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat, een zogenaamde 'wilde veiling'. Hiervoor mag iedereen, ook niet-leden, kavels mleveren, tussen 19.00 en 20 30 uur, die
later op de avond geveild worden. De
veiling begint om 21.00 uur.
De wilde veiling is één van de diverse activiteiten van de Zandvoortse Postzegelclub. Inlichtingen kan
men verkrijgen bij de secretaris,
Heiny Duyn, Lorentzstraat 68 te
Zandvoort, tel. 16456.

Ruilverzamelbeurs
De Haarlemse vereniging De Verzamelaar houdt zaterdag 20 februari een ruil-verzamelbeurs in Buurtcentrum Noord, Muiderslotweg 238,
Haarlem-Noord. Op de beurs, die regelmatig wordt gehouden, worden
voornamelijk munten, postzegels en
bankbiljetten verhandeld, maar tegenwoordig staan ook de sigarenbandjes weer meer m de belangstelhng. Iedereen is welkom op de ruil-verzamelbeurs, geopend van 12.30
tot 16.30 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ1,25. Verdere inlichtingen
kan men verkrijgen bij J. Teumsse,
tel. 023-334760.

Umond MTS actie
werd groot succes
ZANDVOORT - De vier acties van de leerlingen van de
Umond M.T.S. eind december
zijn zeer voorspoedig verlopen,
zo heeft adjunct-directeur J.
Brijs onlangs bekend gemaakt. Veel mensen zijn door
de oudere leerlingen geholpen
met kleine klusjes, en de eerste
en tweede klassers collecteerden een bedrag van maar liefst
f31.227,60 bij elkaar.
Tijdens de actie repareerden de
leerlingen bij tal van ouderen, mm
der-validen en gehandicapten uit de
regio, m totaal ongeveer tweehonderd vijftig mensen, lekkende kranen en niet-sluitende deuren of ver
hielpen vele andere kleine mankementen aan het huis En dat alles
tot ieders volle tevredenheid
Ook werden honderden kerstitukjes gemaakt, die alle m dankbaarheid zijn ontvangen, evenals een
grote hoeveelheid bijzondei speel
goed voor geestelijk- en lichamelijk
gehandicapte kinderen
Het geldbedrag dat de jongeren bij
elkaar haalden, en de overige dona
ties gaan via het Nederlandse Jeuud
Rode Kruis naar Colombia, voor de
realisatie van een medische hulp
post in het district Choco. een ge
bied niet de hoogste kinderstem^
van heel Zuid-Ameiika Omdat ei
geen artsen zijn, hebben de lecrlm
gen een jonge inwoner 'geadop
teerd'. die daardoor een artsen o
pleiding kan gaan volgen Zo kuist
dit enorme gebied mettertijd zijn
heel noodzakelijke arts Daarnaast
wordt een deel van het geld voor
deze hulppost besteed aan medische
begeleiding en voorlichting vooi ye
zinnen.
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Ik vonawatik zocht op te Spote Krocht
Evelien Bunt (25),
verkoopster, Born

Groente en fruit
Grote Krocht 25

Voorkomt griep

„Ik was zo blij dat Ik m'n
contactlensspecialist wel om de hals
kon vallen."

(,90

KIWI S vol vitamine c 10 voor

Vanaf m'n achtste jaar heb ik brillen
gedragen. De ene na de andere.
Hoeveel glazen er gesneuveld
zijn... ik zou 't echt niet meer
weten, 'n Jaar geleden was 't wéér
mis.

Grote kraakverse kroppen

BJSBERGSLA per stuk
Hagelwitte

Waarom probeer je niet eens een
keer contactlenzen, stelde m'n
contactlens-specialist voor.
TITMUS-Lenzen. Die zijn zó zacht,
dat je ze gewoon niet voelt.

per doos

8.95

Uit onze heerlijke keuken

2.49

met walnoot en vruchten half pond
AART VEER DE
EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL
1987

^

Goed, zei ik, ik wil de proef wel 'ns
nemen. Ik paste ze. En het
volgende moment kon ik de
contactlensspecialist wel zoenen.

13.95

Helemaal 't einde vond ik die
lenzen. Meteen al. En nog steeds.
Alles doe ik er mee. Tot zwemmen
toe.

Formaat
40x60 cm

VIVA Mode met een hart wenst
Toerkoop Reisburo Zandvoort
veel succes met hun nieuwe
interieur.
Het was ons een genoegen de
kleding voor de medewerksters te
mogen verzorgen.

Evelien Bunt
AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK.

ZANDVOORTS KONTAKTLENS CENTRUM
(afd. van SLINGTER OPTIEK)

A. G. J. SLINGER
gedipl. optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a 2042 LW Zandvoort. Tel. 02507-14395

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26, Zandvoort

Wij hebben
d de zomer
in ons hoofd.
En de
nieuwe
kollektie
kleding en
lingerie in
de winkel

Te kust en te keur!
'TÖERKOOP i REISBURO ZANDVOORT

Bloemen in elke
gewenste kkur

Gr. Krocht 20
^^

V *TA

met 'n
Gr. Krocht 19

Uw juiste partners voor een goed
geklede reis.

ERICA
Grote Krocht 24

Winkeltrips Parijs per luxe touringcar
4-11-18-25 maart, 1-8-15-29 april

slechts

32.50

Grote Krocht 20 B, 2042 LW
Zandvoort. Tel.: 02507-15697

Vertrek vrijdagavond,
terug zaterdagavond vanuit Parijs 00.00 uur.
Opstapplaatsen: Haarlem, Zandvoort, Amsterdam.
Voor tel. reserveringen
TOERKOOP REISBURO Grote Krocht 20
ZANDVOORT < y 02507-12560

onder de mensen. Met een Micro komt uonder de mensen,
Bezorg mij vier weken Het Parool
(met iedere maandag Parool Sport)
voor maar ƒ10,50
Naam

Abonnees van HET PAROOL ontvangen iedere
maandag PAROOL SPORT

Wij geven u nu de kans voordelig kennis te maken
met HET PAROOL en PAROOL SPORT.
Postcode

Bank/Gironr

PAROOL SPORT is een complete sportkrant, van
minstens 16 pagina's, op handig weekend formaat

Wanneer u de bon hiernaast invult en zonder
postzegel naar ons toestuurt, ontvangt u 4 weken
Het Parool (met iedere maandag Parool-Sport) voor
maar ƒ 10,50.

Plaats

Telefoon

Natuurlijk kunt u ons ook even bellen, het
telefoonnummer is

D maand ƒ22,70 D kwartaal ƒ67,75

PAROOL SPORT staat boordevol nationaal- en
internationaal sportnieuws, uitslagen, voor- en
nabeschouwingen
Kortom, PAROOL SPORT is onmisbaar voor de ware
sporthefhebber 1

020-562.6266

Adres

Daarna word ik abonnee Ik betaal per

Deze bon, zonder postzegel, sturen aan Het Parool, Antwoordnummer 2470, 1000 PA
AMSTERDAM

n
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Alleen Auto Versteege/ZVM pakt een punt

Zaalvôetbalteams laten voorsprong
ZANDVOORT - Op de voetbalvelden nog weinig beweging
maar de zaalvoetbalcompetities gaan gewoon door en de
Zandvoortse teams waren de
afgelopen week minder op
dreef dan anders. Nihot leek op
weg naar een zege op Loek Anderson doch verloor een 4-2
voorsprong in de slotfase, 4-5.
Trefpunt 8 had eveneens de
zege binnen handbereik (3-0
voor), doch SIZO kwam sterk
terug en won met 4-3. Bij Scandals vlot het de laatste weken
totaal niet en tegen het laaggeplaatste Jemy's werd met 3-4
verloren. Alleen Auto Versteege/ZVM wist een punt te veroveren. Een 1-4 achterstand
werd geheel weggewerkt en tegenpartij HME moest met een
4-4 gelijkspel genoegen nemen.
Nihot speelde een uitstekende partij zaalvoetbal en leek op weg naar
een ruime zege. De Zandvoorters
misten een drietal vaste basisspelers
en moesten terugvallen op routinier
Raymond Keuning die zeer verdienstelijk speelde. Nadat L. Anderson
tegen de verhouding in een 0-1 voorsprong had genomen nam Nihot het
initiatief en drukte op het doel der
gasten. Op aangeven van Bas Heino
scoorde Henry Marcelle de gelijkmaker en een goed doorzettende
Dennis Keuning zorgde voor een 2-1
voorsprong. Het taai verdedigende
L. Anderson kwam aanvallend weinig aan bod maar uit een van de
schaarse aanvallen werd toch de gelijkmaker geforceerd, 2-2. Het betere
zaalvoetbal bleef van Nihot en vlak
voor de pauze was het Dennis Keuning die fraai scoorde op aangeven
van vader Raymond, 3-2.
In de tweede helft overklaste Nihot L. Anderson. De gasten hadden
over geluk niet te klagen en het bleef
slechts bij een fraai doelpunt van
Dennis Keuning, 4-2. Vele doelpogmgen belandden op het houtwerk of
vlogen rakelings langs de verkeerde
kant van de paal. Toch leek Nihot de
winst in de zak te hebben, doch in

een rommelige slotfase kreeg de
strijd een totaal ander gezicht. Enige
zeer onduidelijke scheidsrechterlijke beslissingen, waaronder het afkeuren van een vijfde Zandvoorts
doelpunt, bracht Nihot uit evenwicht. Door reageren op de leiding
liep een tweetal spelers strafminuten op en daarvan profiteerde L. Anderson. Driemaal wisten zij te scoren en Nihot verloor de partij.
Coaches Krijgsman en Marcelle
vonden het een teleurstellend einde.
„Het was een prima wedstrijd die
gewonnen was. Maar scheidsrechterlijke beslissingen nekten ons.
Wij voelden ons erg benadeeld."

Trefpunt 8
De topper tegen SIZO moest Trefpunt 8 winnen om nog uitzicht te
houden op een kampioenschap.
Coach Atze van der Heide stuurde
een gemotiveerd Zandvoorts team
het veld in en de tactiek was SIZO
het spel te laten maken. In de beginfase lukte dit zeer aardig en een onderscheppmg van Harry Baars, die
de opgekomen Rob Gansner lanceerde, betekende 0-1. Trefpunt 8 hield
het spelletje goed vol en voor SIZO
was er geen doorkomen aan. Veel
balverlies en Trefpunt kon de bal
rustig rondspelen. Door snelle combinaties en goed vrij lopen bleef de
bal circuleren en kansen kwamen er
genoeg. De SIZO doelman kon eerst
nog een paar maal goed redding
brengen, maar toen René Steggerda
passte op de vrijstaande Mare van
Dam was hij kansloos, 0-2. SIZO
bleef de aanval zoeken maar kon nog
geen bres slaan in de hechte Zandvoortse defensie. Toen Rob Gansner
na tien minuten met een strak afstandsschot voor 0-3 zorgde leek de
wedstrijd gespeeld. SIZO schrok
echter wakker en Trefpunt had veel
moeite om het hoge tempo vol te
houden. De druk werd groter, mede
doordat de Trefpunt voorwaartsen
te veel de tegenstander lieten voetballen. Een van richting veranderd
schot, vlak voor de pauze, maakte
doelman Hans Gansner kansloos (13) en de strijd was weer open.
In de tweede helft opnieuw een
aandringend SIZO en een goed op de

counter spelend Trefpunt dat de
strijd had moeten beslissen. Knullig
werd een aantal goede kansen om
zeep geholpen en SIZO bleef er zodoende in geloven. Niet meeverdedigen betekende de ondergang van
Trefpunt. Doelman Hans Gansner
ranselde de een na de andere bal zijn
doel uit doch hij kon toch niet voorkomen dat SIZO een 4-3 voorsprong
nam. Trefpunt probeerde in de slotfase alsnog gelijk te maken doch
paal en lat stonden doelpunten in de
weg.

Auto Versteege/ZVM
Auto Versteege/ZVM begon de
wedstrijd tegen HME uitstekend. Na
één minuut lag de openingstreffer al
in het doel. Een vloeiende combmatie werd door Rob van der Berg afgerond, 1-0. Het liep gesmeerd en het
wachten was op meerdere treffers.
De afwerking wilde echter niet vlotten en onverwachts was het HME
dat de gelijkmaker scoorde. Auto
Versteege/ZVM was aangeslagen en
nog voor de rust slaagde HME erin
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volleybal

Koploper Martinus 3 uit Amstelveen was ongenaakbaar in de bekerwedstrijd tegen het eerste dames
team. Was er tijdens de laatste competitiewedstrijd, tussen deze twee
teams, nog sprake van goed volleybal en een spannend wedstrijdverloop, nu waren de Amstelveense dames oppermachtig. In de bekerwed-

'Omgaan met
stevige drinkers'
ZANDVOORT/HAARLEM
- Het Consultatiebureau voor
Alcohol organiseert ook in de
maand maart weer drie bijeenkomsten voor mensen die problemen hebben met het alcoholgebruik van anderen in
hun naaste omgeving.
'Wat moet je doen, als je loopt te
tobben over het alcoholprobleem
van anderen?', dat is de centrale
vraag die op deze gratis bijeenkomsten aan de orde komt. Wat moet je
doen of juist laten, als je partner, je
moeder, je vader, je broer, zus of
kind teveel drinkt? Het consultatiebureau geeft hierover informatie
aan partners en familieleden van
'stevige drinkers'.
De bijeenkomsten vinden plaats
op drie dinsdagavonden: 8, 15 en 22
maart, van 19.00 tot 21.00 uur. Voor
meer informatie hierover kan men
het hoofdbureau in Haarlem bellen,
tel. 023-319294. Via dit nummer kan
men zich ook opgeven voor deze cursus, die wordt gegeven in Haarlem,
Spaarne 62.

Provinciale
circulaires
milieuhygiëne
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de circulaires op
milieugebied, die zij de afgelopen jaren de gemeenten hebben toegestuurd, gerubriceerd
en in een verzamelband opgenomen.
De circulaires bevatten door Gedeputeerde Staten opgestelde richthjnen met betrekking tot het in concrete situaties toepassen van de milieuwetten of onderdelen daarvan
binnen de provincie Noord-Holland.
Hoewel deze richtlijnen in de eerste
plaats bedoeld
zijn voor gemeenten,
hehhpn 7 )j ook een indirecte uitwerking naar bedrijven, onder andere
met betrekking tot de verstrekking
van vergunningen, en burgers.
De verzamelband is daarom, behalve naar de gemeenten en andere
belanghebbenden, ook toegezonden
aan alle openbare bibliotheken in de
provincie.

strijd, waar slechts twee gewonnen
sets de doorslag geven, scoorden de
Sporting dames maar acht punten.
Vooral aanvallend waren de ex-eredivisie speelsters van Martinus niet
te stuiten, 15-5 en 15-3.
Sporting OSS 2 blijft opzien baren.
Nu werd het lastige Allides 7 bedwongen. De eerste set werd nog uit
handen gegeven, daarna was het
woord aan het goede spel voor de
Zandvoortsen. Alleen in de slotfase
van de vierde set stokte de produktie
waardoor Allides toch nog de kans
kreeg en benutte om langszij te komen.
Interim-coach Rob ten Haaf was
niet tevreden over het vertoonde
spel van Sporting OSS 3. „Vele persoonlijke fouten kostten ons de overwinning," aldus de coach. „Heemstede 3 speelde weliswaar niet slecht,
maar dit hadden de dames makkelijk kunnen winnen." Vooral in de
slotfase van de derde set wisten de
dames het niet af te maken. Een 1112 voorsprong was niet voldoende.
Pas in de vierde set liet het team zien
waarom zij zo hoog geklasseerd zijn,
2-2.
In de sfeervolle Spaarndamse
sporthal leed Sporting 4 een nederlaag tegen Spaarndam 1. Na het goede spel in de derde set leek een gelijkspel mogelijk, maar Spaarndam
sloeg terug en won de vierde set, 3-1.
SBY profiteerde van de trage start
in de eerste twee sets van het adspiranten mix-team. De 5-0 en 7-0 achterstand bleek te groot om in de rest
van de set in te halen. Pas in de
laatste set liet Sporting het ware gezicht zien.

De Nihot-speler bouwt een aanval op en zal vervolgens ook nog scoren.

sAGENDA?

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Renova 14.30 uur terrein Vondellaan.
TZB-SVY 14.30 uur terrein Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort'75-SMS 15.00
uur terrein binnencircuit.

In een matige partij zaalvoetbal
moest Scandals de eer laten aan het
laaggeplaatste Jemy's. Door deze ne
derlaag raakt Scandals behoorlijk in
degradatiegevaar. Jemy's maakte
een beter gebruik van de kansen. In
de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht maar veel viel er
niet te genieten. Ruststand 1-1 door
een Zandvoorts doelpunt van Pim
van Dord.
Scandals was in de tweede helft
wel sterker doch liet enige riante
mogelijkheden op een voorsprong
verloren gaan. Jemy's benutte de
kansen en ging uiteindelijk met een
zwaar bevochten maar met minder
verdiende 4-3 zege strijken. De twee
Zandvoortse doelpunten kwamen op
naam van Richard Kerkman en Pim
van Dord.
De stand is. 1. Brezan 13-23, 2.
Boko 15-23, 3 't Gat van Nederland
13-18, 4. White Stones 14-16, 5. Lobelia 14-15,6. Carillon 14-13,1. Scandals
14-11, 8. Mimi's 14-11, 9. De Stal 14-10,
10. Jemy's 15-8, 11. Brandweer 14-4

ZANDVOORT - De Zandvoortse zeevisvereniging hield
de afgelopen weken een tweetal
wedstrijden. Plaats van handeling was de Zuidpier in IJmuiden waar een groot aantal leden van de club met elkaar de
strijd aanbond.
De eerste wedstrijd vond plaats
onder barre weersomstandigheden,
met veel wind, maar de visvangsten
waren toch goed te noemen. Het was
Cas Al die het grootste gewicht aan

Foto: Bram Stijnen

Goede vangsten
van Zandvoortse
Zeevisvereniging
vis uit het zeewater wist te halen
Met twee kilo aan onder andere
schar en schol werd hij de winnaar.
Goede tweede werd Rob van de Fange gevolgd op de derde plaats door
Rob Drose.
Afgelopen zaterdag vond er op-

VOLLEYBAL
Zaterdagavond in de Pellikaanhal,
dames: Sporting OSS-Die Raeckse 2
18.30 uur, Sporting OSS 2-Allides 4
20.30 uur, Sporting OSS 5-Allides 8
19.30 uur. Heren: Sporting OSSHeernstede 20.00 uur, Sporting OSS
2-OVRA 6 19.30 uur, Sporting OSS 3HSVC 3 20.30 uur. Adspiranten:
Sporting OSS M-SBY N 18 30 uur,
Sporting OSS K-HSVC K 18.30 uur.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse
Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen C jun.-DSC'74, 18.30 uur
Zandvoort'75 D jun.-Score Advertising, 19.00 uur Zandvoort NoordConcordia 2 A jun., 19.45 uur Zandvoort Noord vet.-TZB, 20.30 uur
Zandvoortmeeuwen
vet.-Cecils,
21.15 uur TZB 6-NAS 3, 22.00 uur
Zandvoortmeeuwen
7-Zandvoort
Noord 8.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Zandvoortmeeuwen 6Hoofddorp 7, 21.30 uur Zandvoortmeeuwen 3-TZB 3, 22.15 uur TZB 2Sekura 3.

Golf-spelers in actie op strand
tussen Noordwijk en Zandvoort
ZANDVOORT - De Kenne- vendien zal het sportieve evenement
mergolf Club houdt zaterdag vanuit vier terreinwagens, beschikgesteld door de firma Flinter20 februari weer een golfwed- baar
man, worden begeleid, waarvan drie
strijd tussen Noordwijk en voor
de spelers uit rijden om eventuZandvoort. Ruim vijfentwin- ele wandelaars te waarschuwen.
tig teams nemen deel aan dit Het traject is ongeveer tien kilospectakel, waarvan de op- meter lang en zoals vermeld wordt
brengst ter beschikking wordt de eerste aankomst in Zandvoort,
van de wind, om ongegesteld van de Stichting SOS afhankelijk
13.30 uur verwacht. Zoals reeds
Kinder dorpen. De wedstrijd veer
gebruikelijk zal wethouder en locobegint om 10.00 uur in Noord- -burgemeester Aukema vervolgens
wijk en de finish in Zandvoort om 16.00 uur in Paviljoen Zuid aan
wordt rond 13.30 uur ver-de Boulevard Paulus Loot de prijsuitreikmg verrichten.
wacht.
Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat de Kennemer
Golfclub deze wedstrijd organiseert,
en evenals de vorige jaren ook nu
weer voor een goed doel. Alle kosten
worden gedragen door een bekende
Nederlandse distillateur, zodat de
totale opbrengst van het mschrijfgeld kan worden doorgesluisd via
'Lions helpen kinderen', ingesteld
door de Lions Club Zandvoort. Deze
club neemt regelmatig initiatieven,
zoals bijvoorbeeld wandelingen in
de duinen en de Prix d'Humanitë,
voor de financiële steun van projecten in het buitenland. De Lions
Club heeft daarnaast ook een twintigtal kinderen geadopteerd in het
kader van SOS Kinderdorpen en
het Fosler Parents Plan.
De golfers komen zaterdag-ochtend om half negen bij Paviljoen
Zuid bijeen, om vervolgens met twee
bussen naar Noordwijk te rijden.
Daar wordt om 10.00 uur de start
verricht door de burgemeester van
Noordwijk, terwijl ook de politiekorpsen van beide badplaatsen hun
medewerking hebben toegezegd. Bo-

De tweede helft was net begonnen
of HME had opnieuw toegeslagen en
de Zandvoorters keken tegen een 4-1
achterstand aan. De klasse van het
Zandvoortse team stond er borg
voor dat er totaal geen paniek uitbrak en de goede draad werd weer
opgepakt. Er volgde een enorm offensief dat uiteindelijk werd beloond. Pieter Brune zorgde voor 4-2
en Bob Brune maakte 4-3. De spanmng was geheel terug en de badgasten drongen nog sterker aan HME
zocht het in snelle uitvallen maar
invaller doelman Martin Visser was
paraat. Vlak voor het einde kwam de
verdiende gelijkmaker op het scorebord. Er ontstond een geweldige
scrimmage voor het HME doel en
Rocco Termaat plaatste de bal over
de doellijn, 4-4. „Concurrent De
Meer verloor en daardoor staan wij
vier punten voor," stelde coach Eli
Paap. „Wij krijgen het moeilijk daar
alle teams graag van de bovenste willen winnen. Maar het moet kunnen,
wij hebben er een prima team voor."
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HAARLEM - De winterstop
heeft TZB erg goed gedaan De
Zandvoorters hadden voor die
stop nog niet een punt weten te
behalen doch de drie wedstrijden na de stop betekende evenzovele overwinningen. En ondanks dat TZB van de bond
bericht heeft ontvangen dat er
dit jaar niemand degradeert
wordt geprobeerd van die laat
ste plaats af te komen en is het
tweede doel, een periode titel

Sc 'i.']k\' ']k B.I en uiimte gal om > •
v a . ) i,i., t v c reien TZB onaein t i
\(>!<' c i " M U i * i fii na 35 minuten \v,*
d(> s i ; i f i bf-list Het was Alc-' \ln
/eijü t (: u i in knnsiijke po-i'
kv.aii! « i j ZD o p 0 2 /etu. li. c l
sloua^ /< tic. Schalkwijk aan vco
een o i -p' < ' v.aaruit 1-2 wojci «i
j-^noui dot . eider het TZB het ;i"_'
konieii Vooi'ittei Jaap Keik';u i
was d..ii ooi; • i « tevreden , De inut
vaLu ;s jpu.naal". stelde hij i~
V.OKU i u M>< uei goioetbala f.r, v/
h eb bc 11 7i iis .;ans op een peiioa
tiU-1 I', -.ond nol een prima vee,
stma OP r i n uitstekende overv. Li
inr.fi ' -• "ui. 4 komt SVV op br-.oei
u a..: \ < • > ! \ i _ i t t o m v e n naai toe v on',
geit ei'i Do Muiid in de tweede kla-seKVBis Sixuu:ievo»els 15 2ij, DSi_
14 19 S VU i '• 18. Vogelenzang 15 U
K K ' l o itj S r n , u k \ \ i ] k l 5 15. BSAi i '
15. DSC "'. J; 13. VVH 15 11. t. H f
13 <>, TZ1, - o

Tegen Schalkwijk speelde TZB
één van de betere wedstrijden van
dit seizoen. In het doel van TZB
stond voor het eerst Ronald Eerhart
en moest hij handelend optieden
dan deed hij dat perfect TZB paste
een tactiek toe waarmee Schalkwijk het erg moeilijk had. Vanuit een
gesloten verdediging zocht TZB met
snelle counters een weg naar het
Haarlemse doel en dat liep ze
smeerd.
De snelle spitsen William Rube
hng en Alex Miezenbeek waren veel
al hun tegenstanders te snel af en
ZANDVUORT - De basket
zorgden voor gevaarlijke momenten
in het Haarlemse strafschopgebicd balheren van The Lions zijn ei
TZB nam dan ook een verdiende niet mgeslaagd het sterke ei
voorsprong toen Wüham Rubelmg hooggeKlasseerde Fl. Heiloo
van een misverstand profiteerde en voldoende party te geven De
0-1 liet aantekenen Tot aan de rust
bleef TZB zeer bekeken voetbal spe Zandvoorters leden een ruime
len en loerde op een snelle uitval 48-79 nederlaag maar blijven
Verdedigend zat het erg goed dicht er hard voor werken om binen werden er weinig mogelijkheden nenkort de tweede competitieweggegeven.
ovei winning binnen te halen.
In de tweede helft wederom een
Lions mist" m de strijd tegen Fl
koel en uitgekookt spelend TZB dat Heiloo een aantal spelers, doch d^s
ondanks v.'as de begmiase redelijk
nieuw een wedstrijd plaats op de IJ Na tien minuten was de strijd nop, ir
muidense zuidpier. Ook m deze wed- evenwicht ( 13-14), doch daarna gin;.
strijd, vele leden van de visverem het mis Fl Heiloo leefde zich uit i ;
ging, die onder uitstekende weers terwijl Lions niet scoorde werd hè
omstandigheden de hengel uitwier m een koite tijd 13-27 Het was jam
pen. De vangsten waren dit keer mer van deze zwakke periode aan^e
redelijk met schol en schar als favo zien daarna Lions zich weer de gelp
riet. Alle deelnemers vingen vis doch ke toonde en ledelijk kon bijblijven.
wederom bleek Cas Al de beste te rust&tand 22-34.
In de tweede helft heeft Lions zeer
zijn. Nu werd Herman Hogkmaer
tweede en Rob Drose eindigde op redelijk spel laten zien en werd he>
nieuw op een derde plaats. De groot- gat van twaalf punten lange tijd met
ste vis, een schar, werd gevangen groter Peter van Komngsbrugger.
door Fred Schilpzand met een lengte was goed op dreef en pakte vele re
bounds Tol aan de dertiende mi
van 26'/2 centimeter
nuut bleef er een verschil van twaalf
punten doch toen was Lions uitge
speeld on kon Fl Heiloo gemakke
lijk de wedstrijd onder controle krij
gen en de zege meer glans geven,
48-79
Topbcoiüs Lions Peter van Komngsbruggen 15, Ruud Becic iu,
Adiie Beekhuizen 10
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Sp. OSS-dames uitgebekerd
ZANDVOORT - De volleybalteams van Sporting OSS
hadden een rustige week en alleen de dames en een adspiranten mixteam kwamen in actie.
De heren hadden crocus-vakantie.

om een 3-1 voorsprong te nemen.

10 jaar
ZANDVOORT - Vorig jaar 21
april 1987 bestond de zaal voetbalvereniging FC Zandvoort
Noord tien jaar. Dat feit werd
toen, zoals meestal gebruikelijk gevierd met de organisatie
van een sterk bezet zaalvoetbaltoernooi. Wedstrijdsecretaris en redacteur van het clubblad van de bijna honderd leden tellende vereniging, Harry
Opheikens, wilde toch meer cachet aan dit feestelijk gebeuren
geven. En daar is hij op fantastische wijze ingeslaagd, door
namelijk een jubileumboek in
elkaar te draaien waarin de
tien jaar Zandvoort Noord geschiedenis in tien hoofdstukken wordt uiteengezet.
Nu een jaar later is het boekwerk
uitgegeven. Harry Opheikens heeft
het geheel in zijn vrije tijd opgezet en
moest alle uitgegeven clubbladen
doorspitten om de herinneringen
weer op te halen. Bij oud-leden kon
hij nog wat gegevens vergaren van de
eerste jaren en zo kwam hij tot een
prachtig jubileumboek van maar
liefst 217 bladzijden. Hierin verslagen van wedstrijden, competitiestanden, tekeningen en foto's en als
geheel geeft het boek een zeer duidelijk overzicht van wat in de veremging speelde en nog speelt.
„Ik heb er enorm veel werk aan
gehad", vertelt Harry Opheikens.
„Maar ik vond het erg leuk om te

Film 'Geboorte
onder water'
ZANDVOORT - 'Onder water geboorte' is de titel van een
videofilm die dinsdagmiddag
23 februari in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg
wordt vertoond. Dit begint om
14.00 uur en de toegang bedraagt ƒ5,- inclusief koffie.
De film is opgenomen in Rusland,
Frankrijk en Amerika en laat de
laatste veelbelovende ontwikkelingen zien op het gebied van de natuurlijke geboorte. De presentatie
wordt begeleid door mevrouw Hannie Hanhart, medewerkster van de
Stichting Universele Opvoeding. Zij
zal tevens na afloop eventuele vragen beantwoorden.
De informatiemiddag wordt georgamseerd door de dames T. Mok en
A. Khjn

doen. Het heeft wel een jaar geduurd, maar in het verzamelen van
gegevens, het typen, corrigeren en
opzetten van het jubileumboek gaat
dan ook veel tijd zitten. Daarbij ben
ik wel geholpen anders was het hélemaal geen doen. Bovendien heb ik
alle medewerking van het bestuur
gekregen, maar wel met de mededeling dat het niet te veel mocht kosten. En dat is zeker gelukt daar het
helemaal niets heeft gekost. Door de
bijdrage van de adverteerders is de
realisatie mogelijk geworden en ben
ik geheel uit de kosten gekomen. Ik
kon dus naar eigen inzicht werken
en dat was wel fijn".
Niet alleen het feit dat hij het leuk
vond om meen te zetten, wat wel
hoofdzaak was maar ook hoopt hij
zo de zaalvoetbalsport te promoten
„Natuurlijk was het leuk om te doen,
maar ook hoop ik wat reclame te

Schaakclub werkt
achterstand weg*

maken voor het zaalvoetbal en m het
bijzonder voor mijn vereniging
Zandvoort Noord. Een echte zaal
voetbalvereniging".
ZANDVOORT - De Zand
Inmiddels zijn alle leden van vooitse Schaakclub is er in ge
Zandvoort Noord in het bezit geko slaajid, haar koppositie in de
men van het boekwerk en ook de competitie te handhaven.
adverteerders hebben kunnen zien
In een zeei spannende stiijd gaven
dat hun bijdrage goed besteed is
Een boek dat met overgave en en- de Zandvooiters niet toe aan Ki|l:
thousiasme in elkaar is gezet. Er is Uit i ut IJmuiden en wisten zo et"
een oplage gemaakt van ongeveei punt binnen te halen Door de eind
driehonderd exemplaren en belang- stand v c in ! l blijven zij ongeslagen
stellenden kunnen gratis dit boek aan kup Het resultaat is met njinverkrijgen, zo lang de voorraad te danken t .n riiteur. Twmt. LiiuU
strekt. Een sportboek dat zeker de man V a n B ' a k e l Geeitb en Termi"liet /iet ei hieutoor naar uit r!,>
moeite waard is om in te zien en niet
zal misstaan tussen andere sport- het kampioenschap de ZandvoaiU'
Sch.ifikclub niet meei zal ontgaaj
boeken in de boekenkast
Degenen die geïnteresseerd zijn in Nog 'v, et duels \olgen. op l maai
dit boek kunnen contact opnemen tesj' n cte hokkesluitei uit Santpooi
met Harry Opheikens, Remwaid- en op 1\ f u u ' i t tem n Excelbiui
straat 7, telefoon 18116.
^ T
'
• '

V ooraarsnt

ZAXDvOORT - Autosport
ve'x:u;.'i:)£; Sandcvoeide hond 1
j zat^uia^ 2^ februari haar jaa
lijk&e \ooiiaarsrit. De aar.
van de iit uitgezet door de hè
7en \\' ,~'-ns G n en D Visser ;<
C j '"i1-1" deelnemer stai:
<ji i's i u , j f i , ) i nui \anat itst
K.nt üe'ii . K'VKbtiaat 16 on ,,
leisu nr.isi u m ô t \erwacht r" .
22 W u u ' I ' i s t m i j v o n is. mr^iii\ p i at ! c l ' uM jn do deelname!,
lei' bi ' i / i2, pui equipi ' ,
di"
i n i '^ n koitmt; \.,ni ''J
ut }i L^
l i'! ,
o is 01 \\err een a i n t i
• pi
' t ' \ j i M i e n iraaie bekei - o
' V^ >
>n , n \ u o i de best geoniili
noes en oen poedelpiiib \oin
liot ! Mtst ninneiikomendo H.ui.
?,looi ihi I r i i i o e n kan men \ o i k i i i
r i e ioletoonnummeis l . ï l S ' i

Kater Garfielo

• Harry Opheikens

Oefening
KNZHRM
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt maandag
22 februari weer een oefening. Hiertoe vertrekt men om 20.00 uur vanaf
het boothuis

ZANDVOOKT - De Ztiiu,
vooitsi' ;» de Perzische kmGurfieid \ a n de familie I\k-'naai hceit deze maand \u < i
eens l» 'eMt<s:en' Opnieir-,
sleepte 'ui op een mtcinalio
nale sho'v i>en aantal ho^e t'
tels \veti
Ga> fielt' kar met recht een kam
pioen «eiuvr.nl \\oiden. want de ka
sleep! 1-11^ na prijs binnen In
u ' i ua 1 - 'iet weer ra.ik tiieleui:
•ji'ii ,.K>ti inteinationale kattt n
snov. m 1-Ji me Garfield \\eid ilaa'
doo' de m i \ unaniem uilgertn je'
tut bis' u ' i K i a l all eats . Bi';" o
Be.st Besi in sho\\' en 'BeM \ , u i a
l\
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' : ,, • '.i • •.•:•>', a-''--.eei , o u ! I j.i, i
• > . : . t : iii.-c i,i.'ii! /v'ii Mug uceiis/ins cui
••::dc ,,::!" /el-.e: ü:ei Pa de 'aaMc face
. p 1 ; , • : ; • • 'i diiU- 'ven gemaakt, /odat het
• . . r--, h; ir.ci /i;' 1 - gi'oiere broers il iel nieei
' p ' ".:.-,' : ix l'r.Mi'.vs. keii:nerkeiid soorde
:'••••.\\ .'i; die iieet'! de i-'ieMa nu ook niec\':•<.• :':•.•!!'- -oup! naar beneden af. de knip;v:'i'.;h;:.-n lopen door in de sooivchcr•i[..'i! di-j ook v e e l ' rom! afiopen en de
e'-ci'c-.''is ..(geronde kunsiMo! bumper
:>:!<; Kleine ivNmkjcs o! parkccrschades
o,-s;.-rigeii. IX- l'ieMa/iel er rui IvM leuk
iüi ni.'.ar Puilen die ueü1- i-^ er ss einig aan
'.era;id^e:'d en de reM i1- iiv'h nog een
heel ie lioekig geniesen.
'. : -'-'-, de /ijkan! is ixx:hemid legen purkeei^'hades door middel sail brede be-..'liernisü'ippen. /dd.p.t een opengegooid
norlie:'\un de biitinnan nu niet meteen
',aü die puilen ir. de hoekige /ijkani
ni.uik!. i 'g ple/ier'ig is de ssis/ss'iis instalialie i .p de liehlerniit ssanl de/e s'er.'uilt
/!eh/el! e:'g snel. hetgeen gebruikelijk is
i-pij auto's die geen kotl'erhak hebben
in;.ar ee;i rechte ;ichlerkant. X'ei'der is de
1-ie-'!;: degelijk en netjes al'gesser.kl /oals
if s;in een hord mag verwachten.

Gewenning'
Hei rijden mei de/e (Nederlandse) auioi;;:ui \ raagt e\en wat gesvenningvooral '. an het gchoin'uant het is geencons entionele automaat met drie sersnellingen maar een continu variabele transmissie. Het soordeel hiervan is vooral
voor kleinere auto's dat er altijd trekkntcht \oorradigis. uiteraard afhankelijk
van il e pit die het motortje levert. Het
geluid lijkt op rijden met een slippende
koppeling. Hoe meer gas er wordt gege'. en. hoe meer toeren het motortje maakt
en desienieer trekkracht hij levert.

i')ile«el hei rijdt soepel terwijl mcl de
eoinenlionele uulomaat hij gebruik \ a n
de kiek down (hu vol ^as ^eseiï hel au lomatisehe len^gschakeien / hel v.at
-Ajiiokkenggaat en de/e - ss anneer je het
gas ieis loslaat - onmiddellijk weer opsv.-hakeii. /odal je in de Mad iel'.va! niet
horten en slolen rijdt.
Ik denk dat eonlinu variabele automaten
de toekomst hebben en baseer dat op hel
feit dat bord en l-'iat. beiden grote autol'abrikanlen in Kuropa. allebei de/e aliiomaat toepassen en de/e fabrieken
honden niet van een gokje voordat de
nadelen legen de voordelen /.ijn algessogen.
Het enige minpuntje dat ik tegenkwam
deed /ich voor toen ik met behoorlijke
tegenwind l 20 km/h wilde rijden. Dan
moet het 1 . 1 . liter motortje met /.ijn 50
pk helemaal op /ij n tenen lopen, w a t dan
ivpaard naat met behoorlijk wat molorgeluiü.
Trouwens, de topsnelheid onder normale omstandigheden ligt gelijk aan dievan /ijn handgesehakelde broertje, alleen voor de acceleratie van O tot 100
km/h heeft de automaat l see meer nodig. namelijk IS see. en dat is niet echt
snel te noemen. Wel snel is hij in de siad
wanneer de luehtweerstand niet /.o erg
meespeelt, dan trekt hij behoorlijk snel
op tot /o'n SO km/h en daarboven heeft
het motortje het p;is moeilijk.
Ook het brandstofverbruik is hef/elfde
ais dat van de handgesehakelde versie.
Behalve in de stad. dan heeft de automaat duidelijk meer dorst namelijk een
liter (Huro(super op l 1.6 km terwijl het
gemiddelde testverbmik op l op 14.S
kwam. Daartoe heeft bijgedragen dat
de/e auto het lekkerst rijdt lussen de 100
en l 2(1 km/h en dat planken gewoon niet
preitig is met de/e l-'iesta.

Alleen bij een verkeerslicht was ik we!
geneigd om een stoplicht-sprintje ie willen winnen.

Rustige rijstijl
Ook het algehele weggedrag is afgestemd op een rustige rijstijl. Ciaat het
hard of wilt u snel een hivht om. dan
maakt de l-'iesta middels het piepen van
de banden bijtijds kenbaar dat er voor
/o'n stevige aanpak veel sportievere
Fiesta's /i j n en dal hij een rustige behandeling verlangt.
Alles gaat ple/ierig maar nogmaals, /.olang het beheerst gaai. Hij heeft dan een
heel goedmoedig stuurkarakter. licht
onderstiuird. wat een goede rechtuit stabiliieit geeft en een geringe /ijwindgevoeligheid.

Elektronisch dashboard

l)e l i po. is een vijfdeuis auto. bedoeld
om in de druk be/ette middenklasse een
eigen marktaandeel te gaan halen. Bij
l-'iat /ijn de verwachtingen hoog gespantien. Men heeft gigantisch geïnvesteerd
in automatisering door robots /odal de
kwaliteit op een hoger niveau komt. om
de concurrentie heler aan te kunnen.
Men vciv.acht bij Fiat dat ereen 350.000
exemplaren per jaar verkocht gaan worden. waarvan de helft in het eigen ltalie;
wal daar /oker haalbaar moet /.ijn door
gebrek aan concurrentie uit Japan. Opvallend bij de Tipo. is de ruimte achter de
achterbank. Dit komt door het ontbreken van de bulten waar de vering en
demping normaler wij/e /ich bevindt
maar waar voorde Tipo. een platte construclie gemaakt is die in /ijn geheel onder de auto gemonteerd wordt en er/org
voor draagt dat heide wielen recht en
goed op de straal blijven sporen. De Tipi>. worxll met drie ben/inemoloren leverhaaren twee diesels. De ben/.inemoloren /uilen in eerste instantie alleen hesluan uit een 1400 en een 1600 cm3
maar later /al er een topmotor komen
voor een sportief publiek, namelijk een
I S O O e m ? mei 16 kleppen. De dieselmotoren /.ijn de 1700 cm3 en de 1900
cm3 met een turbolader, die tot grote
prestaties bereid is met /.ijn 92 pk.

Voor de elektronica-freaks onder ons. is
ervan elke variant een mei een digitaal
dashboard, dal in ieder geval veel gewenning vraagt, /elf vind ik het ronduit
onovcr/ichtclijk om af te Ie/en, waardoor je langer dan nodig is op het dashboard kijkt, wat mijns in/iens de verkceisveiligheid niet echt ten goede komt.
Maar misschien went het wel, behalve
wanneer de /on er op schijnt want dan
blijft het vrijwel onleesbaar. Wat wel erg
praktisch is. is dal alle functies die normaal als knoppen en schakelaars over
het dashboard /ijn verdeeld, bij de Tipo.
allemaal /ijn ondergebracht in de handels naasl hei stuur. De mistlamp bijvoorbeeld kan aangedaan worden door
op de handel van de richtingaanwijzer
een knop in te drukken en de achterruitverwarming dooreen knop in te drukken
op de handel van de ruitenwisser, /odal
je je handen niet onnodig van het stuur
hoel'l Ie halen. Ook is de bediening en
oveivichlelijkheid van hel vcrwarniingsen ventilatiesysteem goed. De hele afwerkingvan he; interieur/jet er verzorgd
en degelijk uit, alleen vind ik - misschien
door mijn lengte -destoel/ittingwat aan
de korte kant

Gelukkig hebben /e de trend van de
Panda en Uno niet doorgezet om rnaar
een ruilenwisser voor ie monteren. Die
smeerl over hel algemeen hel vuil alleen
maar uil. in plaats van schoon te maken.
Wal hel meeste opviel tijdens een korte
kennismakingsril was de geluidsisolatie.
I-j' dringt opvallend weinig motor- en
rijwindgcluid door in het interieur,
waardoor hel comfort natuurlijk erg
groot is. Hel sturen gaat licht, alleen
rechtuit rijden vraagt even gewenning

doordal het iets vang aanvoelt.
De l-'iat Tipo. heeft een goede basis om
hoge ogen te gaan gooien in de drukke
middenklasse en men hoopt bij Fiat dal
zij hun directe concurrent, de Volkswagen Golf. zelfs kunnen verslaan in de
verkoop-aantallen. Maar dat zien we in
de loop van dit jaar wel wanl de verkoop
begint pas eind -mei. De basisprijs zal
vermoedelijk ergens lussen de 23 en 24
mille liggen, wat mij een redelijke prijs
lijkt voor deze Tipo.

(Advertentie)

waard. Aan de portieren /ijn ook nog
eens vakken gemonteerd./odat daar een
/eer ruime kaartenvoorraad gehuisvest
kan worden.
Hel is even een weet maar de auto moet
gestart worden op de handehoke. die
links onder op het dashboard /il en ik
vind het altijd prettig om de choke /elf te
regelen, /eer handig is de van binnenuit
Hel interieur is afgestemd op gemak, /.o- verstelbare buiienspiegel. Dit vergroot
als de in 60/40 verhouding deelbare en het gemak en tevens ds: veiligheid.
neerklapbare achterbank, die in neergeklapte toestand een enorme laadvloer
biedt met een handige bereikbaarheid Conclusie
De/e l-'iesta CL Automaat is een leuke
door de grote achterklep die geen drenipel heeft. Ook de voorstoelcn bieden auto voor/ijn prijs van ƒ 22.2S5.- maar
voldoende/ijdelingsesteun./ijn redelijk ondanks /.ijn facelift vuil hij toch een
te verstellen en /ijn evenals de achter- beetje uit de toon bij /ijn broers met hun
bank bekleed met een stevig aandoende ronde vormen van voor tot achter. Hij is
eigenlijk ook aan een geheel nieuw jasje
stof.
Het dikke stuur ligt lekker in de hand en toe. de continu variabele automaat alde meteis en lampjes op het dashboard leen als modernisatie is niet voldoende
/ijn goed te over/ien. Alleen het lampje meer.
van de achtemiitverwanning lijkt wel op
een mistlamp oftewel is hinderlijk fel.
Prestaties:
/odat is "s avonds vermeed om de/.e te
Topsnelheid 140 km/h. Acceleratie van
gebruiken. Verdere functies /oals verO tot 100 k m / h in 18 sec. Gemiddeld
lichting, ruitenwissers, claxon en natuurbrandstofverbruik tijdens de lest l op
lijk de riehtingaanvvij/er /ijn allen ver14.8.
deeld om hel stuur heen. over drie handels en dus /eer goed te bedienen. Aan
Geld:
opbergruimte ook geen gebrek.
.1' 22.285.- incl. BTW. MotorrijtuigenLinks van het dashboard is eer ruim vak
bekisting van ./' 375.- tot ƒ 387.- perterwijl er rechts een kastje /\\ waar ook
jaar.
de nodige spullen kunnen worden be-

* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
netto
looptijd
* Snel en diskreet binnen 4 uur
eff.
looptijd
eff.
in handen 48 mnd.
rente
rente
60 mnd.
geregeld
5.500.143.18
12.0
12.0
* Vrije besteding van het geld,
120.65
7.500.195.28
12.0
164.32
12.0
geen onderpand
10.500.268.28
10.9
225.12
10.9
15.000.333.26
10.9
321.60
10.9
* Kwijtschelding bij overlijden
20.000.511.02
10. 9
428.80
10.9
* Lopende leningen meestal geen
35 000.889.64
745.64
10.6
10.6
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,- en / 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Wij behandelen
* Wij verzorgen tevens doorlopende
ook 2e hypotheken. * tarieven v.a.
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.
^S-;«')fi>T^\-1'Tj;'*''^-'i- .'•?•',' .V.'":-":',*"---"?/,•.-!•• :Vy-!,/.• .'•-•:- "?*-,..•• • • '-T--^--^'-.-'1?
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Wees wijs haai bij
kunt u bij Baron al 'n auto huren v.a.
33,50 p.d. ex. btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Van Stolbergweg 1 '^
Zandvoort - Tel. 17093
DINSDAG GESLOTEN

Timrnerbedrijf
Voor al uw onderhoudswerk zoals trappen, kozijnen, ramen, hefschuifpuien, tevens alle
soorten glas.
Ook vitrines op maat
gemaakt. Belt u eens
voor een vrijblijvende
prijsopgave.

uw rijbewijs

Eerste 10 Bessen ƒ
VervoSglessen
ƒ

^JPi

Dubbele Buurt 14
1721 CL BROEK
OP LANGEDIJK

(div. maten)
JSFFY-POTS
ZAAIGROND - BEMESTING

p. uur
p. uur

U kunt ook bij ons terecht
voor examentraining.

Tei. 02260-14823.
KWEEKKASJES voor de vensterbank

,

Te koop

BLOEM- en GROENTEZADEN

Stawag. 4 cyL benzine, crème,
b.j.76, trekhaak.
Auto is open, met los erbij tropenkap +
interieur 9 pers., imperial enz.
Vr.pr. ƒ2.750,- inkl. btw.
In!. 02507-12006

Wilt u zelfstandig iets ondernemen,
met steun van Walra. Een inkomen verdienen
dat u zelf bepaalt? Wordt dan
WALRA-ADV8SEÜZE (in de avonduren)
Via adviseuzes verkoopt Walra (meer dan 100
jr.) haar zeer gewilde linnengoed. Uw verdienste? Een gezonde provisie. Auto noodzakelijk.
Adressen worden verstrekt. Geen investeringen.
Interesse? Bel nu Walra (Els Gortemuller)
04904-15858.

f
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VTC Opleidingen is een succesvol werkend
instituut dat opleidingen en trainingen op
vele terreinen ontwikkelt en uitvoert in opdracht van het bedrijfsleven en overheidsinstellingen De trainingen worden zowel in

1 kilo

het eigen opleidingscentrum te Zandvoort
als bij opdrachtgevers gerealiseerd.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten bestaat op korte termijn een vacature
voor een

1 kilo
voor 20 uur per week

1 kilo
5
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kimfiff"»

ca,

1 KÜO

De medewerker die wij zoeken wordt onder meer verantwoordelijk voor de automatisering van
onze (in eep-ste instantie financiële) administratie en het volledig voeren van die administratie,
met inbegrip van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

m Ar "^
li»,?^

Functie-eisen
• MBA-diploma 4- voldoende ervaring;
' Zeer zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken;
• Bereidheid met PC te werken. Ervaring is een pré;
' In siaat zijn tot goede financiële verslaglegging;
• In staat zijn een projectadministratie te voeren;
• in staat zijn enkele beleidsondersteunende taken te verrichten.

uit onze eien keuken
C* IK ;i.*S..ïjCo

W,

ïïi

én gratis proeven!

i

Indien deze part-time baan u voor 100% interesseert, zien wij uw schriftelijke sollicitatie, gericht
aan de directie van VTC Opleidingen, graag binnen tien dagen tegemoet. Op de enveloppe s.v.p.
vermelden: 'sollicitatie'.

~ -:\^,y

og maar al te vaak blijkt er bij een overlijden
weinig tot niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te staan bij
zaken als een testament, codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't wel te doen,
want wat gebeurt er met uw partner, de kinderen,
en het huis? Wij hebben een boekje voor u samengesteld waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephensonstraat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een extra
postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u het boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

ï^Psl^^i^^Pff®"
%$j tj'3 j j

U l fB

m/v

Naam

ï& u f ! l n i! st

Adres

j^i^^^^WKfl^miêmmm

Postcode

ÉS'Jfcs^:.S^^^^Sfliï'fS'^Ë^£ïae£**i^3'

Publicatie aangeboden door dit bind in samenwerking
met de Stichting Ideële Reclame.

Woonplaats
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Vrijwilligers welkom bij diverse afdelingen Rode Kruis

Stichting VVV
Vervolg; \an pagina l

Vrijwilligerswerk geeft
Itijd veel voldoening'
ZANDVOORT - Het Rode
[Cruis te Zandvoort, met name
afdeling Welfare, organi5eert activiteiten om mensen
ji de gelegenheid te stellen genakkelijker, in contact te koren met anderen, hetzij als
icelnemer, hetzij als vrijwillieiT. Daarmee zorgt men voor
icel gezelligheid, vooral onder
ouderen en licht gehandicap,-n. Zo wordt er enkele middat'n per week op verschillende
plaatsen een soos gehouden,
di druk bezocht wordt en
vaar men in een erg gezellige
sfeer bezig kan zijn. Daarnaast
s het Rode Kruis ook op andee gebieden zeer actief, zoals
net het Jeugd Rode Kruis en
Ie Colonne. Werk dat allemaal
iit louter menslievendheid
/.ordt verricht, zonder dat er
ets tegenover staat. Om dit
,',erk echter zo goed en leuk
nogelijk voort te zetten, haalt
nen graag nog wat meer vrijvilligers binnen de gelederen.
De afdeling Welfare Zandvoort
at momenteel vijftien vrijwilligers en het deelnemersbestand beiraagt ongeveer honderd tot honvrdvijfentwintig personen. "Op
• oensdagmiddag zijn wij bezig in
?t Gemeenschapshuis, waar een
>jaardensoos van de Algemene
ond van Ouderen wordt gehouden,

aldus mevrouw Roosendaal, die zich
zowel met coördinatie als uitvoering
van het Welfarewerk bezighoudt.
"Daar wordt gekaart en gebridged
en wij verzorgen de afdeling handwerken-handenarbeid. Op donderdagmiddag hebben wij een soos in
ons eigen Rode Kruis-gebouw, de
voormalige Josina van de Endeschool aan de Nicolaas Beetslaan,
waar meestal mensen komen die
nog vrij goed ter been zijn. Ook deelnemers, voor wie de afstand van
huis te groot is, kunnen hier komen,
met name door gebruik te maken
van de belbus. Zo zijn er bijvoorbeeld
vijf a zes mensen bij, die rolstoel-gebonden zijn. Voor hen is het hun
uitgaansmiddag. Zo kwam er ook
een mevrouw van tachtig jaar alle
weken met een taxi uit Haarlem
naar onze soos, wat wij zeer op prijs
stelden. Want voor ons was dat een
teken, dat zij het bij ons gezellig
vond". '
De soos wordt altijd druk bezocht.
Gemiddeld vijfentwintig mensen,
vooral vrouwen maar ook enkele
mannen, brengen hier een gezellige
middag door. Men is bezig met bijvoorbeeld breien, borduren of allerlei andere vormen van handvaardigheid. Dat levert heel wat leuke
resultaten op, wat duidelijk wordt,
als men er eens een kijkje neemt.
Langs de wanden hangt en ligt de
ruimte vol met allerlei zelfgemaakte
poppen, borduurwerkjes en zelfs gebreide truien, wat allemaal voor een
'spotprijsje' te koop is. Belangstellenden die hiervan iets willen kopen, kunnen op maandagmiddag en
donderdag de hele dag terecht in het
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inhouden dat elke uitga\e, ook c K
aan personeelskosten en vaste 1. ^
ten als bijvoorbeeld gas en l i r h t , It
schuld zou verhogen Danrnaa-,1 it
het op deze wijze onmogelijk \ o o r ' k
VVV om de nodige vooihcreicl'iic^n
voor het seizoen te treffen Door de
slechte seizoenen, die de afgelopen
jaren regelmatig voorkwamen, bc1 ft
men de reserves niet kunnen v'
gen en werden dezejuist grotene!CM
opgesoupeerd Daardooi acht n
het werken tot l april 1988 onn.o
h]k

verenigingsgebouw. De opbrengst
wordt benut voor de aanschaf van
nieuwe materialen.

Gezelligheid
Maar de meeste mensen komen er
niet alleen om zich met handwerken
bezig te houden. De gezelligheid is
veelal de belangrijkste reden en tussen het werk door wordt er dan ook
druk gekeuveld. Vooral voor de oudere alleenstaanden, die vaak in het
dagelijks leven toch al wat minder
socialo contacten hebben, bijvoorbeeld omdat zij nauwelijks nog de
deur uit komen, is dit een leuke gele- o De soos in het Rode Kruisgebouw is erg gezellig en wordt dan ook altijd druk bezocht.
Foto Berlott
genheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Zandvoorters die hier graag van onze eigen soos uit, zodat zij blij, dat er iemand is die zich met heid of dementie. Hierbij worden
gebruik van maken, zijn uiteraard eens wat andere mensen ontmoeten haar of hem bezighoudt"
dan 'deskundigen' uitgenodigd en
van harte welkom als deelnemer.
worden er nieuwe technieken beoeDeze middagen worden door de bcDaarnaast zijn er deelnemers die woners van de bejaardenoorden erg Praat-ochtend
fend Een en ander wordt voorbereid
thuis bezocht worden, soms omdat gewaardeerd, omdat zij vaak, zonder
Een waardevol aspect van het wel door een werkgroep, gekozen dóór
zij bedlegerig zijn, soms omdat zij vervoer en hulp, weinig in de gele- farewerk is volgens haar het samen en uit vrijwilligers
graag in hun eigen omgeving willen genheid zijn om weg te gaan. Onze bezig zijn, het samen een mteiesse
Behalve bij 'Welfare' bestaat er
blijven. Ook is de afdeling Welfare vrijwilligers halen en brengen hen delen en daar plezier aan beleven ook bij de Colonne, die zich onder
werkzaam in onder andere de be- dan met eigen vervoer".
Een welfare activiteit blijft daai andere bezighoudt met daadwerke
jaardenoorden Huis in het KostverOok vrijwilligers, die hier en daar door zelden beperkt tot puur en al lijke hulp b ij de diverse evenemen
loren en in Huis in de Duinen, iede- een handje willen toesteken om de leen de bezigheid. "Samen bezig zijn ten en op het circuit, en het Jeugd
re dinsdagmiddag. "In beide oorden gasten even te helpen, een klein is een vorm van kontakt, van gezel- Rode Kruis behoefte aan meer vrij
komen zo'n twintig tot vijfentwintig klusje te verrichten of mee te gaan hgheid, en biedt een gelegenheid om willtgers, voor hulp op allerlei gebiebewoonsters in de recreatiezaal bij- met uitstapjes, zijn van harte wei- over van alles en nog wat van ge- den Gediplomeerd hoeft degeen die
een om te handwerken of gewoon kom bij het Rode Kruis, zowel vrou dachten te wisselen en zonodig je zich hiervoor wil aanmelden, met
een gezellig kopje thee of koffie te wen als mannen. "Het is uiteraard hart uit te storten. Samen bezig zijn per se te zijn. Voor zover scholing
drinken en een praatje te maken. geen betaald werk", verduidelijkt betekent ergens bijhoren"
nodig is, zorgt het Rode Kruis hier
Dat laatste is eigenlijk het belang- mevrouw Roosendaal, "maar daar
Eenmaal per maand hebben de voor Vrijwilligers die meer infor
rijkste".
staat tegenover dat het een erg fijne vrijwilligers een contactoehtend. de matie wensen en/of zich willen aan
"Een paar maal per jaar houden vrijetijdsbesteding is. Welfarewerk zogenaamde praatochtend, waar zij melden, kunnen dat doen bij de vol
wij 'koffie'-middagen in ons ge- is dankbaar werk. Het werkt name- ervaringen en ideeën kunnen uit- gende personen, afdeling Welfaie,
bouw, speciaal voor onze deelne- lijk naar twee kanten. Enerzijds ben wisselen. Verder wordt er om de mevrouw Roosendaal, Treubstraat
mers uit de bejaardenoorden. Men je als vrijwilliger met mensen bezig, twee maanden een lezing gehouden 6. tel. 14464; Jeugd Rode Kruis, H
kan dan met elkaar praten of wij je hebt contacten in de samenleving, over een onderwerp dat verband Tromp, Burg. van Alphenstraat 61,
geven bijvoorbeeld een dia-serie. wat in onze tijd heel erg belangrijk houdt met het welfarewerk, bijvoor- Hat 25, tel 14571, Colonne, Dhr J.
Daarbij nodigen wij ook deelnemers is. Daarnaast is de deelnemer erg beeld slechthorend- of slechtziend- Jansen, Staringstraat 5, tel. 14622

burgemeester huldigt brandweerlieden

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum Zandvoort is
gisteren de tentoonstelling
'Kunst uit gemeentelijk bezit'
geopend. Op deze expositie zijn
kunstwerken te zien, die in de
loop der jaren in het kader van
te bestaan, waardoor het gede BKR-regeling voor kunste- den
meentelijk
bezit niet meer regelmanaars zijn aangekocht.
tig wordt aangevuld, zoals met deze

Cultureel Centrum
toont 'Kunst uit
gemeentelijk bezit'

De BKR-regeling heeft opgehou-

regeling het geval was. Het leek de

de nieuws- en huis-aon-huis-bladengroep van Perscombinatie

Op de algemene bestuuisvei;, u c
ring die vorige week werd gehou 1< n,
bleek een grote meerdeiheid van Ie
bestuursleden van mening, dat m >n
in deze situatie geen veiantwoor^.ehjkheid meer kon of wilde dratjn
voor de gang van zaken bij de VVV
Men heeft dit, plus de datum c'at
men wilde aftreden, enkele dagen ge
leden nog kenbaar gemaakt aan het
college, maar een reactie hierop
leiding van het Cultureel Centrum bleef uit
daarom goed, eens extra aandacht
Drie van de elf bestuursleden, me
te besteden aan de kunstwerken die
m de loop der tijd zijn aangeschaft, vrouw Bruntmk-Van Beien en de 'ie
maar zelden werden tentoongesteld. ren C A S . Leek en F J.F Paap. bes lo
ten aan te blijven om de lopende zaDe expositie m het Cultureel Cen- ken te behartigen De heer Huis n. 't
trum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, Veld, vertegenwoordiger van de
is geopend tot en met zondagmiddag strandpachters, op dat moment 'iet
13 maart. Het centrum is dagelijks terug van vakantie, wilde eerst n et
geopend van 13 30 tot 16.00 uur, be- zijn achterban praten, alvorens een
beslissing te nemen. Aangezien de
halve op maandag en dinsdag.
statuten echter vermelden, dat het
bestuur uit minimaal negen peisonen moet zijn samengesteld, bestaat
er in feite dus geen bestuur meer In
dat geval gaat de verantwooideli]kheid automatisch over naar het College van Burgemeester en Wethouders Aan deze bestuurders is het
dus momenteel, om te beslissen wat
er verder gaat gebeuren

zoekt op zeer korte termijn een aantal enthousiaste free-lance

e De gehuldigde brandweerlieden en hun echtgenotes poseren trots tijdens het laatste bezoekje van burgemeester
Foto: Bram Stijnen
Machielsen.

ZANDVOORT - Een aantal
andvoortse brandweermanlen is afgelopen vrijdag tijlens een gezellige bijeenkomst
door burgemeester Machielsen gehuldigd. Bij deze gelesenheid werd ook officieel begemaakt, dat Zandvoort
een dezer dagen weer over een
loogwerker zal beschikken.
Onderscheidingen waren er voor
M H. Terpstra, W.C.P. Schilpzand
n J. Paap in verband met vijfen-vintig jaar trouwe dienst bij de
Zandvoortse brandweer, voor R. van
Essen en H.J.P. van de Zon, twintig
aar, en voor J. Paap, H. v.d. Klauw,
V J. Assie, E.V. Kransen en A.

Kraaijenoord,
twaalf-en-een-half
jaar.
Brandweercommandant
Schröder bedankte burgemeester Machielsen, die in verband met zijn
pensioen eind februari afscheid
neemt van de gemeente, voor al zijn
inspanningen voor het Zandvoortse
brandweercorps. Als blijk van waardering overhandigde hij Machielsen
en zijn vrouw beide een boekenbon.
Ter gelegenheid van dit afscheid
hadden enkele korpsleden een aantal dagen daarvoor de zogenaamde
Oterleekse
brandweerstaf
'ontvreemd' bij de brandweer van Egmond aan de Hoef, welk kleinood de
burgemeester werd aangeboden.
Vanaf deze week nog zal de Zandvoortse brandweer weer beschikken

over een hoog-werker oftewel 'redvoertuig', dat tijdelijk gehuurd
wordt van de gemeente Haarlem. De
gemeenteraadsleden in de diverse
commissies hadden zich hier min of
meer al accoord mee verklaard, omdat een redvoertuig nodig is voor
deze gemeente. In ieder geval voorlopig, omdat een aantal gebouwen
wat betreft de veilighéidsvoorzieningen zijn afgestemd op de aanwezigheid van het voertuig.
Wel opperde men daarentegen het
idee, de eigenaren deze gebouwen in
de toekomst aan te laten passen, zodat de hoogwerker met meer nodig
zou zijn. Dit zou de gemeente in de
toekomst de hoge aanschafkosten
van een nieuw redvoertuig besparen.

Zandvoort
is royaal

schreef hij," zijn geen afstanden. Met
een gewone fiets kan men iedereen
bereiken. Ik doe het al dne-en-twmtig
jaar zo. Niettemin heeft de kapelaan
een bromfiets voor reisjes naar Haarlem en naar zijn ouders in de Schermer. Ook heeft hij pas autonjles en
een rijbewijs gehaald. Ik vraag mij af
of daarvoor het satans verhoogd
moet worden. Laat hij zuinig zijn.
Onze telefoon rekening is f 75,- hoger
door allerlei onnodige en lange gesprek ken"

Toen rond 1955 Zandvoort de ge^Igen van de oorlog te boven was
'komen en de bewoners weer aardig
'rdiende aan het groeien de toerise, wilde men iedereen in het dorp in
«e welvaart laten delen. In de dagen
' 'in bittere armoede in de negentien.t' eeuw was er een solidariteit onder
door Bertus Voets
.'o bevolking gegroeid, die zeer hecht
as. De mensen, die goed verdienden,
tonden zich royaal voor anderen, met de pastoor eens. dat de verhouie niet konden profiteren van de ding kapelaan Zandvoort met die van
1
leuwe welvaart.
de andere parochies wel iaat scheef
kwam te liggen en daarom wilde men
de verhoging beperken tot 25°o
Kerkcollectes
De katholieke gemeenschap merkte
Verzet van de pastoor
< se solidariteit het duidelijkste bij de
Maar de pastoor bleef zich verzet'llectes in de kerk. Werd er vroeger
i >or een of ander doel, voor de armen ten. Toen stelde Bosman heel beleefd
" derde wereld, nooit meer opge- doch beslist voor, dat de heren zelf
'aald dan een 250 gulden, nu was het een verzoek zouden richten aan het
'drag vaak het tienvoudige. Kon het bisdom, om de kapelaan ƒ 300 m het
rkbestuur vóór de oorlog de be- jaar meer te geven. „We hebben het
ijfsvoering moeilijk sluitend krij- allemaal m het dorp goed en ik geloof
•'n, na de oorlog zat men zeer ruim dat ik als woordvoerder van alle ka'i de middelen en men kon zich heel tholieken handel, door te vragen royaal te zijn iioor de kapelaan" Men
' <it veroorloven.
ging heel vriendschappelijk uit elkaar
en ten huize van de heer Bosman
Laat de kapelaan niet
werd 29 jan. 1959 een brief aan het
'i> een houtje bijten
bisdom opgesteld, met het verzoek
Eén van de zaken, die het kerkbe- om het salaris van de kapelaan van
iinir wilde rechttrekken, was het sa- f 1200,- op f 1500,- in het jaar te bren'ns van de kapelaan. Zeker onder gen. „De voorzitter heeft deze bnef
vloed van de geldontwaarding was, niet ondertekend", zo voegde Bos:> verzoek van het bisdom, het oor- man er aan toe „maar wij willen onronkelijke maandsalaris van f 60,- der geen beding buiten de gewone
Vue' 'kken tot ƒ 100,- in de maand, richtlijnen gaan en uragen uw mach"lar (_ e leren Kerkmeesters vonden tiging"
't veel te laag.
In een vergadering
~ '~"' 'stuur
Het bisdom teil dit
'<acht de voortvarende ei.
i'dkeuren
'teentesecretaris Bosman de sau..
Het bisdom vond het juist, aar men
«n het rollen, toen hij voorstelde de
'>elage met 50°'o te verhogen. Pastoor in Zandvoort ook de kapelaan wilde
(in Diepen verzette zich heftig: „Dit laten delen in de welvaart Om geen
oneerlijk tegenover de andere paro- moeilijkheden met andere parochies
'nes", merkte hij op. „Overal ver- te krijgen, moest men de extra mtkehent een kapelaan maar honderd ring als bednjfsonkosten, b.v. veruiden in de maand en hier moet het voer, boeken. Het bestuur kreeg daar''in honderdvijftig worden. Dat kan van bericht maar ook de pastoor
Toen de pastoor deze bnef ontving,
''en onmogelijk waarmaken". De
enningmeester rekende voor, dat schreef hij 7 februari 1959 een fel pro'-t wél kon: de inkomsten waren zo test Wat denkt het bisdom wei' De
°ed. dat een extra beloning voor een kapelaan heeft driehonderd gulden
'ipelaan zonder enig bezwaar kon nodig als bijdrage voor vcrvoerskos"firrfpn nithptnnirf Mnnrmfn wns het ten? Onzin! ..In onze parochie", zo

voor telefonische verkoop vanuit huis. Maandag tot en met donderdag van
18.00-20.30 uur. Leeftijd vanaf 25 |aar. Beschikbaarheid drie avonden.
Wi| bieden een uitstekende beloning.
Vereisten:

-

Een andere leden om op te --t,
pen, is de mate waarin het pei -o i
wordt overgenomen In dit stad.i
wordt voor slechts twee van de ;
werknemers de garantie gegn .'<
dat zij bij de Regionale VV\
dienst kunnen treden "En dat k
natuurlijk niet", aldus - innucHt loud vooizitter Van Mans Ei n n
ander heeft mede te maken n L* 'Ie
subsidie die de gemeente aan f Ie :e
VVV uitkeert Voor het bestuu; v .1
de Zandvoortse stichting is het ei
ter altijd een voorwaarde ge\\ce
dat het voltallige personeel doo '
Regionale VVV zou woidi n ou I L O
nomen In de huidige situatie hè !t
het bestuut echter geen kans gi li; d,
voor het personeel een uciede i -.•: e
hng te treffen, zo verklaaide m^t< i
ochtend bestuurslid Weilti-, t i u : e is
een persconferentie Daaïbij spt
k
hij zijn verwondering ua o\o - 1. 't
feit dat het college na de bespreki ig
m de commissie van financiën, ei n
beslissing voor zich tut heeft «escho
ven naar de raadsvergadering v,m .'9
maart

goede telefoonstem
spreken van beschaafd Nederlands
opleiding op middelbaar niveau
bi| voorkeur woonachtig in de plaatsen waar
deze krant verschijnt

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kunf u contact opnemen met
de heer C. Bollen, telefoon 020-562.2409, op maandag 22 en dinsdag 23 februari
a.s. van 10-12 en 14-10 uur.

Het personeel is gisterochtend van
de situatie op de hoogte gesteld In
dien de stichting per l april 1383
wordt opgeheven, komen de mede
werkers die niet over gaan naar de
Regionale VVV, op straat te staan,
terwijl er wel een opzegtermijn van
drie maanden voor staat Verwacht
wordt dan ook, dat zij dit ontsLig
zullen aanvechten, of aanspraak n.a
ken op de wachtgeldregeling, die dan
hoogstwaarschijnlijk voor rekening
van de gemeente komt Hoewel 'aj
met echt 'ambtenaar' zijn, vallen /ij
wel onder het Algemene Ambte: a
ren Reglement, aldus oud voorzitter
Van Mans.
Een aantal activiteiten ten aanzi ;n
van het toerisme, die door de VYV
voor dit seizoen zijn gepland, zullen
in ieder geval gewoon doorgang \ .n
den.
—j

Pastoor legt zich neer
Maar Van Diepen had een zeer grote eerbied voor bisschop Huibers. De
bisschop zelf had alle financiële zaken
gedelegeerd aan zijn vicaris en alleen
bij hoge uitzondering mengde hij zich
in het gesprek. De vicaris was nu riet
de boze bnef naar de bisschop gegaan
en Huibers zeide glimlachend. „Laat
die brief maar hier. Ik zal er zelf wel
op antwoorden".
De eigenlijke tekst van de brief heb
ik niet kunnen vinden Alleen een
paar krabbeltjes in het pnvé-archief
van Huibers. Hij maakte kladjes voor
zijn brieven, die door de secretans
werden uitgewerkt. En op dat kladje
lees ik: „Van Diepen schrijven dat hij
met kleinziehg moet zijn. Als de
Zandvoorters royaal zijn, mogen ze
dat ook voor hun kapelaan".
Het slot van de histone was, dat de
pastoor zich na een persoonlijke bnef
van de bisschop bij het voorstel neerlegde. Hij stond het bestuur toe om in
overeenstemming met het bisdom het
satans van de kapelaan te verhogen,
alleen wilde hij de bnef niet ondertekenen. „U heeft het antwoord al ontvangen van het bisdom", zo zeide hij
aan Bosman," en U kunt op grond
daarvan het salaris verhogen. Maar u
begrijpt wel. dat ik, ook al stem ik er
mi'e m, er wat moeite mee heb"
De heren hebben het standpunt gerespecteera Er jrerd niet meer over
gesproken ï i konden de kapelaan
doen delen i i aa icclvrnrt. maar heten hrt onnenrc'
> t< - v ivr de pav
toorrusta-1 0-1,7'
"condtr bcgrijpen dat
"" ;o hteii 'nr;
'Zandvoort met ^eie . ...ai kon u..;i

Deze foto van Voetbalvereniging Zandvoort stamt uit het seizoen
1933-1934 en toont het kamploens-elftal Junioren A. Het elftal won in
dat seir-oen zestien van de achtien wedstrijden, speelde er één gelijk
en M'rloor er ook één. In totaal werden er maar liefst 155 doelpunten
gescoord, \\uanan midxoor V. Orden er bijna honderd \oor zijn
-"kenim- nam. Tegen «erden er sleciits '2(i gescoord. L)e foto is inire-

zondeirdoor J. \an den Bos.
De voetballers (en scheidsrechter) zijn:
Staand (v.l.n.r.): Jaap Slair\eld, Jan \an den Bos, 'Bullet.je'
Henk Touber. Piet Hogenescli. Wout Gesink en scheidsrechter Olie;.
Geknield: Bertus Keuning, Gerard Koper. Emiel MUI Orden. ! H i '
Luijendijk en Jaap Keesman.
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maakt er een
tenboelvan

( Op de TOL WEG gaan er steeds méér warme broodjes over de toonbank.
l
l

t Is geen wonder want Van Der Voorens bakken al 70 jaar het fijnste brood en dat proeven ze m
Zandvoort heel goed1

J A.S. vrijdag en zaterdag weer verwennerijen:

De Hema heeft heel wat leuks voor alle kinderen die van dieren
houden.

ROOMBOTERAPPELFLAPPEN VAN ƒ1,70 voor f 1,
ROZIJNENAPPELSLOFJE V AH ƒ3,50 voor ƒ 2,75

Gratis naar de dierentuin.
Wie voor minimaal 10- per kassabon aan Hema-artikelen besteedt, krijgt een dierentuin-boekje kado. Met vrolijke dierentuin-stickers,
informatie over dierentuinen en een gratis toegangsbon. Die geeft
één kind vrij entree tot de deelnemende dierentuinen, a Is er 2 betalende
volwassenen meegaan.

i i ot ziens en eet U smakelijk!
Uw rasechte bakker Van Der Vooren

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

U Krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen inteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken
Vrijblijvend prijsopgaaf

Vraag vrijblijvend

offerte.

NQVILON mmmm
Levering van alle luxaflex producten

t\

Marisstraat 13a, Te!. 15186
Kroon Mode
Haltestraat 55

Vossen
badjassen

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S '.
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedta Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Btjlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
«s Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
«> BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor word'
ƒ3,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122.
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

n

Woninggids van Zandvoort
ia

l makelaars o.g.
{ Tel 02507-12614

'
NVM

Lénjarige
beroepsopleidingen
ASOP/NAMS

£!&*&&

Ondergoed-setje van 100%
katoen. Wit met blauw, grijs
of mint streepje.
Mt. 104-164. Hemdje 5.-/5.50
Slipje 4.-/4.50
Nü als set 1.25 goedkoper

De Hema Dierendagen lopen van 15 t/m 20 februari 1988.

Woningruü:
Aangeb. ben.hs.
Watergraafsmeer
A'dam.
Gevr. ben.hs. of
1e etage Zand-

lusvast

voort.
Tel. 020-932458

GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534

NU 3 MAANDEN
iedere dag
fitness
voor ƒ 90

GARAGE TE HUUR
v Fenemaplem ƒ110 per
maand Tel 02507-12207

Instituut Joke Drayer
Kosterstraat 13, Zandvoort
Tel 14975

Gevr
HUISHOUDELIJKE
HULP voor restaurant Tel
afspraak 02507-15688
Gevr z s m OPPAS v BABY
Ouders m 1 dochter v 5
mnd zoeken oppas v 8-18
uur v onregelm perioden dat
moeder werkt, oppas zal tevens bereid zijn enig licht
huish werk te verrichten (stnjken enz ) Inl Z voort 19147
of b g g 13226

Sweatshirt, 65/35% polyester/
katoen. Mt. 128-152. In groen/rood
of marine/groen. 39.75
Moonwashed denim jeans,
100% katoen.
Mt. 128-140.
Mt. 86-98
37.75
44.75
Mt. 104-122.
Mt 146-158.
39.75
46.75
Nü 6.- goedkoper

Sweatshirt met print. 65/35%
polyester/katoen Ingroen/rood/wit
en marme/geel/wit
Mt 86 98 24.75
Mt 104116 26.75
Mt 128152 32.75
Joggingbroek met zij-inzet
65/35% polyester/katoen.
In groen/rood en navy/blauw.
Mt 86-98 17.75
Mt 104-116.19.75

Kinder golfschoentje m rose/wit of
meerkleung geruit. Mt. 21-26.19.75

Nü 16.75

* Gevraagd werkster, + 45
jaar voor dinsdagochtend of middag Tel 12889, vrijdag na
10 uur

Kmdersportsokken
met div. motieven
Katoen/polyamide
Mt. 19/22-35/38. Vanaf 4Nü 75 c goedkoper

GEVRAAGD WOONRUIMTE
voor alleenstaande vrouw,
35 jr Tel 02507 14994
* Gezocht Wie heeft er na
zijn studie of verandering van
baan een modern attachekoffertje over7 Wilt u die verkopen? Tel 16461

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731
* Help de polen Stuur eens
een voodselpakKet 1 Geen
adres 1 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
Het allergoedkoopste adres
voor nieuue en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi Rijwiel
centrale Zandvoort B V Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en \erhuur

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Loftrompet over Zandvoort en mooi Kost»erloren
park klinkt m n aardig boekje
Te hoop in bibliotheek en cul
tureel centrum a ƒ 15
VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507 12070

PlcPcusstraai 11 1013 MD Amsterdam
Tci 020 22 7 J T
"•V .VANG SEPTEMBER A S
!L < rij acMciSdf^istente (e r kend door do KMMG' * tvlarga °n Annet we heb
ben de norte'ijestaart niet gen't'd.'n mec'sch secretaresse
wonnen jammer Chantal
dcnL ding mede\\erk(stler medische administratie
> e'volg tct mcdiôch secretaresse
MET SPOED TE HUUR
'l "n üMogisch nutinc on FCG assistentie)
GEVR Z voort ongem v.oon
ruimte d kam omg Centr
E\ent gedeeltelijke particuCOUPCUSE
liere woninn ook .\elkom Br
MODEONTWERPSTER
.en xan Nu IVjrdl ooi- lid cf heeft tijd om de leukste mo o nr 798 75758 bur blad
•"•l eens om m'ichtinaen mol dellen naar maat en eigen * Oom Joop als nog van har
o' i r WCv.
unt.-.erp \ o o r u te maken ooi- Ie gefeliciteerd rnet uw ver
\erandcrwerk Voor alle leef jaardag Volgend jaar ben ik
BO.NTMANTELINRUIL
'ijdsoiocpen en maten
weer van de partij Jeannelte
"cgen (U> 'nel bijheialny
1
"Tol 02507-17370
J
liüitGL'.
nappa lam
Rechtstreekse
import
uit
". •_ ook vco 1 lur^n boniacv
USA topkwaliteit Naturost
1 j
yenmantels
Prachtige
ook voor
ontcollectic Repa'C'cn mo
portretfoto s
3
Hydr gestabiliseerd Geh
ietniseren P ! \, aispraak of
pasfoto s
J
compl mcl ver\\ en ledikant
.->cum<=>nt3tie 020 23o488
receptiefoto s
geen ƒ 4000 maar slechts
groepsfoto s aan huis
ƒ1750 15 | fabneksaarantie
Grote Krocht 26
Telefoon 023-292693" 02290Tel 13529
37151 bgg 047546240
•» Fred en Sylvia een prettige
dag morgen Hartelijk gefeligediplomeerd hondentnmstet
citeerd Ton en Elly Marcel en
MAATKLEDING EN
Fnedhoffplem 10 Agnes Esthei en Ruben
VERANDCRWERK
2042 BN Zandvoort * FiedenS\lvid Hailelijkge Tel 18599 Curn Slegersstr 2
1
U D naai de 25 Geopend dinsdao. t~m zater
Tel 02507 12773 felielefc
jaai Mam on Herman
daq van 1000 14~GO

Foto Boomgaard

"Mickey Mouse" joggingpak,
80/20% katoen/polyester In groen
of rose
Mt 86-98 42 75 Mt 104116 44 75
Nü 6.- goedkoper

Win 'n reuze-pandabeervan^Q_cm.
Behalve 't boekje krijgt ieder kind een kleurplaat vol grote, grappige en grommende dieren (maar ze zijn van papier, dus ze bijten niet).
Wie ze het mooist inkleurt, wint een Reuze Panda. Elke Hema geeft
zo'n grote Panda-prijs weg. Vergeet niet de kleurplaat in te leveren vóór
27 februari 1988.

waterbedden

Silhouettes

Aanbiedingen geldig t/m 20 febr 88

Curiestr. 10
telef. 12323

Bedrukt katoenen setje
Met poesjes of konijntjes.
Mt 104164
Hemdje 4 - Slipje 3 Nü als set 1.- goedkoper

* Sylvia en Fred Halderman, * Te koop draagbare zwart/hartelijk gefeliciteerd met jul- wit-tv Tel 15196
lie 12'/2 jaar huwelijksdag
Te koop TALBOT SOLARA
Marja Bert Raymond en Cin1981 LPG, ƒ 2750
dy
Tel 02507-16371
TE HUUR PER 1-3-88
*
Te
koop
wandmeubel,
2 KAM FLAT, begane grond,
210x160 ƒ 225, versterker
j 550 p m Tel 17185
Sansui, ƒ 90. oud Engels gas* Te koop 2 keukengasgei- kacheltje prijs n o t k Tel
sers gevelkachel, gashaard,
14104
Vulcana gashaard, elektr
*
T k aangeb 2 pers satijdouchevervvarmmg
Tel
nen roomkl sprei ƒ10 Tel
15178
18803
* Te koop aangeboden m*
T k baby-uitzet en baby/
bouwkachel, afhaalpnjs geh
kleutermeubelen t e a b Tel
compleet ƒ 225 Kerkstraat 10
13608
(tussen 10 12 uur)
*
T k bedbank 2 laden,
Te koop aangeb RENAULT
14 GTL APK gek tot 25-1- ƒ100, kindeifietsje ƒ60, kinderkruiwagen
ƒ 15
Tel
89 ƒ1500 Tel 17329
13608
* Te koop buggy ƒ 65, 1 p
zw korte h laarzen leer en 1 T k ong LANTAARNPALEN
en muurlantaams van gietp w korte h laarzen, ƒ 25 per
ijzer met roodkoperen kap
paar nieuw skipak, m 74,
pen Bel Horema, Schagen
blauw, ƒ25 Tel 18556
02240-97030

DEELNEMENDE DIERENTUINEN Dierenpark Amersfoort, Amersfoort Apenheul, Apeldoorn Burgers' Zoo & Safari,
Arnhem Dierenpark Born, Born Dierenpark Wissel, Epe Ooievaarsdorp Het Liesveld, Groot Ammers
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam Reptielenzoo Iguana, Vlissingen Jeugdpark Nienoord, Leek Vogel- en
Apenpark Animale, Eindhoven Recreatiecentrum Het Drouwenerzand, Diouwen Vogelpark Avifauna,
Alphen aan den Rijn Noorder Dierenpark, Emmen Vogelpark Oisterwijk, Oisterwijk Dierenpark De Vleut, Best

* Vermist lapjeskat, schild
pad, kl rood/zwart, blond op
vallende kop, half zwart, hall
blond, omg Z v -Noord, geer
bandje Tel 17954

5 REGELS

Voor al uw behang en wit
werk Tel 02507-18980

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
W BLUYS
Bloemenhuis, Nieuw-Noord
PRACHTIGE ROSE
AZALEA NU ƒ 5,50
Wij bezorgen altijd gratis

Tel 15025

Echt Waar VoorJe Geld

GRATIS

ICRO

* Vermist rode kater met
witte bef, naam Snoopy,
L'Amistraat 2

Voor trouwfoto's

HEMA

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

Voorbeeld:
Te koo P b r u id S 1 aPo n , mt
*
3 B J
mo d
1 e uk e
s a 1 o nt a f e 1 J
r i e t en s t oe 1
T e 1
0 2 0 - 111.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

WONINGRUIL
Aangeb m
* T k paardnjbroek, z g a n , Hoofddorp eengez won , 3
ƒ 10, plastic kleding opberg- si kmrs Gevr eengez won
kast
m
rits, buisframe, in Zandvoort T 02503-32993
160x60x1 m ƒ 15 Tel 18803 WONINGRUIL Aangeb gr 5T k PUCH MAXI, wit/orange kam hoekhuis + 2 gr zolder
+ sterwielen -"• zeer snel Pr kam , c v , tuin met schuur
n o t k Tel 16907
e t c , l huisk , 865 m, huur
ƒ 620 Gevr in Z voort min
* T k TL armaturen 6 bakken met ieder 4 TL buizen, 3-kam won , geen Nw Noord
pst ƒ30 samen ƒ 140 Tel Tel 023-330085, voor 12 uur

TE KOOP GARAGE nr 24 m
garage-complex
ingang
naast Trompstraat 7 Vr pr
f9500 k k Inl 01860 15638
+ Te koop gevr klein kled.ngrek op wielen Tel 14460

18655
* Word lid van comité Vie* T k tweelmgwandelwag , ring Nationale Feestdagen
Inl tel 13702
stoeltjes
tegenoverelkaar
ƒ125, skisch, m 36 en 44,
ƒ45, voor knutselaar zw /w t v af te halen Tel 16017
* T k vloerkleed, 2x3 m, saIon- en lampentafel, paliss/
glas, overgordijnen, beige
2 50 h Samen voor ƒ 300 Tel
02507-12867

T k a MICRO COMPUTER
TRS 80 met monitor, casset
tedeck printer, adapter div
cass , cursus Level 1 + 11, m* Tekoophe^en(letsƒ 95, tu- structieboek uitst geschikt
ner \ersterker ƒ75 cassette- voor starters, WANDMEUBEL, kl br met bar + verdeck ƒ65 Tel 17032
licht , mt 300x189x45 Alles
Te koop SPECTRUM COMi z g st T e a b Na tel afspr
PUTER m access en joytel 02507-19555
stick Prijs ƒ349 Tel 18655
* Te Koop gevraagd 2 pers
bed of hts jumeaux Tel
16505

Zandvoorts Nieuwsblad

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507 12070
1 film ƒ 5/f 7.50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

g
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iandvoorts carnavalsgevoel leeft nog
ZANDVOORT - Carnavalsereniging De Scharrekoppen
iceft met haar initiatief tot het
pstalleren van een feesttent,
rat financieel mogelijk werd
emaakt door het casino, duielijk voorzien in een behoefte,
'ooral veel jongeren, maar ook
aderen, maakten zaterdag- en
ondagavond dankbaar geruik van deze gelegenheid om
ezamenlijk het carnaval te
leren, onder de welluidende
lanken van boerenkapellen

en diverse andere artiesten,
waaronder de beroemdheden
V.O.F, de Kunst, Barry Hughes
en De Gigantjes. Het Zandvoortse carnavalsgevoel, dat
op sterven na dood leek, bleek
toch nog volop te leven.
Uitbundig werd er gehost en geswingd door het merendeel van de
ongeveer vijfhonderd gasten die op
zaterdag- en zondagavond de tent
vulden. Hossen en polonaise op de
muziek van de boerenkapellen,
swingen op de muziek van V.O.P. de

Kunst, één van de 'klappers' van de
zondagavond. Swingende geluiden
waren er ook zaterdag al te horen,
vol overgave geproduceerd door De
Gigantjes, die hier en daar de voetjes
wel van de vloer wisten te krijgen.
Hoogtepunt van die avond werd echter het optreden van Barry Hughes,
die met zijn hits een 'kamerbrede'
deinende en luidkeels meezingende
massa in de zaal veroorzaakte. Voor
een leuke afwisseling zorgden verder de meisjes van dans- en balletschool Marijke, die deze avonden onder leiding van Anja van der Voort
een jazz-balletoptreden verzorgden,

zanger Rob van de Bosch, het duo
Frans Langemeier en niet te vergeten de fameuze Deurzakkers. Pieter
Joustra en Bram Stijnen wisten samen de eindjes aan elkaar te praten
op een wijze waarop 'Brugman' jaloers zou zijn.
Het ondertussen bijna vaste speakers-'duo' stond ook zondagmiddag
paraat tijdens de kinderoptocht,
waarbij Stijnen ook nog als politie-agenten verklede volwassenen meende te moeten onderscheiden. De
'Hermandad' was deze dagen paraat,
maar hoefde niet in te grijpen. Vanuit de omgeving kwam er geen enkele klacht binnen, hoewel het er tevoren anders had uitgezien, toen centrumbewoners het opstellen van de
tent aanvochten. De avonden verliepen gladjes, mede door de hulp van
een aantal Zandvoort '75-ers, die onder leiding van Henk Vermeulen de
gang van zaken binnen onopvallend
maar goed m de gaten hielden en
verder veel hand- en spandiensten
verrichtten. De verlichting was in de
vertrouwde handen van Ton en Sander Kaspers.

Zeepkistenrace

Ongeveer duizend kinderen schreven zich in voor het kindercarnaval.

Foto: Bram Stijnen

• Deze zeepkistenbemanningen vielen allemaal in de prijzen.

De zeepkistenrace zaterdag was
met een viertal deelnemers een min- kunnen dingen naar de talloze prijder groot succes dan men gehoopt zen, tachtig m totaal. Tijdens het op
had, maar toch lijken de organisato- treden van Henk Out met zijn show
ren zeker van plan de moed niet op 'Toeter eens' verrichte de jury, bete geven. Men gelooft er nog steeds staande uit Hu Jansen, Jaap Metin, dat ook dit in de kinderschoenen horst en voorzitter Henny Hüdering,
staande evenement, aan elkaar ge- haar zware taak en besliste welke
praat door Theo Hilbers en gecoór- kinderen zich het leukst hadden uitdineerd door Pieter Joustra, op den gedost. Prijzen gingen naar onder
duur tot iets spectaculairs zal uit- andere Nicky Campen, Debora van
groeien. Alle vier de ingeschreven Densen en Cyla Schaarsberg
deelnemers, Tim Goossens, Roy KoDe winnende straat werd de Grote
per, Jeroen Vissers en Camiel Bak- Krocht met een model-driemaster
kenhoven, vielen in de prijzen, die op een aanhangwagen. De straat, die
werden uitgereikt door jurylid Bou- gelukkig voor de Scharrekoppen
man.
niet al te lang was, werd door de
De optocht op zondagmiddag en Prins en Raad van Elf dan ook
het daarop volgende kindercarnaval, prompt versierd met ballonnen en
dat in samenwerking tussen De houten Scharrekoppen.
Schuimkoppen en De Scharrekoppen was georganiseerd, waren wel
een groot succes. Volgens de organi- Nieuw Unicum
satoren lieten duizend verklede kinMaandagavond waren beide carderen zich inschrijven om mee te navalsveremgingen te vinden op

'me Oudshoorn vertrekt bij vervallen standplaatstoelage

Volgens het raadsvoorstel wenst

tiartine Bijl in
chouwburg Velsen
ZANDVOORT - Martine
ijl treedt vanavond en vrijagavond op in de Stadschouv uurg te Velsen. Het opreden, aanvang 20.15 uur, beelst haar allernieuwste thea'rshow.
Het is de derde theatershow van
lartine Bijl, sinds zij in 1983 met
:n dergelijke 'one-woman-show'
;gon. Deze kwam tot stand in sainwerking met het team tekst:hrijvers, dat ook verantwoordelijk
as voor het succes van de beide
ttige show's: Jan Boerstoel, Youp
«n 't Hek, Henk van der Molen en
sle anderen. De regisseur is wederft Berend Boudewijn.
De voorstelling van vrijdag is al
itverkocht, voor vanavond zijn
ellicht nog kaarten te verkrijgen,
iformatie hierover kan men ininnen bij het Theater en Muziek
eisen, tel. 02550-15789. Kaarten
asten ƒ21,-, ƒ24,- en ƒ26,-. Houders
en Pas 65 krijgen 50% reductie.

Tine Oudshoorn

het College van Burgemeester en
Wethouders de toelage in acht jaar
af te bouwen, maar in dat geval zal
de vroedvrouw haar praktijk in
Zandvoor opzeggen en haar heil elders zo' tn. Volgens het college bieden Zandvoort en de bevallingen die
Tine Oudshoorn buiten deze gemeente verricht, voldoende draagvlak voor de eigen praktijk, waardoor een financiële bijdrage van de
gemeente niet meer nodig is. Deze
toelage werd haar in 1971 bij het starten van haar praktijk toegekend.
Volgens de vroedvrouw was dit een
voorwaarde om hier te kunnen beginnen, omdat de praktijk op zich
niet rendabel genoeg is.
De gemeente gaat ervan uit dat zij
gemiddeld honderdveertig bevallingen per jaar verricht, maar volgens
Oudshoorn stoelt dit op een misverstand, omdat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen 'inschrijvingen' en 'bevallingen'. Zo werden bijvoorbeeld in 1985 totaal 153 vrouwen

pEEKMEDlfl. geeft u meer.'
In de voorjaarsvakantie naar

Artis
13 tot en met 21 februari a.s.
Het 150-jarige Artis heeit een speciale aanbieding voor
Weekmedialezers. Van 13 tot en met 21 februari ontvangen
Weekmedialezers die Artis bezoeken tegen inlevering van
onderstaande (volledig ingevulde) bon de prachtige
Artis jubileum-kalender GRATIS
(l kalender per bon).

3 on voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Deze bon inleveren bij de kassa van Natura ARTIS Magistra,
Plantage Kerklaan 40 in Amsterdam. Deze aanbieding is geldig
zolang de voorraad kalenders strekt.

TEKMEDIA geeft u meer!

ingeschreven, waarna uiteindelijk 74
bevallingen door de verloskundige
werden verricht. In 72 gevallen werd
de bevalling verzorgd door een gynaecoloog. Daarnaast verhuisden
enkele vrouwen en bleken anderen
niet zwanger te zijn. Een en ander
betekent dat het praktijkinkomen in
dat jaar ongeveer ƒ30.000,- lager uitviel dan in een normale praktijk.
Daarnaast spreekt het raadsvoorstel van een oneerlijke concurrentiepositie ten ozichte van verloskundigen elders en andere categorieën
vrije beroepsbeoefenaren, maar volgens de advocaat van de vroedvrouw
betreft dit geen belang van deze gemeente dat in de overweging een rol
behoort te spelen. Daarbij wijst hij
erop, dat andere verloskundigen in
de regio niet 24 uur per dag beschikbaar hoeven zijn.
Los van het feit dat de praktijk op
zich niet rendabel is, is Oudshoorn
er niet blij mee, dat de toelage juist
op haar omstandigheden wordt bekeken en niet principieel'. Dit met
name, omdat zij door haar ervaring
en werkwijze voldoende naam heeft
gemaakt om ook in de omgeving bevallingen te verrichten. Maar een
verloskundige die in deze gemeente
een nieuwe praktijk begint, moet
zich volgens haar eerst inwerken,
wat lange tijd in beslag neemt. In die
periode kan zij zich geen cliënten
buiten Zandvoort veroorloven, aldus
Oudshoorn.
Cliënten van buiten de gemeente
melden zich bovendien pas als de
vroedvrouw naam heeft gemaakt en
vertrouwen heeft verworven. Dat betekent volgens haar, dat er pas na
jaren op eventuele inkomsten van
buiten Zandvoort gerekend kan worden.
Een nieuwe verloskundige in de
badplaats, bijvoorbeeld als opvolgster van Tine Oudshoorn na haar
pensionering, zou daardoor de eerste jaren afhankelijk zijn van de inkomsten uit Zandvoort. "Ik vraag
mij af, of men wel een verloskundige
in deze gemeente wil", is dan ook de
reactie van de vroedvrouw, die er
bovendien op wijst, dat ook haar
voorgangster cliënten buiten Zandvoort had.
Daarnaast moet vanwege de reistijd het aantal cliënten buiten deze
gemeente beperkt blijven, vooral
vanwege de intensieve vóór- en vooral nazorg, deze laatste tot en met
twaalf dagen na de bevalling, die ook
voor de vrouwen in Zandvoort nodig
is. En een goede bevalling en begeleiding is juist een goede start van het
moederschap, aldus Tine Oudshoorn. Daarnaast mag de verloskundige ook niet teveel reistijd kwijt
zijn, omdat zij altijd wel enigszins in
de buurt van haar cliënten moet blijven.
Maar behalve de financieel moeilijke situatie voor een nieuwe verloskundige, houdt Oudshoorn er ook
terdege rekening mee, dat zij op latere leeftijd zich wellicht alleen op
Zandvoort kan richten. In dat geval
zijn de inkomsten niet voldoende,
indien de toelage is vervallen en is de
praktijk dus niet 'levensvatbaar'.
Het meningsverschil tussen de gemeente en Tine Oudshoorn bestaat
al langere tijd. Reeds in december
1985 besloot de gemeenteraad de toelage af te bouwen, maar dit besluit
moest ingetrokken worden, omdat
'in strijd met de zorgvuldigheid'
geen overleg was gepleegd met de
verloskundige.
JOAN KURPERSHOEK

Ook hier waren prijzen te winnen
voor de meest origineel verklede personen, naar de beoordeling van de
reeds eerder genoemde jury, plus
Nol van Bennekom van Nieuw Umcum, wederom onder leiding van
Henny Hildermg. De eerste vier prijzen gingen naar J. Josien, verkleed
als boswachter, Harry Elsgeest,
bloemenman, Jemen van de Vlugt,

als Fokkei helikopter, en Wiet b l: >
semar als werkster
Dinsdagavond werd het toestm
druis afgesloten met een lu,a^'>
'slok' m Zandvoortse horeca 0,1 '•
genheden, waarvan een aantal v.u,
tevoren al had afgehaakt, tot \ < • !
dnet van de prinsen en hun raad'.-ie
den. Hoewel het vrijdagavond M I ;
rustig was in het dorp, stroomden
enkele van de cafe's die wel op. n
waren, tijdens het weekend toch n<n,
behoorlijk vol
Zo wrerd Zandvoort beheerst doei:
een carnavalsfeest, dat m tegenstel
ling tot het dalende animo van r u
afgelopen jaren, weer een opleving
beleefde. Voor de carnavalbverem
gingen reden genoeg voor tevi eden
heid en vertrouwen m de toekomst
Het opstellen van de carnavalstent
heeft hier duidelijk aan bijgedragen
JOAN KURPERSHOEK

Duikbeiirs Boifirama 988
gaat dit weekend van start

aadsbesluit wordt beslissend
mor Zandvoortse verloskundige
ZANDVOORT - In de raadsergadering van komende
unsdag zal er waarschijnlijk
neer duidelijkheid komen
iver de situatie van de Zandoortse verloskundige Tine
)udshoorn. Op dat moment
al de gemeenteraad mogelijk
en beslissing nemen over het
! dan niet voortzetten van de
tandplaatstoelage. Voor de
roedvrouw is dit bepalend of
ij in Zandvoort blijft of niet.

Nieuw Unicum, waar als vanouds,
een groots carnavalsfeest werd gegeven, zij het dit keer veel rustiger dan
vorige jaren, doordat het feest alloen
toegankelijk was voor bewoners,
personeel en genodigden Daarmee
voorkwam men een al te grote drukte en werd het weer eens een carnavalsviering die aan de doelstelling
beantwoordde, een feest waarop de
bewoners zich prettig konden bhjven voelen, zonder 'onder de voet'
gelopen te worden.

Foto, Bram StijnC

ZANDVOORT - Een voor Europa uniek evenement vindt
komende twee weekenden plaats in het Dolfirama te Zand
voort. Het is een grote duikbeurs, waarbij de bezoekende
duikers ook de gelegenheid krijgen om zich tussen de dolf ijnen te begeven.
Alle grote importeurs op dit gebied, de gehele vakhandel en onderwaterfilm- en foto-werkgroepen zullen zich op deze beurs presenteren. Maar ook zal er volop
gebruikt materiaal te koop zijn.
Daarnaast komen voor de ingang
van het Dolfirama twee enorme
watertanken te staan, waarin demonstraties koperen-helm-duiken anno 1900 worden gegeven,
evenals onderwaterlassen en
-branden. Daarnaast zijn er modeshows waarin duikkleding
wordt getoond, en er worden uiteraard ook dolfijnenshows gegeven en onderwaterfilms vertoond. Beide zaterdagavonden, 20
en 27 februari, wordt er een groot
feest gegeven op de bovenste verdieping van het Palace Hotel
Er wordt een groot aantal bezoekers verwacht, vooral van buiten
Zandvoort, waarvoor de plaatse-

lijke VVV een speciaal arrangement heeft samengesteld. Bovendien geeft elk entreebewijs, kosteny 5,-, recht op een lot, waarmee
vele prijzen te winnen zijn. Kin
deren tot 10 jaar hebben gratis
toegang. De beurs is op vrijdag 1P
en 26 februari geopend van 10 00
tot 22.00 uur, welke tijden ook
gelden voor zaterdag 20 en 27 februan. Op zondag 21 en 28 februari is de openingstijd 10.00 17 00
uur.
De entree voor het feest op de
zaterdagavond, met diverse optredens, bedraagt y7,50 Ook op
deze avonden wordt een loterij
gehouden, met als hoofdprijs een
verzorgde reis naar Sao Martin
ho. Men wordt echter aangera
den, vroegtijdig een kaartje te ko
pen, om in verband met het be
perkt toelaatbare aantal gasten,
teleurstelling te voorkomen

Vicki Brown komt weer naar ons land.

Vicki Brown
geeft
voorjaarsconcert
ZANDVOORT/HAARLEM
- Vicki Brown, onder andere
van The New London Chorale
en diverse optredens in ons
land voor radio en televisie,
geeft op woensdag 24 februari
een voorjaarsconcert in de
Wilhelminakerk, Gedempte
Oude Gracht 61 te Haarlem.
Het optreden vindt plaats in
samenwerking met het Interkerkelijk Jongerenkoor Edoza
en begint om 20.00 uur.
Vicki Brown boekte eind vorig
jaar ook nog succes met haar hit
'Stay with me till the morning'. Ook
het Jongerenkoor Edoza is geen onbekende in deze regio, dankzij vele
uitvoeringen en medewerking aan
diverse concerten.
De muzikale begeleiding is in
handen van dirigent/organist Cees
Brouwer en slagwerker Frans Hettinga. Daarnaast treedt ook de jonge
talentvolle pianist/organist Arjan
Breukhoven op.
Kaarten kosten ƒ17,50,- aan de
zaal, in de voorverkoop ƒ15,-, en zijn
te verkrijgen bij WV Haarlem en
Bijbel Inn, Gedempte Oude Gracht
84, Haarlem. Telefonisch reserveren
is mogelijk via 023-365667.

Voorlezen in
de bibliotheek
ZANDVOORT - Het voorlezen
voor kinderen van 4 tot en met 9
jaar, op woensdagmiddag in de
Openbare Bibliotheek, vindt tegen•woordig op een andere tijd plaats.
.Dit in verband met de gewijzigde
openingstijden van de bibliotheek.
Het voorlezen begint nu om 14.30 en
duurt tot 15.00 uur.

Ui. _„

ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf heeft afgelopen zaterdag ruim tweehonderdvijftig gasten ontvangen
op haar receptie ter ere van het
veertig-jarig bestaan. 'Het was
erg gezellige dag', aldus voorzitter Klaas Koper.
Onder de gasten bevonden zich onder andere negen andere folkloreveremgingen uit het district West van
de Federatie Folklore Groepen,
waarvan ook De Wurf lid is Ook de
bestuursleden daarvan gaven acte
de presence.
Daarnaast waren ook veel Zandvoortse verenigingen vertcgenwoordigd. waaronder ook de Zandvoortse

Operette Vereniging en Toneelvare
inging Wim Hildeiing, welke beide
ook dit jaar hun veettig jang jubileiini vieren
Geheel in sti)l werden de gasten bij
hun aankomst aangekondigd dooi
ceremoniemeester Bob Gansner Zo
ook burgemeester en wethouders,
die De Wurf met een bezoekje vereerden.
Het bestuur mocht vele geschenken 111 ontvangst nemen, zoals bijvoorbeeld een gloednieuwe klink,
het 'gereedschap' van de dorpsomroeper, al moet deze nog gemaakt
worden Een waardevolle aanwinst
voor De Wurf, omdat zij tot nu toe
altijd een klink van de gemeente
moest lenen. Waardevol was ook een
set rouw-sieraden in de originele

oud Zandvooitse vorm, zoaN lo* MI
toe slechts een van de Uden >'i M
bezat Maai e\en welkom \ \ a u ' i d"
vele geschenken in nat uu
•< K
bloemen, koeken of diank x v c l k c
avonds onder de leden w e i d e n \ . ,
loot De meter lange'Bom \ a n b i u
kcr Paap ging echter al tiiuent- r ie
receptie op
De leden b: achten de avond s,t, i
menhik up gezellige v.i]/e üooi
waarbij de bestuursleden, aaiwuild
met een van de overige lenen, hè'
komische stuk)e opvoerden 'Ik ben
met Katootje naar de botei m.u Kt gi
gaan' Een andei stuk is 'Ri]ke u<sers, arme mensen', van J A Steen
dat 5. 6 en 12 maart wordt opge\ oei d
in gebouw De Krocht Hierover latei
meei
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H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

<S^: >r

l

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

Op woensdag 3 en vrijdag 5 maart start b.c. Lotus weer met een INTENSIVE TRAINING
speciaal voor diegene die hun spelpeil op willen vijzelen of er gewoon iets bij willen leren.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Er wordt gedurende 4 weken les gegeven door ervaren gediplomeerde badminton-trainers.
Voor de eerste 2 weken ligt het aksent op alle basisslagen, daarna op looptraining maar
vooral op de taktiek van het spel (wat is b.v. de beste opstelling in een dubbel of mix).

DEZE WEEK:

Rundergehakt
smuk 1r90

Tiioo.^jjtuJi
IKPROFFTT'
adv/r./B- B i»
Vrijdag en zaterdag

BADMINTON

Wilt u uw huls verkopen?
WiSi u een huis kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

GEVRAAGD VOOR DIRECT

echte bakker

Bij voldoende belangstelling worden er ook in april intensive-tramingen georganiseerd.
Inlichtingen* en aanmelden bij: Wim Mendel, tel: 02507 - 16464.

'T IS ZO GEK NOG NIET BIJ LOTUS

LEEFTIJD ± 25 JAAR.
Ervaring in verkoop van jonge mode
strekt tot aanbeveling.
Soll. v. Dam Magasin,
Haltestraat 53, 02507-13449

VAN

De prijs voor deze 4 weken bedraagt f. 48,-- p.p. (1 uur per week). Daarnaast is er de mogelijkheid om na het trainen nog een uur "vrij" te spelen, kosten f. 20,-- p.p. (ook weer
voor 4 weken). De training is op woensdag vanaf 19.00 uur, en op vrijdag vanaf 20.30 uur

*Ook voor informatie over wedstnidspeien in kompatitie-verbanti.

Zandvoorts mmmMM
t^tgËtfEBK^Q^^oc^gcJ^^^
uv^vwt~ V'£nr\V\j*f=-«^mi|Uviv?t-n
Fa.
Kroonenberg

ZANDVOORT HOUSING
SERVICE B.V.

m MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor mensen mei een handicap.
Reeas 60 jaar. Jaarlijks kunner. vele gehandicapten zich
via AVO-Nederland maatschappelijk ontplooien. Bij
een bedrijf of als startende
ondernemer.
Daarnaast geeft AVONederland financiële ondersteuning voor bepaalde aan-

passingen, recreatie en opleidingen. Want AVO-Nederland helpt waar wettelijke
voorzieningen écht te kort
schieten. Voor iedere gehandicapte.
Wilt u meer informatie over
de mogelijkheden die AVONederland u kan bieden,
neem dan kontakt op met
onderstaand adres.

WIST U DAT?? ELKE MORGEN ± 9 UUR

WARME APPELFLAPPEN
Bij uw warme bakker
Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

Bemiddeling bij huur en verhuur

AKO

DROGISTERIJ

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

Voor verhuur voor korte of langere
termijn

T. Goosens

U kunt vragen naar mevr.
Doorson.

Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Zaterdag 20 februari niet aanwezig.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

TOT ZIENS!
ZANDVOORT HOUSING
SERVICE B.V.
ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507-14696

BOUWMAN
Oraniestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Tel. 17619

KUNSTSTOFRAMEN

vraagt:

zelfst.
werkend kok
serveerster
(v.d. zondag)
Kerkstraat 15
Tel. 12253

deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien

Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

rStuur rnij vrijblijvende

BELLI E RBBELL

~i

informatie:

Adres:

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Postcode:.

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

Plaats: _

u

DE AZTEKEN

Opstapplaatsen:

7 33 uur
n
40 uur
" 50 uur
S CO uur

Osdorp (bij ingang van de Meervaart)
Amsterdam C S.
Stadionplem (Febo)
Amstelveen (Cultureel Centrum)

r -c.óduar is + IVi uur. Zowel het museum als de winkels in Brussel zijn
v-p --! =rdcg tot 17 uur open. Vertrek uit Brussel 17.30 uur richting
.-.: _t.e:g'"i voor uw diner Om + 21 30 uur bent u weer terug op uw
''"aarlfe!1 "oor dit zeer voordelige reisje zijn zolang de voorraad strekt te
•-ocp b.) de volgende kantoren van Het Parool en Weekmedia:
A.V.STERDAM: V/ibautstraat 131 en Rokin 110
."'.VSFELVEEN: Dorpsstraat 54-56
r ; J-MEREND: Weerwal 19
"_-r':oop maandag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur.
' ; üserveren kan helaas r.iet.
-"•; '"-j^rtvprkcop begint woensdag 17 februari.

voor onze lezers
Aantal personen: ...

Deze, volledig ingevulde, bon inleveren bij een van de genoemde
.'orkooppuriten.

geeft u meer!

Kinder- en tienermode

Naam:

Telefoon:

Hcr.asrdvijftig topstukken, m 1978 blootgelegd tijdens opgravingen in
Mt-Mco-Stad op de belangrijkste cultusplaats van de Azteekse
beschaving, vormen de kern van de tentoonstelling in de Koninklijke
.Musea vcor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Behalve deze recente
'• jr.dôien toont men ook ca. tweehonderd objecten uit de Azteekse cultuur
(o a co.< Olmeken en Tolteken), beschikbaar gesteld door meer dan dertig
nusec in Europa en Mexico.

Marèse
Dixie en
Mïxie
y Rio Grande
Kidlandschoenen

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

R. Visscherstraat 47 A

POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLEM

(Kunstschatten uit het oude Mexico)
Wegens groot succes een derde reis
op zaterdag 5 maart
Pr:;s ƒ 45,- per persoon
(Busreis Amsterdam-Brussel v.v., toegangskaart tentoonstelling en
dne-gangen diner) verzorgd door Geos Tours.

De nieuwe zomercollecties
zijn binnen o.a. van

Showroom:

zend onderstaande bon ingevuld naar:

Derde en laatste busreis
naar Brussel voor de tentoonstelling

Pasteurstr. 2, Zandvoort

van maat 68 - 3 maanden
t/m 170 - 14 jaar

TEL. 023-379661

SMAgeeff u meer!

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

Rest.

„LA REINE"

Haltestr. 22, Zandvoort

Drog. Bakels,

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. 033-63 52 14. Giro 625000.

BIEDT AAN:

Fa. Veldwijk

Wegens grote vraag zoekt ZHS
flats, huisjes, gedeeltes van huizen
en kamers met d.t.

Dat kan op dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.30 - 13.00 uur.
Hét adres voor:

Curiestraat 2A

Haltestr. 9, Zandvoort

Bemiddeling via ZHS kost U als
verhuurder niets.

VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK

KROON B.V.

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Heb u vragen? Aarzelt u niet even
bij ons binnen te lopen.

i Vraag nadere inlichtingen

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Huurprijzen in overleg met
verhuurder

beschermvrouwe
HM de Koningin

i

De Spar
Weekmedia

ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507 - 14696

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644

Kerkstraat 12, Zandvoort

POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

McDonald's

Ga door met
feesten met
bloemen van

McDonald's restaurants zi/n
een begrip m Neder/and.
Je krijgt er goed eten, wordt
snel en vriendeli/k bediend in
een omgeving die straalt van
helderheid en plezier.

BLOEMENHUIS

In Nederland zijn er nu 44 McDonald's restaurants en wij
groeien verder. Daarom zoeken wij voor onze nieuwe vestiging in Zandvoort
De specialist
in al uw
bloemwerken

(m/v)
Leeftijd tussen de 20 en 28 jaar.
Als je enthousiast bent en je kunt aanvoelen waar het bij een
bedrijf als het onze om gaat, dan komen we graag met je in
contact. En waar het dan om draait is de volmaakte balans
tussen efficiëntie enerzijds en gezelligheid en collegialiteit anderzijds. Een mentaliteit die je dagelijks zult moeten overbrengen op zo'n 30 medewerkers. Je stimuleert, organiseert en improviseert waar nodig. Daarvoor is geestdrift essentieel, maar
eveneens een natuurlijk overwicht.
Eigenschappen die je hebt gevormd door ervaringen en een
degelijke opleiding zoals een middelbare detailhandelsschool
of door een intuïtief gevoel voor een gesmeerd lopend bedrijf.
Waarvoor een nauw luisterend oor voor de wensen van onze
klanten en een alziende blik over de administratieve kant van
de zaak natuurlijk onontbeerlijk zijn
Je zult een centraal punt. een spil, in ons restaurant zijn, aan
wie de manager een belangrijk deel van zijn taak met een gerust hart moet kunnen overlaten. De noodzakelijke basiskennis wordt je in een periode van 3 a 4 maanden in een van onze
restaurants bijgebracht.
En wil je verder groeien, natuurlijk wil je dat, doe je zelf mee
aan de vele interne cursussen en opleidingen. Een gretige, juiste instelling is belangrijker dan goede papieren. Daarom, als je
denkt deze instelling te hebben en je bent bereid om op wisselende tijden te werken, schrijf dan snel een brief, voorzien van
een korte levensbeschrijving, aan: McDonald's Nederland BV,
t.a.v. Jerny Aikman, Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam.

LOTN^^
METËlSlïNODIG IN EINDHOVEN.
PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.

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

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info, tel. 023-328098.
Geen voorrijkosten.

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

op de wereld

Huilers noemen we ze En hun geklaag gaal
werkelijk door merg en been Ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied Ziek, ondervoed en absoluut nu'
m staat om op eigen kracht m leven te blijven
Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp'
In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood gereo
Donateur worden van de zeehondencrèche m
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het welzijn van de zeehond Door hel
insturen van de bon zet u een eerste stap m de
goede richting

zeehondencrèche

PIETERBUREN
TBON
i Ja, ik red een zeehondeleven! i
|

Maak mij donateur en stuur een acceplgiro l
Ier woarde van l

' Naam
l Adres

'

| Kode
i Plaats

:

i Stichting Zeehondencreche Antwoordnummer 950 V
9950 WL Pieterburen
(PO«WI n« ™<', ?

NAAR EEN ANDERE SCHOOL
NAAR WELKE?
zie elders in dit blad.
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Commissaris der Koningin aanwezig bij laatste raadsvergadering van Machielsen

Burgemeester Machielsen benoemd
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
ZANDVOORT - Na in de loop der jaren zelf tal van
koninklijke onderscheidingen te hebben opgespeld, was het
deze week de beurt aan burgemeester Machielsen zelf. Koninklijk Besluit is hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, waarvan Machielsen de onderscheiding
dinsdagavond door de Commissaris van de Koningin te
Noord-Holland, Roei de Wit, kreeg opgespeld. Tijdens deze
raadsvergadering nam Machielsen officieel afscheid van de
raadsleden.
De voordracht hiervoor was als
gebruikelijk gedaan door De Wit,
die tot de conclusie was gekomen,
dat Machielsen aan het openbaar bestuur in Noord-Holland
een grote bijdrage had geleverd.
Hij herinnerde daarbij aan de
vele functies die Machielsen zowel op provinciaal als op plaatselijk niveau, in Hilversum en
Zandvoort, had bekleed. Roerige
tijden had hij daarbij meegemaakt, vooral in deze badplaats.
"Maar U bent door de bocht gekomen", zo concludeerde De Wit.
Loco-burgemeester Aukema
herinnerde Machielsen aan
diens uitspraak, dat hij in Zandvoort 'tropenjaren' meemaakte.
"Voor Zandvoort waren het tropenjaren in de oorspronkelijke
zin van de uitdrukking", aldus
Aukema. "Een relatief kleine gemeente met grootschalige problemen. Een uiterst eigenzinnige
gemeenteraad die uiterst eigenzinnige wethouders voortbrengt.
Een soms zwak ontwikkeld begrip voor collegiaal bestuur, explosies van terechte en vermeende politieke tegenstellingen en
dit alles gelardeerd met de in elke

ZANDVOORT - De kampeerders van De Zeereep kunnen terecht op het terrein van
trekkerskamp De Branding.
Dinsdagavond viel tijdens de
raadsvergadering de definitieve beslissing, toen alle raadsfracties, met uitzondering van
het CDA, met dit voorstel accpord gingen. Ook de Provincie en de kampeerders zelf
konden zich vinden in dit
voorstel, waarmee tevens voldaan wordt aan de eis, het
Roggeveld vóór l maart te ontruimen. Behalve voor de stacaravans wordt op De Branding ook ruimte ingericht voor
een beperkt aantal campers,
zij het dat deze hier alleen buiten de topdagen en het hoogseizoen terecht kunnen.
In verband met de voorgenomen
verhuizing is voor De Branding, net
als het Roggeveld gelegen aan de
noord-boulevard, een herinrichtings- en uitbreidingsplan opgesteld, waarmee wordt gestreefd naar
een multifunctioneel gebruik. De
camping gaat voorzien in staanplaatsen voor alle 147 stacaravans,
terwijl rond de kampwinkel een met
puin te verharden ruimte voor
maximaal dertig campers is gepland. De puinverharding wordt afgedekt met een laag grond, die
wordt ingezaaid, zodat dit terrein op
topdagen en in het hoogseizoen voor
de plaatsing van ongeveer zeventig
tenten kan worden benut. De campers kunnen hier dus uitsluitend
buiten deze topdagen terecht.
Om in de basisbehoefte aan kampeerruimte te blijven voldoen, wordt
de 'familiecamping', met plaats voor
ADVERTENTIE

gemeenschap voorkomende geruchten, aantijgingen, al dan
niet verhuld in veel woorden.
Zonder er dramatisch over te
doen, is burgemeester zijn op die
momenten een in eenzaamheid
te vervullen functie en niet gemakkelijk", aldus Aukema.
Hij wees erop, dat Machielsen
veel werk heeft verzet, altijd bezig met de promotie van Zandvoort, al moest hij toegeven dat
het optreden van de burgemeester soms 'solistisch' was en beide
collegeleden de degens nog al
eens gekruist hadden. Zo onder
andere bij het Vendoradoproject.
"Des te plezieriger is het", aldus
Aukema, "dat het doel in zicht
komt en het resultaat vast niet
uit zal blijven". Uiteindelijk
dankte hij Machielsen namens
de gemeente voor zijn inzet en als
uiting hiervan overhandigde hij
hem zijn geschilderd familiewapen, vervaardigd door de firma
Driesen uit Haarlem. Een wapen
in glas en lood hangt reeds in de
B & W-kamer. Aukema wenste
hem een langdurige en gelukkige
pensionering toe: "Herman, het
ga je uitstekend".

• In aanwezigheid van zijn vrouw krijgt burgemeester Machielsen van de
Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, De Wit, de medaille
F
Opgespeld.
°'°: B™™ Stijnen

Machielsen, van wie bekend
staat dat hij nogal wars is van
uiterlijk vertoon, verklaarde in
overeenstemming hiermee, nogal wat moeite te hebben met het
stelsel van onderscheidingen.
Toch aanvaardde hij de onderscheiding in dank. "De ene helft
is voor mij, de andere voor vrouw
en kinderen, want het is toch een
gezamenlijke arbeid geweest in
de afgelopen jaren".
In zijn afscheidswoord gaf hij
te kennen zich altijd met veel
energie en integriteit en in soberheid voor Zandvoort ingezet te
hebben. "Maar ook ik ben een
schakeltje van een grote keten

geweest", waarmee hij erop wees,
dat de ontwikkelingen in Zandvoort doorgaan, "'t Treintje rijdt,
houdt het nu ook rijdende",
drukte hij de raadsleden op het
hart. Uiteindelijk sloot hij met
zijn laatste slag van de voorzittershamer de raadsvergadering
af, waarna fractieleden en genodigden in informele sfeer afscheid namen. Morgenmiddag,
vrijdag 26 februari, tijdens een
receptie vanaf 15.00 uur op het
Raadhuis worden de Zandvoortse ingezetenen in de gelegenheid
gesteld, de scheidende burgemeester de hand te drukken.
Zie ook pagina 3

Kampeerders kunnen in Zandvoort blijven

'De Zeereep' verhuist binnen enkele
dagen naar camping De Branding
tachtig tot ongeveer honderdtwintig tenten, in stand gehouden.
Op het kampeerterrein worden
ongeveer zestig parkeerplaatsen
aangelegd, bestemd voor alle campinggebruikers. De resterende aatobezitters kunnen hun voertuig
kwijt op de openbare parkeerruimte
op de boulevard, nabij de ingang
van de camping. De verschillende
terreingedeeltes blijven als gevolg
van natuurlijke hoogteverschillen
en taluds gescheiden.
Met de wijziging en uitbreiding
van de camping is een totaal bedrag
gemoeid van netto ƒ564.250,-, waarvan ƒ25.000,- voor aanpassingen van
het bestaande hoofdgebouw, waar
zich een beheerdersechtpaar kan
vestigen. Men gaat er namelijk vanuit dat het beheer het best kan worden uitgevoerd door een ter plaatse
wonend echtpaar. Voor het vaste
personeel van De Branding, een beheerder en een nachtwaker, beide
zes maanden per jaar werkzaam op
de camping, is elders binnen de gemeente emplooi beschikbaar, zo laat
het College van Burgemeester en
Wethouders weten.
Zowel de kampeerders van De
Zeereep als de Provincie gaan accoord met dit plan. De Provincie, die
zich tot het laatst toe heeft verzet
tegen de ingebruikname van het
Roggeveld en volgens burgemeester
Machielsen de ontwikkelingen 'met
argusogen' heeft gevolgd, heeft
hiertoe reeds een ontgrondingsvergunning verleend. De houding van
deze instantie heeft bij een aantal
raadsleden, vooral Sandbergen
(D'66), wel verbazing opgewekt. Met
name omdat de Provincie egalisatie
en ingebruikname van het Roggeveld afkeurde en nu wel accoord

gaat met de egalisatie van het ('een
paar straten verder gelegen', aldus
Methorst) terrein van De Branding,
terwijl de maatregelen hier veel ingrijpender worden.
Met uitzondering van het CDA
gingen de gemeenteraadsfracties
accoord met het plan, wat te verwachten was, omdat de fractievoorzitters op 15 februari hiermee al in
principe hadden ingestemd. Kuyken, PvdA, eiste wel de garantie, dat
genoemde ruimte inderdaad ook
voor de trekkers gereserveerd blijft.
Gemeente Belangen Zandvoort en
CDA vonden het plan financieel
niet voldoende onderbouwd, maar
GBZ nam genoegen met de toezegging van wethouder Aukema, dat
dit aspect nog ter sprake komt in de
eerstkomende commissie financiën.
Voor het CDA was dit echter niet
voldoende, om alsnog haar goedkeuring te verlenen, al vond men de

oplossing op zich wel goed en waardeerde men het streven om een alternatieve locatie voor de kampeerders te vinden. Omdat deze partij
alleen bleef staan, werd het voorstel
uiteindelijk aangenomen.
De kampeerders moeten zelf de
kosten van de verhuizing van hun
stacaravans voor hun rekening nemen. In een schrijven van 18 februari heeft de gemeente er bij hen op
aangedrongen, uiterlijk op 28 februari met de verhuizing te beginnen.
Zo dit niet gebeurt, ziet zij zich genoodzaakt de caravans met bestuursdwang over te brengen naar
een reeds buiten Zandvoort gereserveerde opslagruimte. Dit in verband
met de uitspraak van de voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak, die
naar aanleiding van het beroep van
de Provincie heeft geëist, dat het
Roggeveld op l maart 1988 ontruimd is.

ZANDVOORT - Een groepje
enthousiaste hotelliers uit
Zandvoort besloot enige tijd
geleden nauwer samen te gaan
werken en heeft in verband
daarmee een 'Hotel Club
Zandvoort' opgericht. De belangrijkste reden daarvan is de
overtuiging, dat efficiënt samenwerken een 'must' is. Met
gezamenlijke promotie wil
men kosten besparen en sneller een grotere doelgroep bereiken, hetgeen uiteindelijk moet
leiden tot een hogere omzet.

De samenwerkende hotelliers van
de Hotel Club Zandvoort zijn afkomstig van: Hotel Amare, Hotel
Bad Zandvoort, Hotel Hoogland,
Hotel Triton, Palace Hotel Zandvoort en Hotel Zuiderbad. Zij hebben zich kunnen vinden in de plannen voor de gezamenlijke promotie,
een initiatief van Paul Spaan, manager van Palace Hotel Zandvoort,
en Bart Schuitemaker, eigenaar
van Hotel Triton. Beide kennen elkaar nog van de hotel vakschool en
zijn goede vrienden. Zij waren van
mening dat er m Zandvoort naar
verhouding te veel werd gepraat en
te weinig gedaan, om het toerisme te
bevorderen. Zo ontbreekt er volgens

Waterstanden
Datum
HW
LW HW
25 feb
08.56 04.21 21.41
26 feb
10.13 05 17 23.24
27 feb
11.49 06.36
--28 feb
0046 0812 13.10
29 feb
01.44 09.35 1408
1 mrt
0230 10.30 14.48
2 mrt
03.08 11.15 1518
3 mrt
0340
---- 15.47
4 mrt
0409 0052 1617
Maanstanderr donderdag 3 mrt
VM 1701 uur
Spnngtij 5 mrt. 1648 uur
NAP + 110 CM.

LW
16.48
18.00
19.36
21.07
22.05
22.55
23.43
11.47
12.01

groep is gestart met een arrangement, onder de titel 'Zandvoort, als
je even op adem wilt komen' Gehjknamig dus aan het rapport dat vorig
jaar in opdracht van Horeca Neder
land, afdeling Zandvoort, over de
toeristische aspecten van deze i?e
meente is gemaakt
Vervolg- «p pagina 7

© Gerrit Wijnand Schaap
krijgt een koninklijke onderscheiding voor veertig jaar
NZH-werk.
Pag. 3
® De Zandvoortse Windsurf Vereniging viert morgen haar tien-jarig bestaan
in Café Neuf.
Pag. 5
o De klasseleraren op de
Gertenbach Mavo zijn ook
tegenwoordig nog zeer actief.
Pag. 7

Omwonenden Zwarte Veld
weg bij bespreking carnavalsfeest
ZANDVOORT - De carnavalstent op het Zwarte Veld
heeft bij omwonenden kennelijk geen overlast bezorgd. Tot
deze conclusie kwam burgemeester Machielsen donderdag tijdens de nabespreking
van de carnavalsviering op dit
terrein bij de Prinsesseweg.
Grote afwezige bij deze evalutië waren echter de omwonenden die tevoren allerlei bezwaren hadden aangevoerd.

De stoelen in de commissiekamer
die voor de omwonenden waren gereserveerd, bleven leeg afgelopen
donderdagochtend. Zonder bericht
lieten de omwonenden verstek gaan
op deze evaluatiebijeenkomst waartoe men kort voor de carnavalsviering had besloten. Hieruit trok Machielsen de conclusie dat men geen
behoefte had verder over de locatie
van de feesttent te spreken en dus
kennelijk geen overlast had ondervonden.
Ook politiewoordvoerder Arnoldi
verklaarde dat er op het bureau
geen klachten waren binnengekomen en er ook geen enkele sprake
was van vandalisme in en rond de
tent. Wat betreft de politie zijn er

Politie test surveillancewagens

9 De stoelen in de commissiekamer, met uitzondering van die voor de pers,
bleven donderdag onbezet, omdat de buurtbewoners die bezwaar hadden
oemaakt tegen de feesttent, wegbleven.
Foto:M.v.d.voet

geen bezwaren waren, om de tent
hier opnieuw op te stellen. Een andere locatie zou echter wel overwogen moeten worden, indien men de
festiviteiten op een later tijdstip zou
willen afsluiten.
Coördinator van het carnavalsfeest, Pieter Joustra, zei dat de samenwerking met de politie uitstekend was geweest, zowel overdag als
's avonds. Daarnaast sprak hij na-

mens
carnavalsvereniging De
Scharrekoppen zijn dank uit aan de
omwonenden voor hun tollerante
houding, omdat 'een feesttent in je
voortuin' toch geen pretje is. Wat
hen betreft had het feest op zaterdagavond zelfs wel tot één uur mogen duren, aldus Joustra. Daarnaast had hij geconstateerd dat brjVERVOLG OP PAGINA 7
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ENORME UITVERKOOP!
van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats
NU 2 HALEN
Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.

Haarlem, tel. 023-270850

Kerkstraat 28, Zandvoort tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4. Haarlem: Soekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322137, Gen. Cronjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Foto: Bram Sti]nen

ZANDVOORT - De Zandvoortse politie is deze dagen in
enkele nieuwe Mercedes surveillance-wagens te zien, die
men te leen heeft om deze te
testen. Deze proef wordt gehouden in verband met de komende vervanging van een
deel van het huidige wagenpark. Afhankelijk van de jaarlijkse kosten kiest men daarbij
eventueel voor een nieuw
merk.

De daders konden na hun schietpartij in de Kerkstraat opgepakt
worden dankzij de oplettendheid
van de wandelaars, die het kenteken
van de auto genoteerd hadden. De
Zandvoortse politie ziet het dan ook
als een gezamenlijk succes, dat deze
zaak zo snel is opgelost, vooral gezien het aantal schietpartijen elders
in Nederland, waarbij de daders op
vrije voeten blijven.
Anderzijds wordt het de horeca-ondernemer, die het voorval in zijn
onderneming niet aangaf, zeer kwalijk genomen dat hij de politie niet
Omdat de huidige drie surveillanheeft ingeschakeld. "Als de horeca
het wat dit betreft laat afweten, kan ce-wagens aan vervanging toe zijn,
de politie niet werken aan een veilig worden verschillende merken uitgetest, waarbij vooral naar de kosten
Zandvoort", aldus Bruntink.

wordt gekeken. Hoewel de Mercedes
op het eerste gezicht een dure auto
lijkt voor dit werk, lijken de cijfers
daarentegen toch gunstig uit te vallen. De aanschafprijs is hoog, maar
daar tegenover gaat de wagen langer mee en houdt deze een hoge mruilwaarde. De verwachte onderhoudskosten, genomen over het totaal aantal kilometers, blijken gering. Deze voordelen spelen momenteel een grote rol, omdat het
Zandvoortse politiekorps danig
moet bezuinigen.
In verband hiermee wordt er ook
naar gestreefd, de auto's langer, tot
ongeveer twee jaar, in gebruik te
houden. In die periode rijdt men een
aantal kilometers, dat te vergelijken

v,

Feest in carnavalstent geen aanleiding tot klachten

Duidelijkheid rond
twee schietpartijen
ZANDVOORT - Omtrent de
schietpartij op zondag 7 februari in de Kerkstraat bestaat
nu volkomen duidelijkheid. De
daders bleken uit baldadigheid
om zich heen geschoten te
hebben, aldus politiewoordvoerder Bruntink. Ook bleek,
dat de twee daarvoor ook in
een Zandvoortse horeca-onderneming in de grond hadden
geschoten, maar dit was niet
bij de politie aangegeven.

hen onder andere nog steeds de no
dige slecht-weer accommodatie en is
er te weinig variatie in het aanbod.
De Ondernemers Vereniging
Zandvoort is volgens hen wel een
nuttig instituut, maar op zich niet
afdoende voor de Zandvoortse hotelliers. Zij gaan er daarbij van uit, dat
ondernemers met hetzelfde product
eerst maar eens moeten leren samen
te werken, om zodoende informatie
uit te wisselen en te komen tot een
betere afstemming en verkoop van
het product Zo willen de hotelliers
een goede formule zien te vinden,
met betrekking tot inkoop, reclame,
promotie en calculatie, en daarbij
eventueel elkaar reserveringen toespelen. Dat deze samenwerking een
'must' is, was voor hen duidelijk geworden naar aanleiding van moderne marketing- en verkooptechnieken.
Een en ander wil echter niet zeggen dat de groep zich volkomen wil
isoleren van de overige hoteliers in
Zandvoort, want de inbreng van anderen wordt niet uitgesloten. De opnchting van de club moet dan ook
gezien worden als een begin, zo verklaart men. Er zijn al vier andere
hotelhouders benaderd, en ook zij
stonden hier zeer positief tegenover.
Het eerste resultaat van dit hotel-samenwerkingsverband is er al De

is met dat van een taxi, ongeveer
120.000 km. Daarnaast telt ook het
comfort mee bij de proef, want 'de
werkprestatie van de agent is inherent aan zijn welzijn', zo redeneert
men op het bureau. Het feit dat ook
de meeste taxi-bedrijven met dit
merk rijden, versterkt daarbij alleen
maar het vermoeden, dat deze wagen gunstig uit de test komt.
De wagens zullen ingezet worden
voor de Algemene Dienst, waar ook
de meeste kilometers worden gemaakt. Voor de vervanging van de
reservewagens lijkt dit merk echter
te duur De keuze tussen de verschillende merken zal naar verwachting over een week of twee gemaakt worden

NAAM
ADRES
POSTCODE
TELEFOON

.

WOONPLAATS
GIRO/BANKNR

IK BETAAL PER MAAND O ƒ3,95', PER KWARTAAL G ƒ1290
PER HALF JAAR D ƒ 23 70. PER JAAR D ƒ 43,75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi|
automatische betaling
la open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam ol bel nu de abonnementenafdelmg 020-562.3066.

710371"017003"

i

Wegens explosieve groei van
onze softbal afdeling

FAMIL1EBERICHTEN
Mede namens mijn kinderen wilde ik u héél hartelijk
danken voor uw belangstelling en blijken van genegenheid.
In het bijzonder dr. R. Drenth, ds. B. den Hartog en apotheker H. Mulder voor hun niet aflatende zorg en begeleiding bij het heengaan van

J.M. COIFFEURS
is voor u naar
Parijs geweest.
J.M. heeft gezocht
en gevonden
een nieuw systeem
voor spiraal
permanent
„permanent de
Ricci's"

Jan Schuurman
Antoinette Schuurman-Jongerius
Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming
overlijden van onze broer en oom

bij het

Johannes Petrus Kol
betuigen wij u onze welgemeende dank.

Fam. Kol
Zandvoort, februari 1988.
Lieve familie, vrienden en kennissen
Allemaal héél héél hartelijk bedankt voor de enorme belangstellmg tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.
Het was een geweldige steun.
A. C. Berg-Sebregts

J. M. Coiffeurs, Kerkstraat 22. Tel. 14040

Mede namens mijn beide zoons dank ik u hartelijk voor
de door u betoonde deelneming bij het overlijden van

T.Z.B.
zoeken wij op zeer korte termijn mensen die genegen zijn als scheidsrechter
op te treden.

02505 - 15803
15029
19713

Burgemeester en wethouders hebben een strooischema vastgesteld ten behoeve van de gladheidsbestri|dmg op grondgebied van de gemeente Zandvoort gelegen wegen
Het strooischema alsmede de ri|routes van het m geval van gladheid in te zetten
materieel liggen met ingang van maandag 29 februari 1988 gedurende drie maanden
voor een ieder ter inzage gemeentesecretane, afdeling Algemene Zaken. Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 830 uur tot 1230 uur. alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden verkregen

Restaurant „Queenie"
vraagt voor het komende seizoen

MEDEWERKERS
in:
DE BEDIENING
(Restaurant en het Terras)
IN DE KEUKEN
medewerkers met ervaring
DE AFWASKEUKEN
pan-time in ochtend- of avonddienst.
Inl: tel. 13599 en vraagt u naar dhr. Duivenvoorde voor het maken van een afspraak.

Jan Keman

Aangevraagde bouwvergunningen
- uitbreiden clubgebouw
13B88
Binnenterrein circuit
14B88
Kerkstraat 13
- wi|zigmg indeling
15B88
Boulevard Paulus Loot 85 - vergroten terras
16B88
Brederodestraat 65
- zomerslaapverbh|f
17B88
Dr Mezgerstraat 48
- 2 flats en kantoorruimte
- opslagschuur
20B88
Zeestraat 57
- verwilderen bmnenmuur
21B88
Potgieterstraat 6
22B88
Boulevard Paulus Loot 35 - uitbreiden woning en erfafscheidmg
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschenen van dit blad bi| de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vri|dagmorgen van
830 tol 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bi| burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bi| de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden veileend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaai ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

KROON B.V.

A. G. Keman-Hermans
Zandvoort, 24 februari

Gladheidsbestrijding

Curiestraat 2H

1988

BIEDT

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk. geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts j 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

Uw pteopHnt fotodealer:

Sigarenmagazijn J. Lissenberg
Haltestraat 9, tel.

AAN:

Bruynzeel
magazijnstellingen
ƒ60,p. str. m.

12151

Tel. 17619

Verleende bouwvergunningen

ZOMERTIJD GAAT
OP l MAART IN!!
bij Dierplezier
Wij zijn dan weer IEDERE werkdag
geopend van 10.00-18.00 uur.
Dus ook op dinsdag kunt u weer de
gehele dag terecht (maandagochtend
tot 13.00 uur gesloten).

187 B87 Frans Zwaanstraat 54
- vergroten garage
178B87 Boulevard Paulus Loot 87 - uitbreiden keuken
- uitbreiden keuken
203B87 Haltestraal 57
- erfafscheiding
7B88 Brederodestraat 51A
177B87 Volkstuinencompiex
- kweekkas
Keesomstraat
208B87 Zandvoortselaan 216
- uitbreiden woning en garage
267B87 Thorbeckestraat 29
- dakkapel

Zi|, die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort. postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort,

februari 1988

Diaconiehuisstraat 36, Zandvoort.
Direktie en
medewerkers/sters

van

LIVE

Toerkoop Reisburo
Zandvoort
bedanken relaties, vrienden
en verenigingen voor hun
getoonde belangstelling
tijdens onze heropening.

Gevraagd

medewerkster
om ons kantoor schoon
te houden. Vrijdags van 13.00
tot 16.00 uur.

Tel. inl. 18484.

BLUES MOTEL

\ofoekulfe

t *SCHOUDER KARBONADE
i •STROGAHOFF of BRHOHS GEHAKT
l «MALSE SPEKLAPJES

•HEERLUKE RQOMSGHHITZELS
•ORIGIMELE HAMSCHUF

ZATERDAG
21.00 UUR

Bij de Beauty Studio de unieke Haypun
anti-acnémethode plus dieptepeeling
Bekend van de media

ACNÉ VERDWIJNT VOORGOED!
Tevens fantastische resultaten bij behandeling
van littekenweefsel, droogterimpels, grove
poriën etc.

BEAUTY STUDIO
Marisstraat 18 - Zandvoort. Tel. 02507-18766

vaste schoonmaakmedewenkers m/v
Daar zit u dan Een heerlijk huis op toog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller want

DAG en NAQHT bereikbaar

Tel. 0250743278

Begrafenissen
en Crematies!
Daar ligt ónze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
«inschrijvingen
» Uitvaartverzekering

;Nivö-pöiJs

'

• een Naturauitvaartovereenkomst

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvbort,
Tel. 02507-17244

Wij nodigen u graag voor deze receptie uit.

l

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
De burgemeester, l. M. Aukema, Ib
De sekretaris, A H. Merts

Voor opbaring 'm uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Lmt uw vrienden niet
in de kou staan, geef ze
een bloemetje van
IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

DIRK VAN DEN DROEK
Voor perm.

te huur v.a. 15-3
leuk app. voor
1 a 2 pers.

BLOEMENHUIS

De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort

Tel. 1 20 60

Zandvoortse operette vereniging
presenteert
14-15 .*••\moorf 1988

best. uit gr. woonk., kl.
slaapk. en keuken. Gebr.
d.t.
ƒ750.- p.m. incl.
Borg vereist.
Tel. 12259 of 15620

Stadsschouwburg
Haarlem
Kaarten a ƒ 17,50

Gediplomeerde

F EDICURE

Aanvang 19,45

Komt ook
aan huis

Grandioze jubileumvoorstelling
onder leiding van dirigent
Bert v. Poelgeest en regisseur
Paul v.d. Ancker.

T'el. 19632

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:
.
'

& Xd'HONT

vanaf 15.00 uur
in de raadszaal van het raadhuis te Zandvoort een openbare receptie
aangeboden aan de Burgemeester en zijn echtgenote.

Bel voor gratis advies en huidanalyse

voor een object in de gezondheidszorg te Zandvoort.
Werktijden: 08.00-10.30 uur.
Voor nadere informatie en/of aanmeldingen kunt u bellen 02522-19111 (tussen 8.30 en 17.00 uur). -

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

de heer H. Machielsen,
wegens pensionering de gemeente verlaten.
Om een ieder de mogelijkheid te bieden persoonlijk afscheid te
nemen, wordt op

Deze methode biedt optimaal resultaat

te Sassenheim vraagt

En de makelaar weet van wanten en kranten

Op 1 maart 1988 zal de Burgemeester van Zandvoort,

vrijdag 26 februari 1988

Schoonmaakbedrijf Evon B.V.

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

RECEPTIE

Gevr.
oppas
voor de
weekenden
voor 2 kinderen

3 en 1 Vè jr.

Inl. tel. 12537

Johann StiauJ

100 medewerkers, prachtige
kostumering en een middeleeuwse
maskarade uit eigen atelier.

Kaarten verkrijgbaar bij:
J. Troupee. Tel. 02507-13840
G. Kinkhouwers. Tel. 023-256316
en tevens tijdens plaatsbespreken op 29 februari l 9.00-21.00
uur Gemeenschapshuis.

ZOMER
De nieuwe zo mercollecties
zijn binnen o.a. van
Marèse
!
^ Dixie en
!/)*;} Mixie
\/# Rio Grande
Kidlandschoenen
van maat 6 8 - 3 maanden
t/m 170 - 14 jaar
Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte Meding en schoenen.

BELLI E RffiELLI
Kinder- en tienermode
EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

l

Zandvoort werd voor burgemeester Machielsen bepaald geen 'dooie gemeente'

VERENIGINGSNIEUWS

In tien jaar

Vrouwen Van Nu

door Joan Kurpershoek
ZANDVOORT - Burgemeester Machielsen neemt morgen
tijdens een receptie in het
Raadhuis voorgoed afscheid
van de Zandvoortse bevolking.
Ruim tien jaar burgemeesterschap zit er daarmee voor hem
op, een functie die • niet te veri,reten • ook van zijn vrouw de
nodige inzet in het sociale leven
eiste. Verguisd en geëerd werd
•Vlachielsen in deze periode,
maar waar er verschillende beiangen zijn, blijven er altijd wel
partijen ontevreden. Toch kan
deze burgemeester wel menig
'jluim in zijn hoed steken. Helaas heeft Machielsen alle verjoeken voor een interview afge.vezen, maar een beknopte terugblik op zijn loopbaan in
Zandvoort leek de redactie toch
wel op zijn plaats.
"Een dooie gemeente zou me niet
iggen", zo vertelde Herman Ma:hielsen tijdens een interview voor
iet Zandvoorts Nieuwsblad, pal
*•oor hij in Zandvoort aan de slag zou
,'aan als burgemeester. Hij had er
echt zin in, in een dergelijke nieuwe
>etrekking, zo liet hij weten, en daar>m zou het werk in een 'dooie' geneente, waar niets gebeurde, hem
liet liggen. Wat dat betreft was hij in
Zandvoort aan het goede adres zo
:ou later blijken. Tijdens zijn loopjaan, en trouwens ook al daarvoor,
noet hem duidelijk geworden zijn,
'vaarom de badplaats onder journaisten als één van de meest roerige
lemeenten m de regio bekend staat.
Vooral politiek, wat zich onder andere uitte in het gedrag van zowel college-ondersteunende maar vooral ook
oppositie-partijen, die hun mondje
^oed wisten te roeren en niet aflie•en, het college kritisch te volgen.
Maar daarnaast moest het college
•an Machielsen zijn weg zoeken tus•>en de zowel positieve als negatieve
•vritiek van allerlei - in Zandvoort
•ijk gezaaide - belangengroeperingen
loor. Zo werd het college in de afge-

NIEUW

Maar ook in 'eigen huis' was het
niet altijd even gemakkelijk, zoals in
de roerige periode tussen 1982 en
1986, toen een drietal wethouders aftrad en de burgemeester het een tijdje moest doen met één nieuwe wéthouder. Machielsen wist echter op
dat moment toch zoveel bestuurlijke
kwaliteiten aan de dag te leggen, dat
hij ingrijpen van de overheid voorkwam. Was dat niet gebeurd, dan
was de gemeente 'onder curatele' gesteld.
Op deze wijze moet deze gemeente
waarschijnlijk toch minder 'een
dooie' geweest zijn, dan Machielsen
zich had voorgesteld Maar hij was
er klaar voor, toen hij aan deze taak
begon, zo gaf hij toen te kennen. Indertijd, voor hij naar Zandvoort
kwam, was hij vierentwintig jaar
wethouder geweest m Hilversum,
met de portefeuilles Financien, Publieke Werken, Woningbouw, Verkeer en Milieubeheer. Daarnaast
had hij allerlei andere functies als
bijvoorbeeld fractievoorzitter van
het Gewest Gooi- en Vechtstreek,
waaraan hij had meegeholpen, deze
op te richten. In die jaren had een
burgemeesterschap hern al voor
ogen gestaan en Zandvoort zag hij na
zijn benoeming als eindstation
Op dat moment was Machielsen,
in 1923 in Amsterdam geboren, vierenvijftig jaar. Een leeftijd waarop
menigeen al de nodige functies heeft
gehad. Zo ook deze nieuwe burgemeester. Hij was tot 1957 chef de
bureau geweest van de VPRO en had
in die functie samengewerkt met onder andere Arie Kleywegt, Siebe van

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
\ ia de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
iel. 13355,
:"lieringa. tel. 12181 en Zwerver, tel.
2499.

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober
weer van start gegaan. Om hiervan
gebruik te kunnen maken dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ l,- per persoon per enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50 per retour.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

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

\POTHEEK: Zandvoortse Apo'heek, H.B.A. Mulder, tel. 13185

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
.VIJKVERPLEGING: Voor informa- Spreekuur op werkdagen van
•ie over de dienstdoende wijkver- 9.00-10.00 uur, maandagavond van
,-ileegkundige: 023-313233.
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beVERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine schikbaar voor iedere inwoner van
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
oort,
tel.
02507-14437,
bgg: geen kosten verbonden zijn.
^23-313233.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
OIERENARTS: Mevrouw Dekker, HULPVERLENING: Voor informaThorbeckestraat 17 te Zandvoort, tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
el. 15847.
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
J
' OLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer Zandvoort.
'4444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Liuido van Schagen, maandag en L. Davidsstraat. Eerste en derde
donderdag 11.00-12.00 uur
en woensdag van de maand van
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel. 17.30-18.30 uur.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
9 00-20.30 uur in het politiebureau derde donderdag van de maand 20.00
Hogeweg.
- 21.00 uur.
\V~ijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
voensdag
11.00-12.00 uur
en
9.00-20.30 uur, politiebureau Hogeveg.
KERKDIENSTEN
BRANDWEER: tel. 12000.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
CENTRALE POST AMBULANCE- Zondag 10.00 uur: Ds. P.J Mulders,
\ ERVOER (CPA) KENNEMER- Haarlem
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Kindernevendienst en crèche
TAXI: tel. 12600.

Zandvoorts
SSBieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvooit,
Bentveld en Aerdennout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharmg
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
poslbus26 2040 AA
Zandvoorl
Kantoor geopend
maandag 13 16 u .
dinsdag 10 13 en 14 16
u woensdag 9-11 u
donderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70 1421
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 5626271 Telex
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Redactie: Gasthuisptem 12, Zandvoort, tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
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Abonnementspnjzen: ƒ 12,90 per kwartaal /
23 70 per half jaar. ƒ 43 75 per jaar Voor
pos'^bonnees gelden andere tarieven Lusse
nummers / 1 Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Toewijding

Curatele

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
MOORD: tel. 19507.
3art van Bergen

door vooral het oude Zandvoort en
gaf m 1977 toe, niet precies te weten
wat er leefde m de toenmalige badplaats. Het een voordeel volgens
hem, omdat hij daardoor neutraal
tegenover deze gemeente stond

lopen tien jaar onder andere geconfronteerd met voor- en tegenstanders van het circuit, krakers, Stichting Duinbehoud, de Stichting Lecfbaar Zandvoort en andere kritische
bewoners. Daarnaast waren ook de
strandpachters en de overige ondernemers het niet altijd met de gemeentebestuurders eens. Praten en
onderhandelen volgden, soms 'lobbyen' in de wandelgangen, één van
de specialiteiten van Machielsen,
vooral als voorzitter van de WD bij
de Provinciale Staten, soms mét,
soms zonder resultaat.

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. H.W. Wierda,
Zaandam
Kindernevendienst en crèche

e De scheidende Burgemeester Machielsen: 'Zandvoort met opgeheven
hoofd verlaten'.
(Archieffoto)

Vereniging Vrouwen Van X'i
houdt donderdag .'! maait een kot
taktocliU-ijd in Hotel Turon, a "
vang 10 00 uur

hei Stationsplein en de bouw van
een groot aantal andeio woningen, al
zijn er natuurlijk ook nu nog veel
woningzoekenden Verder is er geld
beschikbaar gesteld voot een duin
beheersplan en zijn de voorbereidm
gen voor projecten als de reconstrue
Inlichtingen over de Bnduct in'
tic van het circuu, votig iaat door de kan men verkilden bij de wcdst'iif
provincie opgenomen m het Sti eek leider, ck'heei C Braun.tel Hut.O .
plan. en de bouw van het Vendorudo bij meviouw L, Vis.sei.tel l!157l>
park m een vergevorderd stadiun. al
staat de uitvoering van deze laatste
twee nog met vast

Zandvoortse
Bridgeclub

Bij zijn installatie op 5 oktober
1977, toen hij m aanwezigheid van de
oud-burgemeesters Van Fcnema en
Nawijn van loco-burgemecster K C
Van der Mijc Pzn de zilveren ambtsketen kreeg omgehangen, zei Ma
chielsen 'Weest u ervan overtuigd, Lauweren
Echt onTiedderd laat Machielsen
dat wij (Machielsen en zijn vrouw,
Red.) met alle toewijding en energie deze gemeente dus niet achter, al zal
moe
waarover wij beschikken, inhoud er noa IVM nodige in Zandvoort
1
zullen trachten te geven aan dit boei ten gobeuion zowel ten aan? on vnn
ende ambt' Al zijn er bij al zijn on- de bev.oneis als van de toeristen
derhandelmgen en bemiddelmgspo Daarnaast moet er bijvooi beeld ook
gingen - zoals meestal bij meerdere een beslissing genomen worden o\ er
partijen met verschillende belanden de mate waai m er op de politie, be
- ongetwijfeld vaak gesprekpartners horend tot tic portefeuille van de
ontevreden naar huis gegaan, toch burgemeeste:. wordt bezuinigd Makan wel • althans volgens de schrij- chielsen hield dinsdagavond tijdens
ver van dit artikel - gezegd worden, zijn afseheidsspeech nog een \varm
dat het echtpaar Machielsen zijn be pleidooi vooi de kwaliteit van het
lofte gestand heeft gedaan Daarbij politiekorps Met name dat deze m
valt te denken aan het culturele le- stand moet \\orden gehouden, hoe
ven m Zandvoort, als bijvoorbeeld de financiële positie van de geineen
de optredens van de verschillende te ook is
De uitvoering van deze taken, na
verenigingen, waarbij het echtpaar
Machielsen bijna altijd aanwezig het vertrek \an Machielsen tijdelijk
was. Verder bleek regelmatig dat de overgenomen door loco burgemeesburgemeester ook zijn 'lobby-kwah ter Aukema. zullen voor rekening
teiten' benutte m onderhandelingen komen van Ue - nu nog onbekende met provinciale en rijks overheden, nieuwe burgemeester Al is deze geal was het uiteraard niet altijd met mecnte - al dan niet terecht - niet erg
scheutig met lauweren, het echtpaar
gunstig gevolg
Machielsen zal er morgen tijdens de
Vaak wordt er over Zandvoort ge- afscheidsreceptie m liet Raadhuis
sproken alb een badplaats die is ach- wel voldoende krijgen, om er genoestergeblevon bij gemeenten als Sche hjk op te gaan rusten De golven zijn
vemngen en Noordwijk, en eigenlijk over Machielsen heen gekomen, wat
is dat ook wel zo. Ook schort er nog de burgemeester zelf in het eerste
het een en ander aan de samenwer- interview al voorspelde, maar hij
kmg binnen het ambtenarenkorps kan deze gemeente met opgeheven
en het gemeentebestuur, zoals laatst hoofd verlaten, zoals hij dinsdag zelf
bevestigd werd door het ODRP-rap- aangaf.
port, maar niet te ontkennen valt,
dat tijdens de ambtsperiode van MaHij gaf toe dat het werken binnen
chielsen de nodige projecten 'op de deze gemeente niet altijd even gerails zijn gezet' Vooral in de laatste makkehjk is geweest, maar hierop
jaren. Zo kunnen genoemd worden wist hij een oud gezegde als passend
de nieuwbouw van het casino, het antwoord' 'Veel hebben monds geBeach Hotel, de reconstructie van noegh om ijmands werk te laken
de noord-boulevard, waarvoor een Maar niet veel hands genoegh, wat
flink bedrag aan overheidssubsidie beters self te maken. Het segghen is
los kwam, Residence Monopole aan maar windt'

der Zee, Ger Lugtenburg en Netty
Roosevelt. Met zijn medewerking
ging voor het eerst ook de schoolradio de lucht in In 1957 werd hij directeur van het Verbond Veilig Verkeer Nederland, waarop de eerste
Veilig Verkeer-spotjes op de televisie
verschenen.
Zandvoort was hem niet helemaal

onbekend, toen hij hier uiteindelijk
op de taurgemeestersstoel belandde
In zijn jeugd, woonachtig m Amsterdam, kwam hij regelmatig op de fiets
naar Zandvoort, met de zwembroek
in een opgerolde handdoek onder de
snelbmders, want hij 'hield veel van
de zee'. Maar daar bleef het voornamehjk bij. Machielsen kende daar-

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging,
die dit jaar onder andere met
een groot feest haar veertig-jarig jubileum viert, brengt
maandag en dinsdag 14 en 15
maart 'Eine Nacht in Venedig'
van Johann Strauss op de
planken van de Stadsschouwburg te Haarlem. Zowel voor
dit optreden als voor de feestavond op 7 mei, is de kaartverkoop begonnen.

Operettevereniging start kaartverkoop

Kaarten voor de optredens in de
Stadsschouwburg, die beide om
19.45 uur beginnen, zijn nog in beperkte mate te verkrijgen op 29 februari in het Gemeenschapshuis
aan de L. Davidsstraat, tussen 19.00
en 21.00 uur. Daar kan men dan
tevens de plaatsen bespreken. Ook
kan men de kaarten telefonisch bestellen
onder
de
nummers
02507-13840/12870 of 023-256316. De
prijs bedraagt ƒ17,50; leden en donateurs betalen ƒ5,- per persoon.
Voor degenen die niet over eigen
vervoer beschikken, heeft de operettevereniging een unieke regeling getroffen. Voor deze mensen, maar
ook voor andere belangstellenden,
staan bussen klaar, die voor het vervoer naar en van de Stadsschouwburg zullen zorgdragen. Dit voor de
kleine vergoeding van ƒ5,- per persoon. De bussen vertrekken vanaf
de Keesomstraat/hoek
Celsiusstraat (19.00 uur), de kerk in de Linnaeusstraat (19.05 uur), het Raadhuisplein (19.10 uur) en vanaf de Dr.

'Rijke Vissers
ZANDVOORT - De veertig
jaar oude Folklore vereniging
De Wurf heeft dit jaar een
druk programma. Na de jubileumreceptie op 13 februari,
staat de vereniging alweer in
de belangstelling vanwege
'Rijke Vissers - Arme Mensen',
een toneelstuk in drie bedrijven van plaatsgenoot J.A.
Steen. Dit wordt door De Wurf
uitgevoerd op de zaterdagen 5
en 12 maart, plus zondag 6
maart, in gebouw De Krocht.

Het toneelstuk, onder regie van
Alie Bol, gaat met name over het
VRIJZINNIGE
GELOOFSGE- leven van de vissersfamilies, zoals
MEENSCHAP N PB
dat zich afspeelde in de jaren
Zondag: Prof. dr. C W Monnich, Am- 1915-1920. Het beloven vermakelijke
sterdam
optredens te worden, mede doordat
ook de dansgroep plus de zanggroep
ROOMSKATHOLIEKE KERK
onder leiding van dirigente Cor
Zaterdag 19.00 uur' E V niet oigel en Veldhuizen vrijwel zeker van de
samenzang
partij zullen zijn. Traditiegetrouw
Zondag 10.30 uur: E.V m.m.v. St. volgt er op 5 en 12 maart een gezelliCaeciliakoor
ge afsluiting van de avonden met
'bal na', waarbij de muziek wordt
KERK v.cl.NAZARENER, Zijlweg verzorgd door het duo De Sprinters.
218, Haarlem
Het optreden op zondagmiddag 6
zondag 09.30 uur: Zondagsschool- rnaart is vooral bedoeld voor de ou/Bijbelgespreksgroepen
dere inwoners.
10.30 uur: Ds J. Overduin
Kaarten voor de optredens zijn te
19.00 uur. Ds. E. Bodamer
verkrijgen aan de zaal, of te bestellen bij de dames Vleeshouwers, tel.
NED.CHRISTELUKE
GEMEEN- 17594, en Molenaar, tel. 15952.
SCHAPSBOND
De toneeluitvoering maakt deel
ledere veertien dagen een samen- uit van het jubileumprpgramma,
komst op maandag 15.00 uur, tel: ter ere van het vcertig-jarig bestaan
14878
van De Wurf. In verband met dit
jubileum heeft de vereniging ook
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els een boekje uitgegeven, met een tewoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- rugblik op de jaren 1948-1988. Het is
destraat 37 te Haarlem.
rijk geïllustreerd met leuke foto's,
Dinsdag van 19,30-21.25 idem. Inlich- onder andere de oude foto die enkele
tingen. R van Rongen, Van Raep- weken terug in deze krant stond. Dit
horststraat 3G te Haarlem, tel boekje is voor en na de optredens te
023-244553
verkrijgen en kost /5,-.

Autusportvereiii^ini4
Sandevoerde

AutosporH ei omging SanuVvo- < ! •
hou''! /ateidasi 27 iobruari ha .1 j. i
hjkM- \oo:jaarsnt De aai n \ a i i <• i
ut. uitgezet «oor de heren W Ja:isr t
t n T- \ sst'i i-, kaartlezen
Dtei"'-i
(H'olni H U M -.t ai t -l- avonc's oiii J ' i n "
uui \ a i i c t U'SUiiuant Dein ia KI i .
stniar J , en de eerste f imsh ". 1.1 '
venvacht rond '2'2 00 uui insein i \ • i
is moge'ijk \,iraf 1930 uui • i>
rleeln.'inekosten bedragen / I J . i: •
eqiupe Loden senitten ee: l : < j t ; : _
v;>n 12 per persoon
U i t i i n a i d is er weei een ;uiiit <'.
piij^en te winnen' tiaaie bt-kei 1 - u,
VVV bonnen vooi de best geeiiKiisjcu
equipes en een poedelprijs vooi Dei
l.uitst binnenkomende team Mi < '
inlichtin»c-:i kan men veikujuen v l.1
do telefoonuunimors 13391 tn lf>17

Zandvoortse
Postzegel Club
Postzegelliefhebbers kunnen :no'
gen, viydag 20 februan v-in.it l i 'in
uui in het Gemeenschapshuis .1,111
de Louis Davidsstraat. hun hait op
halen De club houdt dan haar ma.vi
dehjkse clubavond, compleet m»'
een veiling, die om 21.00 uur begint
Diverse kavels komen hieibij aar.
boden natuurlijk heeft men volop de
tijd om deze vooraf te bekijken
De maandelijkse clubavond is een
vnn de \ele activiteiten van Pos1/e
gel Club Zandvoort, die zich in ten
steeds groeiende belangstelling m, v;
verheugen Meei inlichtingen hi >*
over kan men verkrijgen bij de sefi"
tans, mevrouw H.C den Duyn, Lo
rentzstraat 6B, Zandvoort, tel 1G4Ó6

BURGERLIJKE STAND
Periode:
16 - 22 februari 1988

Gerkestraat/hoek Tolweg (19.15
uur). Uiteraard dienen degenen die
hiervan gebruik wensen te maken,
zich tevoren aan te melden.
Ook voor het feest op 7 mei zijn
reeds kaarten te verkrijgen. De toegang voor dit grootse gebeuren in de
tent, geschikt voor tweeduizend personen, die op het Zandvoortmeeuwen-terrem aan de Vondellaan
wordt opgesteld, kost /100,- voor
twee personen. Het toegangsbewijs
is tevens een lot voor de grote loterij,
dat kans biedt op één van de driehonderd prijzen Opzienbarend zijn
de hoofdprijzen, zoals een auto, een

'droomvakantie' plus zakgeld voor
twee personen, een kleuren televisie
en een complete stereotoren met
CD-speler. Andere hoofdprijzen
zijn: een 'super' brommer, video-recorder, magnetron-oven, fototoestel, hpmecomputer en twee fietsen.
Verder zijn er ruim honderd prijzen
ter waarde van ongeveer ƒ75,- te
winnen, plus honderdnegentig 'verrassingsprijzen'.
Het lot biedt tevens toegang voor
twee personen tot de jubileumreceptie in de feesttent, van 15.00 tot 17.00
uur, met dansmuziek, een hapje en
een drankje. Het feest vanaf 20.00

uur 's avonds zal beslist tot m de
kleine uurtjes gaan duren en wordt
gepresenteerd door Willy Dobbe.
Verder biedt het programma optredens van Anita Meijer, Marco Bakker, de Braziliaanse dansgroep Los
Malandros, het Jordaan Cabaret,
dansorkest The Harlem Hotpeppers, en koor en solisten van ZOV
zelf. Tijdens dit feest zal notaris
Weve de trekking van de loterij verrichten. De loten annex toegangsbewijzen kunnen besteld worden op de
donderdagavonden tussen 20.00 en
23.00 uur in het Gemeenschapshuis,
of telefonisch via nummer (02507)
13840.

Gehuwd:

Bosman, Paulus Josephus Wilhelmus Maria en De Leeuw, Wilhelmi
na Margaretha
Geboren:
Erik Rolf, zoon van • Goudswaard.
Hijlke Roelof en Joao, Maria Adela;de
Overleden:
Dmkelaar, Louis Alexandei Manta
oud 73 jaar
Van der Kruk. Jan, oud 69 jaar
Takken, Aagje, oud 63 jaar
Koper. Frans, oud 98 jaar

ZANDVOORT - Zijn grootmoeder was de bekende badvrouw Anne Marie van hotel
Groot Badhuis, zijn vader, Volkert Schaap, werd later bij de
badinrichting stoelenman en
zijn grootvader van moeders
kant was Gerrit van der Mij e,
alias Gerrit van Steek. Om kort
te gaan, hij is geen „vreemde".
Wij hebben het over de 54-jarige Gerrit Wijnand Schaap, die
vorige week donderdag in een
bomvolle raadszaal door burgemeester Machielsen de eremedaille in goud, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau, kreeg opgespeld en lateiop de middag in de kantine van
de N.Z.H, aan de Leidsevaart
zo'n
vijfhonderd
handen
mocht drukken.

spreekt, doet hij dat over de N.Z H.
(„een zalig bedrijf") en do nieuwe
tentoonstelling in het bedrijfsmuseum, waarvan hij indertijd mitiatiefnemer en thans voorzitter is. Hij
is nog een beetje confuus van de
grandioze wijze waarop directeur
Testa en zijn collega's hem ter gelegenheid van zijn jubileum in het zonnetje hebben gezet' een tot Blauwe
Tram omgebouwde NZH-bus, die
stopte bij de tijdelijke „halte
Schaap" m de Boerlagestraat, en
hem en zijn familie, voorafgegaan
door motorpohtie, na een rondrit
door Zandvoort afzette bij het raadhuis
Na de eerder genoemde plechtigheid ging de tocht, zoveel mogelijk
de vroegere tramroute volgend, naar
het NZH-domem waar m twee vitrines van het bedrijfsmuseum zijn
oude padvindershocd, vroegere attributen van de rescrvepolitie en het
Rode Kruis, een afgedankte pijp en
door hem geschreven sollicitatiebrieven en behaalde diploma's \vaZijn carrière mag wel bijzonder ge- rcn ondergebracht Heel verrassend,
noeind worden, want na de Wilhel- en echtgenote Rita heeft er beslist
minaschool doorlopen te hebben, meer van geweten
solliciteerde hij bij de N.Z.H., werd
aangenomen als jongste bediende en Reservepolitie
eindigde na een veertigjarig dienstOnder de receptiegangers bevon
verband als chef salansadmmistraden
zich medebestuurders van het
tie en coördinator districts-admim- Zandvoortse
Rode Kruis en leden
straties. Eindigen is eigenlijk niet van
het Korps Reservepolitie Gerrit
juist want in deze laatste functie Schaap,
22 jaar deel uitmakend
gaat hij nog een jaartje door Dat do van het al
korps, waarvan de laatste
lieer Schaap zich bij genoemd ver- acht als commandant,
is bovendien
voersbednjf heeft opgewerkt tot
van de Landelijke Heser
deze belangrijke posities heeft hij al bestuurslid
Het is volgens hem een
leen aan zichzelf te danken. Keihard vepolitie
studeren aan de Handelsavond- unicum dat de Zandvoort.se reservisschool, viei avonden per week. met ten dezelfde schietopleiding hebben
als resultaat een diploma gelijk- gevolgd als het beroepskorps en derstaand aan H.B.S -A, om zich na de halve volledig bevoegd zijn een wa
militaire dienst 's avonds te wijden pen te dragen. Veel waardering heeft
aan de studie voor Practijkdiploma Schaap voor de steun die zowel de
Boekhouden en Moderne Bedrijfs reguliere als de reserve politie altijd
administratie.
Hij was inmiddels getrouwd met
de Haarlemse Rita Fictoor die hij via
hun beider hobby, de padvinderij,
had leien kennen Ze hebben drie
zoons en Gerrit Schaap bekent ruiterlijk dat hij het aan haar te danken
heeft, dat hij zich onbekommerd aan
zijn studie kon wijden, ook al omdat
zij grotendeels de opvoeding van de
jongens ter hand nam. De oudste
studeert juridische economie en
werkt daarnaast alt, verpleegkundige. gespecialiseerd m de cardiologie,
in het Marmehospitaal in Overveen.
De middelste, gettouwd met een collega, li. politie agent m Zandvooit en
de jongste, nog thuis, werkt op een
tandtechnisch 'aboratonum
Met hetzelfde enthousiasme waarmee Gen il Schaap ovei zijn se zin

DOMMEL

Gerrit Wijnand Schaap (I.) kreeg van burgemeester Machielsen de eremedail
m goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld.
Foto: Berl<
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Wel 7 dagen
per week geopend
V.a. 1 april geopend
dagelijks v. 8.00-20.00 uur
V.a. heden kunt u zich
aanmelden: vraag naar
hr. Leo Bonkerk
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Sandra Borst
leerlinge Tuinbouwschool, Aalsmeer

ALLES VOOR UW DIER

„Ik was zó aan die
flexibele lenzen
gewend/55

BIJ

'n Bril heb ik nooit zo zien zitten, 'n Tijdje heb ik er wel een gedragen. Op
school en thuis bij de TV. Maar leuk
vond ik 't niet. Daarom zag je me meer
zónder dan mét. Toen heb ik 'n half
jaartje geleden de stoute schoenen
aangetrokken en ben naar de Contactlensspecialist gestapt, 't Leek me wel
wennen . . . lenzen. Maar dat is reuze
meegevallen. Die flexibele TITMUS lenzen zaten meteen goed. Ik kon ze van 't
begin aan prima verdragen. Nu is 't zo
dat TITMUS lenzen niet meer te vergelijken zijn met de lenzen die je vroeger
kon kopen. Dat heb ik wel begrepen, en
als je ogen allergisch zijn voor chemische stoffen, heeft TITMUS ook nog 'n
verzorgingssysteem zonder conserveringsmiddel. Prima hoor.
Sandra Borst

DIERENSPECIAALZAAK
WEZENBEEK

VOORDELIG,

Grote
Krocht 28

SCHONER.
24 UUR SERVICE
Grote Krocht. 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK.

ZARSDVOORTS KONÏAKTLENS CENTRUM

LET OP!

Groente en fruit

(afd. van SLINGTER OPTIEK)

A. G. J. SLINGER
gedipl. optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.

De maand maart
bij een permanent,
gezichtkanon
gratis.
Groetjes

Grote Krocht 25

WEEKEND REKLAME

Grote Krocht 20a 2042 LW Zandvoort. Tel. 02507-14395

Eten en drinken

grote GRAPEFRUITS

Te kust en te keur!

'"ïw-rl'*/.''«ï##&*iiLi^.ijan^ ••*-•'*~•-^*='-

CD

\t f**f\f* i J

5 voor

1.
Sappige handperen

DOVEN DE

MM K*,
Kroon Mode

Uit onze keuken heerlijke

2.50

half pond

Grote Krocht 24

kunt u bij Baron al 'n auto huren v.a.
33,50 p.d. ex. btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus

Bel 7 dagen per week.

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

HONDENKAPSALON

ISOLATIEGLAS!
vanaf

ƒ97,-

incl. BTW per m2

Bel voor gratis prijsopgave

Bij aankoop van fotorolletjes, ontwikkelen en afdrukken, nabestellingen en vergrotingen, krijgt u voor iedere bestede / 5.- een gratis zegel. Plak uw zegels op de spaarkaart achterin een bij ons verkrijgbaar boekje en u bent op weg naar de mooiste kado's.
Tien zegels op uw spaarkaart en wij hebben voor u een schitterend kado klaarstaan
ter waarde van ƒ 5.- o! de helft van de waarde in kontanten.
Maar er is meer!
U kunt doorsparen voor nog mooiere kado's.
Ontwikkelen en afdrukken binnen 3 uur
Hierbij uw nieuwe filmrolletje met 50% Korting.

Nieuw in Haarlem
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-328098.
Geen voorrijkosten.

Speciale
aanbieding
Vossen
badjassen
lusvast

99,-

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093
PRIMULA'S

DINSDAG GESLOTEN

BLOEIENDE VIOLEN

KEUR en ZOMI

RENEE

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

(div. maten)

ZAAIGROND - BEMESTING

Een begrip voor Zandvoort.

Wat moet u doen?

Haltestraat 55

AART VEER D€
EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL
1987

ERICA
Als u zonder auto bent

J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Tel. 14040

Heerlijke tropische

Bloemen in elke
gewenste kleur

Grote Krocht 26, Zandvoort

1.98

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Paradijsweg 2

BLOEM- en GROENTEZADEN

t/o politiebureau '
Tel. 15602
**********************************

Boucherie Culinaire
vraagt

PART-TIME DAMES
en

LEERLING
VERKOOPSTERS

A.s. zaterdag onze
traditionele moorkoppen
reclame

MOORKOP

voor

brood
banket

ig

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

Voorkom
ongewenste zwangerschap
bij uw huisdier
Om ongewenste zwangerschap van uw huisdier te voorkomen, organiseert de dierenbescherming Zandvoort

Inl. vragen naar

IN DE MAAND MAART EEN
CASTRATIE/STERILISATIE ACTIE

Hr. E. de Vries
Tel. 19067

Dit betekent dat inwoners van Zandvoort per gezin een hond of kat
kan laten steriliseren of castreren.
De Dierenbescherming betaalt hierbij de helft van de kosten.
Voor verdere informatie uitsluitend: Mevr. Smid, tel. 02507-14561.

75 jaar uw bakker

Raadhuisplein 2
Tel. 12404

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Sporting OSS vertoont overmacht
ZANDVOORT - De heren
volleyballers van Sporting OSS
blijven voor goede resultaten
zorgen. Nu werd Heemstede
het slachtoffer. Sporting won
de strijd met overmacht, 3-0.
De wedstrijd tussen het eerste
damestoam en die Raeckse
werd uitgesteld. Sporting heren 2 liet zich inpakken door
OVRA 6 (0-3), terwijl de verrassing aan het eind van de avond
viel. Het tweede damesteam
bedwong koploper Allides 4
wat resulteerde in een 2-2 gelijkspel.
Ondanks de afwezigheid van Arnold Bergstra en Albert Vedelaar behaalden de heren van Sporting OSS
een vrij gemakkelijke overwinning
op Heemstede. In de eerste set startte Sporting OSS overdonderend.
Binnen enkele minuten werd een 6-1
voorsprong genomen. Na de timeout kreeg Heemstede meer zicht op
de aanval van Sporting, maar serverend waren de Zandvoorters supeneur. Met Henk Meier in de hoofdaanval werd er ook in het begin van
de tweede set ruim afstand genomen
van Heemstede. Vooral het middenblok van Joop Rogaar en Ed Jak
bleek bijkans onpasseerbaar. Vele
persoonlijke fouten aan Heemstede
kant maakte het voor Sporting wel
erg gemakkelijk.
Na een schitterende service-beurt
van Erik Schilpzand liep Sporting
uit tot 14-4. Het concentratie verlies

Winterstop doet
Z'75 geen goed
ZANDVOORT - De kans die
Zandvoort '75 nog had op een
hoge klassering werd afgelopen zaterdag door SMS ontnomen. Het thuis nog ongeslagen
Zandvoort '75 moest voor het
eerst met een nederlaag genoegen nemen, 0-2. De voor de
Zandvoorters wel zeer lange
winterstop (sinds half december) heeft hen duidelijk geen
goed gedaan.
SMS was wel op revanche belust,
en kreeg al snel een ruggesteun door
een snel doelpunt, 0-1. Zandvoort '75
trok ten aanval om de schade weer
weg te werken. Er ontstond een
groot overwicht doch het juiste ritme ontbrak. De Zandvoortse defensie moest zeer attent blijven daar
SMS via de counter de stand een nog
beter aanzien wilde geven.
Ook in de tweede helft een sterk
aanvallend Zandvoort '75 dat echter
de weinige mogelijkheden niet wist
te benutten. Na vijftien minuten
plaatste SMS een snelle uitval en dat
betekende 0-2. De badgasten drongen nog sterker aan waardoor SMS
veel ruimte kreeg om te counteren.
Daarbij onderscheidde de Zandvoort '75 doelman Wiebe Beekelaar
zich door enige malen goed in te grijpen. Ondanks de verwoede pogingen
van Zandvoort '75 kon aan de nederlaag niet meer ontkomen worden.

van Sporting OSS leverde nog enige
punten op voor Heemstede totdat
Maurice van Megen droog het laatste punt voor Sporting OSS maakte.
Genieten van goede rallies konden
de toeschouwers pas in de derde set.
Mede dank zij het beter functioneren van de verdediging van de Heemstedenaren. „Dit is echt wat volleybal zo leuk maakt," aldus coach Rob
van Straaten. „Er werd gewerkt door
beide teams, waardoor er veel te genieten was voor het publiek." Ofschoon de 15-6 eindstand doet vermoeden, dat het een gemakkelijke
klus was voor Sporting is het beeld
toch vertekend. Diverse „onmogelijke" ballen verdedigde Heemstede,
maar het gevarieerde aanvalsspel
bleek toch te veel. De geplaatste
smashes in het achterveld van Henk
Meier waren onhoudbaar. Een fantastische kort geslagen bal van Joop
Rogaar bsliste de wedstrijd.
Sporting OSS 2 overtuigde alleen
in de eerste set tegen OVRA 6. Een
13-10 voorsprong wist OVRA echter
ongedaan te maken, waarna alle
weerstand gebroken was. De 40 plussers van OVRA gaven de Sporting
heren een tactisch lesje volleybal.
Vooral verdedigend lieten de Zandvoorters heel wat steken vallen. Ook
Sporting 3 trof een geduchte tegenstander, HSVC 3 scoorde veel via
hun hoofdaanvallers, terwijl vele
Zandvoortse smashes onnauwkeurig waren, 0-3.
Het tweede damesteam van Sporting OSS slaagde erin het eerste
punt van koploper Allides te pakken.
Allides, dat ongeslagen bovenaan in
de tweede klasse staat, moet het
vooral hebben van de aanval. Verdedigend was Sporting beter. Dank zij
een forse dosis geluk won Allides de
eerste set met 14-16. De geblesseerde
Karin Weber telde al minimaal vijf
netballen aan Allides zijde, maar in
de tweede set kwam Sporting sterk
terug. De gevarieerde set-ups van Ingrid Steed bracht het blok van Allides regelmatig in verwarring 15-10.
In de derde set liet Allides zien waarom zij bovenaan staat. De aanval
bleek niet te stoppen, 2-15.
Een ongelooflijk herstel voltrok
zich aan Sporting OSS in de vierde
set. Profiterend van de nonchalance
van Allides, bracht twee schitterende reddingen van Corrie Drommel in
het achterveld de ommekeer in de
wedstrijd. Enthousiast volleyballend troefde Sporting haar opponent
af. Vooral Els Bommel in de hoofdaanval groeide uit tot grote hoogte
en bleek niet te stoppen voor de Allides verdediging, 15-7.
Sporting dames 4 behaalde eerder
in de week een nuttige overwinning
op Heemstede 5. Het team functioneerde weer als één geheel, met
name de serve liep erg goed. Met
Oase Dijkstra en Natasja van Steenbergen in de hoofdrollen werd vooral de laatste set een demonstratie
van goed volleybal van Sportingzijde.
De fraaie overwinning op Allides 8
bevestigde de vooruitgang van Sporting 5. Met Ilse van de Voet weer
terug in de basis werd Allides in de
eerste set weggespeeld. Spannend
werd het in de tweede set. Een 12-13
achterstand werd toch nog in Zandvoorts voordeel beslist, 19-17. In de
derde set moest eerst een grote achterstand worden weggewerkt. Met

vele slimme plaatsballen, van onder SBY scoorde in de overige twee sets
anderen Petra Versteegen, werd de' nog maar één punt. Voor de rest keset met 15-11 gewonnen.
ken ze ademloos naar het goede spel
van de Sporting meisjes. In een uiGlunderend zat coach Paulien termate spannende partij moest het
Vossen nog lang na te genieten van mixteam haar meerdere erkennen in
de schitterende overwinning van de HSVC. Alleen in de eerste set was
adspiranten meisjes op SBY N. In de HSVC veel sterker en gebruikten zij
eerste set wist SBY nog aardig bij te hun lengte goed. Daarna hield Sporblijven 15-9, maar daarna was het ting aardig stand maar verloor toch
alleen Sporting dat nog speelde. met 1-2.

vanaf elfmeter geen fout, 0-1
De badgasten hielden het achter
goed dicht en wachtten de kansen
geduldig af Een foutje m de Velsense defensie werd handig afgestraft
door topschutter Martin Vibser, 0-2
Nog voor de rust slaagde Velsen erin
het veldoverwicht uit te buiten door
een fraai doelpunt 1-2

ZANDVOORT - Het de laatste weken zeer verrassend optredende TZB heeft ook tegen
kampioenskandidaat SVY een
bijzonder knap resultaat behaald, namelijk een 0-0 gelijkspel. Het betekende voor TZB
het zevende punt uit de laatste
vier wedstrijden en een goede
positie in de strijd om een periodetitel, die recht geeft op het
spelen van promotiewedstrijden.
De strijd tussen TZB en SVY was
niet groots maar wel erg spannend.
De gasten hadden, vooral in de tweede helft, een groot veldoverwicht
maar met veel inzet hield TZB stand
en kreeg zelfs nog de beste uitgespeelde kansen. Vanuit een versterkte defensie speelde TZB een tactische partij. SVY drukte veelal op het
doel van TZB en moest het hebben
van afstandsschoten, doch de Zandvoortse doelman Eonald Eerhart
was uitstekend op dreef. In de achterste linie hield laatste man Peter
Auberlen de zaken goed onder controle en op het middenveld bracht
Fred Keur de nodige rust. Hij was
het die met gave passes de snelle
TZB spitsen aan het werk zette. De
gelanceerde Jan van der Drift stormde, na zo'n pass, alleen op de SVY
doelman af doch speelde de bal te
ver voor zich uit.
De strijd kreeg vlak voor de rust
een wat steviger karakter mede
doordat SVY niet in het ritme kon
komen en de titelaspiraties geenszins kon waarmaken. TZB bleek in
de eerste helft de gelijke en had zelfs
met een voorsprong moeten gaan
rusten. William Rubeling kwam in
vrije positie doch zijn inzet was te
zacht.
De eerste aanval in de tweede helft

ZANDVOORT - Er breken
donkere tijden aan voor Zandvoortmeeuwen. Na de degradatie van vorig jaar blijkt het in
de vierde klasse opnieuw zeer
moeizaam te gaan. De situtie is
er na de 0-4 nederlaag tegen Renova niet beter op geworden en
er mogen nu wel punten binnengehaald worden om minimaal DSS te passeren op de
ranglijst.
Het was een matige partij voetbal

VOETBAL
Zondag EHS TZB 14 30 uur te Haar

lem

ZateuUig SVB Zandvoort '75 14 30 uui
ADO '20 TZB zat 14 30 uui te Heems
kerk

ZAALHANDBAL
Zondag in de Pellikaanhal .9 45 uui
ZVM MA Odin, 10 35 uur ZVM DJ-Con
coidia. 11 30 uui ZVM DS 2 Onze Ge
zeilen 2. 12 35 uur ZVM DS HBC, 13 45
uur ZVM HS GVO. 15 00 uur ZVM HJ
TYBB, 15 55 uur ZVM HS 3-Odm 4

BASKETBAL
Zaterdag ia.30 uur LC Players-Lionsheren te Uitgcest
19 30 uur Lions dames-HOC 3 in de
Pclhkaanhal

ZAALVOETBAL

TZB speelde vanuit een versterkte defensie een tactische partij.

van SVY was direct erg gevaarlijk
maar opnieuw verwerkte Ronald
Eerhart de bal perfect. TZB trok
zich onder de drang van SVY terug
in de defensie en loerde op een counter. SVY kon daardoor naar hartelust aanvallen en poogde een treffer
te forceren. Alle goede bedoelingen
van de gasten strandden echter op
de onverzettelijke Zandvoortse defensie. Peter de Vries ontsnapte eenmaal aan de aandacht van SVY en
vanaf de achterlijn deponeerde hij
de bal op het hoofd van Jan van der
Drift, die net naast kopte.

Gehandicapt Zandvoortmeeuwen
moet forse nederlaag incasseren
waarin beide teams elkaar in de eerste helft weinig ontliepen. Aan Zandvoortmeeuwen • kant probeerden
Jos van der Mey en Jan Hein Carrée
het doel van Renova te doorboren
maar tevergeefs. Renova plaatste
één gevaarlijke aanval waaruit het
eerste doelpunt werd gescoord, 0-1.
In de tweede helft een aandrin-

ZANDVOORT • De Zandvoortse Windsurf Vereniging bestaat tien jaar en houdt ter
gelegenheid hiervan morgenavond, vrijdag 27 februari, een filmavond met talkshow.
Iedereen is hierbij welkom.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub heeft zaterdag 13 februari een eervolle
tweede plaats behaald in het
Viertallentoernooi te Wieringerwerf.

Pim Juffermans krijgt Zilveren Kockel

Foto: Bram Stijnen.

ter. Het is goed gelukt en ik ben best
tevreden met dit resultaat. Ik heb
respect voor de jongens. Ondanks
dat ik twee spelers miste hebben ze
keihard geknokt. Het is een goede
motivatie dat er nog kans is op een
periodetitel. De jongens geloven erin
en nu we een goede rustgevende
doelman hebben gaat het de laatste
weken een stuk beter. Zeven punten
uit vier wedstrijden is een resultaat
waar ik te spreken over ben SVY
was wel sterker maar veel mogehjkheden hebben ze met gekregen Wij
kregen nog de best uitegspeelde kansen en hadden kunnen scoren, en het
gelijke spel is zeker verdiend. Het
gaat erg lekker dus misschien zit er
nog meer m."
ontstond er in de defensie veel ruimte voor gevaarlijke aanvallen van Renova. Het verwonderde dan ook niemand dat Renova middels een snelle
counter op 0-2 kwam. De Meeuwen
trokken nog meer ten aanval maar
waren aanvallend onmachtig. In de
slotfase wist Renova de stand op te
voeren naar een ruime 0-4 eindstand.
Ook m deze wedstrijd moest Zandvoortmeeuwen aantreden met een
aantal invallers door blessures en
vakanties en hopelijk kan zondag in
de uitwedstrijd tegen VSV op volle
sterkte worden gespeeld.

BRIEVENBUS

„Onze Gezellen" te sterk
voor ZVM-handbalsters

Het team, bestaande uit Olaf Chteur, Walter Gerhards, Hans van
Brakel en Edward Geerts won vier
van de zeven wedstrijden, in een
veld van twintig teams, voornameVoor meer informatie kan men bellen: (02507) 18189
lijk afkomstig uit de kop van Noordof 023-292592.
-Holland. Tweemaal werden de
punten gedeeld, eenmaal verloor
men. De verliespartij werd gespeeld
tegen de thuisclub Wieringcrwerf,
die uiteindelijk het toernooi zou
winnen. Derde in deze strijd werd
het team uit Bakkum.
neur werd oud-prins Doerack I, ofte- De Kockel 1988 ging naar Pim JufferBehalve met een fraaie beker
wel Edo van Tetterode.
mans, chef Realisatie van de NOS, kwam het Zandvoortse team ook
voor zijn uitzendingen op 31 maart thuis niet een uitnodiging voor een
Het gezelschap van oud-prinsen en 6 april 1986 over de practical joke toernooi op 9 april, met nog beter
wil op eigen wijze het carnaval in ere van de zogenaamde Dubbele Kockel. gekwalificeerde deelnemers. Hierbij
houden en alles jaarlijks nog eens
zal ook de top van de Noordhollanddunnetjes overdoen, overigens zonse Schaakbond vertegenwoordigd
der te willen concurreren met de bezijn.
staande carnavalsverenigingen.
Vrijwillige Hulpverlening
Dinsdag komt men weer uit in de
competitie, in een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Santpoort
Dinsdagavond werd ook een nieuwe 'traditie' in het leven geroepen: de
2. Toch een niet te onderschatten
opponent, die gezien zijn positie op
uitreiking van de Zilveren Kockel,
17373
de ranglijst wel tot het uiterste zal
aan een Nederlander die zich spegaan, om degradatie te voorkomen.
ciaal heeft ingezet voor Zandvoort.
het branding promotie circuit, een talkshow. Tevens
zal de Zandvoorste WSV een uiteenzetting geven va.n
haar activiteiten.

gend Zandvoortmeeuwen, doch het
voetbal was van een te matige kwaliteit om gevaarlijk te worden. Het
aandringen van Zandsvoortmeeuwen was geheel in de kaart van de
Haarlemmers, die stevig verdedigden en met snelle counters voor het
meeste gevaar zorgden. Door het ver
oprukken van Zandvoortmeeuwen

Heren in het nauw

Schaakclub tweede
op sterk toernooi
• De Zandvoortse Windsurf Vereniging houdt ter gelegenheid van haar tien-jarig bestaan een filmavond en
talkshow.

tegen aan, doch TZB liet zich m de
harder wordende strijd niet uit evenwicht brengen en ondanks de zware
druk bleven zij eigenlijk gemakkehjk overeind. De uitvallen van TZB
werden schaarser maar vlak voor
het einde kreeg Jos van Houten de
gelegenheid de strijd te beslissen.
Hij kon geheel vrij oprukken naar de
SVY doelman maar lepelde de bal
over de lat. De slotfase was uiterst
spannend maar verandering onderging de beginstand met.

„We hebben vandaag doelbewust
op de counter gespeeld," stelde traiHet lukte SVY niet om een bres in ner Thijs Bouma na afloop. „Individe TZB verdediging te slaan en dat dueel heeft SVY sterke spelers en
zinde SVY met erg. SVY ging er hard wij moesten het hebben van de coun-

De Zandvoortse dames hebben
geen kans gehad tegen het zeer goed
handballende Onze Gezellen. Het
liep niet bij ZVM dat aanvallend in
de eerste helft niet uit de voeten

Tijdens een gezellige avond in restaurant Queenie, tijdelijk omgedoopt tot 'Hof der Zotheid', kwamen
tien oud-carnavalsprinsen plus een
oud-adjudant bijeen, om een nieuwe
Raad van Elf te formeren. Gouver-

Velsen was over het geheel genomen veel meer m de aanval doch de
Zandvoorters waren gevaarlijker
door middel van een aantal snel uitgevoerde tegenaanvallen. Na een
kwartier spelen kende de scheidsrechter de Meeuwen een strafschop
toe toen een voorwaarts onderuit
werd gehaald. Wim Buchel maakte

De spanning was terug in de twee
de helft, waarin Zandvoortmeeuwen
slim bleef spelen op de counter. Op
nieuw een misverstand in de defen
sie van Velsen waarvan Frans Valk^,
profiteerde, 1-3 Velsen gaf zich met
gewonnen on bleef aandringen
Dat leverde wel een tweede doel
punt op, docli Zandvoortmeeuwen
was daardoor met geïmponeerd en
slaagde m de slotfase de bal m de
ploeg te houden Met een snelle uu
val bepaalden de Zandvoorters di>
eindstand op -i 2. Martin Visser wa-,
weer zeer attent en maakte met zijn
doelpunt Velsen een geslagen ploeg

TZB ontneemt

ZANDVOORT - De ZVM
zaalhandbalteams slaagden er
zondag niet in om de punten te
bemachtigen. De ZVM-dames
die de laatste weken waren opgeklommen naar een derde positie, moesten hun meerdere
erkennen in koploper Onze Gezellen, 14-7. De ZVM-heren verweerden zich sterk maar door
de 15-12 nederlaag is vrijwel
niet meer aan degradatie te
ontkomen.

ZANDVOORT - Op de laatste
avond van het carnaval, vorige
week dinsdag, is de nieuwe Federatie van Oud-Prinsen,
P.O.P., in het leven geroepen.
Op deze avond werd ook voor
bet eerst de Zilveren Kockel
uitgereikt.

Fraai spel ZVM
zaterdag-team

Zandvoorters behalen knap resultaat

10 jaar Zandvoortse Windsurf Vereniging

De show wordt gehouden In Café Neuf, Haltestraat
25, en begint om 20.30 uur. Er worden films vertoond
van de Worldcup '87 en een waveperformance uit
Hawaï. Tussen de films door zal er een presentatie
plaatsvinden voor het komende wedstrijdseizoen en
houdt Gljs van Meeghen, Nederlands Kampioen van

VELSEN - In een zeer boeiend voetbalduel heeft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen een fraaie 4-2 zege behaald op Velsen.

Noord-boulevard

Bij deze wil ik even de aandacht
vestigen op de chaotische omstandigheden als gevolg van de werkzaamheden aan de noord-boulevard.
Zo is de bushalte van de Burgemeeskwam. Onze Gezellen maakte goed ter Van Alphenstraat verplaatst naar
gebruik van de fouten m de ZVM- de boulevard, maar waar precies, is
gelederen en liep uit naar een 6-0 niet duidelijk aangegeven. Een busvoorsprong. Toen pas kon ZVM voor halte is niet te vinden, de bus stopt
het eerst een doelpunt laten aanteke- op de boulevard, ergens ter hoogte
nen, 6-1. In de tweede helft was het van de Trompstraat, maar omdat er
tegenspel van ZVM beter doch de nauwelijks ruimte is om in- en uit te
achterstand was al te groot. Onze stappen of te wachten, is er een leGezellen toonde zich een ware kop- vensgevaarlijke situatie ontstaan,
loper door fraai handbal te spelen. vooral voor kinderen en de oudere
Onze Gezellen liep via 9-4 naar een bewoners. Bovendien moeten de
wachtenden in storm en regen staan.
14-7 overwinning.
Coach Janna Pennnmgs: „Onze
De omleidingen voor het verkeer
Gezellen was gewoon beter. Wij wilden wel maar er zat vandaag met zijn met duidelijk aangegeven, zodat
meer in. Het is jammer, maar we de situatie, een doolhof van knipperblijven hopen op een tweede plaats." lichten, pijlen, hekken en borden,
Doelpunten ZVM: Janneke de vooral voor leveranciers en dagjesReus 3, Wendy van Straaten 2, Janna mensen onduidelijk is. Omdat men
daardoor een eigen weg gaat zoeken
ter Wolbeek l, Nicole Berkhout 1.
ontaardt dit in een levensgevaarlijke
verkeerssituatie. Bovendien wordt
Heren
er in het weekend nu links en rechts
In de strijd tegen Odin heeft ZVM geparkeerd.
er van alles aan gedaan om tot een
goed resultaat te komen. De Zandvoorters moesten winnen om nog
kans te houden op behoud Ondanks
de goede wil was Odin wat doeltreffender. De Zandvoortse aanval kon
zich moeizaam losmaken terwijl het
verdedigend wel goed m elkaar zat.
Het was echter met voldoende om
ZANDVOORT - Stichting
aan de 15-12 nederlaag te ontkomen
die deze
Aanstaande zondag komt GVO op De Rozenknop,
bezoek m de Pellikaanhal (13.45 maand drie jaar bestaat,
uur) en dat is de laatste mogelijk- houdt op zaterdag 27 en zonheid om nog iets aan de benauwde dag 28 februari twee informapositie te veranderen.
tie-, ontspannings- en ont-

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande
vrijdagavond organiseert de ZSV
Zandvoortmeeuwen de vijfde
klaverjaswedstrijd om het open
kampioenschap van Zandvoort.
Liefhebbers van het klaverjas
kaartspel, die nog niet aan dit
toernooi hebben deelgenomen
zijn toch van harte welkom en
komen m aanmerking voor de
dagprijzen.
Plaats van handeling is de kantine van Zandvoortmeeuwen aan
de Vondellaan en de start is om
20.00 uur Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 7,- per koppel

Vrijdagavond m de Zandvoortse sport
hal Pelhkaan 18 00 uur Zandvoort
meeuwen C jun-Zandvoort '75, 1830
uur Zandvoort '75 B jun Hoofddorp,
19 OOuurTZBdames-DryCR, 19 45 uui
Zandvoortmeeuwen-Beurszicht, 20 40
uur Zandvoort Noord 8-TZB 6, 21 25
uur Zandvoort Noord 6-Concordia 4
22 10 uur TZB 4-Zandvoortmeeuwen 5
Maandagavond in de Pelhkaanhal
2045 uur Scandals-Lobeha, 2140 uur
Zandvoort '75 2-HBC 3, 22 20 uur Zand
voort '75 2-Sekura 4

Voorjaarsrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
zaterdag 27 februari haar jaarlijkse voorjaarsrit. De aard van
de rit, uitgezet door de heren
W. Jansen en D. Visser, is
kaartlezen.
De eerste deelnemer start 's
avonds om 20.01 uur vanaf restaurant Delicia, Kerkstraat 16, en de
eerste finish wordt verwacht rond
22.00 uur. Inschrijven is mogelijk
vanaf 19.30 uur en de deelnamekosten bedragen ƒ12,- per equipe. Leden
genieten een korting van ƒ2,- per persoon.
Uiteraard is er weer een aantal
prijzen te winnen: fraaie bekers of
VVV-bonnen voor de best geëindigde
equipes en een poedelprijs voor het
laatst binnenkomende team. Meer
inlichtingen kan men verkrijgen via
de telefoonnummers 13391 en 16179.
Daarnaast hebben omwonenden
ook nog behoorlijk wat overlast,
doordat allerlei leidingen worden
onderbroken. Zo zat men driemaal
zonder water, waarvan tweemaal op
het laatste nippertje van te voren
aangekondigd, terwijl negenhonderd mensen door een 'foutje' van de
aannemer negen uur van telefoon
verstoken waren. Daarnaast werd
ook nog eens de stroomvoorziening
van enkele strandpachters verstoord.
Benzine tanken bij de firma Stnjder aan de Burg. Van Alphenstraat is
bij windkracht zes al onmogelijk,
omdat men daar letterlijk wordt gezandstraald. De pompen van dit bednjf liggen dus een deel van de tijd
stil
Een hopeloze situatie dus, die nog
wel een tijd zal voortduren, gezien
het kleine aantal mensen dat aan de
reconstructie werkt, en die alleen
maar erger zal worden als er ook nog
aan het Beach Hotel en het Vendoradopark wordt begonnen Het is te
hopen dat men flink zal doorwerken
om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze narigheid en dat men
de overbodige overlast tracht te
voorkomen
M H Habermehl
Burg Van Alphenstraat

uitgenodigd, terwijl voorzitter Ruth
Zwijgers beide dagen enkele onderwerpen :sal behandelen

Op zondag 28 februari bestaat De
Rozenknop drie jaar en deze dag
heeft dankzij de medewerking van
moetingsdagen, van 11.00 tot paragnost Wiebe Monsma, voorzit
van de Stichting Positief Leven,
17.00 uur in Hotel Triton, Zui- ter
gevestigd in Amstelveen, een meer
derstraat 3 te Zandvoort. 'Pa- paranormaal
karakter. Monsma
ranormaal is zo gek nog niet' is hakt al vijfentwintig jaar met het
het thema van deze dagen.
'paranormale bijltje' en heeft op dit
Stichting De Rozenknop doet aan vlak alles zelf meegemaakt.
hulpverlening, gericht op venver
Verder hoopt voorzitter Ruth
king van het verleden en bewust- Zwijgers op beide dagen zowel 'menwording van de mens, waardoor sen in nood' als hulpverleners duinieuwe perspectieven zichtbaar delijk te maken, wat er veelal schort
worden. Hiervoor acht men een ge aan de hulpverlening en dat een
zonde levensfilosofie, die zijn oor- goed luisterend oor, hartelijkheid en
sprong heeft in het positieve den- begrip hierbij primair zijn Zo ook
ken, onontbeerlijk Op beide dagen hoe men dit kan uitvoeren, wil men
wil de stichting vooral 'het normale niet aan zijn hulpverlening 'bezwij
van het paranormale' naar voren ken'. Daarbij moet deze erop gericht
brengen, plus de overlapping van zijn, zelfgenezing van de mensen te
psychiatrische en paranormale \ve- bevorderen. En hoewel de betrokken
reld.
instanties in Zandvoort en Haarlem
Voor zaterdag zijn Arjan de Boer hier volgens Zwijgers niet voor open
en Dolly Kause, van Ogenschool 'De staan, zegt de stichting een alterna
Krekei' te Amsterdam, als sprekers lief te bieden voor de psychiatrie.
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FEESTÉLLJ

Weru kunststof ramen en deuren
verfraaien uw huis; stijlvol en
verantwoord.
Bovendien zijn ze onderhoudsvrij en
dat bespaart u tijd en geld.
Voeg daaraan toe het eindeloze
Dedieningskomfort, de vele mogelijkleden voor speciale beglazing (o.a.
solerende, inbraakvertragende en
geluidwerende) en de keuze zal óók
voor u gemakkelijk worden; Weru.

BON

...

j

SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
IJMUIDEN- TEL: 02550-30624

Vrijdag en zaterdag

Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem.
Naam:
Adres:.
Postkode • plaats:
Telefoon _._ _ . _
U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v.d. Vlugt en Zoon B.V.
Antwoordnummer314 1970VB Umuiden

Exclusieve brillen van MCM alleen verkrijgbaar bij

Fa. Frank

Lid Optometristen Vereniging
Lid A/gemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

SCHOOL: NAAR WELKE?

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Gespec. in alle soorten

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel. 02507-12174

dakbedekking, leien

pannen, zink en platte
daken.

[j<• LUZAC !
Het l.u/.ae College
is een particuliere
otieleru ijsinMelling waarjeopli
maal degelegenlieid krijgi om je
school al te
maken. Als je
bereid bent hard ie
werken is de kans dal je hel haalt heel
groot!
Twee jaar HAVO of WVO in één!
De laaiMc twee jaar l IAV(). Atheneum ol'
(lynina.sium doe je hij het l.u/ac College
in één jaar. De opleiding is (nik /eer
geschikt als je een MAVO-diploma hehi
en nu met HAVO \\ili doorgaan.
Surt: september l'JSS, voor hel
examen l'W).
Opstapcursus voorkc ut tijdverlies.
In januari 19.HH Marlen ii
gingen voorbereidende
sussen HAVO-A VVO lic
verkeert! gcko/cn vakki
pakket ol schoolt\ pc h<
dus geen geen verloren jaar
Ie betekenen. In september

IWHiyjedireet
door naar hei
laatste jaar.
Alle hulp hij
huiswerk.
l let biiisss erkiiiMiiuin van het
l.n/:ie College
ver/.orgl een volledige huis\verkbegelei<.lini>. ook voor
leerlingen van andere seholen. /.elI's liijlo in één olmeer vakken is niogelijk.
Kom naarde open dag!
Je bent welkom op de open dag op AtterdagS maan a.s. In Amsterdam is dal
van I.VOOtot 15.00 uur. telefoon
020-J~,S22 i. in l llrei'ht van K). 1)0 lol
l.<.()() uur. telefoon O.M>-.<.>2797.
Vc >or meer int'ormaiie o\ er on/e votiging
in Alkmaar kim je hellen mei 072- l^ftS II.
Inlichtingen overon/.eandere vesligingen krijg jeals je even heil
mei hel LindelijkSeereiariaai
in Den Haag. telefoon
(PO- i()i;26l).
Je kunt dan meieen de
hroeluireaanvi-.igen.

Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

IVEAO

Tel. 02507-18686.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS

DAIHATSU CUORE

,

Aflossing zonder aanbetaling 209,"

Opleidingen voor de bekende Associatie-examens
- B.K.B. Basiskennis Boekhouden
- P.D.B. Praktijkdiploma Boekhouden
- M.B.A. Moderne Bedrijfsadministratie
- Marketing
- Tekstverwerking
- Database

veilinggebouw

De meeste cursussen zijn bedoeld als aanvulling op het M.E.A.O.
Inlichtingen:
Lesgebouw Jacobstraat 2 (T.o. Parkeergarage "Raaks")
Haarlem 023-315936.

x

'«

Benzineverbruik 1 :22. JAPANS ZUINIGSTE EUROPEES COMFORT
Wegenbelasting ƒ 23,- per maand.

de witte zwaan
Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar enz.

INFORMATIE-AVOND OP:
maandag 14 maart om 19.30 uur.

LOPENDE LENING GEEN BEZWAAR. Snelle afhandeling

ook inen verkoop
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

DAlHATSU-dealer voor Haarlem

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

PARKLAAN 129-131 bij hetSpaarne HAARLEM
023-312450-312451

HUIS

't staat in
de krant
iedere week
weer
DIMi:il)lNG VOOR VOIAVASSKNKN

Zoekt u een brede hogere opleiding met een ruim
beroepsperspectief? De Hogeschool Holland heeft
er tientallen in huis. In voltijd, maar ook in deeltijd.
Ze bestrijken sterk uiteenlopende kennisterreinen van economie tot tekenen, van informatica tot
gezondheidszorg, van theologie tot de moderne talen
Nog gevarieerder is het beroepenpakket waarop ze
uitzicht bieden. Afgestudeerden van de hogeschool
werken in het bedrijfsleven, in het onderwijs, bij de overheid en in dienstverlenende instellingen.

de krant helpt
u op weg

nationaal toeristisch gids*
consumentenkunde en -voorlichting
cultuur en beleid
natuur en milieu
tekstschrijven
voorlichting en informatie
vertalen Frans/Duits/Engels
wiskunde en informatica
(bedrijfswiskundige)

middelbaar economisch en administratief onderwijs

Openbaar Middelbaar Economisch en
Administratief Onderwijs van de
gemeente Haarlem
Mr. Joh. Enschedéschool voor MEAO
te Haarlem
volledig dagonderwijs

Eén-, twee- en driejarig beroepsgericht onderwijs.

iHM'ïili'Hjkf ï>ajï- < V B» AvoiulMKAO voos- Volwassenen.
bsU-ital 2, "JOt 'i WB üaarlri

tol. 02:1-:u .-»»:$«

Hogere beroepsopleidingen
in voltijd

Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171
Eén- en tweejarige opleidingen voor
HAVO-gediplomeerden; driejarige opleiding
voor MAVO en LBO gediplomeerden
Richtingen:
- bedrijfsadministratief
- commercieel
- bestuurlijk
- secretariaat
- logistiek (nieuw)
- vrij
Decanen R.J. Rood en F. Rulkens.
Tweejarige opleiding bij de afdeling KMBO
(Volletijds Kort Middelbaar Beroepsonderwijs).
Keuze uit administratie en secretariaat.
Coördinator C. Tjaden.
OPEN DAG voor beide afdelingen
WOENSDAG 9 MAART 1988
van 15.00-17.00 uur 's middags en van
19.00-21.00 uur 's avonds.
Folder en inschrijfbiljet ook telefonisch
verkrijgbaar.

Hogere beroepsopleidingen
in deeltijd
kunst, cultuur en educatie
Nederlands; literatuur en cultuur
pedagogiek voor jeugdwerkers,
hulpverleners en onderwijsbegeleiders
pastorale theologie
theologie: algemene richting
vertalen Frans/Duits/Engels
wiskunde en informatica
(bedrijfswiskundige)
Lerarenopleiding in voltijd
(voorheen VL-VU)
Uit de volgende vakken kan een
combinatie van twee gekozen
worden:
aardrijkskunde
biologie
Duits
economie l
economie 11
Engels
Frans
geschiedenis
gezondheidskunde
godsdienst
handvaardigheid
huishoudkunde
maatschappijleer
*aanmelding gesloten wegens grote belangstelling

natuurkunde
Nederlands
omgangskunde
scheikunde
tekenen
textiele werkvormen
wiskunde
Lerarenopleidingen in deeltijd
(voorheen VL-MO)
Nederlands*

Frans
Duits
Engels*
wiskunde*
geschiedenis'
economische wetenschappen'
theologie*
pedagogiek'

tekenen

er een versnelde tweejarige opleiding HBO-VV.
Deeltijd-HEAO
Met drie afstudeerrichtingen:
bedrijfs-economisch (BE),
commercieel-economisch (CE)
en economisch-juridisch (EJ).
Er is een gemeenschappelijk
basisjaar.
Toelatingseisen
Voor alle opleidingen geldt dat een
diploma HAVO, VWO of vaak ook
MBO voldoende is.
Voor de deeltijd-HEAO is daarnaast
een bepaald vakkenpakket verplicht.

Voor meer informatie over
deeltijdopleiding: Kom naar de
voorlichtingsavond op
17 maart (aanvang 20.00 uur)
De Hogeschool heeft een prot.chr.
en roomskatholieke signatuur. Ze
is gevestigd aan de Wildenborch 6
te Diemen-Zuid. Neem de metro
(Gaasperplaslijn - halte Verrijn
Stuartweg) en u weet meteen hoe
gemakkelijk u de Hogeschool
Holland kunt bereiken, als u er
straks studeert.
Bel onze infolijn, (020) 560 12 34
óf schrijf even aan ons
Bureau Voorlichting, Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen
(postzegel plakken hoeft niet).

handvaardigheid
textiele werkvormen
BOM

*eerste en tweede graad (voorheen
MO-A en MO-B); 'eerstegraads'
pedagogiek omvat opleidingen voor
hoger kader.

Daarom kom ik op 17 maart naar uw voorlichtingsavond.
Ik kom alleen/met
personen.
Stuur mij de voorlichtingsgids over de studie

De richtingen Nederlands, wiskunde,
economische wetenschappen en
Engels kunnen ook in Dordrecht
gevolgd worden.

Naam .

HBO-V
(voorheen Gijsbreght Academie)
Deze beroepsopleiding leidt op
voor alle velden van de gezondheidszorg: algemene ziekenhuizen,
instituten voor zwakzinnigenzorg,
verpleeghuizen, psychiatrische
ziekenhuizen en maatschappelijke
gezondheidszorg. De opleiding is
vierjarig. Voor wie al een verpleegkundige opleiding heeft gevolgd, is

^ a ' 'k w '' meer weten over de opleidingen die de
Hogeschool Holland biedt.

Adres
Postcode

WM

L,

plaats

ill

hogeschool hofland
Een garantie voor de toekomst

Studiebegeleiding en het oplossen van probleempjes blijven nuttig

De klasseleraar bestaat nog steeds
ZANDVOORT - Veel leerkrachten op het middelbaar onderwijs kunnen zonder veel problemen hun leerlingen het schooljaar doorloodsen. Een zesje is gauw gehaald en dus voldoende
voor het overgaan naar het volgende jaar, of om te slagen voor
het eindexamen. Maar als het hierbij blijft, wordt er eigenlijk
niet beantwoord aan het doel van de middelbare school, een 70
goed mogelijke opleiding met eveneens zo goed mogelijke resultaten te bieden. Wil men dit wel bereiken, dan vergt dat meer
aandacht en begeleiding van de leerlingen, dan het 'toedienen'
van de noodzakelijke leerstof. Deze extra begeleiding is in handen van de klasseleraar, ook wel begeleider of mentor genoemd.
Al een lang bestaand begrip, dat wat in de vergetelheid lijkt geraakt, maar ook heden ten dage bestaat de klasseleraar nog, ook
op de Gertenbach Mavo.

dacht te besteden aan leerlingen die
duidelijk leermoeilijkheden of prestatieproblemen hebben, maar het is
belangrijk, zich hierop niet blind te
staren. De leerlingen die 'lekker sporen' behoeven uiteraard niet veel
extra aandacht, maar de kinderen
die tamelijk stil en onopvallend zijn
en weinig laten merken, de zogenaamde 'muisjes', mogen niet over
het hoofd gezien worden. Daartegenover hoeft er ook met altijd ingegrepen te worden en kan een luisterend oor vaak al voldoende zijn.
Behalve van sociale aard, kunnen
de prestatie-problemen ook individueel zijn. Een bekend voorbeeld is
faalangst, één van de vele belemmeringen waaraan de klasseleraar
aandacht besteedt. Dit verschijnsel
komt vaker voor dan men over het
algemeen denkt, zo blijkt uit de
woorden van Huub Schrage. "Eigenlijk heeft iedereen wel in zekere
mate last van faalangst", verduidelijkt hij. "Maar lang met iedereen
beseft dat. En dat geldt ook voor de
leerlingen".

zij, net van de basisschool af, hun
weg moeten zoeken op de nieuwe
school en zich moeten inpassen in
een onbekende groep. Maar dat kan
ook op een speelse en ontspannen
wijze. Zo gaan de kinderen, nadat zij
gedurende een dag of veertien op
school kennis met elkaar hebben gemaakt, een weekje op kamp. In deze
ontspannen situatie verloopt de
kennismaking nog het best, zowel
met de medeleerlingen als met de
leerkracht.
"Orn een goed beeld te krijgen van
de brugklasleerlingen bezoeken wij
regelmatig de basisscholen waar zij
vandaan komen", aldus Gerard
Hokke. "Dat doen wij in november
en december, rond Pasen en kort
voor de grote vakantie Zo kunnen
wij het beste controleren of het
beeld dat wij van hen hebben, klopt
En bij de laatste bespreking nebben
we het dan ook over de leerlingen die
in het nieuwe jaar naar onze school
komen. Dat loopt erg goed de laatste
jaren".

Voor de klasseleraren op de Gertenbach Mavo was deze stelling
aanleiding om dan ook alle leerlingen te betrekken bij een zogenaamde 'faalangst-training', die is opgesteld in samenwerking met de Regionale School Advies Dienst. Maar
er was nog een reden om met de hele
groep deze training te volgen. Op
deze wijze vallen de leerlingen die
echt met dit probleem kampen niet
te veel op en wordt voorkomen dat er
in de klas een zogenaamd 'zenuw-groepje' ontstaat.
Voor hardnekkige individuele
problemen bij het leren, zoals bijvoorbeeld dislectie, te vertalen als
leesblindheid, wordt de 'remedial teacher' ingeschakeld, een leerkracht
die de leerling extra begeleiding
geeft in het vak, waarbij de problemen zich voordoen.
'Muisjes'
Vooral voor brugklasleerlingen
Bijna vanzelfsprekend is de leer- kan een min of meer intensieve bekracht geneigd om de meeste aan- geleiding een goede zaak zijn, omdat

Uiteraard krijgen de kinderen ook
te maken met meer huiswerk dan op
de basisschool, zodat ook hier begeleiding best op zijn plaats is. Deze
wordt gegeven m de zogenaamde
studieklas, wat inhoudt dat er ongeveer een uur per week wordt gepraat
over de meest efficiënte manier van
studeren. Vragen als 'Hoe deel je je
tijd het best in' en 'Werk je het best
mét of zonder de radio aan', wat overigens per leerling sterk kan verschillen, komen daarbij aan de orde,
evenals allerlei andere voorwaarden
om goed te kunnen werken. Daarnaast kan het uur ook besteed worden om eventuele probleempjes te
bespreken.
Hun resultaten houden de leerlingen zelf bij op een zogenaamde 'gele
kaart', welke wekelijks met de klasseleraar bekeken wordt. Dit blijkt
een ware stimulans te zijn, aldus
Huub Schrage, omdat de leerlingen
erg gevoelig zijn voor complimen-

door Joan Kurpershoek
Voor goede prestaties van leerlingen is het niet voldoende om alleen
maar rust en orde te laten heersen
m de klas. Uitsluitend deze normen
hanteren zou waarschijnlijk eerder
juist de creatieve ontwikkeling van
de kinderen belemmeren. Ook al lijken 'goede prestaties' een vrij zakelijk gegeven, om deze te bereiken, is
het op de eerste plaats juist nodig
dat de leerlingen zich prettig voelen.
Daarom moeten zij ongedwongen
kunnen praten over hun kleine of
grote problemen die zij in de klas of
eventueel daarbuiten ondervinden.
Op veel scholen kunnen zij daarvoor
terecht bij de klasseleraar, ook wel
klassebegeleider genoemd, al zal een
gesprek niet afgedwongen worden.
Op de Gertenbach Mavo vervullen Huub Schrage en Gerard Hokke
naast hun onderwijstaak al jaren de
functie van klasseleraar, elk voor
één van de twee brugklassen. "Waar
wij eigenlijk mee bezig zijn, is het
bevorderen van de sociale contacten
en het signaleren en verhelpen van
prestatieproblemen", aldus Gerard
Hokke. In een groep kunnen zich
problemen van sociale aard voordoen, legt hij uit, zoals spanningen
of onbegrip tussen bepaalde leerlingen. "Eén van de onderwijskrachten
kan dergelijke omstandigheden sig-

naleren en dat doorgeven aan de
klasseleraar, voor zover deze dit zelf
nog niet heeft opgemerkt. Een voordeel daarbij is, dat het een kleine
school is, zodat je nauw contact met
elkaar hebt, is het niet tussen de
lessen door, dan wel in de begeleidingsvergadering die eenmaal in de
veertien dagen wordt gehouden.
Aan de klasseleraar dan de taak om
een en ander met de leerling of met
de klas te bespreken. Maar daar
moet je wel voorzichtig mee zijn,
want bepaalde zaken liggen heel gevoelig".
"Niet iedere leerling durft ervoor
uit te komen dat hij of zij problemen
binnen de groep heeft en wil er dan
ook niet graag in het openbaar over
praten. Dat gebeurt dan ook apart
van de klas en eventueel kan het
later samen met de anderen besproken worden, waarbij de betrokken
leerling al dan niet anoniem blijft.
In feite is het ook het beste, om probleempjes met de hele klas te bespreken, want dan kan de groep zichzelf
corrigeren. Dat werkt veel beter dan
wanneer je als leraar zegt, wat zij
wel of niet moeten doen".

Huiswerk

• In de studieklas wordt aandacht besteed aan een efficiënte manier van studeren, maar kunnen ook eventuele
probleempjes besproken worden. De twee leerkrachten op de foto, Gerard Hokke (I.) en Huub Schrage, hebben elk als
klasseleraar een brugklas onder hun hoede.
Foto: Beriott

ten. "Wij doen dan ook niet vervelend over een vier, maar juichen wel
bij een acht op de kaart Hoewel wij
m het geval er een vier op staat natuurhjk wel kijken wat de oorzaak
kan zijn" De 'gele kaart', oorspronkelijk alleen bedoeld voor de lagere
klassen, is zodanig aangeslagen dat
de leerlingen van de hogere groepen
dit systeem zelfs wilden blijven hanteren. "Blijkbaar vinden zij het toch
prettig om een stok achter de deur te
hebben, al moet dat natuurlijk wel
een 'prettige' zijn", aldus Hokke.
De begeleiding richt zich ook op
het keuzepakket, dat de leerlingen
moeten samenstellen, afhankelijk
van de opleiding, MAVO of HAVO,
waarvoor zij kiezen In de tweede
klas wordt er al gewerkt aan de samenstellmg hiervan en het pakket
moet in de derde gereed zijn, maar
de begeleiding hiervan is meer een

taak van decaan Lia Ploeg Voor zovei dat nog nodig is, want de leerlmgen waarvan definitief duidelijk is,
dat zij doorgaan op de HAVO, worden meestal na twee jaar doorverwezen naar het Coornhertlyceum in
Haarlem Om dit mogelijk te maken
en vloeiend te laten verlopen, bestaat er een zeer intensief contact
met deze school, waardoor het mveau van het onderwijs op beide mstituten exact hetzelfde is

Keuzekrant
Lia Ploeg verzorgt lessen m de
tweede klas om de keuze voor te
bereiden "Het doel is, dat de leerlmgen zichzelf beter leren kennen, met
name hun kwaliteiten en jfanleg
voor bepaalde vakken" Daarnaast
reikt zij een door haar zelf samengestelde 'keuzekrant' uit, met veel mformatie over mogelijke beroepen en

hierop gerichte vervolgopleidingen
Zo wordt er, mede met een mteiefe.se
test, een oxcuisie naar een beroeps
opleiding en gestimuleeid bezoei.
aan open da^en, alles aan gedaan
om de keuze voor de eindexamen
vakken zo goed mogelijk te laten
verlopen. "Voor de tweede keuze
aan het eind van de derde klas
wordt genomen, houden wij MOL;
spreekavonden. om samen niet de
leerling en de ouders tot een voorlo
pige beslissing te komen", aldus Lia
Ploeg, die ruim tien uur per weel:
besteedt aan deze uitgebreide taak
"Deze wordt vervolgens dooi °espro
ken met de collega's, want een leei
ling kan bijvoorbeeld wel wiskunde
kiezen, terwijl hij of zij hierin juist
erg zwak is. In dat geval kan dat dan
ook beter afgeraden worden Daa:
na, eind mei of begin juni. wordt dan
de definitieve keuze gemaakt"

DCO blaast nieuw leven in medezeggenschapsraden op scholen

'Laat ons maar de koffie
zetten op de ouderavond'
TVfET
MEDEZEGGEN"iT-*-SCHAP is het moeilijk
gesteld in de prakijk. Het
schoolbestuur moet vaak
maatregelen uit Den Haag met
terugwerkende kracht uitvoeren. De officiële weg is, dat
voorgenomen besluiten eerst
aan de medezeggenschapsraad
worden voorgelegd, die dan
meestal binnen een maand reageert. In de derde maand komt
het schoolbestuur weer bijeen,
dat dan op zijn vroegst in de
vierde maand het besluit kan
uitvoeren. Waar ben je dan
mee bezig?"
Door Dick Blom
J. Manni gelooft desondanks in de
huidige opzet van medezeggenschapsraden. Daar wrikt 'm de
schoen niet. Als onderdeel van die
raden bestaan er ouderraden en leerlingenraden. Vanuit die groepen
worden ouders en leerlingen afgevaardigd in de grote medezeggenschapsraad. Manni noemt de ouderraad 'een ander knelpunt'. Niet, omdat deze zo lastig zou zijn, maar bij
beleidsvoornemens ook gehoord
moet worden. Volgens hem zijn
scholen niet verplicht een ouderraad
in het leven te roepen. Maar als ze er
zijn, dan moet er - dat staat in de wet
- naar de daarin zittende ouders geluisterd worden. Besluiten kunnen
ze niets, alleen maar adviseren. Dezelfde beperking hebben de personeelsraad en de leerlingenraad.
Of de medezeggenschapsraad zélf
wat in de melk te brokkelen heeft,
hangt volgens Manni helemaal af
van de school. Ideaal is in zijn ogen
dat bestuur en raad eventuele tegenstellingen door samenwerking op
kunnen lossen. Die samenwerking
tussen bestuur en medezeggenschapsraad noemt hij 'op de meeste
scholen redelijk'. Hij voegt daar de
kanttekening bij, dat hij zelf geen
contact heeft met ouders en leerlingen, maar alleen met directies van
Protestants-Christelijke scholen.

Zorg voor koffie
„Laat ons nou maar de koffie verzorgen op de ouderavond", is de teneur van de motivatie van ouders
voor de democratisering, vindt Man-

• J. Manni, sinds januari '85 onderwijskundig medewerker van het DCO (voorheen bureau Van der Zwaard). Hij is
zelf actief geweest als onderwijzer op
de experimentele basisschool De Polderrakkertjes in Nieuw Vennep.
In zijn functie heeft hij vooral betnoeienis met LOM- en MLK (Moeilijk Lerende
Kinderen)-scholen. Indirect houdt hij
zich via het DCO ook bezig met scholen
voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer en met
scholen in Haarlemmermeer.

ni. „Op enkele vergaderingen van de
ouderraad worden practische dingen geregeld. Er zijn ook scholen,
waar de ouderraad ook wel over andere zaken praat en waar die één
keer in de vier of zes weken bijeen
komt." Vanwaar die matte houding
van ouders?
Manni: „De ouders voelen zich
vaak te weinig deskundig in onderwijs-inhoudelijke zin. Maar als ze
zich al wat meer zouden afvragen
'Hoe kijk ik er als ouder van mijn
kind tegenaan?', dan zouden ze al
eerder wat zeggen. En ook wat meer
zelfvertrouwen hebben. De medezeggenschapsraad zou meer een
platform van overleg moeten zijn
over wat ze aanneemt en wat ze afweert." Het is de taak van Manni te
bevorderen dat ouders, leerlingen,
leraren, personeel, maar ook schoolbesturen optimaal gebruik maken
van mogelijkheden van de raad.
Voor dat doel zet Manni cursussen
op in de regio Amstelland/Meerlanden.
„Op die cursussen worden basistechnieken bijgebracht als vergadertechniek, technische zaken als bevoegdheden van de medezeggenschapsraad, rechten en plichten van
leden. Maar er wordt ook aangegeven hoe de leden zélf met concrete
initiatieven kunnen komen." Het
kan, blijkt uit Manni's ervaring:
„Eén school is nu bezig met het opzetten van een project rond 'Vervoer'. De leraren, die het project hadden bedacht, legden het voor aan de
medezeggenschapsraad. Het idee
werd rechtstreeks naar de raad gestuurd, nadat het bestuur al had gezegd het een leuk plan te vinden. De
medezeggenschapsraad vond dat
ook. De directeur heeft toen in de
ouderraad de vraag gesteld wie mee
wilde werken. Zoals: ,Wie heeft er
contact met Schiphol? Wie met de
brandweer? enzovoorts.' De bedoeling is, dat de leerlingen op pad gaan
en daarbij heb je natuurlijk de medewerking en toestemming van de ouders nodig. De ouders kwamen zélf
met allemaal concrete ideeën, toen
ze dat gevraagd werd."

Cursussen
Het voorbeeld kan allicht aangehaald worden in één van de door
Manni te organiseren cursussen.
Zelf geeft hij die overigens niet: „Ik
zou het wel leuk vinden, maar heb
daar geen tijd voor. Maar ik val wel
eens in." In de cursussen komt van

alles aan bod: van rollenpatronen
van personeelsleden en ouderen (nagespeeld in kleine 'rollenspelletjes')
tot en met de theoretische bevoegdheden van de leden van de verschillende raden. Ze worden gegeven
door docenten van een organisatie
van Christelijke- en Rooms-Katholieke basisscholen en gaan uit van de
landelijke ouderraad in het protestants-christelijk onderwijs. Deelnemers betalen er zelf aan mee, maar
ook de scholen dragen er vanuit verschillende subsidiepotjes een steentje aan bij. Zowel leerlingen als ouders kunnen aan de cursussen meedoen. Binnenkort worden er drie m
Aalsmeer gegeven. Of leerlingen dan
ook op komen draven weet Manni
niet: „We nodigen de medezeggenschapsraden uit, we laten het aan
hen over op welke manier ze hun
leden erbij willen betrekken."

doen op dit orgaan. Hen rest niets
anders dan het aanspannen van een
civiele procedure.

Op één lijn
Er zijn geen voorbeelden bekend,
waaruit blijkt dat een meningsverschil tussen raad en schoolbestuur
zo hoog opliep, dat de partijen dergelijke wegen moesten bewandelen. Of
het bestuur niet bevoordeeld wordt
in deze constructie? Manni: „Het
zou ongelijk zijn, als de school en het
bestuur niet op één lijn zouden zitten, dus wanneer er geen goede samenwerking zou zijn. Voor zover ik
weet is dat op de meeste scholen in
de regio wel het geval."

• Illustratie uit een cursus voor leden van medezeggenschapsraden, die het DCO samen
met het landelijk orgaan van Protestants-Christelijke ouderraden OPCO in de regio geeft.

De Medezeggenschapsraad:
een term, die stamt uit de tijd
van democratisering, inspraak
en - meer recent - deregulering.
Dure woorden, waarbij de
mensen die er direct mee te
maken hebben vaak iets
hebben van: 'Het zal allemaal
wel'. De ouderraad is een
onderdeel van de
medezeggenschapsraad.
Ouders voelen er best voor,
mee te helpen een ouderavond
te organiseren of op een feest
voor de koffie te zorgen. Dat
soort practische zaken komen
in de ouderraad aan de orde.
"Maar", zegt onderwijskundig
medewerker van het DCO

Een andere belangrijke taak van
Manni is het aangeven aan schoolbesturen hoe de wet op de medezeggenschapsraden precies geïnterpreteerd
moet worden. Van belang daarbij is
De normen voor de samenstelling uit te maken wanneer er sprake is
van de raad zijn wettelijk vastge- van 'nieuw beleid', dan wel 'bestaand
steld. Hoeveel mensen er in zitten beleid'. In het eerste geval moet de
hangt af van de grootte van de medezeggenschapsraad
gehoord
school, maar het aantal bedraagt worden.
meestal zes a tien. In het basisonderDat is bijvoorbeeld het geval, als
wijs bestaat de helft van het gezelschap uit ouders, de andere helft uit het schoolbestuur voorstelt een
leerkachten. In het voortgezet on- nieuwe leerkracht na verloop van
derwijs komen daar leerlingen bij. tijd in vaste dienst te nemen. Wanneer die leerkracht al eerder in het
Volgens de verdeling eenderde leer- onderwijs werkzaam was, zijn zijn of
lingen, eenderde ouders en eenderde haar collega's het lang niet altijd met
leraren. Samen kiezen die de voor- een vaste benoeming eens. Dat heeft
zitter. De directeur kan door het per- te maken met de regel, dat wie het
soneel tot lid van de medezeggen- langst in het onderwijs werkt er het
schapsraad worden gekozen. Ook laatst uitvliegt, als het Eijk weer een
kan hij een adviserende rol toebe- nieuwe bezuinigingsronde heeft bedeeld krijgen, of een vertegenwoor- dacht. Daarbij doet het er met toe,
digende namens het schoolbestuur. wie het langst op één bepaalde Vervolg van pagina l Het arrangeIn de laatste twee gevallen heeft hij school heeft gewerkt. Personeel, dat ment biedt onder andere enkele da
geen stemrecht.
langer op de betreffende school gen logies en ontbijt, en diners m
werkt, zou dan eerder worden ont- diverse speciahteiten-restaurants.
Daarnaast krijgt men een huurslagen dan de nieuweling.
Addertje onder 't gras
fiets
ter beschikking, een strippenDe bevoegdheden van de medezegIn deze situatie moet de medezeg- kaart naar Haarlem, entreekaarten
genschapsraad zijn beperkt. Binnen genschapsraad
zich over de vaste be- voor musea m deze plaats, en een
de Protestants-Christelijke scholen
van de leerkracht uitspre- bon voor pannekoeken in Kraantje
circuleert een modelreglement. Aan noeming
omdat er sprake kan zijn van Lek. Zelfs de bon voor een echte hade hand daarvan bepalen scholen ken,
een
'nieuw
De consequenties ring bij een visboer, ontbreekt niet.
zelf wat de bevoegdheden zijn van de zijn in iederbeleid'.
geval
anders dan bij de Zo ook krijgt men toegangsoewijzen
raad.
vaste aanstelling van een onervaren voor het Casino, zwembad De DuinHet schoolbestuur kan pan en onder andere het Cultureel
Wat de medezeggenschapsraad wel leerkracht.
zo'n situatie echter beweren, dat Centrum. Dit laatste is wel gratis
en wat niet mag beslissen, deed de in
het wel 'bestaand' beleid is. Dit kan toegankelijk, maar met de bon wil
heer Manni ons duidelijk uit de doe- door
men het bezoek aan het centrum
ken. Samengevat komt zijn verhaal den. Manni aan de wet getoetst wor- stimuleren.
hier op neer:
Het arrangement blijkt nu al een
Een medezeggenschapsraad heeft of
succes te zijn en wordt door deze
instemmingsrecht of adviesrecht. Vrijheid beknotten
De bestaande regels staan tot zijn hotelhers dan ook gezien als een goeHet eerste houdt in, dat de raad een
beleidsvoornemen van het bestuur spijt weer in Den Haag ter discussie: de promotie voor Zandvoort.
Men had kennelijk geen moeite
kan afwijzen. Het bestuur is dan ver- „Een toetsingscommissie van de Miplicht het voorstel niet aan te ne- nister heelt een rapport uitgebracht om het arrangement 'kwijt te ramen. In feite kan de medezeggen- over de medezeggenschapsraad. ken', want het wordt al verkocht via
het Nationaal Reserverings Censchapsraad dus een besluit van de
schoolleiding torpederen. Dat kun- Daaruit blijkt, dat er over gedacht trum, terwijl het ook door de WV
nen echter alleen die raden, die een wordt de vrijheid van het onderwijs Amstelland en Meerlanden tijdens
dergelijke mogelijkheid in de regle- weer wat te beknotten. In de huidige een salesmissie in Skandmavié aan
menten hebben opgenomen. Er zijn wet wordt het aan het spel van de man werd gebracht.
ook scholen, waar de medezeggen- krachten tussen medezeggenschapsschapsraad alleen een adviserende raad en schoolbestuur overgelaten,
wat de invloed is van de raad. In het
stem heeft.
rapport wordt gesteld, dat de be- Vervolg van pagina l
In het eerste geval lijkt de stem voegdheid van de raad vastgelegd na alle omwonenden in do tent wavan de
medezeggenschapsraad moet worden. Dat is in strijd met de ren geweest en hadden genoten van
zwaar te wegen. Maar er zit een juri- deregulering (het niet meer op cen- het feest. Ook gaf Joustra een pluim
disch addertje onder het gras. Het traal niveau besluiten nemen) waar voor de vnjwilligersploeg van Z'75,
schoolbestuur kan, als die het niet de Minister zich een paar jaar gele- die onder leiding van Henk Vereens is met de raad, naar een com- den voor heeft uitgesproken. De wet meulen, alles in en rond de tent goed
missie van geschil toestappen. Dat is op de medezeggenschapsraden was in de gaten had gehouden. Wat beeen landelijke commissie, waarin ju- toen bedoeld als een raamwet. Die treft de locatie was hij dik tevreden,
risten van overkoepelende onder- wordt straks weer overhoop ge- met name omdat het Zwarte Veld zo
wijsorganisaties zitting hebben. De haald. Dat kan niet. Want bestuur, centraal ligt
Minister heeft die commissie als ouders, leraren, personeel en leerlinTe betreuren viel dat er vrijdags
wettelijk orgaan erkend. Ouders, gen moeten samen de invulling van nog auto's op het parkeerterrein
personeel en leerlingen kunnen in de medezeggenschapsraad regelen: stonden, die weggehaald moesten
geval van conflicten geen beroep Anders werkt het met."
worden om de tent op te kunnen

(Stichting Dienstverlening
Christelijk Onderwijs) J.
Manni, "dat is niet helemaal de
bedoeling".
Ouders, leerlingen én
leraren kunnen op
vergaderingen van de
medezeggenschapsraad hun
zegje doen over van alles en
nog wat. En, heel belangrijk
volgens Manni, het is goed als
ze daar zélf met ideeën
aankomen. Dat gebeurt zelden.
Ouders, maar ook leerlingen die ook in de
medezeggenschapsraad
vertegenwoordigd zijn reageren te vaak alleen maar
op voornemens van het

bestuur. Manni praat vanuit
zijn contacten met besturen
van protestants-christelijke
scholen.
Medezeggenschapsraden
komen zowel voor op
basisscholen als in het
voortgezet onderwijs.
Het Rijk is voornemens de
bevoegdheden van de raden in
regels te vervatten. Manni
vreest, dat daarmee de vrijheid
van scholen om hun eigen
boontjes te doppen, beteugeld
zal worden. Ook hierdoor
dreigt de raad een steeds meer
papieren en daardoor
stuurloos schip te worden.

Hotel Club
Zandvoort

• Prins Bernhard onthult de bronzen kop van Maus Gatsonides, daarbij
geholpen door Gatsonides' kleinzoon Jim. Rechts Tom Gatsonides.

jarig
ZANDVOORT - Het bedrijf
Gatsometer, van vader Maus
en zoon Tom Gatsonides, beide
woonachtig in Bentveld, bestaat deze maand dertig jaar.
Ter gelegenheid bracht Prins
Bernhard op 11 februari een
bezoekje aan het in Overveen
gevestigde Gatsometer.

Nabespreking carnavalstent
zetten In het vervolg zal mun dan

ook nog eerder aan de betrokkenen
het verzoek richten, het parkeerterrein op die dagen vrij te houden.
Want de kans op een vervolg is
groot, en het lijkt goed mogelijk dat
het carnaval volgend jaar weer op
dezelfde wijze en dezelfde locatie
wordt gevierd. Daarnaast worden
ook andere evenementen op dit terrein met uitgesloten. Volgens burgemeester Machielsen, die de organisatoren de nodige lof toezwaaide,
kan dit carnavalsfeest gezien worden als een 'testcase' met een positief resultaat

Prins Bernhaid is al vele )aien iv.
goede viiond van Mant, GatsumJi's
onder andere bekend uit znn ti;a iK
succesvol rullynjder Beide hebben
bovendien «emeenschappülnk, da,
zij m 1911 ziin geboren, wat dan ook
een goed jaar is geweest, aldus rL>
prins
Ter gelegenheid van het ]ubiU'.un
maar ook van de verjaaidau \an
Mnufa Gatsumües. onthulde Bei n
hard m de hal van het bedruf een
bronzen kop van Gatsonides. ver
vaardigd door Lancelot Samson uit
Boiculo Tot veirassiny van de hoae
bezoeker vond hij op de kop. YOOÏ
deze gelegenheid 'aangekleed' niet
een motorbnl en een ouderwetse ia
cepet, een enveloppe met inhoud
vooi het Weield Natuur Fonds.
De prins, die het protocol meestal
liever achterwege laat. het zich graai;
overhalen om hier indeidaad e\en
van af te wijken.
De volgende da« ontvingen beide
directeuren moer dan Mei honden!
gasten ter gelegenheid van het ,111)11
leuni. plus de duizendste ladarin
staüatie

l)i \ndi W Quatlto ;s
fj/ii alli ml oni>i>\ülhnd
l laai pn \imu\ -ijn itlilir
( i / nii!rnki\ikk( ml

aantrekkelijke auto die toch een beetje
opvalt, juist door /ijn onopvallendheid
en 7ijn gelijkenis met de vierulinder Au
di 80 Veel verkocht /al de/e auto niet
worden maar dat ligt niet aan /ijn kwa
liteiten doch aan de lorse piijs van
/ 84 170 -, die de?c Quattro kaal moet
opbrengen Want laten we wel vv c/en bi|
een auto van de/e prijs wil ik nog wel wat
extra s /oals elektrisch bediende /ijiui
len en natutnlijk het Proeon len veilig
heiclssystccm van Audi dat ei voor/oigt
dat de vciligheidsgoidels automatisch
aantrekken bijeen frontale aann(dingen
tevens het stuui van het lichaam al liekt
/odat de kans op ernstig letsel al neemt
Center alleen de/e twee extia s kosten al
een kleine vijl mille meer en dan platen
nog niet eens o\er een radio/cassetterecorder Doch ondanks alles is de/e

afhankelijk van de vraag Mocht u onvcrhoopt toch vast komen te /itten m
sneeuw of moddci dan is ei ook nog een
spei tussen voor en aehtei die er dan
vooi /orgt dan de aandiijving op alle
wielen gelijk is /odat ei desnoods maar
een wiel nog wat grip heelt om int de prut
te komen h.n die spei schakelt /ich/ell
uit bij een hogei e snelheid dan 2 q km/h

Goede zit

Fabelachtige wegligging
IX v\e Juüin- is dus ( ihelaehtm /ol mg
(Je beslllUlelel ol stel Ueell I.LSt heelt van
/ellovelNehattlim \lldl/ell heelt el ook

Do \udi ')0 Quattio li]kt uiterlijk erg \<-el op de \uclï 80 \atuurli]k.
u.uit de tairossene is op een paai optische \eiandeimgen na exatt
het/elkie. doth het grote verschil \incl ]e in rte \oorsle helft \an de/e
automobiel. In de Audi 80 \md ]e uitsluitend \jer-cilinders in het
v oorondei. die daii de \ oor\v iclen ol alle v ici de u iclen aandi i)\ en en
luei /it nu dat grote verschil met de '>0 Die /ijn namelijk \ ooi zien \ an
rle \ i j i c ilmder motoren, die t\ pisth des Audi s /nn u ant de/e /im in alle
modellen terus te \ inden

il lekeninj; mee gehouden elat de snel
heden vv u liocei liggen dan noimaal
v\ int de/e Ou ittio is st inddaaid mtge
lust niet liet pelleete hulpmiddel v OOI de
leniillell het \nllBlokkeelSvsteeM11 d.lt
ei v ooi /oiul dit bi] een noodstop de
uito niet onbesitiuibuu naai hel laagste
punt v in de vveg uli|dl Dat is namelijk
het -levoU v m blokkelellele wielen

Lhteiliik vsekt de/e Aueli 'K) Quattio
geen miessie bij het o\enut Veikeei op
omd U hij ei opvallend noimail ust/iet
op/i in dubbele uit la itpijpienad mende
s t a n d i u d ( ' ) liehtmetaleii velgen maat
die /ijii alleen vooi de nedeilandse
m ukt Ook is de/e (Ju ittto standaard
vooi/ieil van een k italvs itoi /oals alle
VAG pioelukten m Nc.dcilo.nd \vat na
Uitiiliik een goed miti Uief is om liet millell eell beet|e te spaiel! De piestaties
van de 100 kWIeveiende vi|leilmdei/ijn
/o ils ge/egd indrukwekkend want een
top van luim 20'i km/h en een ,ieeeleia
tie van O tot 100 km/h m S ^ see is
nauiui h|k geen smeeuie Het brandstol
veibiuik is bij een lorse ri|sti|l ook nog
iedeh|k te. noemen nimelijk l litei
loodvnje normale ben/ine op 9 8 kilo
metei tei%\i|l als ie izcwoon rustig lijdt
en |e i in de geldende snelheden houdt
Ie gemakkelijk aan de l op l l komt
Het lijden en ook het temmen op /eei
gladde wegen ol op moeilijk begaanbare
wegen geelt vooi de Audi 90 Quatlio
weinig problemen want de v ei deling van
de aandiijfkiaehten gaat naai behoefte
Dat vv i! /eggen dat vvanneei de voorn IL
len willen gaan doorspmnen automa
tiseh meei aandrijfkiaelit n MI de ach
tervvielen gaat Daar /oigt het lorsen
difieicntieel uioi /od it de aandiijf
kraehten vooi en aehtei altijd wisselen

De /it achter hel stuur LS goed de stoelen
bieden voldoende /ijdehngse steun en de
lolgordels /i\n m de hoogte verstelbaar
/odat niemand er last van hoeft te hebben dat de veihgheidsnem m /ijn ol haai
nek schuurt Op het Imker dein paneel
/itten knoppen vooi de elektrisch vcrstelbare buitenspiegels om /ovvel de Imkei als de (echter spiegel te bedienen
f igcnli|k een nood/akelijke attribuut
want je blijtt m |e njpositie in de stoel
/itten terwijl je de juiste afstelling/oekt
Vooial op de langeie ritten ple/ieng
wanncei je .il en toe gaat veivitten Het
dashboaid iseip/ijn Duits ovei/ichtelijk
mets te veel maai ook niets te weinig
/ondei dat het sobei aandoet Belachehjk v md ik dat de i amen gewoon met een
slmgci open gaan terwijl ie voorde aanschafpnjs en gevicn het veiderc uitnis
tingsniveau venvachl dat elektrisch be
diening toch ?ekei wel standaard /on
/ijn Hel.uis het woord standaard is nu
eenmaal dun ge/aaid bij Duitse automo
hielen De schakelpook ligt makkelijk m
de hand en schakelt kort en tref/ekei en
ook de overbrengingen tussen de ver
snellmgen lopen goed m elk.uu over/o
dat er geen dood punt /it bij het ovei
schakelen

Prestaties:

topsnelheid 206 km/h Acccleiatie
v a n O tot 100 km/h in 8,*i sec Gemiddeld biandstofverbnuk tijdens de test
l op 10,2

Geld:

ƒ 84 170, mcl BTW Motornjtui
genbelasting van ƒ 726,- tot ƒ 752
pc i i aar

(Advertentie)

Aantrekkelijke auto

Voor nog geen 10000 gulden ri]dt u Skoda Gioednieuw Met alles erop en eraan
Een auto die voorlopig nog niet aan een APK-keunng
toe is Die gcmakkch|k valt te financieren tn niet met een
laar garantie maar met twee |aar zekerheid
Heel verstandig om eerst naar de Skoda-dealer ie niden1

De Audi 90 2 ^1 Quattro is een erg

I l O U W e l l s oilbemi|[Xll|k d i t het ABS
niet op 4101e selia il toegepast \\oltit >ls

st md i ud tiitiustiim

Niet nieuw

WIE SLIM IS, RIJDT SKODA. ALVANAF E9995/-

Hu Ou ittio pnnupe \ in \ucli is n.t
Hnnliik mu nieii\\ en heelt elooi ele | nui
heen \ooi n ivoliiinu givoigd in ele lal
Kspuit u i.iiin \udi A.It ils tiendseltei
\ e e l Mieees-eil heelt geboekt \la,u ook
hiel een kanttekening hl) De piloten
iBelmsehe n uim \ooi eouieui) hadden
ie-.elni.itm lost \.m lotaal \erliommuil
pi i ü\\eik u int de gicns \an hLt moge
li|ke /eket ten aan/ien \an de boeh
leiisnelliud ligt dermate hoog dat dat
i nst een enorme gewe'nmng \raagt
\ ooi je gevoel kan het altijd nog hardei
dooi een hoeht maai Ie moet |e blijven
ie iliseien dat \vanneeM het mis gaat de
snelheden denm He hoog /ijn dat er ook
-een ledden meer aan is \-n daar schuilt
nu het m.\ u» \an \iemielaandiij\ing
Het ge\oel d it je op een spoonails li|dt
nut heel lang op maai als je dagelijks
de/elfde loute lijdt g i |e toeh een beetje
Illtpiobeiell ol het le'dele keel nog vv.it
h uelei k m

Audi 90 Quattro best een liebbert|e al
/uilen de kopers eerdei op de uitvoering
/ondei vierwielaandiijvmg vallen want
dat scheelt een ƒ l "i 000 - en daal kun je
een hoop opties vooi kopen

11,1 /i IL \ulnniarook mctt IL \\nmg

//i/

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
c*en gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter
grootten
f articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m dp volgende editie
/andvoorts Nieuwsblad ƒ 0 3 5 per millimeter
-luitingstijd dinsdaa 1700 uur

l i is nu ook een Van uitvoenng van de Seat Ibi/a IX /ijiuiten /ijn geblindeeid en de laadiuimte is giotei dan die van de Ibi/a Dos /oals die tot 1988
gelevud konwoiden In het \ooiondei van de Ibi/a Van huist de l 2 litei System
Porschc motoi met een veinieigen van 46 kW gekoppeld aan een vijversnellmgs
bik De Seat Ibi/a Van is eveneens leveibaai als Ibi/a l 7 GL Diesel Van
Hel laadvolume beeliaagt MOO dm^ de maten van de laadiuimte /ijn
l 2 s \ n i \ S 9 c m Het laadveimogen is s()() kg IX ichteiklep is vooi/ieii van een
l Ultellwissel /spioelel

* Excursies lezingen kie
nen kaartciubs Alles bi] de
Ver Vrouwen jan Nu Woid
ook lid of bol eens met tel ni
14462

Foto Boomgaard
ook joor
portretfoto s
pasloto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

J kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of
Effecten Advieskantoor
c>2977 28411 of afgeven of zenden aan
•* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 2042 JM Zand
voort
Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70 Postbus 1421
AA Uithoorn
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Badhoevese'Slotense Courant Zwanenburgsp/Halfweg
se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Courant De N euwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam al
Optimale
Ie editips van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De
beleggingsresultaten
vereisen kennis inzicht en
Purmer Nieuwsblad Oost Waterland De Zaanse Gezms
ervaring
bode De Nieuwe Weesper Muider Post Flevo Parool en
Neem eens vrijblijvend
ille bijbehorende advertentie edities ƒ 5 84 per millimeter
kontakt op met onze
SluitinqMi)d vrijdag 16 00 uur
beleggingsadviseur
Inlomiate over onze overige aantrekkelijke advertentie
Tel 02507 17403 19993
combi latieb in oe Micro s ib op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
i Voor brieven ondPi nr wordt 1 i'Jael extrj in rekening
| * C.eu f 3 t o b olders etc
gebraüit alsmede ƒ 5 00 adm ko=ïen
1
BIJ phatsmg m de Micro s worden gper Devujsnummer= l o c de Snelle Visser gaarne
iel 023
vetsluurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het1 l Lenet t h \ bs
verspreidmqsgebied een krant verstuurd hiervoor word |291bb
ƒ 3 CO in rpkenmg gebrjcht
* Ge r hus'ioudeljke hulp
1 meid3g L' ochtend per
i kunt de tpkst van uw Micro advertentie combinatie Z telelo
sk lol 023 <: 1598;
i ach opqpven tel 0205626271 (dit nummer is niet voor
. 'zorgklachten) of zenden aan
* Oc iaaad lonq ooesje 8
'-entrale orderafdeling Weekmedia
tol 12 \ eken uucl bollen na u
[ ostbus 122
Genrd en ou ainc ~cl
(V50~ O8
!000 AC Amsterdam
^e sluitingstijden - behalve die op vnidag - gelden voor phat
* Ge raaqd Kvet persoonb
-, na in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi ledikant l tO Lire f on cetld
xaart
U Tel 1b01~
~
'
Goede keukenqeiser mooie
oabl'aeh l elek r clouchever
an^b in Hoofddorp een
warming radio piek up com
CUUPbUSb
^
T in q j ^laapl<
rol
binatio Tel 151~8
MODCONTWERPbTLR
j r :evr ,\onng in Zand heeft tijd om de leuksu no
* Help de Polen Stuur eens
->ort T°l 0250332993
dellen naar mnal en o a n een
oed^ IpaKkit 1 Gve-^
+ 1948 .988 40 jaar Ton ontwerp voor u te rnaken ouk adies Dat hebben wij voor u1
ar Wirn Mildering Wordt dit veranderweik Voor alle eol Inl tel 02°0
ar doi ak ur Voor mapr ƒ 10 tijdsgroepen en maltn
Het allergoedl oopbto adres
Tel 02507 1"3 O
int u alle (e.st viteiten bijwo
\ooi nieuwe en gebruikte
^n Cvcn bellen 12432
ENGLISH LESSONS
(bromHietsen i= T a x i Rijwiel
voor privé conversatie
GAPAGC TE HUUH
ren'rale landvoor! B V Gro
en
grammatica
lessen
Burq
l onemaplem
IP Krocht 18 Tol t 'RQO
Tol
I8oü3
FM 14S34
Irn n^ nkjop L n \erhuui

* Vermist wit/bonte kater
zonder bandje omgeving de
Schelp is 3 weken zoek wie
weet waar hij is Bel dan
19349

Verbouwd opgeknapt
assortiment uitgebreid

* 10 en 19 maart a s Ton
Ver Wim Hildenng op de
planken Het wordt gezellig
en lachen Plaatsbespr 16
mrt van 19 20 uur Gem huis
* Babv oppas gezocht m i v
15 april a s min leeftijd 20 )r
Tel 19575
e Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
a'd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

Broodje Burger

Woninggids van Zandvoort

/^cnri:
V»O U L makelaars

o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

Éénjarige
beroepsopleidingen
ASOP/NAMS
*
*
*
*

Planciusstraat 11 1013 MD Amsterdam
Tel 020 227447
AANVANG SEPTEMBER A S
Dagopleiding doktersassistente (erkend door de KNMG)
Dagopleiding medisch secretaresse
Avondopleidmg medewerkster medische administratie
met vervolg tot medisch secretaresse
Hematalogisch routine en ECG assistent(e)

Mustang Escort
voor een meisje
thuis of in hotel
24 uurs service

Tel. 075-219055
Schoonmaakbedrijf Evon b v
te Sassenheim vraagt

vaste schoonmaakmedewerkers m/v
voor een object m de gezondheidszorg te Zandvoort
Werktijden 8 00 10 30 uur
Voor nadere informatie en of aanmeldingen kunt u bellen
02522 19111 (tussen 8 30 en 17 00 uur)
Wilt u zelfstandig iets ondernemen met steun van Walra
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt7
Wordt dan

Walra-adviseuse
(in de avonduren)
Via adv-iseuses verkoopt Walra (meer dan 100 )r) haar zeer
gewilde linnengoed
Uw verdiensten 7 Fen ge onde provisie Auto noodzakelijk
Adressen worden verstrek! Geen investeringen
Interesse7 Bel nu Waln (tls Gortemuller) 04904 15858
* Word lid van comité Vie
ring Nationale Feestdagen
Inl lel 13702

Videotheek Dombo'
Corn Slegersstraa! 2B
Tel 02507 12070
1 film ƒ 5 ƒ 7 50 p d
5 films ƒ 25 p woek
Verhuur movie boxen

* Zandvoort let op uu zaaki
Pas goed op uw wandelpark1
Een leuk en interessant boek
je daarover is to koop bij bibi
en Cult Centrum ' 15

Rechtstreekse
import
uit
USA topkwaliteit Naturest

waterbedden
Hydr gestabiliseerd Geh
compl mcl verw en ledikanl
geen ƒ4000 maar slechts
ƒ 1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 023 292693 02290
37151 b g g 047546240
Vooi al uw behang en wit
werk Tel 02507 18980

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

W. Bluys
Bloemenhuis Nieuw Noord

Leuke tulpen ƒ1,50
Wij bezorgen altijd gratis
Tel

Importeur de Emckhorst AUTO G- Motor Import B V Voorschoten Tel 071 600200 Prijs met BT\\
cxcl aflevenngskostcn Pnisvvi|7i£tngen voorbehouden l ichtmetalen xuclen togen mecrpns

blijft bij de tijd
Vanaf woensdag 2 maar
staan wij weer voor u klaar
Dus u zegt het maari
BROODJE BURGER
Geopend van 11 00 tot 01 00
uur s nachts Weekend van
11 00 tot 03 00 uur s nachts
Dinsdags gesloten

gediplomeerd hondentrirnster

Silhouettes

Fnedhoffplein 10
2042 B N Zandvoort
Tel 02507 12773

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599 Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t'm zater
dag van 10001400

* ie koop nieuwe eprommei
+ wisse' ook voor C64 128
v ƒ225 Tel 16158

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

* Te koop notehouten salon
kast + salontafel en bijzetta
feitjes Tel 18758
* Te koop rotan kapstok 80
cm hoog Tel 19113

VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
* Te koop salonmeubel + ta v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ25
fel en bankstel in prima staat per week Corn Slegersstr
Tel 15217
2b tel 02507 12070
* Te koop stereo equalizer +
toebeh 27 MC apparatuur
van nieuw tot nauwelijks ge
bruikt t e a b Tel 16461
bgg 15052

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

* Te koop aangeb solide
bolder (strand)wagen op
TE HUUR AANGEB voor 1 luchtbanden metalen frame
pers gemeub zit/slaapk met / 135 Tel 15996
gebruik van keuken en dou
* Te koop Bauknecht diep
che Inl tel na 18 uur 16940
vneskast met voorvnesvak
* Te koop 2 dralondekens i z g s t ƒ 175 Tel 15416
rose en blue 4 barkrukken •*• Te koop Duet papegaai
waarvan 2 met neten zitting kooi _i z g st ƒ85 Tel 16626
en leuning 2 eikehouten met
* Te koop een houten 1
leuning Tel 18758
pers bed (geen matras) -\ 2
* Te koop 4 pits Etna gasfor bijpassende (stapel)tafeltjes
kl lichtblauw prijs / 85 Tel
nuis Tel 18758
19562

En de makelaar weet van
wanten en kranten
* Te koop eiken eethoek ei
ken platenkastje eiken karre
wieltafel twee 2 zits bankjes
ribfluweel in prima staat Tel
19670
TE KOOP GARAGE nr 24 in
garage complex
ingang
naast Trompstraat 7 Vrpr
ƒ9500 k k Inl 0186015638
* Te koop koelkast tafelmo
del Zanussi de Luxe ƒ50
wasemKap ƒ40 Tel 02507
13858

GRATIS

5 REGELS

* Te koop telefoonmodem +
aansluitsnoerv Com 64/128
1200 band ƒ 100 Tel 16158
* Te koop wandmeubel +
salontafel mgel m plavui
zen Pr n o t k Tel 13192 na
19 uur

ADVERTENTIES

Te koop WELSH TERRIËR
TEEF 11 maanden
met
stamboom Tel 02507 17146

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd

* Te koop witte bruidsjapon
maat 42 prijs n o t k Tel
17794
Te koop YAMAHA FS 1 mooi
snel i 2 g st schijfremmen
sterw + stand uitlaat + cii
ƒ750 Tel 14830

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen zoals het
voorbeeld aangeeft

* Tekoopzendbak 22kana
len merk Skyline voor elk
aannemelijk bod Tel 17794

DE PARTICULIER
Voorbeeld
Te k 00
*
3 8 , mo d
r i e t e n s

p
t

b r u i d s j a po
s a 1 0 n t a ( e 1 (
oe 1
T e 1 1° 2

n
0

mt
1 e uk e
- 111
t

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

* Te koop z g a n gasfor
nuis Atag kleur beige ƒ 300
Tel 16626
* T k bedbank ƒ200 koel
kast ƒ 45 droogmolen ƒ 10
Tel 12245

.''•?'•:••

• ••.- V-"-^cp:'£*i:'''3ïfi''*'v;^ï!'S

Zandvoorts Nieuwsblad

T k CITROEN 2CV6 bj 1980
APK gek ƒ I250 Tel 17403/
15697 Koninginneweg 14
* T k gaslornuis Etna ƒ 50
4 eetk stoelen teak bekl m
nbcord 4 stuks ƒ 50 2 fau
teuils chroom onderstel ƒ50
Tel 13858
* T k ouderwetse salaman
der kachel ƒ 50 eiken staan
de schemerlamp ƒ 50 elektr
douchelamp ƒ 20 Tel 17413
•*• T k ? g a n gasblok losse
blokken verlegbaar BMW,
ski imp afsluitb v 6 p ski s
vlercedes ski imp nieuw in
doos Tel 17343
* Vermist grijze poes m licht
zw strepen witte bef 3 a 4 j r
jong weggel 162 88 omg
Corn Slegersstr Gr Krocht
"aarne belten na 17 u 17297
Jonge creatieve vrouw zoekt
m i v 25 3 woonr Event ge
meub Tel 12911 tst 762

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

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

Naam
|

Adres

•

Telefoon

e

i

L

Postcode

Of afgeven bij

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

..

Duikbeurs verdwijnt
ZANDVOORT - De Duikbeurs die afgelopen weekend
in het Dolfirama en het Palace
werd gehouden, en zo ook komend weekend daar nog te bezoeken is, blijkt een groot succes te zijn geworden. Op vrijdag en zaterdag waren er al
driehonderd bezoekers meer
geweest dan voorheen op de
beurs op Schiphol, zondag
werd een recordbezoek genoteerd.

In totaal ongeveer drieduizend
duikers en andere geïnteresseerden
bezochten de beurs, al ruim duizend
meer dan in voorgaande jaren. Dit
leidde tot tevreden gezichten bij de
standhouders, want er werden goede zaken gedaan, al was het op de
'tweede hands markt' van duikap-

paratuur iets rustiger. Toch \\aien
er ook teleurgestelde bezoekers,
vooral kinderen, die uit berichten in
de landelijke pers hadden opgemaakt, dat er meerdere keren per
dag dolfijnenshows werden gegeven
Dit moest men dus missen. De duikers zelf konden hun eigen 'rtolfi]nenshow' maken, omdat zij i;i de
gelegenheid werden gestold, m h't
bassin tussen de dolfijnen te duiken
Van deze mogelijkheid weid 'ioor
een zestigtal duikers tjebiui'; gemaakt.
Teleurstelling was er echt-ji hij
John Slootmaker en Picter Hun
driks, secretaris van de Internat-o
nal Association of Divingschoois PU
tevens coördinator van de bturs
Men had namelijk lange tijd m do
onzekerheid verkeerd of de beui s m
Zandvoort wel door kon gaa.ii De
vergunning van de gemeente bleef

namelijk uit, en ook zondag was het
gewenste papiertje nog steeds niet
binnen Verder had men zich veibaasd over het feit, dat er in het
dorp geen bewegwijzering en spandoeken aangebracht mochten worden, terwijl de gemeente middels een
briefje liet weten, dat men de drie
vissen, het vignet van Zandvoort,
hevui niet geplaatst zag op de brochuie van de beur.s Dit informatieblad werd door IADS gratis en Jandelijk veispreid. Voor de orgamsato
ren was een en ander reden om te
zeggen' 'Eens maar nooit weer'.
Naar verwachting zal de beurs kornende vrijdag (10.00 - 22.00 uur),
zaterdag (10 00 - 22.00 uur) en zondag (10.00 - 17 00 uur), nog veel meer
publiek trekken dan afgelopen
weekend, omdat dan vele duikers
zijn teruggekeerd van hun voorjaarsvakantic.

Reisbureau richt zich o
ZANDVOORT - Leo Bonkerk van Reisbureau Zandvoort aan de Grote Krocht
heeft grootse plannen voor zijn
onderneming, die in een zeer
ver gevorderd stadium verkeren. 'VVV Zandvoort geprivatiseerd' geeft hij op als titel
voor zijn streven, kamerverhuur-bemiddeling uit te gaan
voeren. Bij diverse hotelliers
slaat dit initiatief wel aan, omdat men in onzekerheid verkeert over het toekomstig
functioneren van de VVV, als
deze is opgenomen in de Regionale VVV.

School D
Deze foto is genomen op 19 september 1933 en toont de zevende klas
van School D. De inzender is J. Slagveld.
De leerlingen (v.l.n.r.) zijn, in de eerste rij bij de deur: Ferdinand
Kappelhof, Henny Bannink, Dien Kerkman, Henk Donker, onb.,
Jaap Slagveld, Chris Schuiten, Dirk Koning, Johan Visser, Jopie
Molenaar en Emmy de Munck.

Middelste rij: Willem Koper, Henk de Jong, Lies Krooneman, Erna
Pielage, Henri de la Hayse, Nol van Rongen, Riek Koningsbrugge,
Loes Touber, Annie Bolwidt, Coba Herbschleb.

De computers van het reisbureau,
dat op 17 februari werd heropend na
een ingrijpende modernisering, zijn
al aangesloten op de databanken

Rechter rij: Wlm Keur, Jopie Buurman, Willy Hennis, Barend de
Roos en Jaap v.d. Mije. Het hoofd van de school is meester Volger.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

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

Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

ei'e
3S,

el

Gevraagd

RUIM 4-KAMERAPPARTEMENT

Tel. 02260-14823.
1050,
)7

Dubbele Buurt 14
1721 CL BROEK
OP LANGEDIJK

BROOD DAAR ZIT

J. Jongsma

EN ALS ER VAN DER VOOREN OP DE VERPAKKING STAAT DAN ZIT U HELEMAAL GEBAKKEN!

off FORD

VAKBEKWAME
ONBERHOUDSSCHILDERS

Timmerbedrijf

C. Kooy

voorkeur nabij Centrum-Dorp

Mak. o.g.

Hiermee is hij andere ondernemers net voor, zoals bijvoorbeeld Leo
Heino die ook al langere tijd aan een
dergelijk initiatief blijkt te hebben
gedacht. Heino is dan ook van plan
om Bonkerk hierover te benaderen,
om te bezien ol eventuele samen
werking m dit 'te verwachten gat in
de markt' mogelijk is

Bakkerij E. Paap

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG WEER TWEE VERRUKKELIJKE AANBIEDINGEN :

ROOMBOTER CAKE'S van

Curiestr. 8
tel. 13360

Een heerlijk KRENTENBROO

Wij bieden een uitstekend salaris in de
hoogst mogelijke tariefgroep, vakantiebonnen, gratis werkkleding, eventueel
autovergoeding.

v

Jj

NOU, TOT ZIENS OP DE TOLWEG WAAR VRIENDELIJKE WINKELDASVIES U
VLOT EN GEZELLIG BEDIENEN.

met spoed gevraagd
voor de regio Haarlem.

Voor al uw onderhoudswerk zoals trappen, kozijnen, ramen, hefschuifpuien, tevens alle
soorten glas.
Ook vitrines op maat
gemaakt. Belt u eens
voor een vrijblijvende
prijsopgave.

Over de arrangementen, zoals
'Zandvoort als je even op adem wilt
komen', samengesteld door de Hotel
Club Zandvoort, moet nog met de
hotels gesproken worden De hotelhers staan echter positief tegenover
de plannen van Bonkerk. die voor
deze nieuwe service zijn bui eau zeven dagen per week geopend houdt,
en ook 's avonds en 's nachts te taereiken is

Bij uw warme bakker

verkoop-service

ÏRKBIDE
VKHUIZRS

hoeft geen hdniaatschap'-geld of
beddengeld' betaald te worden

Ook onze heerlijke warme saucijzenbroodjes
liggen om ±9 uur voor u klaar.

DE WIT VERHUIZINGEN

TV.

van de Nederlandse touroperator.
Zo kunnen de klanten een ovo: «iciit
krijgen van de aanbiedingen on er»n
vergelijking maken van de pi ijzon
die daarvoor gelden.
Reisbureau Zandvoort ib ver!/mi
den aan Toerkoop Reisbureau, een
landelijke organisatie met honderd
vijftig geselecteerde kantoren Hier
door beschikt het bureau aan de
Grote Krocht over diverse aiiange
menten, reizen en, dagtochten vanaf Zandvoort. Daarnaast kan men
er terecht voor hotelreservenngen
in binnen- en buitenland, mot zei
den ook voor last-mmute aaribie
dingen.
Nieuw is de bemiddeling vooz !:amerverhuur in Zandvoort plus
eventuele arrangementen. De bemiddeling, die Bonkerk, eventueel
in een later stadium in samen werking met de Regionale VVV, op zich
gaat nemen, staat al vast Hiervoor

T
1
J
is*?.^^sM*S^^Sf%f
«%7:*
a-fcLji„_^M _r;-"
_..£_ ,l£^^a,i^^~-4^^ü
J^a^-v^s^'S^f^i'^^' JAt-'v>^-

U bent vast niet
^H

Maak een afspraak voor een gesprek
tel. 02507-15602
of 02507-16089

^fc A

til! ATtC

DIJ Qllb

H. W. COSTER b.v. 02507-15531

Elk pak altijd vers gebrand, vers gemalen, en dat voor een prijs die net zo lekker is als de koffie zelf!
Hema koffie, vacuüm verpakt. Extra aroma. 250 gram 2.70; 500 gram 5.20 Dessert
kwaliteit. 250 gram 3.50. Cafeïnevrij 250 gram 3.50. "Pittig". 500 gram 4.70

WEEKMEDIfl. geeft u meer.'

NU PER 500 GRAM l r VOORDEEL

Busreis naar

PARIJS
'

Weekend 12/13 maart a.s.
ƒ 135,- per persoon

Inbegrepen in deze prijs zijn: reis Amsterdam-Parijs v.v.
per luxe touringcar, plattegrond van Parijs, 3-gangen diner
op zaterdagavond en overnachting in tweepersoonskamer
met douche en toilet op basis van logies/ontbijt.
EN
100
CH
NI

Vertrek zaterdag 12 maart:
Amsterdam - C.S.
06.30 uur
Amstelveen - Cultureel Centrum 07.00 uur
Aankomst centrum Parijs ± 14.00 uur.
Rest van de middag vrij te besteden.
Zaterdagavond 19.00 uur 3-gangen diner en aansluitend
'lichttoer' door Parijs. ± 22.00 uur wordt u afgezet bij uw hotel.
Zondag 13 maart wordt u ± 10.00 uur afgezet bij een van de
belangrijke Panjse musea.
Vertrek naar Nederland zondag ± 14.00 uur.
Voor dit aantrekkelijke voorjaarsreisje is slechts een beperkt
aantal kaarten beschikbaar.
Heeft u belangstelling, beslis dan snel.
Verkooppunten:
Amsterdam
Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen
Dorpsstraat 54-56
Purmerend
Weerwal 19
Verkooptijden: maandag tot en met donderdag van 10 tot 16 uur,
vrijdags van 10 tot 15 uur.
Reserveren is helaas niet mogelijk.

Bon voor onze lezers

Zandvoorts Nieuwsblad

Woonplaats:
Aantal personen:

Opstapplaats:
Deze, volledig ingevulde, bon inleveren bij een van de genoemde
verkooppunten.

De Spar
Weekmedia

NU

Nu 5?

Medaillon Rouge Bordeaux Superieur
ofBlanc!986.AC.
Jonge fruitige rode of
witte kwaliteitswijn

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Roomboter appeltaart met verse
Hollandse appels

Gasthuisplein 12, Zandvoort

8.75

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.

De Krocht,

. 1750
NU/.

6.50

NU 2 FLESSEN
|25

<!«
r^f -• • { - v

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk
Drog. Bakels,

Palmgworst.
150 gram.

6.25

Sig. mag.

T. Goosens

WEEKMEDIA geeft u meer-

Nieuw uit eigen banketbakkerij:
Roomboterappel-kruimeltaart. Gevuld
met verse Hollandse appels, rozijnen
en amandelspijs.Gegarneerd met
roomboterkruimels.

Fa.

Kroonenberg

Lissenberg

Naam:

Telefoon:

POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr 2, Zandvoort

Zakje met 200 gram
kersenbonbons.
3.75

NU

3?

Op onze broodafdeling: vloerbrood,'
wit met sesam. 2.65.
Vloerbrood volkoren-tarwe
met sesam. 2.65 Vloertarwe met
sesam, snijder.
O25
2.65
NU £i.

Lxtra belegen Goi:<Ke KT i^
Vers van t nies
500 gram
/«gO
7 25
NU P=

7
S

n^

CO

Aanbiedingenf,eldii;l i ' i 2 7 f e b ' i L -S£

ï

Pi
Corned beef.
150 gram.
gram. ^SQ^^'"
150

217 NÜJL;

Echt Waar Voor Je Geld

vl

^M-SIN MEI^ll

'

•Wij;bieden U'nu de-mogelijkheid órri uiiH18 gerechten
;Üv/ 3 FAVORIETE GEREQHTENste'kiezen - ; •:• - ~ . " ' •

li^iiif^-i.ö^il^^^l^-

ƒ :31,50
ƒ

Restaurantprijs
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

BABI PANGANG A LA HONG KONG

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)

BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte s3us,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure saus, een bekend
CANTONEES gerecht)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst!'
l p.v, witte njst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met mtoboen of
Chlrtos* bami
t

KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)

10

KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11

YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegnlde kipsaté met pindasaus)

oxtra

's maandags gesloten

VAN SCHAIK MAKELAAR O.G.

is een nieuwe, dynamische en ambitieuze makelaardij
met veel vakkennis 'in huis', gevestigd in Zandvoort en
opererend m de regio Zuid Kennemerland
TE KOOP IN ZANDVOORT

Brederodestraat 40 - Halfvrijstaand woonhuis. 7
slaapkamers, voor- en achtertuin
Vraagprijs f 269.000,-.
Hogeweg 11 - Tussenwonmg, 6 slaapkamers, vooren achtertuin, geschikt voor zomerverhuur
Vraagprijs f 275.000,-.
Marisstraat 58 - Woonhuis met voor- en achtertuin,
3 slaapkamers, zolderk. Vraagprijs f 295.000,-.
Kostverlorenstraat 106 - Halfyrijst. woonhuis, 6
slaapk., zolderk., voor- en achtertuin, dubbele garage.
Vraagprijs f 295.000,-.
Hogeweg 9 - Tussenwoning, 4 slaapkamers, souterrain met 2 slaapkamers, voor- en achtertuin, geschikt'
voor zomerverhuur. Vraagprijs f 345.000,-.
Dr C.A. Gerkestraat 72 - Vrijstaande villa, 4 slaapkamers, zoiderkamer, grote tuin rondom, garage.
Vraagprijs f 429.000,-.
Hogeweg 62/10 - 2-kamerflat
Vraagprijs f 118.000,-.
Swaluestraat 26c - 3 kamermaisonette Premie A
Vraagprijs! 159.000,-.

TE KOOP GEVRAAGD IN ZANDVOORT:
Voor klient woning met tuin ± f 150 000-

Chin. Indisch restaurant
'-ëijênJèverinig':! Vèml! deze'rt acivërtëhtie
j "•.

w-'-:-'•";>.:•. 'r

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door
. •

> kortinq gedurende de maand maart.

VAN

OPGELET!!!

Gevraagd

RUIM WOONHUIS
in Zandvoort-Zuid of omgeving
Wilhelminaweg met minimaal drie
slaapkamers.
Prijsindicatie C3. ƒ 250.000,-

Mak. o.g.

H. W. Coster b.v., 02507-15531.

Nu een kijkje nemen bïj'mzehuisooócfelijke elektrische apparaten, t.v!s,
radio's, cassettedecks, klokken eniwëftêrs loont zeker de moeite. Want
bij al deze apparaten kunt u rekenen op 10% korting. En natuurlijk de bekende
Hema-kwaliteit en garantie. Haast u wel, want deze aanbieding is geldig t/m £
zaterdag 27 februari 1988.
"

WILT U EEN WONING KOPEN?
WILT U UW WONING VERKOPEN?

Hattestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort Tel. 17897
"*=*
'?'%?ïw^K'-' l ^v

DE HARTENJAGERS
VAN DEZEWEEK

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

FA. GANSNER & CO.

Elke za. 20.00-03.00 uur volop gezelligheid
voor vrije ongebonden mensen met muziek,
dansen, hapjes en onze
DJ/Zanger/Entertainer!
Elke zo. 15.00-23.00 uur

MATINEE DINER DANSANT (17,50 p.p.)
Corr. kleding. V.a. 25 jaar.
DE MANEGE ZANDVOORT
Tel. 02507-16023

SCHAIK

Nog meer V Hartenjagers

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644

TE KOOP

NIEUW IN ZANDVOORT!

FOCUS

ervice

HALTESTRAAT 37

EVINRUDE
buitenboordmotor
17 PK
ƒ400,-

Tel. 16009.

DROGISTERIJ

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

Kinder-glanstrainingsIsoleerkan m wit met zwarte
pak m diverse modellen. Pol./
band. Inh. l liter. 16.75
acetaat Mt. 128-164.65.-en
V
nu 14.25
67.50.
V
nu 10.- goedkoper Fietspomp met naadloze buis
en met voetplank. 9.75
Set voor het binnenshuis
V
nu 8.75
opkweken van bijv. geraniums,
tomaten of kerstomaten. Incl. zaai- Kunststof wissellijsten met
grond, Fl-hybndenzaden en kasje.
witte, zwarte of goudkleurige lijst.
3.75 en 4.75
Ontspiegeld glas.
^
nu 75 et goedkoper 24x30 cm. 16.75 _ nu 13.25
30x40 cm. 21.75 _ nu 18.75
Nylon ritskoffer in zwart of
40x50 cm. 29.75 _ nu 24.25
marine.Met riemen. 70 cm 75-,
50x60 cm. 39.75 _ nu 34.75
75 cm 85-, 80 cm 95qp
nu 15.- goedkoper
Slubkatoen breigaren. Bol
over? Geld terug! 50 gram. 3.Latex pasta muurverf, mat
V
nu 2.50
voor wanden en plafonds. Zeer
goed dekkend.Voor 25-30 m2.
Damesslips, tanga's en
2V2 liter. 29.75
V
nu 25.25 bikinislips, 100% katoen.
Mt. 36-48.3.75
Speciale roller 4.25
V
nu 3 stuks 10.Schroevedraaiers van
chroomvanadium staal. O.a. kruiskop-, en bladschroevedraaier.
Vanaf 2.75
V
nu 50 et goedkoper

Elastische dames- en
herenslips m div. modellen.
Damesmt. 34-48. Herenmaat 4/8.
Vanaf 6.75
V
nu 1.- goedkoper

Gloeilampen met grote fitting,
mat. 15-60 Watt. 3 voor 2.30.
75-100 Watt. 3 voor 2.50
9
nu 6 stuks
naar keuze 4.-

Uni en gestreepte herensweatshirts. O.a. in grijs,
bordeaux en donkerblauw.

Wij zijn een KODAK EXPRESS-zaak geworden en drukken uw foto's zelf af. Zo
heeft u uw foto's in recordtijd in handen. Met Kodak achter ons leveren wij u service en kwaliteit.
* elk negatief wordt apart gecontroleerd
* mislukte foto's worden niet berekend
?v uw films blijven binnen onze zaak en kunnen niet zoek raken
* wij werken met Kodakpapier en chemicaliën
ifer nabestellingen ook na een uur klaar

fOTOFOCUS

1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort

Openingsaanbieding

KORTING
op ontwikkelen en afdrukken bij inlevering van
een volle kleurenfilm.
Deze aanbieding is geldig tot 31 maart 1988.

Joggingbroeken voor kinderen en volwassenen. 65/35% pol./
katoen. Mt. 128-152.26.75/27.75.
Mt.S t/m XL 32.75
V
nu 5.- goedkoper
Tennissokken met nngels,
80/20% katoen/polyamide. Div.
kleurkombmaties. Mt. 35/3843/46.4.25
9
nu 2 paar 2.25
Uni herensokken, 60/40%
scheerwol/polyamide.
Mt. 39/42-47/48.6.25
V
nu 5.25
Katoenen damessokjes in wit.
Of in kleur 85% katoen/15%
polyamide. Mt. 36/38-39/41.3.90
ff
nu 2 paar 6.25
Aanbiedingen geldig t/m 27 febr 1988

r
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nu 42.25 Echt WaarVoorJe Geld

!

/n n uur uw kleurenfilms
en afgedrukt.

Synthetisch kinderdekbed in
luxe geschenkverpakking.
100x135 cm. 39.75
V
nu 34.75

HEMA

Mt.46/48-54/56.49.75

v

Beha met kanten cups in wit of
ivoor. Mt. 70-85 B/C en 70/85 D.
16.75
V
nu 14.25

Bijverdienste!!
Wij zoeken wegens fors gestegen omzet een
ervaren

Hebt U
vandaag al
bon gebakken?

RIJWIELMONTEUR
(part-time)
die ons team op drukke momenten kan bijstaan.
Werktijden door uzelf te regelen. (Ook 's avonds
en/of weekend). Netto verdiensten ƒ15,- p/uur.

Rare vraag: een bon gebakken? Nee, echt niet. Wij geven
bij 500 gram rundvlees een „Bak-Bon" kado. Als u die opwarmt en de rode ,,K" zwelt op, hebt u recht op een
KADO-BON van f 10,-! MAAR DE KEURSLAGER
BIEDT MEER ...

TAXI/RJWIEL CENTRALE
ZANDVOORT B.V.
Grote Krocht 18. Tel. 12600

Kant en klare

magere
Runderlapjes
in pepersaus
500 gr.

8,45

Zigeuner
Carré
Ca. 15 min.
zachtjes braden

Berliner
Leverworst

100 gram

100 gram

1,85

1,25

KEURSLAGER

W. KONING
Schoolstraat 3
Zandvoort

KUNSTSTOFRAMEN j
1

5c.
:

ii

deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien
p
K*=^BIUEMDbcKau;v

- - -•--
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S\^
Showroom:
R. Visserstraat 47 A
Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

IEL. 023-379661
zend onderstaande bon ingevuld naar:
POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLE VI
Stuur mij vrijblijvende informatie:

n

Naam:

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

L

j
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
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Los nummer ƒ1,-
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Oplage: 4500

Echtpaar Machielsen *bedolven' onder geschenken

Zandvoorters massaal in de
voor burgemeesters-echtpaar
ZANDVOORT - Meer dan driehonderd Zandvoorters kwamen vrijdagmiddag naar het Raadhuis, om afscheid te nemen
van het burgemeestersechtpaar Machielsen. Ruim twee-en-een-half uur duurde de receptie, waar 'wachttijden' van een
half uur, om het echtpaar de hand te kunnen drukken, geen
uitzondering vormden.

• Honderden Zandvoorters, zoals hier de leden van De Wurf, namen vrijdag afscheid van het echtpaar Machielsen.
Foto: Bram Stijnen

Bibliotheek informeert
over Open Universiteit
ZANDVOORT - Op de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg ligt deze maand informatie-materiaal ter inzage
over de studiemogelijkheden aan de Open Universiteit. ledereen vanaf achtien jaar met voorkennis op havo/vwo-ni-1
veau kan op deze universiteit een studie volgen.

Behalve via het informatie-materiaal kan men ook meer
inlichtingen krijgen op een informatie-avond in de bïbliotheek, die gepland is op maandag
28 maart. Een consulent van het
studiecentrum uit Amsterdam
zal dan toelichting geven en vragen beantwoorden. Bij de bibliotheek kan men zich voor deze
avond opgeven.
De Open Universiteit verzorgt
cursussen van 100 tot 200 uur op

het terrein van de rechtenwetenschappen, economische, bedrijfsen bestuurswetenschappen, de
natuur- en technische en de sociale en cultuurwetenschappen.
Daarnaast geeft de bibliotheek
ook een overzicht van wat zij zoal
in haar collectie heeft en welke
service zij biedt voor het verkrijgen van boeken uit andere eventueel ook universitaire - bibliotheken.
^mt'.M'aagrgE-y lïy^TaomvaBtPc.^ ^•"" partf- "-"*f PTT*"

Zeereep-kampeerders zijn
druk bezig met verhuizing
ZANDVOORT - Maandag
zijn kampeerders van De Zeereep begonnen met de verhuizing van hun stacaravans.
Deze worden verplaatst van
het Roggeveld naar camping
De Branding, waar zij een definitieve standplaats krijgen.
Over ongeveer twee weken is
de verhuizing voltooid.

gen van de provincie. De provincie
heeft echter geen bezwaar tegen
plaatsing op De Branding, al moet
deze hiervoor met ongeveer tweeaderde uitgebreid worden, waartoe
men een groot stuk duinterrein
dient te egaliseren. De gemeente is
hier al enige dagen mee bezig. Deze
houding van de provincie heeft op
z'n zachtst gezegd wel enige bevreemding opgewekt bij diverse inomdat de duinen nu (met
Het Roggeveld moest voor l maart gezetenen,
groter oppervlak) wel mochten
ontruimd zijn, zo had de voorzitter een
wijken.
van de afdeling Rechtspraak van de
VERVOLG OP PAGINA 7
Raad van State beslist, op aandrin-

Voor burgemeester, waarover gedurende zijn ambtstermijn erg verschillend werd gedacht binnen de
Zandvoortse bevolking, kon er nauwelijks een groter blijk van waardering zijn. Onder de bezoekers waren
alle geledingen van de plaatselijke
bevolking vertegenwoordigd en van
vrijwel alle verenigingen waren een
of meerdere personen van het bestuur aanwezig. Zowel van de culturele verenigingen als ook van de
andere, zoals de Zandvoortse Reddings Brigade en de plaatselijke ondernemers. Daarnaast waren ook
directieleden van het Beach Hotel
en Vendorado aanwezig.
Evenals vele anderen overhandigden zij het echtpaar een geschenk
'onder couvert'. De heer en me-

ZANDVOORT - In de loop
van 1988 zal een aanvang worden gemaakt met de aanleg
van het resterende baangedeelte van het circuit, de aanleg van sportvelden en de aanleg van effluentvijvers. Dit
deelt de gemeente mee in een
persbericht. Zodra een aanvang wordt gemaakt met deze
werkzaamheden, dient het resterende gedeelte van het binnenterrein te worden ontruimd.
Naar verwachting zal de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit
begin maart aanvangen met de reconstructie van het circuit. Deze
werkzaamheden bestaan uit het
verleggen van de Hugenholtzbocht,
het vergroten van het pitsterrein
nabij tunnel west en het herinrichten van het terreingedeelte nabij
het Scheivlak.
De gebruikers van de landjes, voor
zover bekend, nabij tunnel west en
bij het Scheivlak zijn reeds door de
gemeente aangeschreven om de
zonder vergunning gebouwde of geplaatste bouwwerken te verwij deren en het terrein te ontruimen. De
onbekende telers die op dezelfde locaties een landje hebben, tracht

men middels het persbericht in kennis te stellen van de voorgenomen
ontruiming.
Kennelijk heeft een aantal tuinders al zijn medewerking toegezegd,
want volgens de gemeente heeft
men gevraagd, een locatie aan te
wijzen waar de 'afgebroken materialen' gestort kunnen worden, zodat
de dienst van publieke werken deze
kan afvoeren. Hiervoor is een perceel aangewezen, ongeveer vijftig
meter ten oosten van tunnel west,
plus een terrein ten zuiden van de
zogenaamde Rob Slotemaker bocht.
De dienst is van plan deze locaties
nader te markeren en zorg te dragen
voor het verwijderen van het afval
en sloophout.
Sommige tuinders hebben al
vroegtijdig afscheid moeten nemen
van hun landje. Zij zijn min of meer
al van hun tuinen verdreven, doordat deze volkomen zijn ondergelopen. Een alternatieve locatie voor
hen is niet voorhanden.
Tijdens de ledenvergadering van
de Partij van de Arbeid, die dinsdagavond werd gehouden, pleitte raadslid Pim Kuyken er nog voor, geen
daadwerkelijke stappen te ondernemen ten behoeve van de reconstructie van het circuit, zolang de benodigde ontgrondingsvergunningen
VERVOLG OP PAGINA 7

ADVERTENTIE

ENORME UITVERKOOP!
van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats

1 BETALEN
Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.

DE LEERSHOP

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

17166
Waterstanden
WATERSTANDEN
Datum

3 mrt
4 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
8 mrt
9 mrt
10 mrt
11 mrt

HW
- - 1547
0409 00.52 16.17
0437 0018 16.48
05.05 0049 1717
0534 01.22 17.47
0603 0150 18.17
0634 0216 1852
07 10 02 45 1934

LW
11.47
12.01
12.25
12.59
13 33
14.03
1431
1501
07.52 0324 2028 1542

HW
03 40

LW

Maanstanden vrijdag 11 mrt

LK 11 56 uur
Doodtij 13 mrt 2339 uur

NAP + 43 CM

De grondwerkzaamheden waren
vorige week gereed en met de eerste
paal die dinsdagmiddag om drie uur
door Van der Moolen in de grond
werd gedreven, werd een officieel
tintje gegeven aan de start van het
project. Dit bevat achtien 'non-profit' huurwoningen en zesentwintig
premie-A koopwoningen. Aangezien het Rijk geen voorschotten
meer geeft, is bij een geldschieter uit
de provincie Zeeland een lening afgesloten om een en ander te kunnen
financieren.
Van de achtien huurwoningen
worden er drie ingericht voor minder-validen. Zij worden specifiek

om de bijeenkomst in goede banen te
leiden. De belangstelling voor het
afscheid van de burgemeester was
zo groot, dat zich een lange rij wachtenden vormde en men er wel een
half uur voor over moest hebben om
het echtpaar de hand te kunnen
drukken
In de dagen vóór deze hulde, had
de burgemeester al afscheid geno
men van de gemeenteraad en de politie. Zo ook woensdag van de ambtenaren. Ter gelegenheid hiervan had
een ambtenarencomité, bestaande
uit de heren Van Delft, Wester en
Wertheim, geld ingezameld voor een
opmerkelijke verrassing. Daardoor
kon men tijdens het afscheid tussen
burgemeester en ambtenaren, vonge week woensdag, een vliegtuig in
de lucht waarnemen, met de sleeptekst 'Burgemeester het ga U goed'
Wie de nieuwe burgemeester zal
worden, is nog onbekend, maar dit
wordt waarschijnlijk bekend gemaakt in de Staatscourant van 15
maart.

"i

' ® De softbalafdeürig van
, TZB mag zich sinds haar
korte bestaan in een steeds
' groeiende
belangstelling
' verheugen.
Pag. 5
;; © De duikbeurs die afgelof
pen twee weekenden in
,; Dolfirama en PaEace Hotel
\ werd gehouden, brak alle
j* records.
Pag. 7
^
i, o Sociëteit Duysterghast
ij heeft dit weekend een ge| denkbeeld ter ere van Jan
i, Schuurman onthuld. Pag. 7

Haarlem, tel. 023-270850

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

• De stormachtige zee liet deze week een oplegger op strand achter, afkomstig van de Zweedse veerboot Vinca
Gorthon.

aangepast aan de toekomstige bewoner, wat bijvoorbeeld tot uiting
komt in de hoogte van het aanrecht
of de inrichting van de badkamer.
De Gemeenschappelijk Medische
Dienst is hierbij financieel betrokken. Verder komen er vier vierkamerwoningen en elf driekamerwoningen.
De zesentwintig premie-A woningen worden via makelaar Cense te
koop aangeboden aan EMM-leden,
wat de doorstroming bevordert en
waardoor er dus weer een aantal

huurwoningen leegkomt. De bouw
is naar verwachting over ongeveer
een jaar gereed.
Na de officiële handeling herinnerde Van der Moolen aan de problemen die aan de bouw vooraf waren gegaan, waardoor deze pas later
kon starten dan die van de nabij
gelegen Slokkerwoningen. Omdat
de locatie ten aanzien van het circuit nét binnen de geluidshindergrens lag, kon er niet gebouwd worden. Maar gezien de geplande aanpassingen van het circuit, naar

Foto: Bram Stijnen

Woeste zee laat oplegger
ZANDVOORT - De badplaats is deze week weer gebukt gegaan onder een flink
zware storm, maar veel schade
heeft deze niet berokkend, al
werd wel de plaatselijke politie
materieel getroffen. De Zandvoorters lijken door hun langdurige ervaring afdoende met
het natuurgeweld om te kunnen gaan om afgerukte daken
en andere grote schades te
voorkomen. Wél leverde de
storm twee opmerkelijke vondsten op het strand op, echter
wat te zwaar voor strandjutters: een container en een oplegger.

De container werd maandagmiddag rond 15.00 uur ontdekt op het
naaktstrand, maar tot het ter perse
gaan van deze krant bleef de afkomst van dit meters lange voorwerp een raadsel. De container is
weer eens een duidelijk bewijs van
de kracht van het natuurgeweld,
want het gewicht van het gevaarte
kan makkelijk enkele duizenden kilo's bedragen, al blijft een juiste
schatting moeilijk omdat de inhoud
nog onbekend is.
De politie nam met een jeep poolshoogte, maar kwam in haar ijver
vast te zitten in het zand. Blijkbaar
lag aan de barre omstandigheden,
zoals hoogwater en dus alleen nog
rul zand om in te rijden, want ook
een te hulp geschoten shovel van de
firma Nelis raakte vast. De politiejeep kwam echter op eigen kracht
weer los maar men moest in ver-

EMM bouwt huur- en koopwoningen
ZANDVOORT - De laatste
jaren komen er in Zandvoort
regelmatig nieuwbouwwoningen bij. Zo is vorige week in
opdracht van woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht een begin gemaakt met
de bouw van de achtien huuren zesentwintig
premie-A
koopwoningen van het plan
'Karel Doorman' aan de Dr.
Mezgerstraat. Gekleed in oliejas en met een helm op het
hoofd sloeg voorzitter A.J. van
der Moolen de officiële eerste
paal.

® De NMB maakte onlangs
een sympathiek gebaar
' naar
de
Bomschuiten
; Bouwclub.
Pag. 3
« Voor de vacature van
^ gemeentesecretaris hebben zich al meer dan vijftig
gegadigden gemeld.Pag. 3
;

Binnenterrein circuit moet
spoedig ontruimd worden

NU 2 HALEN ,

• De eerste stacaravans van De Zeereep gingen maandag over naar De
Foto: Berlott
Branding.

vrouw Machielsen konden overladen met cadeau's het Raadhuis verlaten om zich naar de nieuwe wonmg in Culemborg te begeven. Onder de presentjes bevond zich natuurlijk ook een pop, gestoken m de
echte Zandvoortse klederdracht,
een geschenk van Folklore-vereniging De Wurf. Een van de vele andere bijzondere cadeaus was een ingelijst, origineel oud exemplaar van
het Zandvoorts volkslied, aangeboden door het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Mannenkoor.
De receptie vond plaats in een gezellige sfeer en hapjes en drankjes
werden in ruime mate aangedragen
door de acht extra personeelsleden,
die er hun handen vol aan hadden

eo

aanleiding waarvan de provincie
ook geen bezwaar meer had tegen de
bouw van het Vendoradopark, kon
uiteindelijk toch aan de woningen
begonnen worden.
De achtien huurwoningen worden in flatvorm gebouwd. In verband met het stedebouwkundig
plan van de gemeente Zandvoort
moest men wel voor deze bouwvorm
kiezen. Van der Moolen sprak echter zijn hoop uit, dat dit het laatste
nieuwe flatgebouw in Zandvoort
zou worden.

band met een lekke band wél een
reserveband van de Zandvoortse
Reddingsbrigade lenen om weer
thuis te kunnen komen. Vervolgens
kon met vereende krachten ook de
shovel los getrokken worden.
Bij Bad Zuid werd een dag later,
dinsdagochtend vroeg, een 'oplegger' aangetroffen, afkomstig van de
Zweedse veerboot Vinca Gorthon,
die zondag ten noord-westen van
Den Helder in moeilijkheden kwam
en later ongeveer ter hoogte van het
Noordhollandse Petten verging De
oplegger, die door de zee op zijn kam
op het strand was gedeponeerd,
werd normaal gesproken gebruikt
voor het transport van grondstoffen'
voor de papier-industrie, aldus politie-woordvoerder Bruntink. De
tank was nu echter, met uitzondering van een klein laagje papierpulp, leeg. De wagen, die wettelijk
onder het beheer is gekomen van de
'Strandvonder' (in Zandvoort net
als in de meeste andere gemeenten
de burgemeester), zou een dezer dagen door de Dienst Publieke Werken van de gemeente van het strand
verwijderd worden. Daarna zal Algemene Zaken contact proberen te
zoeken met de eigenaar.
De stormschade m het dorp viel
mee, aldus Bruntink. "Blijkbaar zit
tegenwoordig alles goed vast m
Zandvoort", was zijn conclusie.
Twee uitzonderingen konden echter
wel vermeld worden. Maandagmiddag moest de politie de verbindingsweg tussen het Schuitengat en de
Jac. van Heemskerckstraat afsluiten, omdat er delen van het dak van
het dolfirama plus lichtkoepels de
straat op werden geblazen, terwijl
van het dak van Bouwes Palace tegelwerk naar beneden kwam. In
verband hiermee is de brandweer
gewaarschuwd. Deze heeft met de
bedrijfsleiding afgesproken, dat een
aannemer zo snel mogelijk maatregelen zal treffen, om dit in de toekomst te voorkomen.

De ijverige agenten, die voor dit
soort omstandigheden altijd helmen
bij zich hebben, wachtte echter pen
onaangename verrassing, toen zij
weer bij hun auto terugkeerden Z\i
dachten het voertuig op een veiligeplaats achtergelaten te hebben
maar dat was kennelijk niet hele
maal zo De achterruit bleek te zijn
getroffen en doorboord door een
lichtkoepel.
Verder zorgde de opgezweepte ze'
weer voor de nodige strandafslag 11
Bloemendaal, wat vooral een bedrei
ging vormt voor de strandpost vai.
de Bloemendaalse reddingsbrigade
Met deze gemeente is zelfs een ram
penplan opgesteld voor de ontrui
ming van de post, indien de onder
liggende bunker verzakt. Tegen cuafkalving wordt in afwachting van
een rapport van de provincie no::
niets ondernomen. Bovendien voel
de Rijksoverheid zich ondanks aai.
dringen van Bloemendaal, not,
steeds met geroepen om fmancibU
steun te verlenen.
ADVERTENTIE

CORTINA
MODES
17 MAART

MODESHOW
IN REST QUEENIE
Reserveringen
a 35,- p p. incl. diner
'bij

CORTINA MODES
Tel 14828

«*W'Slsf^i^
[a*

dahfnn TIOOO'

NOORDGEVEL

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEEl

NAAM
ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

GIRO/BANKNR
TELEFOON
IK BETAAL PER MAAND D ƒ3,95'. PER KWARTAAL D / 12,90
PER HALF JAAR D ƒ23,70, PER JAAR D ƒ 43.75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
" een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling
In open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu de abonnementenafdellng 020-562.3066.
De noordgevel van de flat aan de Dr. Mezgerstraat, die achtien huurwoningen herbergt.

710371"017003"

vl
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FAMILIEBERICHTEN

SLAGERIJ
ARBOUW

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Zeer geschokt geven wij kennis van het plotselinge overlijden van de heer

DAG

uitvaartverzorging
kennemerland

G. J. Sytsema
voorzitter van het bestuur van de stichtingen
Huis in de Duinen en Huis in het Kostverloren.
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurder.
Het bestuur en de directie
van Huis in de Duinen en Huis in het
Kostverloren.
Zand voort, 26 februari 1988

WEEKEND REKLAME

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

OPLEIDING VOOH VOLWASSENEN

MEAO VAKKEN
middelbaar economisch en administratief onderwijs

Snackbar Big Mouse
en
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden, tengevolge van een tragisch ongeval van de
heer

IJssalon Pico bello

G. J. Sytsema

MEDEWERKERS M/V

voorzitter van het bestuur van onze tehuizen.
Bewoners en medewerkenden van
het Huis in de Duinen en het Huis in
het Kostverloren.
Zand voort, 26 februari 1988.

In plaats van kaarten
De vele bewijzen van vriendschap en medeleven na het
overlijden van mijn lieve dochter, onze zuster, schoonzuster, tante en vriendin

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

AVOND

7.25
1/2 pond
BIEFSTUK
l"
l ons
LEVERKAAS
185
l ons
CORNEDBEEF
2.25
11/2 ons
HAM
l ons
FRICANDEAU
l?5
195
1/2 pond
LEVERWORST
Gegarandeerd rundvlees zonder verboden hormonen.

vragen nette en serieuze

OSIO SOUND SHOP

voor het komende seizoen
Tel. 13737 of 12452

v.h. de Yoko-Shop

Eén-, twee- en driejarig beroepsgericht onderwijs.

OSIO SOUND SHOP
v./i. de YOKO-SHOP

Corn. Slegersstraat 2
Geopend ma. t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
zat. 10.00-17.00 uur

CORN. S L E G E R S S T R A A T 2

Nu ook autoradio van OSIO

Margriet Koning

Geopend ma. t/m vrijdag 10.00-1 8.00 uur, zat. 10.00-1 7.00 uur

Aktie v.d. maand 10% korting op alle Autoradio's.

op de leeftijd van 22 jaar, hebben ons zeer getroffen.
Al de uitingen van deelneming, de bloemen, persoonlijk
schrijven en uw aanwezigheid bij de begrafenis waren
voor ons een grote troost. Onze oprechte dank.
C. Koning-van Duijn
Gerard en Ans
Gerard Jr., Mireille
Kees en Liesbeth
Sjoerd, Marjolein
Jan en Corrie
Jan Jr., Kees
André en Miep
Henk
Margriet wij zullen je nooit vergeten.

Aktie van de maand

Stereosets: Hinari, goede kwaliteit vanaf

ALLE C.D.-PLAATJES
20% KORTING

599,-

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele
blijken van belangstelling na het overlijden van mijn
man
L. Draijer
M. J. F. Drayer-Duker
Zandvoort l maart 1988

ADVERTENTIES

Oproep
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

NIEUW
I.T.T. kleurentelevisie

1499,
549,

51 cm, 40 kan. met Teletext, afstandsbediening
Van 1699,- voor

Sharp c.d.-speler
van 698," voor

FA. GANSNER & CO.

PHIL VAN SCHAIK
Hartelijk bedankt voor uw
onwijze goede service bij
de aankoop van het nieuwe
huis.

vraagt

Flinke hulp
voor de morgenuren

Voor Telegraaf Zandvoort

Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BEZORGERS
gevraagd

Per l moorf 1988 is de leiding van het
LADBROKE KANTOOR TE ZANDVOORT in handen van

* **
A.s. zondag feestelijke
opening.
* **

W/; zi/'n c/oge/i/fes geopend v. a. 12.00 uur.

v. kleine wijken të uur per dag.
Verdienste ± ƒ 80,- p.w.
Aanmelden tussen 18.00-20.00 uur.
Tel. 02507-18375 of 's morgens
023-315515.

Om te smullen deze week de echte
Oostenrijkse mini-sochertaartjes
Bij uw warme bakker

Bakkerij E. Paap

Graag fof ziens in onze zaak Kerkstraat 8
* * *

Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

Afz. Lancaster Golf

AFSCHEID
Vrijdag 8 juli a.s. neemt de
afscheid als

direkteur van de
W. Gertenbachmavo.

gemeente hciarlcm
OPEN DAG
Openbaar Middelbaar Economisch en
Administratief Onderwijs van de
gemeente Haarlem
__
Mr. Joh. Enschedéschool voor MEAO
te Haarlem
volledig dagonderwijs
Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171
Eén- en tweejarige opleidingen voor
HAVO-gediplomeerden; driejarige opleiding
voor MAVO en LBO gediplomeerden
Richtingen:
- bednjfsadministratief
- commercieel
- bestuurlijk
- secretariaat
- logistiek (nieuw)
- vrij
Decanen R.J. Rood en F. Rulkens.
Tweejarige opleiding bij de afdeling KMBO
(Volletijds Kort Middelbaar Beroepsonderwijs).
Keuze uit administratie en secretariaat.
Coördinator C. Tjaden.
OPEN DAG voor beide afdelingen
WOENSDAG 9 MAART 1988
van 15.00-17.00 uur 's middags en van
19.00-21.00 uur 's avonds.
Folder en inschrijfbiljet ook telefonisch
verkrijgbaar.

WONINGBOUWVERENIGING
VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR MAART 1988
1.De flatwoning
KEESOMSTRAAT 97
Huur ƒ 522,84 per maand
2. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 243
Huur ƒ 636,06 per maand
3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 423
Huur ƒ 663,69 per maand
-

de drie bovenstaande flatwoningen bestaan alle uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen
Belangstellenden leden dienen uiterlijk dinsdag 8 maart a.s. schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere
woningen, kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen
in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in
de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. het
bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst
op vrijdag 11-3-88 a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

heer W. K. Nijboer

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Oud-leerlingen, die willen reageren, kunnen voor
nadere informatie de school bellen (0250713782).
Zij, die een bijdrage willen leveren aan een afscheidscadeau kunnen een bedrag overmaken
op bankrek. no. 84.74.02.118, Nutsspaarbank
Zandvoort o.v.v. afscheid Nijboer.

Uiteraard hebben wij nog veel
meer. Kom eens langs, de koffie
staat klaar.

Hotel Het Oude Pesthuis

(Niet beneden 18 jaar), v.a. 1 april a.s.
Int.: mevr. v.d. Werff, Haltestraat 60,
Zandvoort, tel. 16162.

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

RALF J. PETERS
MAKELAAR

Gemeentelijke Dag- en AvondMEAO voor Volwassenen.
Jacobstraat 2, 2011 WIJ Haarlem,
tel. 023-3151)36

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NAQHT bereikbaar

PEDICÜRE

THE COSY
COTTON
BAND

Tel. 19632

VRIJDAG 4 MAART
AANVANG
21.00 UUR

Gediplomeerde

Tel. 02507-13278

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

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In
-

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

RUILRUBRIEK MAART 1988
1. Aangeboden:
2-kamerwoning (in centrum)
ROZENOBELSTRAAT
Huur ƒ 353,15 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning, liefst niet in Nieuw Noord.

KUNSTSTOF

2. Aangeboden:

MI
ui

Met nieuw
profiel
20% goedkoper

' WOb
r iran den JDrink B.V.
Showroom: Tolweg 18A, 2042 EL Zandvoort, tel. 02507-19120

4-kamer duplex-woning
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT
Huur ƒ 588,34 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging
geïsoleerde woning.
Gevraagd:
3-kamer eengezinswoning of benedenwoning, niet in Nieuw Noord.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
wpningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maend.

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 3 MAART 1988

'De jongen in de bus' werd adembenemende
voorstelling voor
Plesmanschool
ZANDVOORT - Toen de
kinderen in de bus zaten, allemaal in een witte jas, keurig
dichtgeknoopt en te lange
mouwen omgeslagen, precies
zoals Wichard gezegd had,
ging de deur dicht en niemand
mocht er meer in. Ook de fotograaf niet. Wichard had het
verboden en de mooie blauwe
bus die hij van z'n moeder had
gekregen toen hij twaalf werd
en waarin hij nu al twintig
jaar woont, is van hém en hij is
dus de baas. Wichard heet eigenlijk Richard, maar dat kan
hij niet zeggen want Wichard
is gek.

(na een inleiding in de school) een
grote bus voor de schoolpoort Het is
een door Suzannae van Lohuizen
voortreffelijk geschreven toneelstuk, schitterend gespeeld door
Bram Kwekkeboom, Winie Froeling
en Melline Mollerus, in de rollen
van Wichard, Karolien en de moeder. Daags tevoren voerde Wederzijds voor de groepen één tot en met
vier 'De wals van de man die weinig
wist', van Paulinc Mol, ten tonele.
Eén van de spelers was oud-leerling
en plaatsgenoot Michiel Drommel,
door wie het contact tot stand was
gekomen.

Wichards vader is een hele hoge
minister in Den Haag, zo vertelt hij
zelf in het toneelstuk Maar hij is
ook piloot, dierenarts en kapitein op
een hele grote boot. Maar de moeder
Wichard is de hoofdpersoon uit van Wichard zal hem wel vermoord
'De jongen in de bus', een adembe- hebben, zoals ze ook zijn poes Peer
nemend stuk van 'Wederzijds', vermoord heeft. Misschien komt
theater voor het basisonderwijs, vo- Peer op een goede dag terug en daarnge week donderdag in twee voor- om moet Karolien, die voor Wichard
stellingen opgevoerd voor de oudere zorgt en eveneens m de bus woont,
leerlingen van de Dr. Albert Ples- iedere keer als ze boodschappen doet
manschool. Plaats van handeling: ook een pak melk meenemen. Er

staan wel dertig pakken m de koelkast, want Wichard en Karolien
houden met van melk.

Wegsturen
Wat Wichard wél lekker vindt, is
chocoladepasta en die snoept hij zó
slordig, dat z'n kleren en gezicht helemaal onder zitten En dan komt
z'n moeder die hem een pats m zijn
gezicht geeft, waardoor haar hand
helemaal vies wordt zodat zij tegen
hem gaat schreeuwen. Wichard is
doodsbang en vlucht in paniek
langs de wand van de bus naar het
plafond, waar hij als een aapje blijft
hangen. ledere keer komt z'n moeder weer terug. Karolien ziet haar
niet. 'Laat haar dan weggaan ', zegt
ze tegen Wichard. 'Ik kan het niet,
jij wel? Dat weet je toch. Ze zit in
jouw hoofd. Stuur haar weg!'.
Nu drama (spel en beweging) tot
de verplichte vakken in het basisonderwijs is gaan behoren, voorziet
Wederzijds duidelijk in een behoefte In de afgelopen vijf jaar werden
door de theatergroep tien grotere en
kleinere producties vervaardigd,
met als uitgangspunt het streven
naar een zo gevarieerd mogelijk

aanbod van theater-op-school. Teneinde de artistieke ontwikkeling
binnen het florerende gezelschap
gaande te houden, heeft Wederzijds
zich verzekerd van de structuele
medewerking van de reeds genoemde jeugdtheater-auteurs
Pauline
Mol en Suzanne van Lohuizen.
Van beide schrijfsters zal pernament een stuk op het repertoire van
Wederzijds staan, terwijl een aantal
samenwerkingsprojecten op touw
gezet wordt met instellingen die
zich vanuit verschillende disciplines bezighouden met 'Kind en
Kunst', zoals het Noordhollands
Phüharmonisch Orkest, het Tropenmuseum Junior en de Theaterschool, de afdelingen regie, toneel en
kleinkunst. De groep stelt prijs op
een goed contact tussen spelers en
publiek en tracht dit te bereiken
door bij alle voorstellingen lesmatenaal te verstrekken Bovendien komen de spelers na afloop in de klas
en wordt er wat nagepraat.
Uit de antwoorden op de door hen
gestelde vragen en de levendige discussie die vorige week naar aanleiding van 'De jongen in de bus' ontstond, bleek dat m ieder geval de

• Leerlingen van de Plesmanschool, gestoken in witte jasjes, betreden de DUS, waar 'Wichard' zijn spel zal vervolct
Foto tic-l

overgrote meerderheid van de 'doelgroep' het spel heeft kunnen bevatten. "Veel van wat in het brj^evoegde lesmateriaal werd aangedras-en,

kwam m du nabeschouwing met de
spelers al ter sprake", aldus n:e
vrouw Weidoma. directuct van (k
Dl Alben Plesmanschool "Het ye

neven is echter bclangiijk '41 ' c
om er de volgende week in de ..i
nou wat nader op m te sjaan '
C "E KRAAN MCi, '

Vrouwen Van Nu

aan de L. Duvidsstraat een IPT .
aanvang 14 00 uur Zi] wordt dn,u b.
geassisteei d door een arts en ten ;
siotherapeute
Aan de klachten is veel te do'-"
waardooi ook de gevolgen veinii
dei en De wijze van behandelen pit
alleilei hulpstukken die men d i,
naast kan gebruiken, komen chn
dag uitgebreid ter sprake Behnl- f
de leden (met kaart toegang g i a t i ^ i
zijn ook andere belangstellende
van harte welkom Voor hen b>
draagt de entreeprijs /2.50.
Dinsdag 22 maart houden de hei '
en mevrouw J de Ruiter een lezm<
met cüa'fa over West Afnka Ook ciii
vindt plaats m het Gemeenschap-huis en begint om 14 00 uur

Orthopedisch-ckirurg hield interessante lezing in Gezondheidscentruyn

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 5/6 mrt. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
15600/15091.

G.J.J.

tel

320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen: Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355,
GemeenschapsFlieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. WETSWINKEL:
huis L. Davidsstraat. Eerste en der1249.9.
de woensdag van de maand van
TANDARTS: Hiervoor de eigen 17.30-18.30 uur.
tandarts bellen.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
J.W. Neutel, tel. 13073
20.00 - 21.00 uur.
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

BRANDWEER: tel. 12000.

KERKDIENSTEN
Weekend 5/6 maart
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor, Voorjaars-zendingskollekte
Kindernevendienst en crèche

Zandvoorts
S\Sieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharing
Kantoor Gasthuisplem
12 Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u ,
dinsdag 10 13 en 14-16
u , woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u . vrijdag 9 12 u
Advertentievetkoop: Stationsstraat 70 1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PC AD V
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 - 12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechel Dick piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
23,70 per half jaar. ƒ 43,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 •
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Vereniging
van Huisvrouwen

ZANDVOORT - Minstens
ééenvijftig kandidaten hebben
zich gemeld voor de functie
van gemeentesecretaris, en
naar verwachting zullen er nog
wel meer sollicitaties binnenkomen. Dit deelde wethouder
Aukema dinsdagavond mee op
orgel een openbare ledenvergadering van de Partij van de Arbeid.

BURGERLIJKE STAND
Periode:
23 - 29 februari 1988
Ondertrouwd:
Haak, Gerard Hendrik en Sietses,
Marion Margriet
Wijngaard, Robert en Balledux,
Olga
Gehuwd:
Faber, Hans Peter en Drommel,
Imca Chnstina
Geboren:
Kim, dochter van : Duivenvoorden,
Johannes Bernardus en Paap, Karin
Linda, dochter van : Van Nes, Erik
Andreas Martinus Maria en Biel,
Hermina
Elisabeth Maria, dochter van :
Schouten, Johannes Maria en
Beekhoven, Saskia Margriet
Dana, dochter van : Teengs, Sander
en Duchhart, Alida Yvonne
Linda Stéphanie, dochter van :
Jongbloed, Christiaan Cornelis Mario en Barlag, Marie Louise
Overleden:
Matthes, Hendrik Johan Rudolph,
oud 83 jaar
Heeres, Hendrik Arie, oud 76 jaar
Everts geb. Wouters, Maria Catharina Helena

Raadsvergadering
ZANDVOORT - Vanavonc
zal de raadsvergadering, dv
vorige week dinsdag werd ai
gebroken in verband met hè
afscheid van burgemeester
Machielsen, worden vervolgd
De vergadering is als gebrui
kelijk in de Raadszaal en begint om 20.00 uur.

Eénenvijftig sollicitanten voor
vacature gemeente-secretaris

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Zondag: Mevr. J. Brostróm-Bruin,
Roelofarendsveen
Dinsdag 8 mrt.: 19.30 uur Oekumenische Gebedsdienst in Gereformeerde Kerk
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur. E.V. met
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V.

Veiomging Vrouwen Van Nu or
gamseert volgende week donder das;.
10 maart, een lezing met dia's over
de Deltawerken, welke gehouden
wordt door mevrouw Kirschbaum
Men verwacht een grote belangstel
Img voor deze lezing, waarbij ook
donateurs van harte welkom zi]n
Aanvang 14.00 uur in het Gemeen
schapshuis.
Zaterdag 12 maart brengt men
een bezoekje aan het bednjlsmu
seum van de NZH Hiervoor verza
melen om 11 40 uur bij de halte van
bus 80, m de Louis Davidsstraat, of
om 12 15 uur bij de Remise aan de
Leidsevaart te Haarlem

therapie. Sinds enkele jaren behoeft langrijk dus voor sportbeoefenaars,
er nauwelijks meer te worden geope- die zich daarvoor wel een revahdareerd en kan hernia worden 'wegge- tietijd van anderhalf jaar plus een
spoten'. Uiteraard veel minder in- bedrag van ƒ 5 000.- moeten getroosgrijpend, terwijl bovendien geen se- ten. Het voordeel van de gecemencundaire verklevingen kunnen op- teerde heup is een minder pijnlijke
ingreep, korte herstelperiode en
treden.
Een ander interessant onderwerp aanzienlijk lagere kosten (ƒ 1.800 -).
was de arthroscopische chirurgie, Bij beide methodes is vervanging
en voor velen was het verrassend te mogelijk
Er was voor deze lezing opvallend
horen dat in sommige gevallen een
kniegewricht via het befaamde 'kij- veel belangstelling en onder de aan
De aan het ziekenhuis St. Joan- kertje' geopereerd kan worden. We wezigen bevonden zich tal van oudnes de Deo verbonden orthopedisch- kregen de indruk dat de arts bij ope- -patienten en, afgaande op de na
-chirurg, die op uitnodiging van de raties de voorkeur geeft aan een al- afloop gestelde vragen, ongetwijfeld
Kruisvereniging Zandvoort en de gehele narcose in plaats van een ook een paar toekomstige. De heer
Stichting
Gezondheidscentrum ruggeprik. Of beter gezegd aan een Van den Oever, secretaris van de
Gezondheidscentrum
Zandvoort een lezing hield over zijn combinatie van beide, waardoor een Stichting
Podotherapie heeft alles te maken
beroep, vertelde hoe de orthopedie is bloedverlies van ongeveer anderhal- Zandvoort, vertolkte aan het slot met het behandelen van voetklach
geëvolueerd en toegespitst op het ve liter wordt teruggebracht tot van de avond de dank van de aanwe- ten, die problemen kunnen veroorbewegingsapparaat. De tweehon- tweehonderd cc.
zigen en merkte op dat de eerstvol- zaken aan bijvoorbeeld knieën, heuderd orthopedisch-chirurgen die
Het lag voor de hand dat aan het gende informatie-avond zal aan- pen en wervelkolom. Op verzoek van
Nederland rijk is, zijn dan ook al euvel van een versleten heup ook sluiten op de lezing van Dr. van de Nederlandse Vereniging van
jaren bezig om vaste voet te krijgen maandagavond de nodige aandacht Tongerloo. Op 21 maart a.s. zal fy- Huisvrouwen houdt mevrouw G
op de E.H.B.O.-afdeling, waar werd besteed. Een videofilm liet zien siotherapeut Maarten Koper name- Slinger-Touw hierover op dinsdag 8
slachtoffers van verkeersongevallen hoe een heupprothese werd ge- lijk het onderwerp manuele thera- maart in het Gemeenschapshuls
doorgaans terechtkomen. Aan de plaatst, waarna dokter Van Tonger- p'ie behandelen.
hand van dia's besprak dokter Van loo uitleg gaf over de toe te passen
Tongerloo o.a. hernia en de moge- mogelijkheden. De cementloze heup
lijkheid van herstel door manuele geeft meer bewegingsvrijheid, be-

ZANDVOORT - Dokter Van
Tongerloo wond er onlangs in
het Gezondheidscentrum geen
doekjes om. "Patiënten met
rugklachten worden verwezen
naar een neuroloog of een reumatoloog, kortom ze worden
alle kanten uitgestuurd, maar
ze horen thuis bij een orthopedist".

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr. J.A. Montsma, (H.A.)
Kindernevendienst en crèche

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: ZondagsschoolTAXI: tel. 12600.
/bijbelgespreksgroepen
DIENSTENCENTRUM: Koningin- 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
neweB l, Zandvoort. Spreekuur op Overduin, H.A.
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overmaandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen duin
of na telefonische afspraak. Tel:
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN02507-19393
SCHAPSBOND
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar Iedere veertien dagen een samenen ouder is met ingang van 5 okto- komst op maandag 15.00 uur, tel:
ber weer van start gegaan. Om hier- 14878
van gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elsgeven bij Huis in de Duinen, tel. woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme13141, van 11.00-17.00 uur. De kos- destraat 37 te Haarlem.
ten bedragen ƒ1,50 per persoon per Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingeri: R. van Rongen, Van
rit binnen de gemeente.
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
STORINGSDIENST
GASBE- 023-244553.
DRIJF: tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPEHJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of

'Patiënten met rugklachten
in feite thuis bij een or

De huidige
gemeentesecretaris
verlaat per l april de gemeente Zandvoort, per welke datum hij wordt
aangesteld als directeur van de Provinciale VW in Drenthe. De keuze
van een nieuwe secretaris zal voorbereid worden door onder andere
het College van Burgemeester en
Wethouders en een ambtenarencommissie. 'Als het meezit', aldus
Aukema, is deze vacature per l augustus weer opgevuld.
Verder toonde het programma van
de vergadering, waaraan slechts een
vijftiental leden deelnam, een rijke
schakering aan onderwerpen. Zo onder andere de verkeerssituatie in de
Brugstraat en omgeving. Bestuurslid Lou Koper drong er bij de fractieleden op aan, te streven naar een
voorlopige voorziening, zolang er
nog geen definitieve plannen voor
deze omgeving zijn vastgelegd. Dit
vooral om parkeerexcessen tegen te
gaan. Verder verlangde hij dat er
'een vinger aan de pols wordt gehouden' ten aanzien van de woningen
aan de Pnnsesseweg, omdat de be-

H.I.K. en H.I.D.
verliezen hun
voorzitter
ZANDVOORT - Deze
week is plotseling de heer
G.J. Sytsema overleden,
voorzitter van de stichtingen Huis in de Duinen en
Huis in het Kostverloren.
'Wij verliezen in hem een
zeer gewaardeerd bestuurder', aldus bestuursleden
en directies van beide
stichtingen.
Sytsema, woonachtig in Den
Haag en sinds één jaar gepensioneerd, had al langere tijd zitting in beide besturen, maar
werd enige jaren geleden gekozen sis voorzitter. Daarnaast
zette hij zich - vooral voor de
ouderen - ook in op andere
plaatsen, onder andere als bestuurslid van de Nederlandse
Centrale Huisvesting Bejaarden. Hij stond dan ook bekend
als een sociaal erg bewogen
man.

woners hiervan al jaren in de onzekerheid leven, of hun huizen al dan
niet gesloopt worden.
Wat betreft de WV, stelde Kuyken voor, te zoeken naar de mogelijkheid om de oud-directeur weer
aan werk te helpen, 'een functie om
hem heen' te creëren. Dit voorstel
viel op het eerste gezicht in goede
aarde bij wethouder Aukema.
Ook de afdeling Sociale Zaken van
de gemeente kwam ter sprake. Vier
PvdA-leden zullen hieraan binnenkort extra aandacht aan gaan besteden. Meer hierover krijgen de leden
echter te horen tijdens de afdelmgsvergadering op 31 maart. Dan zal
ook het rapport van oud-gedeputeerde Den Knoop, over het reilen en
zeilen binnen de partij, ter sprake
komen.
Fractievoorzitter Ineke Wind was
om gezondheidsredenen afwezig tijdens de ledenvergadering. Zij moet
het wat rustiger aan doen en zal de
politiek dan ook enige tijd links laten liggen. Voor hoelang is echter
nog niet bekend.

Vandalen vernielen
beeldje bassisschool
ZANDVOORT - De Van
Heuven Goedhartschool is vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag bezocht door
vandalen. Hun poging tot inbraak mislukte, maar wel
werd een beeldje op de patio
vernield.
'Het was een vreemde maar vooral
erg droevige gewaarwording', zo omschrijft schooldirecteur Gerard van
de Laar de ontdekking van de vernieling. Het beeldje is vervaardigd
door Nel Klaaasen en werd kort na
de oplevering van de school, ongeveer tien jaar geleden, geplaatst op
de patio. Het 'meisje met doek' was
van haar sokkel geslagen, waarbij
de benen zijn afgebroken. Alleen de
voetjes bleven achter op de sokkel,
de rest van het zeventig centimeter
hoge beeldje werd tussen de struiken teruggevonden.
De vandalen zijn over het dak van
de school naar de patio gekropen en
hebben daar geprobeerd enkele deuren en ramen te forceren, aldus Van
der Laar, die deze 'brute baldadigheid' zeer betreurt. Vooral omdat de
inbrekers niet de 'sportiviteit' kónden opbrengen, te vertrekken, toen
bleek dat zij de school niet binnen
konden komen. Van hun pogingen
hiertoe getuigen de beschadigde
deuren en ramen.
De politie is op zoek naar de daders, waarbij men ook hoopt dat omwonenden aanwijzingen kunnen
geven. Gemeente-ambtenaren zijn
momenteel op zoek naar de - inmiddels verhuisde - kunstenares, in de
hoop dat de schade hersteld kan
worden.

ZANDVOORT - De NMB
bank aan de Passage heeft
een vriendelijk gebaar gemaakt naar de Bomschuiten Bouwclub, door aan
deze vereniging een kleine
expositieruimte beschikbaar te stellen. Men wil
hiermee voorkomen dat de
diverse schaalmodellen van
de club uit Zandvoort verdwijnen, wat dreigde doordat er geen ruimte voor
handen was.
"Ik vond het zonde, als er een
aantal schaalmodellen van de
club buiten Zandvoort geplaatst
zou moeten worden, zoals toen
vermeld was in een artikel van
het Zandvoorts Nieuwsblad", aldus de directeur van de NMB, de
heer Pouw. "Naast het wisselkantoor hadden wij een spreekkamer die nauwelijks gebruikt
werd en dus best als expositie-ruimte zou kunnen dienen. Ik
heb de Bomschuitclub gebeld en
men was er direct voor te vinden".
Inderdaad is het bestuur van
de Bomschuiten Bouwclub erg
enthousiast over dit aanbod van
de NMB-directeur, dat minstens
voor een paar jaar geldt. Men is
bijzonder blij dat een aantal van
de modellen nu een eigen plek m
Zandvoort heeft gekregen, waar
zij voor iedereen te zien zijn. De
ruimte, om de hoek ten opzichte
van de bank-entree, grenst namehjk aan de Passage en het
werk van de club is door de grote
etalageruit dag en nacht van
buiten af voor iedereen te zien.
Enkele van de modellen die hier
zijn tentoongesteld, zijn bijvoorbeeld die van de 'Reddmgsschuur', die vroeger boven aan de
Zeestraat stond, de redboot en de
lanceerwagen.
Verder kan men er een 'babbel-

DOMMEL
JA ' IK zweei? CWT IK
jg NOOIT
ZAL PESTEN)

wagen' zien, waarin men een
paar meter de zee werd mgereden, om van het uitzicht te genieten. Andere modellen zijn de
oude watertoren en de wagen
van de KNZHRM, die op strand
werd gestald met de nodige reddingsmiddelen Verder zijn er
ook oude breeuwijzers te zien, zo
als wellicht bekend wordt breeuwen verstaan het dichtmaken
van naden van houten dekken of
huidbeplankingen. Een ware no
viteit op de expositie is het anker
dat onlangs voor de Zandvoortse
kust werd opgevist door Johan
Dnehuizen en dat hoogstwaarschijnlijk van een bonischuit af
komstig is
De achterwand van de exposi
tieruimte is momenteel opge
sierd met twee foto's en een bchi
derij van een schelpenkar Een
van de foto's toont de oude vuurboet, zoals deze tot be°m deze

eeuw gestaan heeft op de plaats
van de voormalige watertoren
Ten behoeve van de bouw van
deze watertoren, werd de grond
van de vuurboet rond 1908 ver
kocht voor /500,. Op de andere
foto is een 'garnalenbom' te zien
Het is echter de bedoeling de ach
terwand binnenkort op te sieien
met een geschilderd zeegezicht
Uiteraard ontbreekt ook een
model van de bomschuit zelf niet
bij de NMB, maar deze heeft al
sinds langere tijd een plekje gevonden in de hal van het bankge
bouw, waar de schuit, geplaatst
m een vitrine, schitterend uit
komt Maar ook m de expositie
ruimte wil men over enige ti]d
een model van een bomschui!
plaatsen. Daarnaast zuilen de
ten toon gestelde modellen regel
matig worden afgewisseld nic t
andere kleine bouwwerken vaa
de Bomschuiten Bouwclub

o J.M. Bluijs (I.), Voorzitter van de Bomschuiten Bouwclub, is erg blij mei
het aanbod van NMB directeur Pouw.
F<"° E~'to
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Ontzettend . .. OUD! Trompecco

Taxi/Rijwielcentrale
Zandvoort B.V.

18 maanden gerijpte
oude Goudse
l

DD
DAT...?

DE TROMP WINKEL

Boekhandel

DE KROCHT
Grote Krocht 17, Zandvoort

Grote Krocht 27, tel. 12895
Dinsdag-vrijdag 8.30-17.00
Zaterdag 8.30-16.00

en

SLINGER OPTIEK
gedipl. opticiens
optometnst O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a Zandvoort. Tel. 14395

Leverancier alle ziekenfondsen.

GROT
KROCHT

Grote Krocht 21

Salon Madalene b.v.

tevens voor Kamerverhuurbemiddeling
Hotelreservering
tel. 12560

BEACH AND
BODY SHOP

Gr. Krocht 19

Groente en fruit
Grote Krocht 25

Toerkoop Reisburo
Zandvoort

U op de

i&de vaei 'n turnt

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

Grote Krocht 18
tel. 12600

Grote Krocht 20 B, 2042 LW
Zandvoort. Tel.: 02507-15697

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ
GROTE KROCHT 22

ERICA

Grote Krocht 24

de beste
speciaalzaken van
Zandvoort vindt.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26, Zandvoort
ALLES VOOR UW DIER
BIJ

DIERENSPECIAALZAAK
WEZENBEEK
Grote Krocht 28

/

Foto Boomgaard

V/' .
1/een

TIMMERBEDRIJF

Groente en fruit
Grote Krocht 25

C. Kooy

WEEKEND RECLAME

Grote Krocht 26, Zandvoort
Vol sap

PERSSINAASAPPELS
10 voor
Prachtige

249
J98

BANANEN

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL

BROEK OP LANGEDIJK

Hoe bestaat het? WITTE OF BLAUWE
vKwIYCIM

héél pond

298

UIT ONZE HEERLIJKE KEUKEN

STROGANOFF

M. ^ 250

Heer/l/k bi/ stokbrood en vlees
A A R T VEER
DE EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL

Firma
„Combi''
voor o/ uw fimmerwerkzaamneden.
Tevens
keuken/everancier.
Pnisopgove geheel
vn/bli/vend

Te». 02507-12542.

1987

Wat moet u doen?
Bi| aankoop van fotorolletjes, ontwikkelen en afdrukken, nabestellingen en vergrotmgen, krijgt u voor iedere bestede ƒ 5,- een gratis zegel Plak uw zegels op de spaarkaart achterin een bij ons verkrijgbaar boekje en u bent op weg naar de mooiste kado s
Tien zegels op uw spaarkaart en wij hebben voor u een schitterend kado klaarstaan
ter waarde van ƒ5,- of de helft van de waarde m kontanten
Maar er is meer!
U kunt doorsparen voor nog mooiere kado s
Ontwikkelen en afdrukken binnen 3 uur
Hierbij uw nieuwe filmrolletje met 50% korting.

Kwekerij P. van KLEEFF
'•&

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen kozijnen ramen
hefschuifpuien tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

DROGISTERIJ

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

éé-n4.ec&<rt écefi. een nieiztf

(jerzi

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

PRIMULA'S

BLOEIENDE VIOLEN

Te koop

zwarte
Labrador
pups
geb datum
7 februari

Tel 19011

DINSDAG GESLOTEN

HOTEL INTERLAKEN
vraagt

algemene medewerkster
voor het komende seizoen

Tel. 02507-12966

RINKO
APK-

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

(div. maten)

Keurstation

ZAAIGROND - BEMESTING
BLOEM- en GROENTEZADEN
_x

Curiestr. 10
telef. 12323
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Zeeschuimers bijzonder succesvol
bij Nederlandse kampioenschappen
EMMEN Afgelopen
weekend kwam de nationale
zwemtop in Emmen aan de
start voor de Nederlandse
kampioenschappen.
De
Zandvoortse Zeeschuimers
kwam met een grote ploeg
aan de start en zorgde voor
resultaten die er best zijn
mochten. De 11 meisjes en
13 jongens zwommen vele
records en namen vele medailles mee naar huis.
De medaille-oogst van dit weekend was al groter dan die van vorig jaar toen in twee weekends
minder bijeen werd gezwommen.
De ploeg onder leiding van trainer George Sieverding, die best te
spreken was over de resultaten,
gaan er aanstaande zondag weer
tegenaan in Enimen als het kam-

pioenschap van Nederland wordt
vervolgd. De Zandvoortse ploeg
zag er trouwens perfect verzorgd
uit in de nieuwe uniforme kleding
beschikbaar gesteld door sponsor Fitness en Health.
Vrijdagavond werden de eerste
zwemwedstrijden gehouden en
direct al vestigde De Zeeschuimers de aandacht op zich. De 4 x
100 meter wisselslag herenploeg
greep het goud in een fantastisch
Nederlands record van 3.47.71.
Voor deze prestatie zorgden
Ruud Coone, Patrick Braam,
Marco Boerema en Onno Joustra. Het was niet de enige winst
van deze avond door Stan Steegelingde 400 wissel-jongens (70-71)
op zijn naam bracht in 4.31.36.
Wander Halderman was op deze
afstand bij de heren de sterkste in
de knappe tijd van 4.29.62.
Ook op zaterdag en zondag vie-

len de leden van De Zeeschuimers vele malen in de prijzen. De
belangrijkste prestaties waren als
volgt: 4 x 100 meter vrije slag
meisjes onder 16 jaar, Barbara de
Wit, Hanneke Koopmans, Marja
Molenaar en Mascha de Vré werden derde in 4.04.22. 100 meter
vrije slag jaargang 71/70, Onno
Joustra Ie plaats in 51.77 en Marco Boerema bij de heren Ie in
50.37. 200 meter vrij meisjes jaargang 74 een 3e plaats voor Hanneke Koopmans in 2.11.12. 200 meter rugslag jaargang 71/70 een
tweede plaats voor Onno Joustra
in 2.10.08 en een derde plaats bij
de heren voor Ruud Coone in
2.06.25.
200 meter schoolslag jaargang
74 een Ie plaats voor Hanneke
Koopmans in 2.40.1 en een 2e
plaats bij de dames voor Ria Willemse in 2.36.15. Op de 100 meter

vrije slag jaargang 74 was er
brons voor Hanneke Koopmans
in 1.00.94 en op de 200 meter rugslag zelfs een Ie plaats voor Barbarade Wit in 2.18.10. Een dubbele zege viel er te noteren bij de 200
meter schoolslag jaargang 71/70.
Stan Steegehng zegevierde in
2.17.63 gevolgd door Onno Joustra in 2.18.83. Op deze afstand
was er in de jaargang 73 voor Michiel van Warmerdam een derde
plaats weggelegd in 2.30.35.
Op de 4 x 200 meter vrije slag
heren werden Wander Halderman, Onno Joustra, Ruud Coone,
Marco Boerema derde m 7.35.46.
Zeer goed was de eerste plaats
van de 4 x 100 meter wisselslag
meisjes. Barbara de Wit, Hanneke Koopmans, Marja Molenaar
en Mascha de Vré beëindigden
deze wedstrijd in 4.24.74.

Heren laten het afweten

Inzet Sporting OSS dames beloont
ZANDVOORT - Aan de overwinningenreeks is bij de volleyballers van Sporting OSS een
einde gekomen. In Hillegom
verloor Sporting kansloos van
Van Nispen met 3-0. De Sportingdames deden het beter en
OVRA 3 werd in een ongekend
spannende en emotierijke wedstrijd met 2-3 bedwongen.
„Die rode kaart was terecht" volgens
coach Ad Akkerman. „We waren
maar met z'n zessen maar de dames
speelden fantastisch en vochten
voor elke bal. En dan is het geen
wonder dat bij al die inzet een onwelvoeglijke uitdrukking van Sandra
Spierenburg, weliswaar m het Engels, gehonoreerd wordt met een
rode kaart." De Sportingdames l
hadden zich geheel hersteld van de
inzinking bij Roda'23. Zij waren
weer bereid de mouwen op te stropen en voor elk punt te knokken.
OVRA, die in de heenwedstrijd ruim
verloren had van Sporting, wilde
zich revancheren en zo ontstond er

™ i , " z£wekdf Dames winnen

ZVM-dames als heren handbalteams zorgden voor zeer spannende zaalhandbalduels waarbij beiden met de zege gingen
strijken. Vooral de overwinning van het herenteam was
zeer
bewonderingswaardig.
Met vele invallers, vooral junioren, werd met een tomeloze
inzet gestreden en was de 13-12
zege volkomen terecht. De
ZVM-dames kwamen laat op
toeren en waren toen ook niet
meer te stoppen hetgeen HBC
ondervond. Het werd een 15-11
zege voor de Zandvoortsen.
Voor ZVM was het de laatste mogelijkheid om de degradatie uit te stellen en misschien bij winst in de laatste twee wedstrijden te ontlopen.
Aan het eerste werd geheel voldaan
alhoewel het in de beginfase geenszins naar wens verliep. Vooral met
de lengte van GVO had de ZVM-defensie moeite en ZVM keek al snel
tegen een 1-4 achterstand aan. Aanvallend kon ZVM geen vuist maken
en zelfs een strafworp kon niet verzilverd worden. De Zandvoorters leken weggespeeld te worden maar bij
een 2-6 achterstand kwam geleidelijk aan de ommekeer.
ZVM moest het voornamelijk hebben van de gebroeders Joost en Dirk
Berkhout doch zij werden steeds
meer gesteund door een geweldige
inzet van de jeugdige spelers. Bovendien bewaakte doelman Paulus
Berkhout zijn doel voortreffelijk en
vaak kon hij zijn aanvallers met
strakke passes de break laten lopen,
die zeer succesvol was. Nog voor de
rust had ZVM de achterstand terug-,
gebracht naar 5-7.

ZVM-heren grijpen laatste strohalm
GVO kwam in de tweede helft niet
meer in het spel wat mede veroorzaakt werd door de wil van ZVM, dat
kansen rook. Zo scoorden Menno
Trouw, Erwin Spruit en Richard
Vos fraaie doelpunten en ontstond
er een zeer eneverende slotfase.
Coach Hans Loenen moest zelfs
twee minuten het doel verdedigen
toen Paulus Berkhout bestraft werd.
Hij deed het prima. ZVM had toen de
strijd kunnen beslissen maar miste
enige strafworpen. Uitblinker Joost
Berkhout besliste vlak voor het einde toch de strijd door een break-out
fraai af te ronden.
„We hebben het goed gedaan",
constateerde coach Hans Loenen na
afloop. „In het begin lukte het nog
niet zo maar ze hebben prima geknokt en kunnen we nog tweemaal
vlammen dan lukt het nog. Als je nu
van GVO wint met 13-12, terwijl je de
eerste wedstrijd met vijftien doelpunten verschil hebt verloren, dan
kan je wel zeggen dat er goed gespeeld is."
Doelpunten ZVM: Joost Berkhout
6, Dirk Berkhout 3, Richard Vos 2,
Erwin Spruit l, Menno Trouw 1.
Dames
Voor de Zandvoortse dames staat
er in de zaalhandbalcompetitie niets
meer op het spel. Toch wil men zo
hoog mogelijk eindigen en daarom
moest HBC verslagen worden. In de
eerste helft liep het nog niet zo geweldig en het felle HBC nam een 1-3
voorsprong waarna AVM langzaam

een uitermate boeiende partij volleybal, waarbij de emoties soms hoog
opliepen. Maar danzij het rustige
spel van aanvoerster Marja van der
Lugt bleken de Zandvoortbe dames
over de gehele linie iets meer kwaliteiten te hebben.
Opmerkelijk was het herstel van
Sporting na de cruciale derde set, die
OVRA m haar voordeel met 16-14
besliste. De gehele set had Sportin»
voor gestaan maar bij 13-13 begon
een spannende eindfase, waar
scheidsrechter Zandstra de handen
vol aan had Maar wie had gedacht
dat Sporting zou instorten, kwam
bedrogen uit. Met een tweemaal 1015 werden er twee punten mee naar
Zandvoort genomen.
Sporting dames 2 blijft doorgaan
met het binnenhalen van de punten
Tegen Spaarne'75 werd er een benauwd gelijkspel behaald Met een
13-15 in de laatste set wisten zij hun
ongeslagen reeks van de afgelopen
week vast te houden Allides 5 was
het volgende slachtoffer van Sporting 3. In de eerste set werd Sporting
pas wakker bij een 12-4 achterstand
Daarna kwam Allides er niet meei
aan te pas. Sporting OSS 5 kon de
goede prestatie van vorige week niet
herhalen en verloor kansloos bij
Heemstede 4.
Heren
Van Nispen was niet onder de mdruk van de goede resultaten van het
eerste herentearr^ van Sporting OSS
Vooral met een diep m het achterveld geslagen serve wist de Sportingverdediging geen raad. Met name de
pass kwam regelmatig niet of nauwehjks aan bij de set upper, waardoor de aanval bij Sporting weinig
gevaarlijk was. Ook an het net was
Van Nispen superieur. De lengte van

dit team is gemiddeld 20 cm me PI
dan het team van Sporting OS5
mede daardoor was liet blok moei
lijk passeerbaar Alleen Ed Jak liat
enkele malen succes met zeei cro^
geslagen ballen De setstanden wa
ren 15-3, 15-7 en 15-8 in het voorclee'
van Van Nispen
Sporting OSS 2 had in de oei M o
twee bets geen kijk op het aam als
spel van HSVC l In de derde bet koi.
Sporting tot 12 12 gelijk blijvi n
maar moest toch de partij aan HSVC
laten Het derde herenteam van
Sporting OSS bood koplopoi De
Bhnkert '2 knap partij doch tno-s'
toch met een 3-0 nederlaag sjenoeyei
nemen
De adspnantenteams leden beidt
een nederlaag. De meisjes niet ,'j O bi
die Raeckse terwijl Allides niet ? i
net iets sterker was dan het mix
team

Zeevisvereniging
ZANDVOORT - Door de sleehu
weersomstandigheden was de op
komst met geweldig doch rte Zand
voortse Zeevisveremging maakte e;
afgelopen zaterdag pen plezien^i
viswedstnjd van op de Zmd-piet
De vangsten waren minder dan an
dei s doch menige schol, schar o;
puitaai werd aan de haak geslagen
Dit keer was het Herman Hogkamer
die met de eerste plaats gin» strijken
gevolgd door Rob Drose op een twee
de plaats. Cas Al kwam wederom in
de top van het klassement doch
moest genoegen nemen met een der
de plaats.
De grootste vangst was voor Rota
Drose die een puitaai van 34'' centi
meter aan de kant wist te brengen

ZVM/Auto Verstees
stevig aan de leidinj
ZANDVOORT - De zaalvoetballers van ZVM/Auto Versteege blijven de ranglijst ruim
aanvoeren en lijken op weg
naar een kampioenschap in de
eerste klasse. Ook Beurszicht
kon de Zandvoorters niet tegenhouden en verloor met 5-3.
Foto: Bram Stijnen
naderbij kwam. De goed doorzettende HBC-dames konden toch met een
6-7 voorsprong gaan rusten.
In de tweede helft stapte de ZVMdefensie beter en sneller uit waardoor HBC niet meer tot gevaarlijke
aanvallen kon komen. Tot 9-9 kónden de Heemstedenaren bijblijven
„Tegen een middenmoter is het altijd lastig", zou coach Janna Pen-

nings na afloop stellen. „Die tegen- en toen nam ZVM het heft in hanstanders blijven altijd gevaarlijk. den. Met snel aanvalsspel werd
HBC-verdediging uiteen gespeeld
Het ging in de tweede helft echter wat ertoe leidde dat ZVM via 12-9
zeer goed en ik ben dan ook best naar een 15-11 overwinning snelde.
tevreden met dit resultaat. Jammer
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 8,
dat het in het begin van de competitie nog niet erg liep, maar we hebben Janneke de Reus 3, Sigrid de Boer 2,
ons goed hersteld en dat vind ik erg Wendy van Straten l, Nicole Berkhout 1.
knap."

Het team van coach EU Paap was op
alle fronten beter en toonde fraaie
staaltjes zaalvoetbal. ZVM/Auto
Versteege nam door een fraaie treffer van Pieter Brune een 1-0 voorsprong. Zeer onverwacht en tegen de
verhouding in kwam Beurszicht op
gelijke hoogte doch de Zandvoorters
hielden het hoofd koel. De teruggekeerde doelman Michel de Winter
liet zien het niet verleerd te zijn en
toen Johnny Keur Rob van der Berg
lanceerde betekende dat 2-1. Nog

voor de pauze bracht Rocco Ter
maat, na goed doorzetten de stanrl
op 3 1.
In de tweede helft een goed bewegend ZVM/Auto Versteege dat geen
probleem had met Beurszicht. John
ny Keur kogelde keihard raak 4-1.
waarna de Zandvoorters het wat rus
tiger aan deden. Beurszicht kon
daardoor meer in de aanval komen
en kwam terug tot 4-2 Beurszichi
dacht dat er nog kansen waren maar
een snelle counter, afgerond door
een fraai en raak schot van Johnny
Keur betekende 5-2 In de laatste nu
nuut kon'Beurszicht de eindstand
bepalen op 5-3. In die slotfase het
ZVM/Auto Versteege de bal goed
rond gaan waardoor er weinig gevaar
ontstond. De badgasten gaan met
vier punten voorsprong aan de kop
van de ranglijst en moeten dat kun
nen vasthouden.

TZB softbal heeft een enorme vlucht genomen

TZB zet zegereeks voort
HAARLEM - TZB zet de, na
de winterstop ingezette opmars, onverminderd voort.
Het toen op nul staande Zandvoortse voetalteam is er, door
de 0-1 zege op EHS, in geslaagd
deze ploeg te achterhalen. Een
prima prestatie van de Boys,
die volledig in de race blijven
voor een periode titel.
De goede resultaten van de laatste
weken geeft TZB erg veel vertrouwen en ook tegen EHS werd onbevangen voetbal op de grasmat gelegd. De sterke verdediging van TZB
stond ook nu weer onder aanvoering
van de prima op dreef zijnde doelman Ronald Eerhart. De eerste helft
stond op een redelijk peil en beide
teams werkten hard om tot een doelpunt te komen. Kansen kwamen er
ook maar in de 30ste minuut slaagde
Alex Miezenbeek erin zich vrij te
bpelen en schitterend te scoren, 0-1.
Vlak voor de rust leek TZB de zege
veilig te stellen toen William Rubeling in een riante scoringspositie
kwam. Met een reflex wist de EHS
doelman een doelpunt te voorkomen.
De tweede helft was van een beduidend minder gehalte. De strijd ging
meer gelijk op en aangezien het veld,
door enorme regenbuien, steeds
moeilijker te bespelen werd, viel er

22e Strandloop
ZANDVOORT - In de volgende editie van deze krant volgen
meerdere gegevens, maar nu
wordt door de organisatie reeds
de aandacht gevestigd op de
Zandvoortse strandloop van
zondag 13 maart aanstaande.
Het is voor de 22e keer dat deze
loop georganiseerd wordt met
als startplaats de rotonde om
11.00 uur. Daar kan men ook op
de dag zelf inschrijven.

van goed voetbal niet meer te genieten. EHS gooide alles in de strijd
(veel hardheid) om aan de nederlaag
te ontkomen. TZB hield het achter
echter knap dicht en gaf weinig mogelijkheden weg. Er was totaal geen
paniek te bespeuren bij TZB en met
snelle counters werden kleine kansjes geschapen. Wat beide teams ook
ondernamen in de 0-1 stand, in het
voordeel van TZB, kwam geen verandering.
TZB gaat aanstaande zondag proberen de ongeslagen reeks voort te
zetten, maar zal het ongetwijfeld
niet gemakkelijk krijgen. Een van de
topploegen, Vogelenzang komt op
bezoek en het belooft een spannende
partij te worden.

Standen
voetbalclubs
Vierde klasse KNVB
DIO 15-22, Bloemendaal 15-18, Ripperda 15-18, Renova 15-17, Geel Wit
15-17, Hillegom 15-16, VSV 15-14, De
Brug
DSS 15-9, Zandvoortmeeuwen 15-9.
Vierde klasse KNVB Zaterdag
Altius 15-26, TOV 15-23, Hoofddorp 14-21, IJFC 13-18, SMS 14-18,
Zandvoort '75 14-17, SIZO 15-16, DSC
'74 15-13, Bloemendaal 15-11, Halfweg 15-10, NAS 15-7, SVJ 14-6, SVB
15-4.
Tweede klasse HVB
DSK 15-21, Spaarnevogels 16-21,
SVIJ 15-20, Vogelenzang 16-20, KIC
18-20, BSM 17-18, Schalkwijk 17-15,
WH 17-14, DSC '74 17-13, EHS 15-9,
TZB 17-9.
Eerste klasse HVB Zaterdag
EHS 17-31, DCO 18-26, SCW 18-24,
Zandvoortmeeuwen 18-21, Kennemers 18-20, Velsen 18-19, KIC 18-17,
Energie 18-17, J. Hercules 17-15,
SVIJ 18-12, Van Nispen 18-10, Stormvogels 18-2.

ZANDVOORT - Sinds vorig
jaar bestaat de mogelijkheid
om bij TZB de softbalsport te
beoefenen. Toen bestond er
een redelijke belangstelling
doch door de impulsen van een
paar enthousiaste leden van
TZB heeft deze sport in Zandvoort een enorme vlucht genomen en het komende seizoen
zullen vele senioren- en ook
een aantal jeugdteams aan de
competitie gaan deelnemen.
Begin vorig jaar ontstond er bij een
aantal TZB'ers het idee om zomers
te gaan softballen. Er werd een oproep gedaan in het clubblad en daar
reageerden vijftien jongens op waardoor er één team in de competitie
kon worden ingeschreven. Het bleef
daar niet bij aangezien in korte tijd
een tweede herenteam en twee damesteams konden worden mgeschreven bij de KNBSB.
De aanzet tot de softbalafdeling bij
TZB werd gegeven door Han van
Soest. „Uit een geintje vroeg ik of we
konden gaan softballen", vertelt Van
Soest. „Het voetbalbestuur zei direct ja' en toen hebben we met een
aantal een softbalcommissie gevormd en is het gaan rollen. De oprichting was op 20 februari 1987 en
we schreven in met één team. Het
sloeg direct aan en toen de competitie al begonnen was, konden we nog
een aantal teams inschrijven.
De indeling was toen al gemaakt
door de bond, waardoor die teams te
hoog werden ingeschreven. Die verloren dan wel met ruime cijfers
maar het enthousiasme bleef. Nu is
het beter geregeld en hebben we
zelfs een jeugdafdeling kunnen vormen."
Het softbal floreert duidelijk bij
TZB, wat mede komt door een paar
zeer enthousiaste mensen die de
softbalsport een warm hart toedragen. Zijn er bij de senioren nu drie
herenteams en maar liefst vier damesteams ingeschreven, ook de
jeugd weet de weg naar het softbal
bij TZB te vinden. Twee pupillenteams (leeftijd 9 tot en met 13 jaar)
gaan in ieder geval meedoen aan de
competitie.
Willem van der Sloot is een van de
leden van het jeugdbestuur die vrijwel elke dag bezig zijn om de jeugd
ook in de zomer actief te houden.
„Toen ik vorig jaar zag hoe verzorgd
de dames eruitzagen bij het softbal,
fraaie uitrusting, werd ik direct enthousiast". stelt Van de Sloot. „De

basis van de vereniging is echter de
jeugd en dat gaan we nu aan de man
brengen. De jeugd is de toekomst.
Via de jeugd willen we volgend jaar
doorgroeien naar een honkbalafdeling maar natuurlijk met het softbal.
We voeren nu campagne voor jeugdleden en dat geeft al een redelijke
respons. Slaat het erg aan dan is het
volgende plan het zogenaamde „Peanutbal", voor de allerklemsten van 6
tot 9 jaar. Door middel van advertenties in dit blad zijn er binnen tien
dagen zeventien leden bijgekomen
en we verwachten er nog meer."

Uitrusting
Als je naar de uitrusting van softballers kijkt dan kan het niet anders
dan dat daar een aardig bedrag mee
gemoeid is. TZB heeft daar in ieder
geval voor de jeugd een oplossing
voor gevonden in de vorm van spon-

soring en voor de senioren is men
hard aan het werk. De uitrusting
voor de jeugd wordt gratis beschikbaar gesteld door de sponsoring van
Vishandel Floris Molenaar uit Zandvoort en door Wiel Cars uit Amsterdam. Voor de allerklemsten zijn er
vergaande onderhandelingen met de
ABN om die ook van fraaie kostuums te kunnen voorzien.
Dat het softbal in Zandvoort is
aangeslagen, is het bondsbestuur
niet ontgaan en daar wordt dan ook
enthousiast gereageerd. „Tijdens de
regiovergadering stonden de bondsbestuurders en andere clubs met
grote ogen te kijken dat wij zoveel
teams konden inschrijven" aldus
Van Soest en Van de Sloot. „Wij kregen veel lof voor wat wij hier hebben
opgezet en hoe het bij ons is geregeld. Zulke complimenten zijn natuurlijk erg leuk en maken het vele
werk watje er voor moet doen alleen

maandag- en woensdagavond en de
jeugd begint daarmee in maart op
woensdagmiddag. Om kennis te ma
ken met het softbal kan een icdei
een paar trainingen volgen zondei
direct lid te worden. Valt het goeo
dan kan men zich altijd aanmelden
De contributie voor senioren is
./ 125,- en voor de jeugdleden / 50.„De sfeer en stemming zijn gewei
dig. Sportiviteit staat hoog in hè;
vaandel", stelt Han van Soest. „Wn
verwachten er veel van", waaraan
Willem van de Sloot tot slot aan toe
voegt: „We hebben nu al 100 ledeii
Iedereen wordt er warm van en ik
verwacht dat wij over drie jaar cU
grootste vereniging van Zandvooi
zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hei
gaat lukken."
Inlichtingen over de softbalverea'
ging TZB zijn te verkrijgen bij Han
van Soest, telefoon 19713 en
van de Sloot, telefoon 17972

Zandvoortmeeuwen honkbal

Vrijwillige Hulpverlening

17373

maar plezieriger. Het blijkt gewoon
dat als je er veel aan doet en er veel
tijd in steekt, een 100°o inzet, je een
vereniging kunt opbouwen. Het af gelopen jaar hebben we een hoop geleerd en dit jaar zullen we het nog
beter gaan doen Wij hopen dat de
bedrijven in Zandvoort er warm
voor lopen zodat wij nog meer kunnen doen voor de leden. We willen
dan reclameborden langs ons veld
zetten."
Het TZB-voetbalcomplex leent
zich perfect voor het softballen. Aan
de Kennemerweg wordt voor de kantine het softbalveld uitgelegd, waarbij dit jaar de plannen voor dug-outs
en een vangbek op de rol staan Gezien het enthousiasme van de bestuursleden zal dit ook wel verwezenlijkt worden In mei begint de
competitie en om gedegen daaraan
deel te nemen is de voorbereiding
begonnen. De senioren trainen op

Zoals uit deze foto blijkt, werd de honkbalsport tientallen jaren
geleden ook al in Zandvoort bedreven. Het jaar van deze opname,
beschikbaar gesteld door W. van der Mije, is niet exact bekend, maar
lijrt rond 1950. Het team van Zandvoortmeeuwen bestond toen uit:

Staande (v.l.n.r.): E. Bleesing; (voorzitter KNHB), J. Keur, A. van der
Moolen, L. Sok (secretaris). G. Poots, II. Keesman.
Middelste rij: I', van Koningsbruggen. .1. Keesman, II. Heiemian.
Voorste rij: N. Boersnui, >V. van der ÏMije. C. Paap en F. Teruee.
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maakt

automatiseren Maat!!

i s*

Omdat
Omdat
Omdat
Omdat
Omdat
Omdat

wij Uw taal spreken en geen Computerchinees
wij geheel gratis een vrijblijvend advies geven
wij eerlijk en niet merk-gebonden zijn
wij 24-uurs-service doodgewoon vinden
bij ons opleiding bij de prijs inbegrepen is
wij gegarandeerd weten waarover we praten

Omdat
Omdat
Omdat
Omdat
Omdat
Omdat

U een eigen winkel of bedrijf heeft
U een ondernemer van deze tijd bent
U de noodzaak van automatiseren wel inziet
U met een computer tijd en geld bespaart
de prijs U zeker mee zal vallen
U weet wat goed is voor Uw bedrijf

QUARTERMASTERS
overdag
's avonds

HET HART VOOR UW ZAAK.

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDR1JF
Gespec m alle soorten
dakbedekking leien
pannen, zink en platte
daken

020 - 68 40 45
02507 -13295

T IS NU DE TIJD VOOR EEN
FEESTELIJKE

Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

De liefhebbers kunnen bij onze notenbar weer rekenen
op veel verse knabbels. Van pinda's tot zoutjes. Alles even vers.
Gezouten of ongezouten cashewno
ten 00 gram 2 9 5
NU 150 GRAM

Bimis Krokante knabbels 100 gram 250

Gezouten pinda s 250c;iam 150
NU 400 GRAM

Kroon Mode
Haltestraat 55

NU 150 GRAM'

aanbieding
Vossen
badjassen
lusvast

Vrijdag en zaterdag

99,-

Volkoren cake

echte
bakker BALK

Een geheel nieuw produkt:

Nieuw in Haarlem

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren v a
33,50 p.d. ex btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week

De maand maart
bij een permanent,
gezien tkanon
gratis.
Groetjes

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info, tel. 023-328098-244326
Geen voorrijkosten.

J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Tel. 14040

deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien

Hoogrond wit of tarwebrood Gntib

Wees wijs haal bij

Ver1- Vt
t nies
kg 11 20

Showroom:
R. Visserstraat 47 A
Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

uw rijbewijs
J
y£s*A
'A

/W%
/?££«&,

teelnoc

Jonge Gotidbe kaas

'>inhi"din[J' n teldii t/m 5 maait

^TS^Nua.
Echt WaarVoorJe Geld

Eerste 10 lessen ƒ 37,
Vervolglessen
ƒ

p. uur
p. uur

U kunt ook bij ons terecht
voor examentraining.

Tel. 02507-19453

TEL. 023-379661
zend onderstaande bon ingevuld naar:
POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLEM^
|
1
Stuur mij vrijblijvende informatie.
,
•

Naam

!

Adres

'

Postcode
Plaats- _
Telefoon .
L

:J
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Duikbeurs in Dolfirama breekt records
ZANDVOORT - De duikbeurs die afgelopen twee weekenden in zowel het Dolfirama
als het Palace Hotel werd gehouden, is wat het bezoekersaantal betreft een groot succes
geworden. Aan de hooggespannen verwachtingen voor afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag, werd geheel beantwoord.

"Alle records zijn gebroken", aldus
Pieter Hendriks, secretaris van de
International Association of Divingschools, IADS, en coördinator
van de jaarlijkse duikbeurs. "In totaal zijn er ongeveer 6500 bezoekers
geweest, tegen zo'n achtienhonderd
in voorgaande jaren. Alles is ontzettend meegevallen, zowel de verkoop
van nieuwe als van tweede hands
duikspullen. Als organisatie zijn wij
dik tevreden en - belangrijker nog dat geldt ook voor publiek en vakhandel. De standhouders hebben
hier veel contacten kunnen leggen
en een aantal nieuwe producten
met succes kunnen introduceren.
Daarnaast was het feest, zaterdagavond in Palace Hotel, grandioos".
Hendriks is buitengewoon te spreken over de combinatie van Dolfirama en Palace Hotel, maar zoals eerder vermeld houdt dit niet in dat de
beurs volgend jaar op dezelfde wijze
wordt herhaald. Zowel hij als Dolfirama-eigenaar Slootmaker zijn weinig te spreken over het lang uitblijven van een vergunning voor de
• Een vande trekpleisters van de beurs was zowel voor duikers als bezoekers
duikcontainers buiten, en voor
het duiken in een ouderwets pak, in één van de buiten opgestelde containers. spandoeken en wegbewijzering in
Foto: Berlott het dorp, welke afgelopen vrijdag

Vrouw trapt agente
een gebroken neus
ZANDVOORT - Een Zandvoortse agente heeft zaterdag
tijdens een vechtpartij bij De
Schelp een gebroken neus en
een gescheurde oogkas opgelopen. De dronken vrouw die
haar dit letsel toebracht, is ter
ontnuchtering ingesloten.

Vijfenzeventig leden hadden zich
zaterdag verzameld in hun soos, om
de verjaardag te vieren. Duysterghast is een gezelligheidsvereniging
met tal van activiteiten, zoals kaartavonden, exposities, een dart- en een
biljartclub en gezellige borreluurtjes. Een avondje uit, lekker eten,

De agente kreeg een duw en kreeg
liggend op de grond een trap na van
de vrouw. Zij werd later overmeesterd en ingesloten. Proces verbaal
wordt opgemaakt. Aanleiding van de
ZANDVOORT - Broodje
ruzie was, dat een van de gasten van
een verjaardagspartijtje naar huis Burger, Schoolstraat 4, is na
wilde, maar zijn vrouw nog niet.
anderhalve maand dicht ge-

Broodje Burger
flink opgeknapt

Deze week is door de officier van
justitie in verband hiermee snelrecht toegepast. Gezien de ernst van
deze zaak, omdat het 'een kwalijke
zaak is als de politie wordt aangepakt, terwijl deze juist optreedt als
beschermer van burgers', is de vrouwelijke verdachte veroordeeld tot
vier maanden gevangenisstraf. Hiervan twee voorwaardelijk en twee onvoorwaardelijk.

Zeereep
VERVOLG VAN VOORPAGINA

Zondagmiddag al was het een
drukte van belang pp De Branding,
waar het bestuur zich boog over de
verdeling van de plaatsen, waarbij
de norm werd gehanteerd, dat degeen die het langst op de Zeereep
had gestaan, op de tekening zijn
voorkeur voor een plaats mocht tonen. Daarnaast hoopt ook het echtpaar Buchel, voorheen beheerder
van De Zeereep, op dit terrein weer
een plaats te vinden, met name in
het vervullen van deze functie. Zoals bekend gaat wat betreft het beheer de voorkeur van de gemeente
uit naar een echtpaar.
Bestuur van De Zeereep en de
dienst Publieke Werken hebben afgesproken, de aanpassing van het
terrein deels samen te verrichten.
De kampeerders zullen vooral meehelpen met de kleinere klussen, zoals het graven van sleuven, nodig
voor de stroomkabels naar de caravans. Dit uiteraard om de kosten te
drukken.
Voor de laatste caravan van het
Roggeveld is verdwenen, is het
waarschijnlijk toch wel anderhalf a
twee weken verder. Ruim na l
maart dus, maar volgens directeur
PW, Wertheim, is dit geen bezwaar
voor de provincie, omdat men 'er wel
begrip voor heeft', dat de verhuizing
niet vóór die datum te realiseren
was.

Binnenterrein
VERVOLG VAN VOORPAGINA

(voor het verleggen van bijvoorbeeld
de Hugenholzbocht) nog niet binnen zijn, de Zandvoortse racebaan
nog niet de steun van de overheid
toegezegd heeft gekregen en men de
status van nationaal circuit nog
mist.
Zoals bekend dingen ook de ontwerpers van het plan 'Moerdijk' mee
naar deze status, en gaat de voorkeur van de KNMV uit naar dit
laatste plan. De andere instantie die
het ministerie van WVC moet adviseren, de KNAF, kiest voor Zandvoort. Hoe de twee echter tegenover
de Stichting Circuit van Drente
staan, een derde gegadigde die onlangs het circuit van Assen voor de
status heeft aangemeld, is nog niet
bekend. Een onafhankelijke commissie zal uiteindelijk een gemeenschappelrjk advies uitbrengen.

Slootmaker voelt er mede daarom
weinig voor, zijn dolfinarium volgend jaar opnieuw beschikbaar te
stellen, al houdt hij een slag om de
arm. "Ik wil eerst afwachten, of er
met de nieuwe burgemeester beter
te praten valt". Daarnaast ziet hij
ook verder af van het bieden van
duikgelegenheid tussen de dolfijnen, een mogelijkheid waarvan
tientallen duikers deze weekenden
gebruik hebben gemaakt. Reden is,
dat Slootmaker zich weer volop op
een nieuwe dolfijnenshow wil richten en deze nevenactiviteit daarbij
niet kan gebruiken.
"In dit concept komen wij hier
niet terug", concludeert Hendriks
dan ook. Een andere reden is, dat,
ondanks het succes, de beschikbare
ruimte ook enkele nadelen had. Wel
is de coördinator vol lof voor Slootmaker, omdat deze zich bijzonder
heeft ingespannen om aan de wensen van de organisatie tegemoet te
komen. Ondanks de onzekerheid
rond de afgifte van de vergunningen, blijft Zandvoort wel hoog op de
verlanglijst van IADS staan, als locatie voor de beurs. Maar óf en waar
de beurs terugkomt, blijft volgens
Hendriks 'volkomen open'.

BrAGE
VOETBAL
Zondag- Zandvoortmwniwcn DDS
14.30 uur terrein Vondollaan
TZB-Vogelenzang 14 30 uur toi
rem aan de Kennemerweg
Zaterdag- Zandvooit '75 Hoofd
dorp 15.00 uur terrein binnencirruit
VOLLEYBAL
Zaterdagavond m de Pclhkaanhal d t
dames 20.00 uur Sporting OSS l
Alhdes 2, 20 30 uur Sporting OSS :>
die Raeckse 4, 19.30 uur, Spoitin^
OSS 4-Spaarne '75 4 Heren 18 SO
uur Sporting OSS l de Blinkcrt l
19 30 uur Sporting OSS 2-Van Nis en
2, 20.30 uur Sporting OSS 3-SBIJ '2
Adspiranten: 18 30 uur Sporting OSS
M-Alhdes M
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pelhkaanhal
18 00 uur Zandvoort '75 C jun -OnzeGezellen, 18 30 uur Zandvoortmeeu
wen B jun.-Halfweg, 19 00 uur Zand
voort '75 dames Heemstede, 1945
Deze foto van Fotokring Zandvoort kreeg tijdens de expositie in de Openbauur Club Mantime-Vrouwuntroost,
re Bibliotheek de meeste voorkeurstemmen.
20.40 uur Zandvoort '75 2 Sand '84 2
dames, 21.25 uur Zandvoort Xooi d 3
de foto van Joop Schallies, een Out
ZANDVOORT - De tentoon- naar
2, 22.10 uur Zandvoort Noord 5
strand opname Deze
OG 2
stelling 'Kijken en zien 1987' prachtige
ontlokte van een van verre gekomen Koppers
Maandagavond in de Pelhkaanhul
van Fotokring Zandvoort, die bezoeker de opmerking: 'En zo dicht
L Sekura, 21 40 uui
afgelopen weken in de Open- bij huis .!'. Na loting ging de pu- 20.45 uur Nihot
Noord 2 SIZO 2. 22 20 uui
bare Bibliotheek werd gehou- bliekspnjs, t-en VVV bon, naar me- Zandvoort
Zandvoortmeeuwen 2-Sckura 2
den, trok veel belangstellen- vrouw Joke Faase, Brederodestiaat
te Zandvoort.
den. Een foto van Joop Schal- 15Fotokring
Zandvoort hoopt eind
lies vond men het mooist.
1988 weer een tentoonstelling op te
De bezoekers kwamen zowel uit zetten. Belangstellenden zijn altijd
Zandvoort als uit de wijde omge- welkom op de clubavonden m het
vmg. Op een formulier konden zij Gemeenschapshuls. Deze vinden
aangeven welke foto's zij het mooist plaats op dinsdag, éénmaal m de
vonden, met de reden waarom. Hier- veertien dagen, aanvang 20.15 uur. ZANDVOORT - Tegen het
mee kon men tevens een prijs win- De eerstvolgende clubavond vindt onder aan de ranglijst staande
SVB heeft Zandvoort '75 geen
nen. De meeste stemmen gingen uit plaats op 23 februari
fout gemaakt en op eenvoudige
wijze een 4-0 overwinning behaald. De Zandvoorters waren
op alle fronten de betere. Komende zaterdag willen de
Zandvoorters zich op eigen
veld revancheren op Hoofddie vertedert door hun aanblik, dorp, waarvan in het eerste
ZANDVOORT - De afdeling sen
jonge poes of hond nemen, maar duel ruim werd verloren.
Zandvoort van de dierenbe- een
die zich niet realiseren wat een ver- Net als m de thuiswedstrijd had SVB
scherming, start in de maand zorgmg en aandacht dit kost. Zodat
in de melk te brokkelen tegen
maart weer een castratie/steri- vele honden en poezen als zwerver weinig
een
goed
spelend Zandvoort '75 On
lisatie actie. Eik jaar worden er hun leven slijten. De dierenbescher- danks het zwaar en moeilijk te behonderden ongewenste katten rning Zandvoort vraagt de inwoners spelen veld het Zandvoort '75 het
dierenleed te voorkomen.
en honden geboren in Neder - onnodig
van het spel zien en het grote
Laat kat of hond steriliseren of beste
veld overwicht moest leiden tot doelland. Immers het is een haast castreren,
dat bespaart een hoop punten. Dennis Keuning opende de
onmogelijke taak poezen bin- zorgen en de nakomelingen een
waarna Rob Gansner de rustnen te houden en voor je het hoop ellende. Om er voor te zorgen score
stand
op 2-0 bepaalde
weet ontsnapt ook een loopse dat de kosten van een dergelijke inDe
tweede
helft gaf geen verandegreep geen bezwaar zijn, verstrekt de rmg van spelbeeld
hond.
zien. De Zanddierenbescherming Zandvoort een voortse defensie hadte weinig
te duch
eenmalige
bijdrage
in
de
kosten.
Jonge honden en katten is maar Als men, als inwoner van Zand- ten van SVB waardoor naar hartelust op de aanval kon worden gezelden een lang en gelukkig leven
zijn hond of kat bij een dieren- speeld. Legio kansen werden gebeschoren. Ze worden door de eige- voort
betaalt de die- creeerd en daaruit scoorden
naar direct na de geboorte verdron- arts laat steriliseren,
mee. Ook als de die- wederom Dennis Keuning en Frans
ken, komen in handen van handela- renbescherming
buiten Zandvoort is geves0-4.
ren en sterven een afschuwelijke renarts
„Help onnodig dierenleed te terDeVeen,
badgasten speelden met SVB
dood in de vivisectie laboratoria. In tigd.
voorkomen!"
is
het
dringende
verhet gunstigste geval worden -'s die- zoek van de dierenbescherming. en bleven een grote druk uitoefenen,
ren naar een dierenasiel gebracht, of Voor inlichtingen over deze actie SVB had geluk dat Zandvoort '75
eindigt de dierenarts met een spuitje kan men zich wenden tot: Mvr. S. wat onnauwkeuriger werd anderb
zou een veel grotere nederlaag gelehun leven.
den zijn.
Soms komen ze terecht bij men- Smid tel. 02507-14561.

Makkelijke zege
Zandvoort 75

Duysterghast onthult beeld Uw krant niet
ter ere van Jan Schuurman ontvangen? Dierenbescherming start
ZANDVOORT - Sociëteit
Bel voor vrijdag

Duysterghast vierde afgelopen zaterdag haar eenentwintigste verjaardag. Alle reden
dus voor een feestje, vond het
bestuur. Deze avond werd ook
een beeld onthuld ter ere van
de onlangs overleden voorzit's Nachts rond twaalf uur kreeg de ter Jan Schuurman.
politie klachten van diverse bewoners van De Schelp, over een vechtpartij die zich in de hal zou afspelen.
Bij aankomst bleken de ruziemakers zich buiten op te houden. Een
vierentwintig-jarige Zandvoortse bedreigde daar de vrouwelijke agente,
terwijl twee mannen op de nek van
haar mannelijke collega doken.

pas opgehaald kon worden op het
Raadhuis, een week dus na aanvang van de beurs. Dit gaf tot en
met het eerste weekend en tot kort
voor het tweede veel onzekerheid,
vooral ten aanzien van de containers. Bovendien zijn beide van mening dat men hierdoor een groot
aantal potentiële bezoekers is misgelopen.

Strand-opname Joop Schallies
werd het meest gewaardeerd

weest te zijn, gisteren weer geopend. De broodjeszaak is in
deze periode grondig opgeknapt.

gezellig dansen en 'n glaasje drinken, behoren tot de mogelijkheden
tijdens het 'Captain's Dinner', dat
regelmatig op de zondag wordt georganiseerd. Een en ander onder het
motto 'thuis niet koken en afwassen', kunnen leden en introducees
er een uitgebreide maaltijd krijgen
voor een zeer lage prijs.
In samenwerking met een onafhankelijk enquêtebureau wil men
binnenkort bij de bewoners van
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
informatie inwinnen, over de behoefte aan nog meer andere activiteiten. Hiermee wil men het ledenaantal nog wat opkrikken, ook al zit
Duysterghast duidelijk in de lift.
Binnen een maand tijd is het ledenbestand opgelopen van 108 naar 139
betalende leden. Het streefgetal is
echter 400, dat ooit eerder al eens
gehaald is, tijdens de bloeiperiode
van de sociëteit. Een lidmaatschap
voor een gezin met kinderen tot 21
jaar kost ƒ150,- per jaar, voor alleenstaanden gelden uiteraard andere
tarieven. Voor eventuele inlichtingen hierover kan men bellen: 17990.
Daarnaast is het bestuur nu aangevuld en thans op volle sterkte en
er zijn een evenementencommissie
plus een zeven man tellende huishoudelijke commissie, die de bedrijfsmatige kant van Duysterghast
beheert, geïnstalleerd.
Ad Interim Praeses Jan Jongsma
is er zeker van dat de sociëteit in de
oude glorie wordt hersteld, zo liet hij
zaterdag weten tijdens zijn toespraak in verband met de onthulling van een 'Centaur'-beeldje (half
man/half paard), die werd verricht
door Antoinette Schuurman. Het
beeldje, vervaardigd door Edo van
Tetterode, had tot ieders verrassing
duidelijke trekken van wijlen voorzitter Jan Schuurman. "Een man
die tijdens zijn leven gezichtsbepalend was voor Duysterghast, door
zijn gastvrijheid en charmante optreden", aldus Jongsman. Het beeld
heeft een vaste plaats gekregen in
de sociëteit, als postume hulde aan
Schuurman.

In de periode tussen 12 januari en
2 maart is de zaak opnieuw geschilderd. De bedoeling was eerst een gedeelte onder handen te nemen,
maar uiteindelijk besloten Trees en
Martha Burger de zaak maar hélemaal op te knappen. Naast het
schilderwerk is het aantal tafeltjes
en stoelen vergroot, zodat men ook
bij groter^ drukte even rustig kan
zitten om een broodje te verorberen.
Daarnaast is de apparatuur in de
keuken uitgebreid, wat het mogelijk
heeft gemaakt om tevens het assortiment uit te breiden. Naast een
broodje met één van de veertig soorten beleg, waarvan de vleeswaren,
volgens beide slagersdochters, niet
uit de fabriek komen maar zelfgemaakt zijn door een ambachtelijk
werkende leverancier, kan men hier
nu als een van de nieuwigheidjes
bijvoorbeeld de zogenaamde taco
krijgen, een krokante maisschelp,
gevuld met een magere gehaktmix.
Trees en Martha hopen hiermee een
extra service te verlenen aan hun
klantenkring, 'die voornamelijk uit
Zandvoorters bestaat'. Zij het misschien niet daarmee, dan in ieder
ZANDVOORT - Na vijf wedgeval met de ronde 'Burgerkroket',
die deze maand wordt 'gelanceerd'. strijden staat de Zandvoortse

Zandvoortse
Schaakclub

Emancipatiecommissie
opgeheven
ZANDVOORT - De emancipatie-commissie is vorige week
dinsdag officieel opgeheven.
De gemeenteraad verklaarde
zich hiermee accoord, met uitzondering van Gemeente Belangen Zandvoort.

Schaakclub nog fier aan kop
van de competitie.

Tot voor de wedstrijd van dinsdag,
waarvan de uitslag volgende week
wordt gepubliceerd, was de stand als
volgt: 1. Zandvoort 9 punten; 2. Kijkuit 7 pnt; 3. Weenink 6 pnt.; 4. Bloemendaal 6 pnt.; 5. SVS 6 pnt.; 6. Exelsior 5 pnt.; 7. HWP l pnt.; 8. Santpoort O pnt. Alle ploegen hebben
deze stand bereikt na vijf wedstrijden.
In deze stand moet nog verwerkt
worden de uitslag van Kijk-uit tegen
het Witte Paard van vorige week vrijdag. Kijk-uit won deze wedstrijd met
5-3.

De commissie had zelf het advies
gegeven aan Burgemeester en Wéthouders, om haar zelf op te heffen.
Redenen waren, dat er geen voldoende belangstelling meer was
vanuit de Zandvoortse bevolking, en
dat de inspraak op het gemeentetaeleid nogal stroef verliep.
ZANDVOORT - FolkloreJongsma, fractievoorzitter GBZ,
was echter van mening dat toch ge- -vereniging De Wurf treedt
poogd moest worden de commissie te komende twee weekenden in
laten voortbestaan en beter te laten op met het toneelstuk 'Rijke
functioneren, vooral door amtatelij- Vissers - Arme Mensen'. De
ke en gemeente-bestuurlijke onder- uitvoeringen vinden plaats in
steuning. WD-raadslid mevrouw
Joustra, had eerder in de commissie gebouw De Krocht.
'Rijke Vissers - Arme Mensen' is
voor maatschappelijk welzijn ook
hiervoor gepleit, maar legde zich een toneelstuk in drie bedrijven van
vorige week neer bij het advies van Zandvoorter J.A. Steen. Het wordt
opgevoerd op de zaterdagen 5 en 12
de emancipatiecommissie.
De voorzitter van de emancipatie- maart, compleet met 'bal-na', aancommissie, Nel Vreugdenhil, ziet vang 20.00 uur, en op zondagmiddag
echter het emancipatie-aspect bin- 6 maart voor de oudere inwoners,
nen het gemeentewerk niet geheel aanvang 14.00 uur. Kaarten zijn verloren gaan. Als voorzitter van voorzover voorradig - te verkrijgen
D'66 zal zij hieraan de nodige aan- bij gebouw De Krocht.
Aan de optredens wordt tevens
dacht blijven besteden, zo verklaart
zij. Verder verwacht zij ook van an- medewerking verleend door zowel de
dere partijen, vooral van de PvdA, dansgroep als de zanggroep van De
Wurf.
«.
veel medewerking wat dit betreft.

'De Wurf in
gebouw De Krocht

12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
Z'meeuwen pakt
belangrijk punt
VELSEN - Door een 0-0 gelijkspel tegen VSV heeft Zandvoortmeeuwen het Haarlemse
DSS ingehaald en deze twee
teams komen aanstaande zondag tegen elkaar in het strijdperk. In de Zandvoortse kuil
moet door Zandvoortmeeuwen
gewonnen worden om degradatie te voorkomen. In eigen huis
gaat het de Zandvoorters toch
moeilijk af gezien het schamele aantal van twee veroverde
punten dit seizoen. Hopelijk
komt daar zondag verandering
in.
Op een onbespeelbaar veld, door de
zware regenbuien, was het geen doen
om tot fraai voetbal te komen. VSV
was iets meer in de aanval en de
Zandvoorters hadden de zaak goed
onder controle. Vooral Hans Deelstra speelde als voorstopper een
gave partij. De Zandvoorters probeerden het met afstandsschoten
maar Jos van der Meij en Fred Ipenburg zagen hun inzetten gestopt.
In de tweede helft kwam Zandvoortmeeuwen aanvallend meer
aanbod en ontstonden er enige fraaie
mogelijkheden. Eric Beliën kreeg na
een scrimmage de bal voor de voeten
maar van dichtbij lukte het hem niet
de VSV deelman te verschalken. De
Zandvoorters hielden een overzicht
en knokten voor elke bal. Op het
modderige veld wilde de bal niet rollen waardoor combinaties niet mogelijk waren. Met Zandvoortmeeuwen in de aanval floot de scheidsrechter voor het einde en werd er een
belangrijk punt aan het totaal toegevoegd.
Zondag aanstaande het cruciale
duel tegen DSS en Zandvoortmeeuwen hoopt op de steun van een groot
publiek. De jeugd heeft gratis toegang maar moet wel uitgerust zijn
met toeters of bellen, en na afloop is
het voor deze groep dan gratis patat
eten.

Mannenkoor zingt
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor is aanstaande zondagochtend, 6
maart, te beluisteren in wijkcentrum 't Stekkie in Zandvoort-Noord. Het koffieconcert begint om 10.30 uur en de
entree bedraagt ƒ5,- inclusief
een kopje koffie.
Evenals de piano-recitals van
Frans Bleekemolen, betekent ook
dit optreden van het Zandvoorts
Mannenkoor een welkom stukje
cultuur op de zondag. De heren
brengen onder leiding van dirigent
Dico van Putten een gevarieerd programma met veel lichte muziek.
Naar verwachting zal voor liefhebbers van koorzang een bezoekje aan
dit koffieconcert dan ook zeker de
moeite waard zijn. De zaal in wijkcentrum 't Stekkie, aan de Celsiusstraat, is open om 10.00 uur, het concert begint om 10.30 uur.
Behalve dit optreden organiseert
het wijkcentrum enkele dagen later,
dinsdag 8 maart, een lezing van de
heer Versteege, met de titel 'Iedereen kan een rekenwonder zijn'. Door
uitleg van verschillende rekentrucs
worden op het eerste gezicht moeilijk lijkende rekensommen een
doodeenvoudige opgave. De lezing
begint om 20.00 uur en de toegang is
gratis.

nieuwe sterilisatie-actie

Operettevereniging presenteert zich

Foto: Bram Sti]nen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging presenteerde zich zaterdagmiddag geheel in stijl op
het Raadhuisplein, om de aandacht te schenken op haar festiviteiten rond het veertig-jang jubileum. Met
name op het optreden in de Schouwburg, 'Eme Nacht m Venedig', op maandag 14 en dinsdag 15 maart, en het
grote feest op 7 mei. Voor meer inlichtingen hierover en betreffende de kaartverkoop kan men bellen'
023-256316 of 02507-13840.

BV
Makelaar o g

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

Op de T o l w e g b a k t b a k k e r Van Der V o o r e n clc h e l e clag u a r m e
baqucttes waar U b i j s t a a i zoals in Parijs clal ge\\ooii is.
a.s. rrijdag t'n zaterdag bakken wc nog root'
een gezellig /""'7-s./l> ook:

WARME BAQUETTES VAN ƒ 1,75 VOOR f
1,25
OOK DE SLAGROOMBANANENSOEZEN
„ , - ~
VAN ƒ 1,85 VOOR
ƒ l ,DU
Dus doe Uil' voordeel en . . . Bon appel il!
U ie rasechte bakker I an Oer \ oorcn

,\J
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LENTE-MODE SUPER VROUWEUTfKH

'IETSJE' SLANKER ZOU WEL LEUK ZIJN??

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Zaterdag 20 februari niet aanwezig.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

NU 2 STUKS 3U C
GOEDKOPER

Haltestraat 23
Zandvoort

VAN IVIAAS

1 hele verse Paardeworst

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIji

Restaurant „Queenie'
vraagt voor het komende seizoen

N

250-

voorde voor het maken van een afspraak.

Hoge druk plantenspuit met
instelbare verstuiver Inh l Itr,

1275
^

Nu 10.75

Stoom-sproeistrijkijzer. Wiet
oveihittingsbeveiliging en speciale
ontkalkmgsstand 49 75
, •--•< V_ Nu 42.75

K

EMA
EUR

Tel. 17619

Nu 1.50
M -int J'1in e.ue'oM n D mr! SP

t:vfeg:?yy«fe.-Mg-3^a'^-jri;;;a;'i .-yK'-i-::, , .

HEMA

gasgebruik en elektrisch koken

1975
Nu 16.75

zoeken wij op zeer korte termijn
mensen die genegen zijn als

scheidsrechter op te treden.
02507-15803 /l 5029 /l 9713

WONING STOFFERING
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen mteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

NOVILOA! MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel.

15186

De Peugeot 205 Soleil heefteen l.l liter
zuinige schone motor (l op 23,2 bij
90 km/u constant*), en is leverbaar
in diverse zonnige kleuren.
Inclusief extra's zoals: • zonnedak •
beschcrmstrippen met rode bies die doorloopt
in de bumpers • Soleil type aanduiding op de
flanken en achterklep • sportieve wiclplaten
• hoofdsteunen vóór • rechter buitenspiegcl •
veiligheidsgordels achter.
Bovendien is de 205 Soleil standaard
voorzien van b.v. • mistachterlamp • gelaagde
voorruit • moquette vloerbedekking • stoffen
bekleding» inbouwvoorzicningen voor radio»
neerklapbarc achterbank.

~/ n. • Voor een gezellig culinair
avondje tafelen kunt u weer
bij ons terecht v.a. 2 maart.
Wij hebben een uitgebreide
d la carte met wisselende
specialiteiten en een aantrekkelijk weekmenu.
Voor reserveringen tel. 17822.

HALTESTRAAT 52

'n Sterk succes.
De Peugeot 205. Een successtor)' clic
tot de verbeelding spreekt. Meer dan 2 miljoen
tevreden automobilisten rijden er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig met pittige,
schone motoren, waardoor niet alleen de schadclijke uitlaatgassen, maar ook de Bijzondere
Verbruiksbelasting vermindert
De Peugeot 205 (v.a. f17.325,-) is er
in maar liclst 33 verschillende uitvoeringen.
Diesel, benzine, 3-deurs, 5-dcurs, Automatic,
Junior, Accent GTI met een top van
208 km/u en de Cabriolet
Tijdelijk wordt daar de 205
^1 Soleil aan toegevoegd. Ga dus
>ï snel naar de Pcugcol-dcaler
voor 'n pittige proefrit in clc
leukste auto onder de zon.

HEEFT DEZE WINTER
NIET STILGEZETEN!
integendeel: We hebben verbouwd, opgeknapt, en
ons assortiment opnieuw uitgebreid.
NU ÓÓK:

T.Z.B.

Gratis: zonnige extra's
voor ruim 1.10O,-.

Echt WaarVoorJe Geld

Restaurant
LE PIERROT

f

Wegens explosieve groei van
onze softbal afdeling

De Peugeot 205, toch al de leukste auto
op de weg, is er nu in een extra zonnige uitvoering: de Peugeot 205 Soleil.
Uitgevoerd met onder meer een zonnedak en bovendien een zeer zonnige prijs. Want
inclusief alle extra's kost een Peugeot 205
Soleil f IS.195,- oftewel een besparing van
ruimfl.lOO-.
De Peugeot 205 Soleil heeft echter een
nadeel: de voorraad is beperkt

Luxe toiletzeep in 3-stuks verpakking l 75

Aluminium fluitketel. Voor
^

ƒ60,. str. m.

Nu 3 stuks 3.50

HEMA

ER ZP OOK MALSOVIf;

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend offerte.

rundvlees, kip en konijn. Kuipje van
100 gram 135

^

(C. Koper)
02507-18225

Curiestraat 2H

Smulmenu voor de kat. Met
V

023-255021

KROON B.V.
BIEDT AAN:

DE BEDIENING
(Restaurant en het Terras)
IN DE KEUKEN
medewerkers met ervaring
DE AFWASKEUKEN
part-time in ochtend- of avonddienst.
Inl: iel. 13599 en vraagt u naar dhr. Duiven-

MALSOVIT

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
HALTESTRAAT 30 TEL 12175

Draaitopstofzuiger met
electronisch r egelbare zuigkracht,
1000 Watt, incl accessoires en
metalen buizen

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

Brood- en banketbakkerij

Kaaislampen met kleine
fitting Mat, flame, egaal
wit en helder gedraaid
15 40 Watt l 251, m 2 25

Heiensweats li irt niet ronde hals en
punt A c r ^ l K-itoen viscose In o a
giuen kobalt. wit en marine
1146 4854,56 3 4 7 5

FMALSOVT
1-3 KILO PER WEEK MINDER

* warme stokbroodjes
* zelfgemaakte pizza
* dé Burger-kroket
* toast Hawai
* zelfgemaakte taCO'S (Mexicaanse specialiteit)

OPENINGSAANBIEDING:
Krokante maisschelp gevuld met een
magere gehaktmix met tomaten, sla,
geraspte kaas en een heerlijke pittige
saus

+ 1 17.2 HIJ i : o k \ l / l l I N l 17.2 IN 151 SI \D
\ O I C I N S I C I NORM

Van ƒ 4,50
voor slechts
Onze producten kunnen ook meegenomen worden.

'n Sterk nummer.

TOT ZIENS

l'RI|/l S INC l H l \ \ l \l l \l l i \l K I \ t , S k ( ) S I I \ f 4 5 0 , - \ M J / l l i l \ ( i l N \OOKI!I I I O l l D I N PI Ut il C) I I I \SI. l l \SI N l l C, l N l l \ \ \M KI Kkl I !|M I'RI|S \ \ M \ I l 5I7,-l'l II M \ \ M > (l \U II l \\ ) U I ' H \SIS \ \ N 4S M \ \ M ) I N I N 200IIO k \ l l'! R JA \l<

Schoolstraat 4
Tel. 18789

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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Prestaties:

Peugeot 405 GR
Weer een goed nummer?
De succes-story van Peugeot wordt met deze 405 duidelijk voortgezet
want de weg die men daar in Frankrijk is ingeslagen met de 205 is een
enorm succes gebleken. Niet alleen de modellen slaan mijns inziens aan
maar ook de keuze om van de bekende weke vering en zittingen af te
stappen heeft veel bijgedragen tot het huidige succes van dit Franse
merk. Dit 405-model is een logisch vervolg op de 309 want de 305 is al
een beetje uit de tijd en de verkopen zijn niet erg boeiend meer.

Topsnelheid 180 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in
'11,5 sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test l op 12,8.

Geld:

in het interieur binnendringt. De 1.6 liter
motor levert hele behoorlijke prestaties.
Opvallend is de toch ruime hoeveelheid
pk's, namelijk 92 pk levert deze 1580
cm3 motor en de 405 sprint daarmee in
11,5 sec. van O naar 100 km/h. Ook de
topsnelheid is indrukwekkend, ruim 180

Windtunnelauto

Natuurlijk is de 405 een zogenaamde
windtunnelauto, oftewel enorme ronde
vormen en een laag luchtweerstandscoefficient bepalen het model grotendeels, zonder echter weg te vallen tussen
andere modellen. Nee, deze 405 heeft
een duidelijk eigen gezicht. De grote
kunststof bumperschilden aan de vooren achterzijde kunnen kleine tikken tijdens het parkeren schadevrij verwerken
en om putten van andere portieren tegen
te gaan tijdens dat geparkeerd zijn, is er
over de hele zijkant ook een beschermstrip aangebracht. De kleine grill is in
dezelfde kleur meegespoten als de rest
van de auto, alleen is er een band ter
hoogte van de zijstrips zwart meegespoten op de kunststof bumperschilden.
Smaken verschillen maar de kunststof
sierplaat tussen de achterlichten vind ikzelf een beetje goedkoop aandoen, zon- had iets hoger gekund, zodat je bovenderop een of andere manier functioneel been wat meer steun krijgt. Prettig is dat
te zijn. De kofferruimte is behoorlijk je wel de lende-steun kunt verstellen.
groot alleen is de drempel om er iets in te Het dashboard is zeer zorgvuldig afgetillen tamelijk hoog. Wel handig is het werkt, met alle nodige meters overzichzogenaamde skiluik in de rugleuning van telijk geplaatst. De toerenteller en snelde achterbank, gemonteerd achter de heidsmeter zijn in het midden te vinden
armsteun, die zich in het midden bevindt. met rechts de brandstofmeter en links de
koelwatertemperatuurmeter. Daarboven zijn de lampjes van andere functies
Goede instap
geplaatst In de middenconsole zit het
De instap door een van de vier portieren
is gemakkelijk en ook de achterportieren bedieningspaneel voor verwarming en
ventilatie, daaronder is ruimte voor een
gaan ruim voldoende open. Zelfs wanneer de voorste stoelen in de achterste radio en daar weer onder vinden we de
asbak.
stand staan is er meer dan genoeg beenruimte voor de achterpassagiers. De zit
achter het stuur is goed, alleen voor
mensen met erg lange benen is het moei- De 405 rijdt heerlijk en wat vooral oplijk om je gasvoet een goede plaats te valt is de stilte bij wat hogere snelheden.
geven, zodat je wat kramp krijgt tijdens De enige watje hoort bij een forse acceeen lange rit. De zijdelingse steun in de leratie is een diepe brom van de motor
voorstoelen is prettig, alleen de zitting maar dat is dan alles aan extra geluid wat

Stilte

Kr zullen be^t een heleboel mensen zijn
die graag in een wat kleinere automobiel
zouden willen wijden, al was het alleen al
omdat die dingen zo handig ie manoeiivreren en te parkeren zijn in de stad.
Maar daarnaast kunnen of willen die
mensen beslist geen concessies doen aan
luxe en snelheid van een automobiel van
wat forsere afmetingen.
Bij Fiat hebben ze zich dat ook gcrealiseerd en uiteraard onderzocht. Vandaar
dat Fiat nu een Uno op de markt brengt
met een pittige \.5 liter motor en vooizien van een fors pakket luxe raken, zoals [wee in de vooi bumper geïntegreerde
mistlampen. beschermstrips op de spatschermen en skirts aan de zijkanten.

voorbeeld van duidelijkheid. Maargoed,
laat mij het lijstje met de luxe /aken even
afmaken: velours bekleding, open
hoofdsteunen, middenconsole toten met

de versnellingspook, centrale portierv ei grendeling met mlrarode afstandsbedienmg. vloerbedekking in o\ereenstemmingmetde klem vandcstoelbekledinji.

\/,
*•*•/

Maar niet alleen aan de buitenkant is de
zaak opgewaardeerd. In het interieur
wentel je je helemaal in luxe/aken. zoals
onder andere een digitaal instiumentenpaneel. Nu ben ik persoonlijk niet zo" n
liefhebber van die digitale toestanden
voor mijn neus. maar dit is wel een van
de betere in zijn soort, al is de aanduiding
voor de toerenteller niet direkt een

km/h. Prettig is zijn souplesse bij lage
toerentallen, zodat luie mensen niet veel
hoeven te schakelen en de sportieven
onder ons de naald van de toerenteller in
elke versnelling richting het rode gebied
kunnen jagen.
Het stuur ligt prettig in de hand, niet te
dun maar stevig zodat je er een goede
grip op hebt. De auto laat zich lekker
sturen, vooral niet te licht zodat je onder
alle omstandigheden een goed wegcontact kunt hebben. Natuurlijk wil deze
voorwielaandrijver als het wat te enthousiast gaat, in een bocht best wégdribbelen over zijn voorwielen maar bij
gas loslaten (een reflex toch) duikt hij
weer keurig met zijn neus naar de binnenkant van de bocht. De 405 blijft rustig bestuurbaar. Ook bij hoge snelheden
begint hij niet onzeker aan te voelen of
enigszins te zoeken naar zijn spoor en
ook van spoorvorming heeft hij weinig
last. De remmen doen hun werk prima,
alleen is er voor een noodstop erg veel
pedaalkracht nodig wat mij voor een
tengere dame met verkeerd autoschoeisel een probleem lijkt.
Mede gezien zijn prijs van ƒ 32.050,lijkt mij dat deze Auto van het Jaar '88
niets teveel belooft. Het door mij gereden testexemplaar had een kleine 20.000
km achterzijn rug en hoe ik ook speurde,
ik vond niets dat leek op slijtage of andere narigheid zoals loszittende en rarnmelende onderdeeltjes, zoals de oude
Peugeots nog wel eens hadden. Voor
mijn gevoel is ook deze Peugeot gewoon
weer een ijzersterk nummer.

Dream Line
06320.322.30
Pour Toi

06-

zonnekuren

Centrale orderafdeling Weekmedia,
NIEUW» FITNESS VOOR
Postbus 122,
JONG EN OUD
1000 AC Amsterdam.
met max 6 pers., 1 uur per
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- week onder vaste begeleising in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- ding voor ƒ 50 p.m. Inl:
rokaart.
Inst Joke Draver, tel 14975.
* Nog 2 wkn en dan staast
Ton.ver Wim Hildenng weer
op de planken Plaatsbespreking' woensdag 16 mrt van
19-20 u Gemeenschapshuis
Woninggids van Zandvoort
* Oproep: collectanten gevr.
v Nationaal Reumafonds, 7
Vxtl l/1 makelaars o.g.
fjj] tot 13 maart Aanm. bij mevr.
Schaap, tel. 15140 of mevr.
NVM
Duivenvoorden, tel 19629.
Tel. 02507-12614
POLARITEITSMASSAGE en
Voor al uw behang- en wit
ENERGIEMASSAGE.
Voor trouwfoto's werk.
Tel. 02507-18980.
Inl.: tel. 02507-17474.
Foto Boomgaard * Voor maar ƒ30 kunt u K Rechtstreekse import uit
maanden genieten van de USA: topkwaliteit Naturest
Grote Krocht 26
gezelligheid bij de Verg. Vrou
waterbedden
wen van Nu. Word ook lid o
Hydr. gestabiliseerd. Geh
bel met nr. 14462.
compl incl. verw. en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
GARAGE TE HUUR
CURSUS
POLARITEITSƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie
Burg. v. Fenemaplein
MASSAGE start 9 maart. Inl.Telefoon. 023-292693 - 02290Tel. 14534
tel. 023-272119/358689.
37151, b.g.g 04754-6240.
* Gevr. horizontale of verti
ÊNGLISH LESSONS
cale luxaflex, breedte 2.45 * Schommelstoel te koop,
voor privé, conversatie
mtr, hoogte 1 66 mtr Tel blank manou, t e a.b Tel
en grammatica lessen
17701.
14695.
Tel. 02507-18308.

Tel. 13529

ƒ 32.050,- incl. BTW.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 535,- tot
ƒ 552.- per jaar.

Luxe zaken

* T.k. bronzen Thai bestek m
COUPEUSE/
cass., 59-delig, ƒ 140, restant
MODEONTWERPSTER
Arabia servies, vele kleuren, heeft tijd om de leukste moƒ 60. Tel. 14643
dellen naar maat en eigen
net aiiergoeoKOOpste aqres ontwerp voor u te maken, ook
voor nieuwe en gebruikte veranderwerk. Voor alle leef(brom)fietsen is Taxi/Rijwiel- tijdsgroepen en maten
centrale Zandvoort BV., GroTel. 02507-17370.
te Krocht 18. Tel 12600.
Foto Boomgaard
Tevens inkoop en verhuur.
ook voor
* Ik zie vrijdag in de slop
portretfoto's,
Toos.
pasfoto's,
* In de Literatuurclubs zitten
receptiefoto's,
alleen enthousiaste leden, di.groepsfoto's aan huis.
morgen is nog plaats voor
Grote Krocht 26
een boekenengel Bel MauTel. 13529
reen Bais. tel. 02507-13873.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
Joehoe! We zijn er weer1
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter Zie onze advertentie elders
grootten.
m dit blad met
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor grati:
openingsaanbiedingen
gediplomeerd hondentrimster
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Broodje Burger
Friedhoff plein 10
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Schoolstraat 4, tel. 18789
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Geopend van 11.00 tot 01 00
2042 B N Zandvoort
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
uur 's nachts Weekend van
Tel.02507- 12773
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 o 11 00 tot 03.00 uur 's nachts.
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
Dinsdags gesloten.
• • Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- KAMER TE HUUR, gestoft, v * Gevr. zelfst. huish. hulp,
voort.
± 4 uur per week, liefst v.a. 12
rustige huurder, eigen keu• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421 kendeel, gebr douche, toilet, uur Tel. 15668
AA Uithoorn.
in 2-kam flat, nabij C, ƒ 450 * Heeft u een verjaardag
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
enz. Denkt u dan eens aan de
incl. Tel 12510
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegleuke geschenken m het Panse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelLijsten op maat
da-winkeltje, niet duur en voor
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
het W N.F. Tel 12432
bij
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
* Help de Polen. Stuur eens
Foto Boomgaard een
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alvoedselpakket' Geen
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Grote Krocht 26 adres'' Dat hebben wij voor u'
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsInl. tel. 02907-5235
Tel. 13529
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- per week. Corn. Slegersstr.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 2b, tel 02507-12070.
ren verkrijgbaar.
MOE OF MAT?
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
NEEM EEN ZEEWATERBAD.
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
Instituut Joke Drayer
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Kosterstraat 13
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
Tel. 14975.
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
Tevens fitness en
ƒ 3,00 in rekening gebracht.

GRATIS

Nieuwe luxueuze
Fiat Uno SX

320-320-05

3 supershots p.d. 50 et pm

TE HUUR v. perm. een kamer
t- een zomerhuis voor 1 werk.
pers., 1 mnd borg. Tel 15982.
* Te koop 6 eenpersoons ledikanten a ƒ25 per stuk; 4pits rvs mbouwgasstel ƒ 100;
modern chroom mengkraan
ƒ50. Tel. 17982
Te koop BOBTAIL PUPS
Inl: tel 023-354113.
* Te koop bruidsjapon, mt
38/40, pr. n o.t k. Tel 12446,
na 1930 uur
* Te koop complete kmderski-set (6-8 jr), ski's + stokken
+ schoenen + rennhose, prijs
ƒ 150. Tel. 19606.
Te koop DATSUN 100 AF 11,
APK tot febr '89, brede banden m sportvelgen, ƒ 1250.
Tel. 18289.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
netto
looptijd * looptijd* eff.
Theoretische looptijd 65 mnd
geregeld
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente ett rente 081 o p mnd
* Vrije besteding van het geld,
Bedrag
rente en
5 500,143,18
120.65
12.0
geen onderpand
7 500,195,28
164,32
12.0
ad. p.mnd.
10,9
10500,268.28
225,12
1 0 000,- 200,- p mnd
* Kwijtschelding bij overlijden
383.26
10.9
15000,- 300.- p mnd
15000,321,60
* Lopende leningen meestal geen 20 000,- 511,02 428,80 10,9 20 000,- 400.- p mnd
889.64
745,64
35 000.10,6
25 000,- 500,- p mnd
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.
* Tevens 2e hypotheken
Q

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Milieuvriendelijke
water verdunbare
verf
C.W.S.

Keur en Zoon
Paradijsweg 2
t/o politiebureau
Tel. 15602

5 REGELS^

Injectie en katalysator
De motor van de/c Uno SX heeft een
inhoud van 1498 cm3 en is voorzien van
iniectie en een katalysator. Deze motor
voldoet aan de strengste milieu-eisen die
op dit moment gelden. Hel vermogen
bediaagt 55 kW (75 pk) bij 5500
omw./min. het maximum koppel is l 13
Nm bij 3000 omvv/mm. Het brandstofverbruik volgens KCK-norm is bi| 90
km/h constant 5.5 liter per 100 km. bij
120 km/h is dat 7.0 liter per 100 km en in
de stad 8.4 liter per 100 km. Hen simpel
lekensommetje leen ons dat het gemiddelde KCK-vcrbruik dan 7,0 liter per
100 km bedraagt. U dient u el loodvrije
Eurosuper (95 Roni te stoken, omdat
anders de katalysator in de kortste keren
de geest zul geven.
Deze Uno SX wordt zowel met drie als
vijf deuren geleverd en de prijs is respectievelijkj" 22.590.-en / 23.390,-.

Zandvoorts
Fa.
Kroonenberg

'

Kerkstraat 12, Zandvoori

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

m GRATIS

DQSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

Te koop div. gevelkachels
van gr. tot klem, 80 l, Inventum boiler, 30 m2, systeemplafond comm 128 compl. m Bloemenhuis, Nieuw-Noord
Mooie trosanjers ƒ 2,95
toebeh. Tel 02507-20021
* Te koop eiken dressoir, Wij bezorgen altijd gratis
Tel 15025
t e a b . Tel. 12128
*
Welke
lieve vrouw wd v.a
TE KOOP GARAGE, nr. 24 in
garage-complex,
ingang half juni 2 ocht op een baby
naast Trompstraat 7. Vrpr. passen Teg verg Br o nr
ƒ 9500 k k Inl: 01860-15638. 798-75784 bur. v d. blad
* Te koop gevr een avond- WONINGRUIL Aangeb gr 5kostuum, maat 46. Tel 02507- kam hoekhuis + 2 gr zolder
kam , c v , tuin met schuur
16587.
etc., l huisk, 8 65 m, huur
•» Te koop gevraagd surfkar- ƒ620 Gevr m Z'voort min
retje. Tel. 19606
3-kam won , geen Nw-Noord
* Te koop kleuren-t v. ƒ 150; Tel 023-330085. voor 12 uur
inbouwkookplaat ƒ75; surf- •* Word lid van comité Vieplank voor beginners, t e a b rmg Nationale Feestdagen
Tel 17295, na 16 30 uur
Inl.' tel 13702
* Te koop ruime 2-zits bank,
zgan., lichte kleur, gobelin,
ƒ300 Tel. 19348
* Te koop schrijfmachine,
Triumph Matura, standaard
met kap, pr. ƒ 120. Tel 14500
Videotheek 'Dombo'
Te koop- VOLVO 66 GL,
Corn.Slegersstraat 2B
bouwjaar '76, voor onderdeTel 02507-12070
len, t e.a b Tel. 16590.
1 film ƒ5//7,50 p.d
* Te koop wieg ƒ 60; kinder5 films ƒ 25 p week
wagen ƒ50 Tel 16720
Verhuur movie-boxen
T.k. CITROEN GSA BREAK
met LPG, bouwjaar '82, geen
APK, vrpr ƒ800 Tel 13962.
* T.k. gasfornuis, Etna, ƒ 50,
4 eetk.stoelen, teak, bekl m.
ribcord, 4 stuks, ƒ50; 2 fauZONNEKUREN?
teuils, chroom onderstel, ƒ 50
De gehele maand maart
Tel. 13858
10% korting op alle
vormen van kuren
* T.k. rotan kapstok, 80 cm
Inst Joke Drayer, geopend
lang, ƒ25. Tel. 19113.

W. Bluys

2 zeer nette dames, 44 en 45 * T.k. stalen kantoorbureau tot 9 uur 's avonds, tel 14975

jr, zoeken per 1-6 as vnjstaande woonr. Tel. 16806.
•*• Blauwe luchten, witte wolken boven Kostverlorenpark,
lees over die heerlijkheid een
leuk, interessant boekje te
koop Cult Centr ƒ 15

Bel BECAM:
05270-16991*

verlichting in de kofferruimte, elektiische bediening van de voorramen, digitaal klokje, ontgrendeling derde of vijfde
deur vanaf de bestuurders /itplauLs.
elektrische iintensproeiers. getint glas.
mistachtei lampen, vviswasser op de achterruit en een leeslampie. Mocht dit allemaal nog niet genoeg /ijn. dan is er
voor de liefhebber - tegen bijbetaling ook nog te Icveien lichtmetalen wielen,
rolgordels achterin, /onnedak. in delen
necrklapbare achteibank en metallic
kleuren.

m. 2 ladenbl., 150x75 H- idem
l combinatie m gekopp typpetafel, samen m 2 verst.b.
MAATKLEDING EN
bureaustoelen, ƒ 300 14643
VERANDERWERK
* Vermist: grijze cyperse ka- Tel 18599, Corn Slegersstr 2
ter, omg. station, gaarne te- Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
rug te bez Tel 19592

Silhouettes

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

Voorbeeld:
•*• T e

k oo

p

3 8 ; m0 d
r i e t e n s t

5
0

b r u ( d s 1 _alp|o n ^ ^Jm t
a l 0 n t a f e 1 ;
1 e|u|k
e 1
T e 1
0 2 0 - 1|1|1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

r
Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

.

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

\J
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ICfeyrverg roting
• Korting!

Begin het weekend
goed met een
bloemen groet van
BLOEMENHUIS

De specialist
m al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort
Tel 1 20 60

Tijdelijk
bijons

van 55^
voor maar

37,50.

Alstublieft De kans
'
om uvj kinderen oma & opa of een andere lievelmgsfoto
grool en in kleur te krijgen En dat met maar eventjes 17,50 gulden korting op de
koop toe1 Kom met uw negatief naar ons toe Wij maken -afhankelijk van het
negatief eenschitterende kleurvergrotmgvan50x50t/m 50x70cm Doeni
Dit geldt met voor dia s voorhalfkleinbeeld disc pocket en mstamatic
negatieven

van Aquarium tot Zangvogel

Diaconiehuisstraat 36

Nu weer iedere dag geopend

Uw Pico Print foto-dealer:

van 10 00-18 00 uur (maandag vanaf 13 00 uur)
Prijspakkers voor deze week
20 kg Kattebakkorrels
11,95
5 kg Doko brok
5 kg Huismerk brok
4 kg Huismerk diner

12,95
7.95
6,95

Live music yit zestiger
jaren...

rillREWCE

«ólMlllö^Tï^t''^ ^M<^J^^V^1™£T"'"^~"^*~ " V " ' " ' " ? * > . # * x

%Pl|r|fQY5yg^|jjra|tgii$ti8^pf siiKëp-aantal sf atfksfijb jjaatsen sp fes'
^.*r^w-.-vi/v^^/^.^^- < „ i * t . . •';8gïlaïiNtaa8iiKfto?8
'Kreta Blaöw. fasteiliétgii is
öpsi

Gedurende de gehele maand maart
op zat. 20.00-03.00 uur in zaal Tropicana en onze
D.J./ZANGER/ENTERTAINER
Elke zo. 15.00-23.00 uur - matinee diner dansant
Corr. kleding, v.a. 25 jaar.
De Manege Zandvoort

9, tel. 12151.

,

Kom&Profiteerervan!

De aktie is geldig t/m 9 april 1988

Snackbar Big Mouse

Paradijsweg 2, t/o politiebureau

vraagt

schoonmaakster

Tel. 15602.

Tel. 02507-16023

voor de ochtenduren
Tel 12452 of 18500.

En dan te
Als u in principe "in" bent voor een Volkswagen
Polo, kunt u zich nu helemaal van uw slimste kant laten
zien. Met de nieuwe Polo Fox.
Dat is namelijk 'n Polo die u standaard veel extra's
biedt, terwijl u dit aan de prijs nauweli|ks merkt.
Om u een idee te geven: de Fox heeft rondom
groen warmtewerend glas. Speciale bekleding
(modieus ruitdessm). Een tunnelconsole. Handige portierbakken. Intervalschakelaar op de ruitewissers voor

Witte sierstnps m de voor- en achterbumper. Exclusieve
wieldoppen en type-aanduiding achterop.
De Fox biedt u verder al die zaken die de gewóne Polo al zo compleet maken.
Zoals'n neerklapbare achterbank. Hoofdsteunen
Achter-ruitewisser met interval. Traploos verstelbare
stoelen. En natuurlek onafhankelijke wielophanging met
zelfcorrigerende stuurinrichtmg Kooiconstructie met
kreukelzones voor en achter Elektronische ontsteking...

Polo Fox 3 deurs va f18440,- Polo Fox Coupe va f20?45,

Auto

Kortom, in de nieuwe Polo Fox Lomt u weikeli|k
niets te kort. Vooral ook niet, omdat hei 'n Volkswagen is
Dus een auto met 'n onbenspeli|k weggedrag
'n Lange levensduur Lage onderhoudskoslen Een hoge
restwaarde En 'n auto mei' een uiiqospioken hekel aan
onverwacht garagebezoek
Vanzelfsprekend kri|gt u ook op de Polo Fox l |aar
garantie, 3 |aar lakgarantie en 6 |aar carrossenegarantie tegen doorroesten van binnenuit.

Polo o deurs va f l/815,- Inclusief BTW TI \ atai satoi, ^xcliutf alle

Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565,
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

Was 't dus al slim om een gewone Polo te kopen,
met de komst van de Polo Fox is 't zeker zaak om er als
de kippen bi| te zijn.
De Polo Fox is leverbaar in 'n 3-deurs uitvoering en
in 'n Coupe-uitvoering met drie motorvarianten,
waaronder een diesel. Bij de Volkswagendeaier of via
020-867351 kunt u meer informatie inwinnen

m n ( o l t _ r WI^IQ g» n voorbehouden

Vo!kswagen.Wie anders?

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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Beleidsplan Gemeentepolitie leidt tot opmerkelijke resultaten

Aantal inbraken daalt in drie jaar
tijd met méér dan veertig procent
ZANDVOORT - Het beleidsplan van de Zandvoortse Gemeentepolitie, afgelopen jaar
gericht op 'het uitgaanscentrum' en 'de georganiseerde
misdaad', heeft tot opmerkelijke resultaten geleid. In het
evaluatierapport
maakt
korpschef Menkhorst melding
van een aanzienlijke daling
van het aantal diefstallen van
en uit auto's, evenals van het
aantal inbraken in woningen.
Volgens Menkhorst dient deze
werkwijze, waarbij de twee genoemde prioriteiten vorig jaar
door de korpschef, de Officier
van Justitie en de burgemeester zijn vastgesteld, dan ook
voortgezet te worden, eventueel met een verlegging van de
'accenten'.

zomer ook een rol in deze ontwikkeling, maar volgens de korpschef is er
reeds drie jaar sprake van een constante daling.
Een 'succes-story' noemt Menkhorst de evaluatie van het beleidsplan dan ook, waarbij hij eraan herinnert, dat het Zandvoortse politiekorps enkele jaren geleden in samenwerking met enkele landelijk
adviseurs een compleet nieuwe
koers is gaan varen, ter bestrijding
van de criminaliteit. Het feit dat het

plaatselijke beleid door andere gemeenten als voorbeeld wordt gebruikt, kan gezien worden als een
bevestiging van zijn uitspraak.
Daarnaast vermeldt het in februari uitgebrachte rapport 'Politiebeleid volgens plan', van de landelijke
adviescommissie Peper, richtlijnen,
die verregaande overeenkomsten
vertonen met het in Zandvoort gebruikte plan. Een voorbeeld hiervan
zijn de aandacht voor de haalbaarheid van een plan, voor de termijnen

waarop diverse onderdelen gerealiseerd moeten zijn, het driehoeksoverleg tussen korpschef, Officier
van Justitie en burgemeester waarin het beleid bepaald dient te worden, en het feit dat men af moet
gaan op bestaande problemen en
niet op 'incidenten'.
De daling van het aantal misdrijven is voor het plaatselijke politiekorps het belangrijkste streven, belangrijker nog dan het aantal aanhoudingen.
Vervolg op pagina 7

Graafwerk voor honderd auto's

Sinds drie jaar wordt er door de
Zandvoortse politie gewerkt met een
beleidsplan, met speciale aandachtspunten. Dat heeft onder andere tot gevolg gehad, dat het aantal
aangiftes van diefstallen van, vanaf
en uit motorvoertuigen sinds 1984 is
teruggelopen van ruim 1100 naar
ongeveer 600, en dus een daling
toont van ongeveer 45%. Bijna even
spectaculair is de daling van het
aantal inbraken in woningen, met
44%. Uiteraard speelt een slechte

Foto: Bertott

HALVE PRIJS
Verrassing voor
kleine klantjes

'n suède
leren jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel. (020) 223596

Dure scharensliep
ZANDVOORT - Bij beworiers van de aanleunwoningen
van Huis in de Duinen heeft
deze week een scharenslijper
aangebeld, die achteraf voor
zijn werkzaamheden zeer hoge
bedragen vroeg, oplopend tot
ƒ200,-.
De man bood zijn diensten aan
met de vermelding dat het slijpen
van scharen en messen bij hem helemaal niet duur was. Achteraf presenteerde hij de bejaarden echter
2eer hoge rekeningen.
Navraag op het politiebureau leverde het antwoord op, dat er op dat
ogenblik geen vergunning voor een
scharenslijper was afgegeven. Men
zou echter onmiddellijk poolshoogte
gaan nemen in de omgeving van het
bejaardenhuis. Alvast wordt er wel
gewaarschuwd, dat men altijd van
tevoren duidelijk een prijs moet afspreken, indien iemand aan de deur
zijn diensten aanbiedt en men daarvan gebruik wil maken.

Waterstanden
Datum
10 mrt
11 mrt
12 mrt
13 mrt
14 mrt
15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt

HW
07.10
07.52
08.49
10.51
12.16
01.01
01.55
02.40
03.21

LW
0245
03.24
04.21
05.33
06,59
08.31
0938

HW
19.34
2028
22.00
23.39

LW
15.01
15.42
16.42
18.19
20.29
13.21 21.45
14.11 2352
1455 10.25
0053 15.37 1107

taak zal moeten overnemen, betekent dit een moeilijke start, aldus
Tine Oudshoorn.
De gemeenteraad ging vorige
week donderdag accoord met deze
oplossing, vooral omdat beide partijen al tot overeenstemming waren
gekomen.

Vroedvrouw
blijft in
Zandvoort

Afgelopen maand zijn beide partijen echter tot overeenstemming
gekomen, over een nieuwe financiële regeling, waarmee de gemeente
een juridische procedure, aan te
spannen door de advocaat van mevrouw Oudshoorn, probeerde te
Het geschil bestaat al sinds 1985, voorkomen. Overeengekomen werd,
toen de gemeente te kennen gaf, de dat de standplaatstoelage per l jastandplaatstoelage, voor dat jaar nuari 1989 komt te vervallen, waarongeveer ƒ15.000,-, in acht jaar tijd na de verloskundige een eenmalige
af te willen bouwen. Dit voorstel, bijdrage ontvangt van ƒ47.000,-. Dit
indertijd door de gemeenteraad bedrag is driemaal de jaarlijkse
goedgekeurd, werd echter ongedaan standplaatsvergoeding. Met deze regemaakt vanwege procedurele on- geling vervalt de verplichting voor
volkomenheden. In februari kwam Oudshoorn, om haar praktijk in
het voorstel opnieuw ter sprake en Zandvoort uit te blijven oefenen. Zij
de meeste leden van de commissie heeft echter te kennen gegeven in
voor Maatschappelijk Welzijn leken deze gemeente te blijven werken.
Ondanks deze overeenkomst behiermee wederom accoord te gaan.
Voor Tine Oudshoorn werd het ech- treurt zij het echter nog wel, dat de
ter een kwestie van wel of niet in standplaatstoelage verdwijnt. Met
Zandvoort blijven werken, omdat name omdat de praktijk in Zandvolgens haar de inkomsten uit haar voort te klein is om er financieel van
praktijk te laag zijn, om alleen daar- rond te komen, waardoor de vroedvan te kunnen leven. Zij had dan vrouw dus ook buiten deze gemeenook al een advocaat in de hand geno- te haar diensten moet verlenen.
men, om haar rechten op deze toela- Vooral voor een nieuwe verloskundige, die eens in de toekomst haar
ge te verdedigen.
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volgende week 'Drie is te
veel' ten tonele.
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in Zandvoort.
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Vertegenwoordiger Planconsult
verbaasd over eigen advertentie

• Op het Badhuisplein wordt momenteel hard gewerkt aan de ondergrondse parkeergarage voor het casino.

Wij willen ons
enthousiasmejDver onze
nieuwe verko"opwagen
graag met u delen.
Daarom a.s. zaterdag
alles

ZANDVOORT - Voor het geschil tussen de gemeente en
verloskundige Tine Oudshoorn is een oplossing gevonden. Dit betekent dat de vroedvrouw, die haar praktijk in
Zandvoort-Noord heeft, in de
badplaats gevestigd blijft. De
jaarlijkse
standplaatstoelage
die haar bij haar vestiging
hier, zeventien jaar geleden
was toegezegd, verdwijnt wel
definitief, maar Oudshoorn
heeft genoegen genomen met
een eenmalige bijdrage.

Oplage: 4.500

Kamers hoteltoren te koop aangeboden als appartementen

ADVERTENTIES

zuid boulevard

Editie:30

Week

ZANDVOORT - De werkzaamheden aan het nieuwe casino vorderen gestaag. Bouwbedrijf IGB is momenteel druk bezig met de laagbouw oftewel fase l van het plan, waarin de
speelzaal en de kantoren worden gevestigd. Daarbij hoort ook een grote parkeergarage,
geschikt voor ongeveer honderd auto's.
De 'bodem' van-3e ondergrondse garage is> nagenoeg bereikt en een dezer dagen kon men al begïnnen met egaliseren. De in- en uitgang voor de motorvoertuigen zal uitkomen op de Thorbeckestraat,
grenzend aan de Seinpostweg. Het huidige parkeerterrein voor het casino verdwijnt. Dit terrein wordt
deels Ingenomen door de garage, deels wordt het een
plein met slerbestrating en een 'waterpartij'. Het

dak van de parkeerkelder komt ongeveer uit op het
niveau van het wegdek van de Seinpostweg.
Duidelijk Is, dat er flink doorgewerkt moet worden, wil men de streefdatum van de oplevering halen. Volgens de laatste planning zouden zowel de
laagbouw van het casino als de parkeerkelder in
september van dit jaar gereed moeten zijn.

Jutten zit nog in het bloed
ZANDVOORT - Het strandjutten, tegenwoordig verboden,
zit sommige Zandvoorters nog
duidelijk in het bloed. Dat
bleek afgelopen week, toen materialen aanspoelden, onder
andere afkomstig van de veerboot Vinca Gorthon.
De gemeentepolitie betrapte zondagochtend op het strand een zestien-jarige Zandvoorter, die zeven
rollen papier op een aanhanger had
geladen. Op dat moment waren er
ongeveer twintig grote rollen aangespoeld, van ongeveer twee meter

lang, met een meter doorsnee. Het
aantal zou in de dagen daarna toenemen tot enkele honderden.
De poging van een andere Zandvoorter enkele dagen daarvoor de
oplegger, eveneens afkomstig van de
veerboot, met een Jeep mee naar
huis te nemen, 'als speeltje voor de
kinderen', mislukte.
Afgelopen zaterdag werd door
Scan Dutch BV uit Rotterdam, eigenaar van de aangespoelde container,
gemeld, dat de koelcompressor aan
de buitenzijde bevestigd, was ontvreemd. De dader is echter niet bekend. Overigens bleek de container
leeg.

ZANDVOOET - Een adver'Zandvoort. (NH) Nieuwbouw 120
tentie in het vakdagblad voor vrije sector woningen (appartemende bouwwereld 'Cobouw', heeft ten) aan zee. (Voormalig hotel Bouvorige week woensdagavond wes).', zo luidt de tekst van de advervoor de nodige onduidelijkheid tentie, eind februari geplaatst in
Cobouw, compleet met naam, adres
gezorgd tijdens een inspraaka- en
van Planconvond over de hoteltoren van sult telefoonnummer
Vastgoed BV. De vertegenwoorPlanconsult B.V. Deze ruim diger van het bedrijf toonde zich
zeventig meter hoge toren, is zeer verbaasd en gaf te kennen niet
fase 2 van de nieuwbouw op de op de hoogte te zijn van de advertenplaats van het oude Bouwes en tie, die door één van de aanwezigen,
heer Van Asperen, aan wethougepland op het Badhuisplein. de
De hoogte van het gebouw is der Van Caspel werd overhandigd.
volgens de ontwerpers noodza- Indien de verkoop van appartemenkelijk, om het aantal van 165 ten inderdaad de bedoeling is, moet
Van Caspel nog bezien worhotelkamers te kunnen reali- volgens
of hoogbouw nog wel zo nodig
seren, waardoor een rendabele den,
is. Op eerdere bijeenkomsten is door
exploitatie mogelijk wordt. de wethouder wel het standpunt inVolgens de advertentie biedt genomen, dat de kamers alsnog als
Planconsult Vastgoed B.V. appartementen verkocht kunnen
echter appartementen te koop worden, indien het hotel niet rendabel te exploiteren is.
aan op deze locatie.

ADVERTENTIE

Visspecialiteiten-Restaurant

BAD-ZUID
Strandpaviljoen 4
Zandvoort
is weer geopend.
U bent van harte welkom.
Voor reserveringen tel. 13431.
Keuken geopend tot 22.30 uur.

Scheidende secretaris Mertz steekt gemeenteraad hart onder de riem

Nadenken over de kansen van Zandvoort
ZANDVOORT - In de vergadering van vorige week donderdag heeft de gemeenteraad
officieel afscheid genomen van
gemeentesecretaris Mertz, die
per l april Zandvoort verlaat.
Vanaf die datum zal hij zijn
nieuwe functie vervullen, als
directeur van de Provinciale
WV van Drenthe. Mertz werd
donderdag geprezen om zijn
verrichte
werkzaamheden,
maar ook zelf uitte hij positieve kritiek ten aanzien van de
gemeenteraad.

gedurende zes-en-een-half jaar in
deze gemeente had meegemaakt.
Een willekeurig 'scharnierpunt'
was voor hem de aankoop van De
Schelp, waarvan de grond dankzij
een hechte samenwerking binnen
de gemeenteraad 'voor een appel en
een ei' kon worden aangekocht.
Daarnaast noemde hij de ontwikkeling van het gemeentelijke administratieve apparaat, dat vanuit het
'stenen' tijdperk' opklom naar een
twintigste-eeuwse
organisatie.
Maar ook uitte hij zijn bewondering

voor het feit dat de gemeente 'vrij
moeiteloos gigantische bezuinigingen absorbeerde, zonder de dramatische gevolgen zoals deze zich elders
in het land voordeden'.
Mertz stak de gemeenteraad een
hart onder de riem. "De raad heeft
in mijn ogen te vaak en te veel geleden onder een minderwaardigheidscomplex. En dat terwijl je hier juist
zo gigantisch veel talent aantreft".
Ter illustratie van de capaciteiten
wees hij op de veel omvattende gemeente, met strand, achterland,

verbindingen, natuur, een circuit
met een wereldwijde naam en de
enorme drukte in het verleden rond
de Grand Prix dagen. "Alles is onder
controle".
"Ik hoop dat U nadenkt over de
kansen van Zandvoort", besloot de
scheidende
gemeentesecretaris,
"dan ben ik ervan overtuigd, dat ik
het vanuit mijn functie moeilijk
krijg om de toeristen naar Drenthe
te halen". Op 30 maart volgt nog een
receptie, waar Mertz afscheid
neemt van zijn collega's.

Lovende woorden waren er voor
de gemeentesecretaris, die volgens
loco-burgemeester Aukema beschikte over stressbestendigheid en
grote kwaliteiten, waarmee hij af en
toe wel in de 'vuurlinie' stond, maar
ook het college van Burgemeester
en Wethouders soms wist te behoeden voor een ondoordachte besluitvorming. Daarnaast prees hij de
vele initiatieven van de heer Mertz
en zijn inspanningen om de automatisering te realiseren en de organisatie van het gemeente-apparaat
aan te passen aan de hedendaagse
eisen.
Ook Flieringa prees de scheidende
ambtenaar om zijn tomeloze energie
als een 'Zoef de haas' van de fabeltjeskrant. Hoewel 'Willem Bever'
beter op zijn plaats is, aldus Flieringa, vanwege de degelijkheid waarmee Mertz een en ander aanpakte.
Met 'groot genoegen' overhandigde
hij de secretaris namens de gemeenteraad een compactdisc-speler. "Op
één voorwaarde. En dat is, dat het
circuit niet verhuist naar Drenthe".
In zijn afscheidswoord keek Mertz • GBZ-raadslid Flieringa op het punt om gemeentesecretaris Mertz (derde van links) namens de gemeenteraad een afFoto: Bram stijnen
terug op de hoogtepunten die hij scheidscadeau te overhandigen.

De meningen over de hoogbouw
liepen woensdagavond behoorlijk
uiteen. Met een enkele uitzondering
toonden de aanwezige omwonenden
en ondernemers uit de directe omgeving zich weinig gelukkig met het
plan. "De omgeving van deze geplande hoogbouw wordt bewoond
door meer dan honderddertig gezinnen die veelal kosten noch moeite
hebben gespaard om ongestoord van
zon, zee en wind te kunnen genieten", aldus Jaap Paap, voorzitter
van de Strandpachtersvereniging,

die overigens wel stelde, niet zonder
meer tegen veranderingen te zijn.
Met een lang commentaar uitte
hij zijn bezorgdheid over de mogelijke ontwikkelingen op deze locatie.
"Een plek waar wij dag in dag uit
verblijven en waarop wij de ons nog
toegestane levensdagen hopen te
slijten, een plek waarop ondernemers tijdens schaarse zomerse dagen een karige boterham verdienen". Paap deed dan ook een beroep
op de rechtsbescherming van de
burger ten aanzien de ruimtelijke
ordening, zoals vermeld in een brochure van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Volgens hem moet de mogelijkheid bestaan om tot evenwichtig
een plan te komen, 'waarin vóór en
nadelen op de juiste wijze zijn afgewogen om in de diverse seizoenen
aan de eisen van bewoners, ondernemers, casino en nachtclubbezoekers, dagrecreanten, badgasten en
hotelgasten te voldoen'.
Volgens de heer Wertheim, directeur van Publieke Werken wordt
het leefklimaat er niet slechter op
en zal de schaduwwerking slechts
van korte duur zijn door de rankheid van de toren. Overigens zal er
in verband hiermee een zonnediagram worden gemaakt. Daarnaast
ondergaat het ontwerp een test in
een windtunnel, waarbij ook de
strandpaviljoens in het onderzoek
worden meegenomen.
Vervolg op pagina 7
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ENORME UITVERKOOP!
van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats
NU 2 HALEN

1 BETALE
Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850

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

IMieuwsbla
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAMADRES
POSTCODE

WOONPLAATS:

TELEFOON:

GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER MAAND P ƒ3,95', PER KWARTAAL D ƒ12,90
PER HALF JAAR D ƒ 23,70, PER JAAR D ƒ 43,75
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
• een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel: zenden aan
het Zandvoorts Nieuwsblad, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam of bel nu de abonnementenafdeling 020-562.3066.

710371"017003"

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 10 MAART 1988

FAMILIEBERICHTEN
27-2-1988 in Miami, Florida is geboren onze zoon

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

Cleveland Erik
Cleve en Anneke Johnson-Scholten
112 Marina Avenue
F!a 33037
U.S.A.

tel. 02507 - 1 53 51
HOERA!

DAG EN NACHT VERZORGING

Cleve en Anneke
hebben een zoon

„Cleveland Erik"

Onze Zangkanaries klinken beslist anders.

H. Scholten
Cath. v. Renessestraat 5
2041 BJ Zandvoort.

Diaconiehuisstraat 36
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur, maandag vanaf 13.00 uur

Dat kan op dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.30-13.00 uur.
U kunt vragen naar mevr. Doorson.

TOT ZIENS!

KnicPinc
KUNSTSTOF

•

™

Gevestigd te Zandvoort
met ingang van heden

E. C. M. Schavemaker
E. M. Bot
E. C. M. Schavemaker, v/h
Zandvoortselaan 165
Behandeling volgens afspraak:
Bakkerstraat 3, 2042 HK Zandvoort.
02507-19564

KOZIJNEN

Met nieuw
profiel
20% goedkoper

••
iii

PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE

MOb

ehr. van den Jjtrink B.V.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

Huurprijzen in overleg met
verhuurder.

Hebt u vragen? Aarzelt u niet even
bij ons binnen te lopen.
van Aquarium tot Zangvogel

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere famiheberichten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn Ielefoon 02975-40041.

Wegens grote vraag zoekt ZHS
flats, huisjes, gedeeltes van huizen
en kamers met d.t.

Bemiddeling via ZHS kost U als
verhuurder niets.

ADVERTENTIES

Jubileum

ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507-14696
Bemiddeling bij huur en verhuur

Voor verhuur voor korte of langere
termijn.

De overgrootmoeder

De oma
de opa
de oom

ZAND VOORT HOUSING
SERVICE B. V.

Showroom: Tolweg 18A, 2042 EL Zandvoort, tel. 02507-19120

ZANDVOORT HOUSING
SERVICE B. V.
ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507-14696

VIDEOTHEEK
DOMBO
ZANDVOORT
vraagt

beschaafde jongen of meisje
± 20 jaar met Mavo/Havo/VWO opl.
Goede contactuele eigenschappen vereist. Voor 3 dagen per week.
Schriftelijke sollicitaties met pasfoto
onder nr. 928809 bur. v.d. blad.

Bekendmaking
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer maakt bekend dat, gezien het verzoek
van Gemeentewaterleidingen Amsterdam om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een infiltratie-waterwingebied te
Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijk en Noordwijkerhout, het voornemen bestaat om de vergunning onder
voorschriften te verlenen.
De ontwerp-beschikking en de overige stukken liggen
vanaf 14 maart tot 28 maart 1988 ter inzage:
- ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
Swaluëstraat 2, te Zandvoort, op werkdagen van
8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Voorts liggen
de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort, elke
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
- in de bibliotheek van het Directoraat-Generaal Milieubeheer, Dokter Van der Stamstraat 2 te Leidschendam, van 09.00 tot 16.00 uur gedurende werkdagen.
De aanvrager, degenen die bezwaar hebben ingebracht
naar aanleiding van de aanvraag, alsmede een ieder die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot 28 maart 1988 gemotiveerde
bezwaren schriftelijk inbrengen naar aanleiding van de
ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een dergelijk verzoek moet (met vermelding van persoonlijke gegevens) tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend.

Gevraagd

T IS NU DE TIJD VOOR EEN
FEESTELIJKE

voor DE KOERIER
in Zandvoort

c^|
&£

&'<
MET VLEES.
Deze week

_

-

Tel. 12498
Mevr. Spaans

Vrijdag en zaterdag

echte
ƒ7,50

HoUror
UCtrvrXd

RAI

tf

P/Ai-IX

veilinggebouw

WIJ, ALS VAKMAN-OPTICIEN, ADVISEREN:
de witte zwaan

BRIL

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

VOOR ELKE

DAG en NACHT bereikbaar

-AFSTAND:
—

Tel. 02507-13278

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
lel. 02507-17244

NüSOr

75 cm. 62.50.

Nü55r
Struik- of
klimroos.

5.75 en 6.-

Vastgesteld op

Inl.: Veilinggebouw

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

70 cm. 57.50.

woensdag 30 maart

Leidschendam, 24 februari 1988.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-> inschrijvingen
t Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Kunstlederen soufflé koffer m blauw
of zwart.
65 cm. 52.50

INBOEDEL EN HORECA
VEILING

Een bezwaarschrift behoort te worden ingediend bij de
Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en te worden gezonden aan het Directoraat-Generaal Milieubeheer, Postbus 450, 2260 MB
Leidschendam, onder vermelding van "Beroepschrift".

Begrafenissen
en crematies!

Koffiezet-apparaat voor max. 12 kop-

ft

ECHT... JE PROEFT T!
(slagroom-chocolade taartje)

DE HfiBTENJfiGERS
VM DEZE WEEK

Min. leeftijd v.a. 15 jaar
_

shoarma smuk ƒ 1,90

Christoffeltaartje

BEZORGERS/STERS

(flRTt»*CH{K

:

DE WITTE ZWAAN
Geruite thee- en keukendoeken,
100% katoen. In 4 kleurkombinaties.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.

»HBKflBI yuljauilLUUUUBIMa^MBHHBHMBR

VARILUX
MET ÉÉN BRIL GOED ZICHT
OP ELKE AFSTAND
Varilux glazen hebben zowel een leessterkte als vertesterkte én een geleidelijk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand krijgen uw ogen dus de juiste
correctie. Dank zij Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
kijkproblemen op.

YORK-OPTIEK B-V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
tel. 02507-12174

'V

Gasthuisplein. Tel. 12164
Veilingmeester S. Waterdrinker

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Magnetronschalen. Ook voor mvnezen, opwarmen, koken en opdienen.
Met 2 deksels (voor koken en vers
houden).
1775
!/2ltr. 10.75
NU
1.

l Itr. 15.75 NU 12.

Ik2ltr.20.75
. 28.75

Gediplomeerd schoenhersteller
voor al uw schoenreparaties
en sleutelservice
Moet u zijn bij

J. van Campen ft Zn.
Corn. Slegersstraat 2,
Zandvoort, telefoon 15449
VAKWERK IS ONZE RECLAME

NU

1225

Nü25ï5

Nog meer V Hartenjagers
lüeinlederwaien,

Hemax Bontwas

o.a. herenntsportemonnee,
damesgeldmapje, herenbillfold en portefeuille,
damesbeugelportemonnee. 19.75

zonder bleekmiddel.

NU 16.75
Schoonmaakbedrijf EVON B.V.
te Sassenheim vraagt

vaste schoonmaakmedewerkers m/v
voor een object in de gezondheidszorg te Zandvoort.
Werktijden 08.00-10.30 uur.
Voor nadere informatie en/of aanmeldingen
kunt u bellen 02522-19111 (tussen 8.30 en

17.00 uur).

4.75

Kanvas shopper m div. kleuren.

Pak met 2 kg. 6.25

.NU 5.25

Ringbandinterieurs: Voor
17-nngsband. 100 vel. 1.25
V
NU 200 vel 2.-

6.75

V

___

NU 5.75

Pak met 20 afvalzakken incl.
sluitstnps. Met KOMO-KEUR. 3.90
V_
NU Z pakken 6.75

Hemax Extra Actiel
Totaalwasmiddel.

Voor 23^r4ogsband. 100 vel. 2.25

y

NU 200 vel 3.25
Aanbiedingen geldig t/m 12 maart 88

HEMA

Pak met 2 kg. 6.75
Echt WaarVo0rJe

Geld
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De Wurf voert „Rijke vissers, arme mensen" op

VERENIGINGSNIEUWS.
Vrouwen Van Nu

Armoe en rijkdom wisselen
elkaar af in oud vissersgezin
ZANDVOORT - Met de opvoering van 'Rijke vissers,
arme mensen' van de auteur
J.A. Steen heeft de folklorevereniging 'De Wurf' luister brjgezet aan de viering van haar
veertigjarig bestaan. Het stuk
speelt in de Eerste Wereldoor
log toen ook de Zandvoortse
vissers, aangetrokken door de
enorme gages die de reders uit
IJmuiden betaalden, op de
trawlers aanmonsterden. Het
risico op een mijn te lopen na
men ze op de koop toe.
Centraal staat het vissersgezin
van Jaap, Stijn en hun zoontje Arie,
en bij een bakkie maken Stijn en de
buurvrouwen Leen, Marij en Maartje zich zorgen, dat na het brood, de
boter en de bruine bonen nu ook de
petroleum op de bon is. Het leven
wordt hoe langer hoe duurder en
Arend, een visser die ook een bakkie
komt doen, weet wel een oplossing:
varen op een IJmuidense trawier
waarbij grof geld wordt verdiend.
Hoewel Stijn er in verband met het
mijnengevaar aanvankelijk niets
voor voelt blijkt in het tweede bedrjf
dat ook Jaap gezwicht is. De houten
stoelen zijn vervangen door exemplaren met pluche, het zeiltje heeft
plaats gemaakt voor een tafelkleed

en op de vloer ligt nu een echte 'tapis beige'. Stijn draagt een langkap
met veel goud en een chique japon,
terwijl haar zoontje in een smetteH
loos wit matrozenpakje rondloopt.
De buurvrouwen kijken hun ogen
uit, vragen of je op die mooie stoelen
ook kunt zitten en zijn totaal verbijsterd wanneer Stijn bij de koffie
cake geeft, waarvan ze er zojuist
drie bij Jaap Stropie in de Kerkstraat heeft gekocht. Ze eet tegenwoordig 's ochtends en 's avonds
cake in plaats van brood „met goeie
butter en een plakkie ham". Vis eet
ze ook al niet meer: bij Heek haalt ze
ponden biefstuk en karbonades. Dat
er op zee dik geld verdiend wordt,
blijkt wel wanneer Jaap met een
prachtige lamp en vierentwintig zilveren lepels van de reis terugkomt.
(Dat zich in zijn zeezak gebruikt damesondergoed bevindt is de keerzijde van de medaille).

Heek heeft gekocht. Omkomen van
de honger zullen ze echter niet,
want Jaap (hij kon gelukkig net iets
harder lopen dan Engel van Honschooten) heeft een konijn gestrikt.
Biefstukken en karbonades zijn er
echter niet meer bij.
In de uiterst knappe regie van
Alie Bol kwam het stuk afgelopen
weekend tweemaal op de planken
van gebouw 'De Krocht'. Er werd
uitstekend gespeeld en Alie Swart
verdient een groot compliment voor
de kostelijke wijze waarop ze Stijn
gestalte gaf. Bob Gansner bood als
Jaap prima tegenspel en samen waren ze goed voor menig lachsalvo uit
de zaal. De rollen van de kwebbelende koffiedrinkende buurvrouwen
waren bij Els Hoogervorst, Nel Lever en Ans Veldwisch in goede handen. Rika Paap en Willem Schilpzand speelden met succes het kijvende duo Sien en Arend.

Poffen

Zanggroep

Folklorevereniging De Wurf bood veel vertier met „Rijke vissers, Arme mensen".

In het derde bedrjf staan de hou
ten stoelen weer om de tafel, waarop
ook weer het zeiltje ligt. Stijn loopt
in haar vroegere plunje, Arie komt
thuis met een grote scheur in z'n
broek en Stijn zal proberen bij
Maartje van Mengs de Euifel op de
pof een nieuwe te kopen. Poffen zal
wel moeten omdat ze voor haar laatste drie stuivers kaantjes bij slager

Verder zagen we Jans Bakkenhoven als een bezorgde moeder en
Mien Kerkman als de leentjebuur
spelende Kee. Mike Hoogervorst
was als Arie druk in de weer met zijn
zondagsschoolteksten en liet zich
zowel de plak cake als de boerenkool
opperbest smaken. Uiterst amusant
was het optreden van het gedistingeerde echtpaar dat bij Stijn komt

huren. Knap gedaan door Mieke
Hollander en Wil Vleeshouwers.
De decorwisseling tussen het eerste en tweede bedrijf werd handig
opgevangen door een optreden van
de zanggroep van „De Wurf", die
onder leiding van dirigente Cor
Veldhuizen met groot succes oud-Hollandse liedjes ten gehore

WEEKENDDENSTEN
Weekend: 12/13 mrt. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper:

Voor
dienstdoende
15600/15091.

STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

G.J.J.

arts:

tel

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

TANDARTS: Hiervoor de
tandarts bellen.

eigen

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

Vereniging Vrouwen Van Nu
brengt zaterdag 12 maart een bezoekje aan het bedrijfsmuseum van
de NZH bij de Remise in Haarlem.
Hiervoor verzamelen om 11.40 uur
bij de halte van bus 80, in de Louis
Davidsstraat, of om 12.15 uur bij de
Remise aan de Leidsevaart.
Leden van de vereniging kunnen
bij mevrouw J. Troupee, telefoonnummer 13840, kaarten bestellen
voor de uitvoeringen van de Zandvoortse Operette Vereniging, op
maandag 14 en dinsdag 15 maart.
Dinsdag 15 maart gaan de leden
onder leiding van de heer Kooij een
kijkje nemen op de historische afdeling van het Rijksmuseum, waar
onder andere veel te zien valt uit de
tijd van de Oost-Indische Compagnie. De kosten bedragen ƒ4,- per persoon, exclusief de entreeprijs. Verzamelen om 10.00 uur bij de linkeringang van het museum.
Donderdag 17 maart start om
14.00 uur in Hotel Triton een mini-cursus papierknipselwerk, onder
leiding van mevrouw Korting. Aan
deze cursus kunnen ongeveer tien
personen gratis deelnemen. Men
dient dan wel een scherp schaartje
mee te nemen.

GASBE-

ALG.MAATSCHAPPELOK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Itöord. Eerste en
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw derde donderdag van de maand
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, 20.00 - 21.00 uur.
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.

EHBO-B diploma
voor jeugd ZRB
ZANDVOORT - Tien leden van de Zandvoortse
Reddings Brigade zijn
donderdag 3 maart 1988
geslaagd voor het Jeugd
EHBO-diploma.
De geslaagden zijn: Ilja van
Beest, Teijl van Beest, Danny
Castien, Irene Koops, Yvonne
Alblas, Charlotte van der Moolen, Jeanine van der Moolen,
Sandra van Koningsbruggen,
Michael Bluijs en Anthony
Bakker. Een felicitatie waard.
Zij werden opgeleid door de
dames Mary van Duijn en Thea
de Eoode.

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij
houdt zaterdag 12 maart een
oefening. Men vertrekt hiervoor om 09.00 uur vanaf het
boothuis.

bracht.
Uit erkentelijkheid voor de geste
van „De Wurf" om de zondagmiddagvoorstelling te bestemmen voor
ouderen, boden mevrouw Vlieland
en de heer Rooijmans, namens de
ANBO de vrouwelijke medewerkenden na afloop bloemen aan. Wurf-voorzitter Klaas Koper merkte ten-

Wim Hildering' brengt voorjaarsvoorstelling ten tonele

Klucht 'Drie is te veel' garantie
voor een zeer plezierige avond
verwarmingsmonteur neemt noodgedwongen zijn plaats in.
Volgens de vereniging zijn dit enkele van de gegevens die garant
staan voor een 'klucht vol verwikkelingen en doldwaze situaties', waarbij de hoofdrol, Driekus, in de zeer
goede handen is van Henk Jansen.
Maar ook het optreden van ere-lid
Henny Hildering belooft weer veel
goeds. Dat het een komische vertoning oftewel een '(k)luchtig stuk'
'Drie is te veel' is een klucht in wordt, zoals voorzitter en regisseur
drie bedrijven, geschreven door Joh. Ed Fransen het noemt, blijkt al uit
Blaaser Sr. en Jr. Het stuk speelt de repetities, waar de spelers zelf, dit
zich af in een rijk gemeubileerde ka- keer maar liefst vijftien in totaal, al
mer in de villa van de familie Grave- menig keer bijna de tranen van het
sande. De dochter des huizes komt lachen in de ogen hebben.
in de villa samen met één van haar
Voor het luchtige genre heeft men
klasgenoten, met wie zij jaren gele- ook dit keer bewust gekozen, vooral
den op de HBS heeft gezeten, maar vanwege het succes met de vorige
die indertijd met zijn ouders naar klucht en omdat men heeft gemerkt
Amerika vertrok. De huisknecht dat er op het ogenblik de meeste
krijgt een 'ongeluk' en Driekus de vraag is naar dit soort toneel. Met

ZANDVOORT - Opnieuw
heeft toneelvereniging Wim
Hildering gekozen voor een
klucht, dit keer als onderdeel
van de viering van haar veertig-jarig jubileum. 'Drie is te
veel' is de titel van het stuk,
dat vrijdag 18 en zaterdag 19
maart in gebouw De Krocht
op de planken wordt gezet.

KERKDIENSTEN

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, Weekend 12/13 mrt.
tel. 15847.
POLITIE: Tel'. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Ds. L. den Hartog,
Gemeensch. Herv./Ger. dienst in
Hervormde Kerk.
Kindernevendienst en crèche

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

Zondag: dienst wordt verzorgd door
eigen leden
Dinsdag: 19.30 uur Oecumenische
gebedsdienst in de NPB, Brugstraat
15
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u;
dinsdag 10-13 en 14-16
u,woensdag9-11 u ;
donderdag 10-12 en 13-17 u; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres- postbus 26,2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
23,70 per half jaar, ƒ 43,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,-.
Bezorgklachten:vnjdag9-12u tel 0250717166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

BURGERLIJKE STAND
Periode:

Een reuzenpanda voor de peuters van 't Stekkie
ZANDVOORT - De peuters van de peuterspeelzaal in 't Stekkie voelden zich vrijdagochtend waarschijnlijk beretrots, toen zij van de heer Van 't Hof, bedrijfsleider van de Hema,
een reuzenpanda van één meter hoog uitgereikt kregen. De panda was de hoofdprijs van een
dierenkleurwedstrijd, die dit winkelbedrijf tijdens de krokusvakantie had gehouden.
In het kader van de dierendagen in de krokusvakantie, ontving elke klant van de Hema van 15 tot en
met 20 februari bij ieder besteed tientje een dierenboekje met daarin een waardebon voor een bezoek
aan een dierentuin, plus dierenstickers en een kleurplaat, waarmee zij konden meedingen naar één van
de vele prijzen. De wedstrijd leverde meer dan drie
honderd inzendingen op met veel prachtig gekleurde
platen.
De peuters van 't Stekkie maakten samen een
grote mobiel met kleurplaten, wat hen uiteindelijk
de hoofdprijs opleverde. Hoewel de keuze voor de jury
erg moeilijk was, waren de leden het er over eens dat

de kinderen met hun mobiel absoluut de eerste prijs
hadden verdiend. Vrijdagochtend werd deze door bedrijfsleider Van 't Hof uitgereikt, waarbij de kinderen elk ook nog een chocolade paashaas kregen.
Om de uitreiking een extra feestelijk tintje te geven, was er na afloop voor alle zevenentwintig peuters een glaasje limonade en voor ouders en leiding
een kopje koffie, compleet met iets lekkers.
Uiteraard waren er nog meer prijswinnaars, zij
hebben hierover bericht thuis gekregen. Kinderen
die geen hebben gewonnen, maar wel hun kleurplaat
terug willen, kunnen deze afhalen bij de klantenservice.

l - 7 maart 1988
Ondertrouwd:

Bosch, Paul Henry en Lentz, Linda
Catherina
Gehuwd:

Wingender, Pieter en Den Heijer,
Johanna Hendrika
Geboren:

Joy, dochter van : De Hoop, Bastiaan Marien en Van Soolingen, Alida
Adriana
Hein Donald, zoon van : Zwemmer,
Willem Jan Edward en Slop, Henriëtte Jacoba Hyacintha
Overleden:

De Jong, Rinze, oud 75 jaar
Van Dijk geb. Wiechmann, Anna
Marie, oud 74 jaar
Koeze geb. Boendermaker, Jansje,
oud 96 jaar

Eventuele aanvullingen of wijzigingen ten aanzien van de oude gegevens kan men nog vóór 15 maart
schriftelijk indienen bij de afdeling
Burgerzaken, Schoolstraat 6. Bijvoorbeeld het adressenbestand van
verenigingen en andere instellingen
is danig verouderd. Ook aanvullingen, wijzigingen, suggesties of nieuwe ideeën kunnen nog verwerkt worden.
In de gids worden gegevens vermeld, met betrekking tot gemeente,
onderwijs, sport en instellingen op
het gebied van gezondheidszorg,
maatschappelijk en cultureel werk.
Een medewerker van uitgeverij
Suurland's Vademecum te Eindhoven neemt binnenkort contact op
met de ondernemers, om de mogelijkheden van reclame in de gids te
bespreken.

name tijdens de jubileumviermg
komt men graag tegemoet aan deze
wens van het publiek. Maar dat betekent niet dat men in de toekomst
geen serieuzer stukken zal spelen,
want de vereniging wil elk genre op
haar repertoir houden. Een en ander zal wel blijken tijdens de overige
onderdelen van het jubileumprogramma. Dit meldt nog een openluchtvoorstelling op 9 juli, een najaarsvoorstelling op 16 en 17 decemZANDVOORT - Een leraar
ber, een expositie van 15 december
tot en met 2 januari en natuurlijk op een internaat voor doven en
slechthorenden staat centraal
een receptie op 17 december.
De uitvoeringen van volgende in de film 'Children of a lesser
week beginnen zowel op vrijdag als God' van Randa Haines. Deze
zaterdag om 20.15 uur. Zaterdag- film is dinsdagavond, 15
avond wordt het optreden afgesloten met 'bal-na', waarbij het Trio maart, te zien in wijkcentrum
Dico van Putten voor de muziek zal 't Stekkie. De voorstelling begint om 19.30 uur en de entree
zorgen.
De toegang kost ƒ7,50 maar is, net kost ƒ3,-.
als bij de overige optredens, voor doHet filmverhaal gaat over de lenateurs gratis. Voor ƒ10'- kan men raar en de wijze waarop hij les protrouwens voor een jaar donateur beert te geven en te communiceren
worden. Voor plaatsbespreken kan met zijn dove leerlingen. Tussen
men woensdag 16 maart terecht in hem en een leerling die weigert te
gebouw het Gemeenschapshuis, leren liplezen en te spreken, ontvan 19.00 tot 20.00 uur.
staat een liefdesrelatie.

Leraar van doven

ZANDVOORT - Het onderdeel van het wereldkampioenschap surfen dat zich al drie
jaar in Zandvoort afspeelt, de
Pall Mail Export Pro World
Cup, wordt dit jaar gehouden
in de week van 14 tot en met 23
oktober. Opnieuw dus tijdens
de herfstvakantie zal de voltallige wereldtop in deze plaats
neerstrijken. Een en ander
werd dinsdagmiddag bekend
gemaakt tijdens een persconferentie van Euro-Trading in
het Okura-hotel te Amsterdam.

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Omstreeks
juli 1988 geeft de gemeente een
geheel nieuw bijgewerkte informatiegids uit, een half jaar
eerder dan gepland.

WK-brandingsurfen weer
tijdens de herfstvakantie

Zondag 10.00 uur: Ds. L. den Hartog,
Gemeensch. Herv./Ger. dienst in
Hervormde Kerk.
Kindernevendienst en crèche

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
TAXI: tel. 12600.
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
DIENSTENCENTRUM: Koningin- Caeciliakoor, cel. F. Meijer
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
maandag en donderdag van 1.30 tot 218, Haarlem
3.00 uur door de heer Frits van Veen zondag 09.30 uur: Zondagsschoolof na telefonische afspraak. Tel: /Bijbelgespreksgroepen
02507-19393
10.30 uur: Ds. J. Overduin
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar 19.00 uur: Zendingsdienst
en ouder is met ingang van 5 oktoGEMEENberweer van start gegaan. Om hier- NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND
van gebruik te kunnen maken dient ledere veertien dagen een samenrnen zich 24 uur van tevoren op te komst op maandag 15.00 uur, tel:
geven bij Huis in de Duinen, tel. 14878
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ!,- per persoon per JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elsenkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50 woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmePer retour.
destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

slotte op, dat opnieuw bewezen was
hoe een goed geschreven stuk, een
prima regisseuse, een alerte souffleuse en een enthousiaste groep spelers kan leiden tot een uitstekende
opvoering. Aanstaande zaterdag
wordt deze nog éénmaal in De
Krocht op de planken gezet.
C. E. KRAAN-MEETH

Aanvullingen op
gemeentegids

voorgaande jaren wordt er vijftien
minuten gezwommen waarbij het
aantal afgelegde meters bepalend is
voor de bijdrage van de sponsor.
Deze betaalt namelijk per meter.
ZANDVOORT - De ZandDe leden is uiteraard gevraagd,
voortse Zwem- en Poloclub 'De zoveel mogelijk potentiële sponsors
Zeeschuimers'
organiseert te benaderen. Bedrijven die ƒ0,10 of
morgen, vrijdag 11 maart, meer per meter uitbetalen, mogen
reclame maken in het
weer het jaarlijkse sponsor- bovendien
zwembad tijdens dit evenement, in
zwemmen.
de vorm van spandoeken, vlaggen,
Het geld dat men met het sponsor- uitdelen van folders of stickers, of
zwemmen hoopt te vergaren, is hard door middel van reclame op kleding.
nodig voor de volgende doelen: materiaal, Pinkstertoernooi, training
in Beverwijk, trainingskamp in TuVrijwillige Hulpverlening
nesië, krachttraining en de Nederlandse Kampioenschappen.
Het evenement vindt plaats in
zwembr j "' Duinpan, tijdens het
17373
trainingsuur van De Zeeschuimers,
van 16.00 tot 18.00 uur. Evenals

Zeeschuimers gaan
sponsorzwemmen

ZHC organiseert
kledingbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Hockey Club organiseert donderdag 17 en vrijdag
18 maart een beurs voor dames- en kinderkleding, in het
clubhuis van ZHC op het
Duintjesveld, op het binnenterrein van het circuit, van 09.30
tot 16.00 uur.
Op donderdag 17 maart kan men
hier terecht om kleding in te brengen. De dames-, kinder-, voorjaarsen zomerkleding dient wel schoon te
zijn en in goede staat. De prijs wordt
in overleg vastgesteld. De verkoop
vindt vrijdag plaats. Van de opbrengst is zeventig procent bestemd
voor de verkoper, het overige geld
komt ten goede aan de hockeyclub.

DOMMEL
VANJ ZO'N) ÖAG M&T
PIE PLAATJES

IS PAT eer\J

GAG MET

2WIT56E5E WALPHCO(?W

Het overkoepelende orgaan Euro-Trading Company B.V. organiseert
dit jaar twee grote WK brandingsurf-evenementen: de Pall Mail Export Surf Masters, dat van 29 april
tot en met 8 mei in Scheveningen
wordt gehouden, én de Pro World
Cup in Zandvoort. Hiermee lijkt een
einde gekomen te zijn aan de concurrentiestrijd tussen beide badplaatsen, die beide het surfkampioenschap binnen eigen grenzen wilden hebben.
Het afgelopen jaar hield Scheveningen een 'generale' met de Scheveningen Invitational, waarvan de
onderdelen vaak onder extreem
koude omstandigheden moest worden afgewerkt. Wel werd er echter
onder de organisatie van de Pall
Mail Export Surfmasters een solide
basis gelegd voor de tweede WK-serie in Nederland. In deze Zuidhollandse badplaats zal het evenement
overigens mede gesponsord worden
door Renault, die een auto beschikbaar stelt, naast het prijzengeld van
30.000 dollar. Voor de wedstrijden in
Zandvoort geldt een prijzenpot van
60.000 dollar.
De wedstrijden worden dit jaar
'geautoriseerd' door de PBA, de Professional Boardsailing Association,
opgericht naar aanleiding van onvrede van de surfers over de reglementen. Bovendien dreigde er een
vacuüm te ontstaan, toen de World
Board Association zich meer op de
branche ging richten. Deze PBA,
met als voorzitter surfer Nevin Sayre, gaat dit jaar voor het eerst werken met een officiële 'rankinglijst',
naar voorbeeld van de tennissport.
In totaal zestien brandingsurf-wedstrijden zullen dit jaar een WK-status krijgen.

\
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Mazda 626 Coupé 2.0i 16 V

Een opvallende verschijning
Bekijks heeft hij inderdaad, deze nieuwe Coupé van Mazda en niet ten
onrechte want de wigvormige Coupé met een achterspoiler is een niet
alledaagse verschijning op onze wegen. De voorkant is erg laag gehouden zodat de koplampen een soort spleet vormen en een grill is ook
amper aanwezig. Een coupé is een moeilijk verkoopbare wagen want
het is eigenlijk een tweepersoons auto met een soort noodzitting die
dan 'achterbank' genoemd wordt maar buiten dat, voordat je daar zit
heb je wel de nodige yoga-oefeningen gedaan. Nee, een Coupé koop je
niet voor zijn veelzijdige gemak want dat is helaas beperkt.

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Het interieur van deze Mazda 626 2.0;
16 V is ronduit schitterend afgewerkt.

Skoda's
alternatief voor
leasen
Afgunstig zullen vele particuliere automobilisten geluisterd hebben naar de
\errkilen op feestjes en dergelijke van
kennissen die door zakelijke ombtandigheden in de gelegenheid waren om zorgeloos te rijden middels leasen. En volgens mij moet een inventieve geest bij de
Skoda-importeur ook eens op zo'n
feestje geweest zijn en de wildjaloerse
blik in de ogen hebben aanschouwd van
die automobilisten, die dat ook wel zagen
zitten maar niet de mogelijkheid hadden
en/of kregen om een auto te leasen. Zo is
waarschijnlijk het unieke "Vrije Rijden
Plan" van Skoda ontstaan, want dit plan
leunt charmant dicht tegen leasen aan.
Dat Vrije Rijden Plan van Skoda biedt
de koper van een nieuwe Skoda namelijk
de mogelijkheid drie jaar lang Skoda te
rijden voor een vast maandbedrag.
\\aann alle kosten zoals aflossing, rente,
afschrijving, onderhoud, reparaties en
nieuwe onderdelen zijn begrepen. Na de
eerste wettelijke verplichte aanbetaling
zijn - behalve het maandbedrag - alleen
brandstof, verzekering en wegenbelasting voor rekening van de klant.
Even een voorbeeld. Men neme een
Skoda 120 L met een nieuwprijs van
ƒ 11.595.-. die een inruilauto met een
waarde van ƒ 5.000.- moet opvolgen.
Dit kost per maand ƒ 325,10, incl.
BTW. Wanneer er geen auto wordt ingeruild moet er een wettelijk verplichte
aanbetaling van ƒ 4.250,- worden betaald, terwijl de inruilwaarde van de
Skoda na drie jaar ƒ 5.000.- bedraagt.
Toch wel lekker trouwens, zo'n inruilgarantie van ƒ 5.000,- na drie jaar.
De looptijd van dat Vrije Rijden Plan
van Skoda bedraagt 36 maanden maar
dat had u al begrepen door de drie jaar.
Doch dat het maximum aantal gereden
kilometers 50.000 is, leest u bij deze. Het
lijkt mij een prima oplossing voor die
mensen, die er een gruwelijke hekel aan
hebben om onverwachts voor financiële
problemen te komen staan. Je weet door
dit plan immers exact wat er iedere
maand betaald moet worden.

Concertmeester
zoekt voor 3
maanden

woonruimte
uiterl. vanaf 18
maart.
Tel. 023-275805
of 023-273897.

Erg gewaardeerd werd door mij de
voetsteun naast de koppeling, zodat je je
linkervoet op een goede plaats neer kunt
zetten zonder dat die onder het koppelingspedaal gefrommeld moet worden.
Ook makkelijk is het feit dat wanneer je
overdag de verlichting aan hebt gehad,
bij mist bijvoorbeeld, er een vervelend
piepje gaat als je uitstapt en vergeten
hebt om deze uit te doen. Toch kostenbesparend, want de accuhulp kost ook
geld. Uiteraard zijn er elektrisch verstelbare buitenspiegels aanwezig, ook voor
de rechterkant gelukkig, want daar is het
uitzicht door de coupé-vorm wat beperkt
zodat je de spiegel echt nodig hebt.
Het grappige van zijn prijs is dat die door
vele mensen hoger wordt geschat dan
deze is. Ik heb namelijk in mijn omgeving de prijs laten raden en iedereen
gokte op een dikke 50 mille, terwijl de
prijs voor deze toch complete 626 Coupé
2.0i 16 V 'slechts' ƒ 43.999,- bedraagt
en dat is zeer redelijk te noemen als je
van een Coupé houdt.

De nieuwe Volkswagen:
de Passat

Prestaties
Topsnelheid 2 1 1 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 8 sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 10,4.

Geld
ƒ 43.999,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 635,- tot ƒ 659,per jaar.

Vijftien jaar geleden, in 1973, presenteerde Volkswagen zijn eerste Passat. In 1980
verscheen de tweede generatie van de Passat op de markt. De produktie bereikte in
totaal zo'n 4,8 miljoen exemplaren. De naam is het enige dat bij de Passat aan het
huidige model herinnert. De Passat is een volkomen nieuwe ontwikkeling, waarmee
Volkswagen van plan is hoge ogen te gooien en nieuwe criteria te stellen voor auto's in
de middenklasse.
Terwijl zijn voorganger in drie carrosserieuitvoeringen - als sedan, hatchback en
Variant -werd aangeboden, concentreert het programma zich nu op twee modellen:
de sedan (limousine met kofferbak) met neerklapbare achterleuningen de Variant.
(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Rijplezier
Waar dan wel voor'.' Nu. ik denk uikluitend om het uiterlijk en het rijplezier
want deze Coupé gaf een heleboel rijplezier met zijn 148 pk leverende 16-kleppen motor van 2 liter inhoud. Bij de
sprint van O naar 100 km/h had ik mijn
handen vol om dat in een keurig recht
spoor voor elkaar te krijgen, want de
voorwielaandrijving toonde vooral in de
eerste twee versnellingen enorme
stuurreacties. Dat houdt in dat je je handen goed aan het stuur moet houden en
een wat betere stuurdemperzou dan ook
wonderen kunnen doen. Maar goed. ik
was in 8 seconden op de 100 km/h en dat
is toch bijzonder vlot te noemen.
De motor is erg soepel. Echter, voor het
echt snelle werk moet je hem ver in de
versnellingen doortrekken maar dan zit
je ook in een mum van tijd op zijn topsnelheid, die in dit land absoluut verboden is. Onze vriend draaide namelijk
ruim 210 echte kilometers op zijn top.
De dubbele uitlaat geeft een sportieve
brom. Niet alleen wanneer er hard gereden wordt maar ook a's je rustig toert en
dat ervaar ik toch als vermoeiend, constant dat gebrom aan je hoofd.

Goedmoedig

Zijn wegligging is. wanneer je niet te wild

met het gaspedaal omspringt, best
goedmoedig maar ga je - zeker op een
natte straat - plotseling in een bocht vol
op het gas staan, dan vertrekt deze vriend
zonder twijfel rechtuit naar de buitenkant van de bocht. Laat men in dat geval
onmiddellijk het gas los, dan komt hij
redelijk vlot bij en kan zelfs de achterkant gaan uitbreken. Deze auto moet dus
niet met een loden voet aangepakt worden, daarvoor is er te veel vermogen
aanwezig op de voorwielen. Verder is het
stuurgedrag, zeker in lange bochten,
goedmoedig. Hij geeft even het gevoel
dat je te hard gaat, maar dan ligt hij
ineens lekker. Toch blijft het uitkijken
met de gasvoet.
De stuurbekrachtiging is goed afgesteld
en doet zijn werk plezierig bij lage snelheden. Naarmate de snelheid toeneemt
neemt de assistentie ook af, zodat je niet
dat vage gevoel in het stuur krijgt bij
hogere snelheden, wat vooral Amerikaanse auto's hebben.

den om zonder vermoeidheid van de ledematen lange afstanden te kunnen afleggen. Het stuur is behoorlijk dik. wat
een goede grip geeft om bij de eerder
beschreven sprint alles stevig in de hand
te kunnen houden. Het dashboard is
overzichtelijk, de grote toerenteller is
duidelijk afleesbaar evenals de watertemperatuur en brandstofmeter. Voor
de rest wordt men gewaarschuwd door
lampjes wanneer er technisch iets mis
mocht gaan.

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren v a
33,50 p.d. ex. btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
"Bel 7 dagen per week.

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

Firma
„Combi"
voor al uw timmerwerkzaamheden.
Tevens
keuken/everander.
Pn/sopqave geheel
vrijblijvend.

Tel. 02507-T 2542.

netto
looptijd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente
5.500,7 500,-

10.500,15.000,20 000,35 000,-

143,18
195,28
268,28
383,26
511,02
889,64

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

De I6-kleppen injectiemotor, die indrukwekkende prestaties levert.

OPEN KAMPIOENSCHAP

70 OVER ROOD

LET OP!
De maand maart
bij een permanent,
gezichtkanon
gratis.
Groetjes
J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Tel. 14040

18-19-20 maart
Inl./inschrijven bij
„Café Bluys" Buineweg
Hoofdprijs lang weekend
Parijs voor 2 pers.
2e prijs dinerbon
Rest. de Puur

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Afhaalprijs

ƒ 31,50

Restaurantprijs

ƒ 42,50

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbeties, een
bekend CANTONEES gerecht)

WIENER
SCHM1TZEIS
naturel ol gepaneerd

I San»

BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

HKIPOND

BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHA SUIEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY

elke 4e

GRA

FIJN GEKRUIDE

(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)

GEHAKT

KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure saus, een bekend
CANTONEES gerecht)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
10 KIP MALAKA

HAMBURGER
zuiver rundvlees

100 GRAM 1.49

én elke 4e

(geroosterde kip met sambalsaus)

GRATIS

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssate en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)
14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)
16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)
17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden bietstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)
18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst!''
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaak)
Gorvchton nwt iiiwiiOQn of
Chin«M bami
f 4 50
•xtra
's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant
1

Haltestraat 69/hoek Zeestraat

rei. 17397 -

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

iDIRK VAN DENBROEK i

Bij inlevering van deze advertentie
""•

321 ,60

428,80
745,64

12,0
12,0
10,9
10,9
10,9
10,6

Bedrag
10.000,15.000,-

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd.
300,- p mnd.

20 000,-

400,- p mnd

25.000,-

500,- p.mnd.

leder bedrag tussen ƒ 1 .000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.
* vanaf

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Kleurenfoto's
vanaf 45 cent
Ook voor foto's van dia's of foto van foto (zonder negatief).
Pico Print Fotodealer

ORIGINELE

120,65
164,32
225,12

Theoretische looptijd 65 mnd
eff. rente 0.81 % p mnd

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Schitterend afgewerkt

De afwerking van binnen is ronduit
schitterend, alles is strak, netjes en zelfs
luxueus afgewerkt. De stoelen zijn bijna
fauteuils te noemen en ook in iedere
stand te verstellen zodat lange en korte
mensen de juiste afstelling kunnen vin-

Doorlopende

Persoonlijke leningen kredieten

10% korting gedurende de maand maart.

£ jggp01111139321ju

J. Lissenberg
Haltestraat 9. Telefoon 12151

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

pico print
foto service

Kom & Profiteer ervan!

WEEKMEDIA geeff u meer
Bloemententoonstelling

IN ARTIS IS HET AL LENTE
3 tot en met 13 maart
ter gelegenheid van 150 jaar Artis
In de zeven verwarmde gebouwen van de bekendste dierentuin van
Nederland vindt u een bonte flora met als achtergrond de fauna van
Artis.
In elke van de zeven ruimten is iets anders te zien. Vindt u in een van
de kassen allerlei insectenetende planten, in een andere ruimte is
alle aandacht gericht op orchideeën, om maar enkele voorbeelden te
noemen.
Kom en geniet mee van dit kleurige jubileum.
Normale prijs:
,
Paroolprijs:
Volwassenen
ƒ 15,- p.p.
ƒ 12,50
Kind (t/m 9 jaar) ƒ 8,- p.p.
ƒ 6,— p.p.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kaarten (maximaal 4 per bon):
Deze bon, volledig ingevuld, inleveren bij de kassa van Artis,
Plantage Kerklaan 40 in Amsterdam.

WEEKMEDIfl geeft u meer.'
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Drie zwemmers kandidaat voor Olympische ploeg

Auto Versteege
zit op rozen

Zeeschuimers leveren topprestaties
Nederlandse zwemkampioenschappen
ZANDVOORT/EMMEN
Na het sterke optreden in het
eerste weekend van de Nederlandse zwemkampioenschappen hebben leden van De Zeeschuimers opnieuw van zich
laten spreken. De prestaties
vielen dermate in het oog dat
een drietal heren -zwemmers
zich geplaatst heeft in de olympische kandidatenploeg. Marco Boerema, Stan Steegeling
en Onno Joustra gaan proberen zich voor dit grootse evenement te kwalificeren.

zeer knappe tijd van 2.03.90. De
Zandvoorter Wander Halderman finishte op dit onderdeel als uitstekende vierde in 2.07.53. Stan Steegeling en Ruud Coone maakte het Zeeschuimers succes compleet door als
vijfde en zesde te eindigen. Ruud
Coone zwom naar een bronzen plak
op de 100 meter rugslag in de goede
tijd van 58.30.

Vooral Onno Joustra zwom een
zeer sterk kampioenschap met voortreffelijke tijden. Op de 100 meter
schoolslag was de wereldtopper Ron
Dekker te sterk maar met een prachtige 1.02.68 legde Joustra beslag op Mascha de Vré, Manneke Koopmans, Marja Molenaar en Barbara de Wit; vorige
een tweede plaats. Dit nummer ken- week goed voor goud op de 4x100 wissel.
de een sterke Zeeschuimers vertegenwoordiging, aangezien de derde in 1.03.66 en vijfde werd Edwin Vis- Onno Joustra met de Nederlandse
top mee en werd nipt verslagen. Een
plaats voor Stan Steegeling was in sers in 1.03.69.
Op de 200 meter wisselslag ging derde plaats werd zijn beloning in de
1.03.29. Vierde werd Patrick Braam

Nieuwe opstelling herenteam
Sporting OSS pakt goed uit
ZANDVOORT - De heren
van volleybalvereniging Sporting OSS nestelden zich definitief in de subtop van de eerste
klasse. Ondanks het matige
serveren werd De Bunkert met
lege handen nar huis gestuurd,
3-1. Het onderstaande Allides 2
bezorgde de dames van Sporting OSS veel werk, maar de
punten bleven in Zandvoort, 30.
De gewijzigde herenopstelling,
waarbij Arnold Bergstra op de buitenaanval functioneerde en Ed Jak
op de middenaanval, pakte verrassenderwijs goed uit. De verdediging
van De Blinkert had weinig kijk op
de linkshandige diep geslagen ballen
van Arnold Bergstra, terwijl de blokkering van Ed Jak in goede handen
was. Sporting startte de eerste twee
sets voortvarend. Er werd in het begin van de sets een ruime voorsprong genomen die door De Blinkert niet meer achterhaald kon worden. Opvallend was het serveren,
waarmee Henk Meier veel verwarring schiep, met de sprong-serve,
daar liet menig Sporting-speler het
afweten. Enerzijds de lichte bal, anderzijds het gebrek aan concentratie
vervulde coach Rob van Straten enige malen met ontzetting. „Dit wordt
een van de eerste punten waar we
ons op de komende training gaan
richten", was dan ook zijn reactie.
Het concentratieverlies was ook de
oorzaak van de nederlaag in de derde set. Met name de set-uppers lieten
het afweten. De ballen lagen veelal te
scherp op het net waardoor de aanval weinig kon uitrichten. Het herstel kwam in de vierde set. Vooral
Erik Schilpzand begint zich in de
verdediging steeds beter thuis te
voelen, en stond daarmede aan de
basis van de door Sporting uitste-

kend gespeelde set. Setstanden, 15-9,
15-8, 12-15 en 15-8.
Sporting OSS 2 begon sterk tegen
Van Nispen 2. De 15-13 setwinst beloofde een fraai resultaat an Sporting-zijde. Het liep echter anders. De
geringe motivatie om te trainen brak
de heren op en Van Nispen kon simpel de laatste drie sets winnend afsluiten. De routine gaf de doorslag in
de wedstrijd tussen Sporting 3 en
SBY 2. Zelfs een 11-4 voo'rsprong in
de laatste set was niet voldoende om
ook maar één set te winnen.

Dames
Vooral in de eerste set had Sporting OSS het moeilijk tegen het onderaan staande Allides 2. Tot 11-11
wist Allides bij te blijven waarna
Sporting de set binnenhaalde. De
zwakke start in de tweede set noopte
coach Ad Akkerman tot een timeout, om duidelijk te maken dat er
tegen dit Allides wel degelijk gewerkt moest worden. Het hielp en
vooral de middenaanvalsters Jolanda Dekker en Jaenet van der Horst
verschalkten de Allides verdediging
met slimme plaatsballetjes, terwijl
hoofdaanvalster -Sandra Spieren-burg succes had"-'met haar harde'
smashes. Het was de laatste maal
dat Akkerman een time-out nodig
had want met name in de derde set
werd het klasseverschil duidelijk.
Sporting speelde collectief goed, terwijl bij Allides meer en meer persoonlijke fouten werden gemaakt.
De 3-0 overwinning was niet verrassend maar dik verdiend.
Sporting OSS 2 ondervond hevige
tegenstand van VCY maar de Zandvoortse dames sleepten de overwinning in huis via tweemaal 13-15.
Sporting 3 onderschatte de tegenstander en kon pas in de slotfase van
de eerste set langszij komen en alsnog met 16-14 winnen. Die Raeckse 4
was in de tweede set geen partij (15-

TZB verrast opnieuw
ZANDVOORT - De TZB
voetballers blijven na de interstop voor de een na de andere
verrassing zorgen. Ook tegen
Vogelenzang bleef TZB in de
laatste zes wedstrijden ongeslagen en door het 1-1 gelijkspel neemt TZB de koppositie
in de periodestand in. Met nog
wedstrijd tegen EHS in eigen
huis en de uitwedstrijd tegen
DSC'74 zijn er volop kansen
om het voetbalseizoen fraai af
te sluiten.

gasten drongen wel aan maar ook nu
gaf de sterk spelende TZB achterhoede, onder leiding van de prima
spelende Peter Auberlen, geen kansen weg. De Zandvoorters schiepen
de beste mogelijkheden door snel uit
de defensie te komen. William Rubeling en Alex Miezenbeek hadden de
strijd kunnen beslissen toen zij vrij
voor de Vogelenzang doelman opdoken.
Helaas gingen de kansen teloor.
Vogelenzang ging er steeds harder
tegen aan en moest zelfs met tien
man de strijd uitspelen toen een speler wegens herhaaldelijk ruw spel
weggezonden werd. De strijd leek beIn de eerste helft waren de teams slist maar in blessuretijd viel de niet
goed aan elkaar gewaagd met en meer verwachte gelijkmaker. Een
toch wat beter combinerend TZB. hoekschop werd door een TZB verNa twintig minuten kwam TZB op dediger van richting veranderd en
een 1-0 voorsprong toen Jos van doelman Ronald Eerhart was kansHouten een goed opgezette aanval loos, 1-1.
„Wij hadden het moeten afmaafrondde. TZB beheerste de wedstrijd nadien volledig en begon in ken," stelde trainer Thijs Bouma.
een florisante positie aan de tweede „Toch vind ik het een knappe prestatie van het elftal dat er de laatste
helft.
Vogelenzang moest komen waar- weken zo gevoetbald wordt. De ploeg
door TZB de snelle spitsen aan het stelt zich prima in op de periodetitelwerk kon zetten via de counter. De strijd en is dus goed gemotiveerd."

Zandvoortse ruiters succesvol
HAARLEM/ZANDVOORT -

Tijdens onderlinge regiowedstrijd in de dressuur proef BV
kwamen ruiters van Manege
Rückert tot gave prestaties. In
de manege Spaarnwoude te
Haarlem bonden acht verenigingen met elkaar de strijd aan
waarbij zeer fraaie ruitersport
te zien was.
Elke manege schrijft voor een dergelvjke wedstrijd vier ruiters of amazones in waardoor 32 deelnemers
aan de start verschijnen. De regels
zijn zo dat uitsluitend op de paarden
van de organiserende vereniging
wordt gereden. De gehele competitie
bestaat uit acht wedstrijden waarna
een totaal klassement de uiteindelrjke winnaar aanwijst.
Voor de deelnemers van manege
Rückers was de prestatie die geleverd werd des te groter te noemen

ZANDVOORT - In een schitterende partij zaalvoetbal heeft
ZVM/Auto Versteege een gave
5-3 overwinning behaald op De
Gier. Mede door puntverlies
van de concurrentie is de stand
op de ranglijst zeer rooskleurig.

daar het zeer moeilijk is om paarden
te berijden die men niet kent. Ook
voor de andere deelnemende teams
gold dat waardoor het een zeer interessant ruitersportfestijn werd van
hoge kwaliteit.
De eerste plaats werd behaald
door Manege Naaldhof met een
prachtige vijfde plaats voor mevrouw Gielens van Manege Rückert
met 124 punten. De negende plaats
van Rob Hetteling met 119 punten
was eveneens zeer goed. Op de
twaalfde plaats eindigde Jacqueline
Hetteling met 113 punten en dertiende werd Eugenie van Soest met 112
punten. Deze resultaten betekenen
een goede uitgangspositie voor de
volgende wedstrijd die in de Zandvoortse manege Rückert plaats
vindt. Die wedstrijden zijn op 19
maart aanstaande en het belooft wederom een perfecte ruitersportdag
te worden.

5) maar spartelde in de derde set
knap tegen. Sporting keek steeds tegen een achterstand aan en kon pas
op het laatste moment toeslaan, 1614.
Spaarne '75 4 won weliswaar van
Sporting 4 maar toch was er sprake
van een leuke partij met fraaie rallys. Sporting 5 leek voor een verrassing te zorgen tegen SBY 4, die in de
eerste set met 15-3 aan de kant werd
gezet. Maar het antwoord liet niet
lang op zich wachten. SBY won wel
de overige sets maar moest alles uit
de kast halen om te zegevieren.

Aspiranten
De aspiranten leverden prima
werk. Met de gebroeders Molenaar
in de hoofdrol speelde het mix-team
een recordwedstrijd tegen Triumph.
Binnen een half uur konden de douches worden opgezocht en scheidsrechter Dijkstra kon maar 5 punten
in drie sets noteren voor Triumph.
Veel meer strijd moesten de meisjes
leveren in de wedstrijd tegen Allides.
De eerste twee sets waren nog spannend te noemen maar in de derde set
was het Sporting-overwicht duidelijk. De aspiranten lijken in grote
vorm te komen voor het jaarlijkse
mini- en aspirantentoernooi van
Sporting OSS „het Garnael-toernoqi", op zondag 20 maart in de Pellikaanhal.

De Zandvoortse dames vielen minder in de prijzen doch hun optreden De succesvolle herenploeg van De Zeeschuimers: v.l.n.r.: Marco Boerema,
was eveneens uitstekend. Ria Wil- Onno Joustra, Patrick Braam, Ruud Coone en trainer George Sieverding.
lemse en Barbara de Wit wisten zich
goed te handhaven tussen de Nederlandse topzwemsters. Ria Willemse
zwom in de finale van de 100 meter
schoolslag naar een goede vijfde
plaats in 1.11.55 en viel net buiten de
ZANDVOORT - In de zaalvoetbal- hot alles op de aanval en doelman
prijzen. Behalve de winnares waren competitie kwam Nihot tweemaal in Keuning rukte eveneens ver op. Balde verschillen op dit onderdeel erg actie met wisselend succes. Eerst verlies werd Nihot noodlottig daar
klein. Op de 100 meter rugslag zwom werd knap gewonnen van Kopper de bal in het verlaten doel verdween,
Barbara de Wit een sterke wedstrijd. OG met 8-3 en in de volgende wed- 1-3. Vlak voor het einde scoorde
strijd werd onverdiend met 2-3 verlo- Henry Marcelle het tweede Zandvoortse doelpunt maar de tijd was te
ren van Sekura.
Ook hier was weinig krachtsverschil
kort om aan de nederlaag te ontkoTegen
Koppers
speelde
Nihot
een
en een zesde plaats in 1.04.97 was van klasse partij zaalvoetbal. De bal ging men.
behoorlijk gehalte.
snel en goed rond en Koppens kon
weinig inbrengen tegen deze overmacht. Door doelpunten van Edwin
Ariesen, Wenry Marcelle en tweemaal Bas Heino nam Nihot vlot een
4-0 voorsprong. Ondanks dat Nihot
duidelijk gas terug nam, waardoor
Koppers kon tegen scoren, bleef het
aandringen en meerdere treffers
konden niet uitblijven. Het zaalvoetbal van de Zandvoorters was uitstekend en de trefzekere Bas Heino
wist nog tweemaal doel te treffen.
ZANDVOORT - Het
Edwin Ariesen en Henry Marcelle
duurt nog wel even eer de
zorgden voor een 1-8 stand waarna
Olympische zomerspelen
de strijd rustig werd uitgespeeld.
ZANDVOORT - Komende
in Seoul worden gehouden,
Daardoor kwam Koppens wat meer
aan de bal en kon de schade enigs- zondag 13 maart wordt de 22e
doch de nationale voetbalZandvoortse Strandloop gezins beperkt houden tot 8-3.
selectie van IJsland is al
In de partij tegen het stug verdedi- houden. Na de zo succesvolle
volop in voorbereiding. Die
gende Sekura zat het Nihot zeer te- 21e loop van vorig jaar heeft de
voorbereiding wordt de kogen. Sekura kwam er vrijwel niet aan organisatie gemeend de lage inmende weken in Zandvoort
te pas maar het geluk aan haar zijde. schrijfgelden te blijven hantevoortgezet.
De Zandvoorters troffen maar liefst
vijf maal het houtwerk, waarbij zelfs ren. Alle deelnemers,'ongeacht
In overleg tussen KNVB,
een inzet van Henry Marcelle tegen de te lopen afstand, betalen dit
Zandvoortmeeuwen en de IJsde binnenkant van de doelpaal op jaar zegge en schrijve twee gullanders werd besloten naar de
onnavolgbare wijze niet in het doel den
administratie/badplaats te komen waar intrek
verdween. De Zandvoorters namen deelnemerskosten. Een ieder
wordt genomen in hotel Keur
al snel de leiding door een knap
aan de Zeestraat. Zandvoortschot van Ivar Steen. In het Nihot die de tocht volbracht heeft
meeuwen stelt de trainingsacdoel werd de verhinderde Jaap wordt een fraaie herinnering
commodatie ter beschikking en
Bloem goed vervangen door veldspe- uitgereikt.
er is al een oefenwedstrijd geler Dennis Keuning. Zoals vermeld
Ook de vorig jaar zo gewaardeerd
pland op het hoofdveld van
stonden paal en lat een ruimere gebleken verandering van het parZandvoortmeeuwen aan de
voorsprong in de weg.
cours blijft gehandhaafd, waardoor
Vondellaan.
In de tweede helft bleef Nihot het de 21 kilometerlopers tweemaal
beste van het spel houden. Het ni- voorbij de rotonde komen. Minder
Aanstaande vrijdag arriveert
ve'au van de wedtrijd tegen Koppers saai dus voor de lopers en leuker
de IJslandse voetbalselectie en
werd wel niet gehaald maar de inzet voor de toeschouwers. Toeschouop dinsdagmiddag om 16.00 uur
was voortreffelijk. Des te jammer wers waarvan organisator Dick Caswordt er gespeeld tegen de profs
dat het houtwerk wederom doelpun- tien hoopt dat deze evenals verleden
van Haarlem. IJsland, dat de
ten in de weg stonden. Tegen de ver- jaar weer in groten getale komt oplaatste jaren als voetbalnatie
houding in kwam Sekura op 1-1 en dagen.
aardig in opkomst is verschijnt
mocht even later zelfs een strafDe te lopen afstanden zijn ook nu
in de sterkste opstelling.
schop nemen wat 1-2 betekende. Met weer 4, 8 en 21 kilometer (wandenog twee minuten te gaan gooide Ni- laars maximaal 8 kilometer). De

Nihot presteert wisselend

Voetbalselectie
IJsland traint
in Zandvoort

Strandloop Zandvoort

Gelijkspel geeft Z'meeuwen geen lucht
ZANDVOORT - De zeer belangrijke voetbalwedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en
DSS heeft geen beslissing gebracht. Doordat de partijen de
strijd besloten met een 1-1
stand blijft de situatie onder
aan de ranglijst het zelfde. Dus
zeer penibel. Overigens werd
de openingstreffer op slag van
rust gemaakt door Ivar Steen,
terwijl DSS op gelijke hoogte
kwam in de laatste minuut.
Het was Zandvoortmeeuwen dat
direct ten aanval trok waartegen de
DSS defensie nogal hard optrad. Van
goed voetbal kwam niet veel daar de
constant neervallende regen het veld
steeds moeilijker bespeelbaar maakte. In die eerste helft kwam DSS aanvallend tot slechts een kopbal die
naast het doel verdween en voor het
overige ging Zandvoortmeeuwen op
zoek naar de openingstreffer. Jan
Hein Carrée kopte over en meerdere
afstandsschoten verdwenen naast
het doel. De Meeuwen mochten een
aantal vrije trappen nemen waaruit
bijna gescoord werd. Riek Keur
knalde hard in en de DSS doelman
moest de bal los laten. De rebound
werd door Fred Ipenburg tegen diezelfde doelman aan geschoten.
Verdedigend had Zandvoortmeeuwen het niet moeilijk daar DSS een
zwakke indruk maakte. Zandvoortmeeuwen bleef de aanval zoeken
maar heeft geen afwerker en kwam
fortuinlijk aan het openingsdoelpunt.
In de 44e minuut opnieuw een
vrije trap. Ivar Steen gaf de bal voor
en die werd door iedereen gemist,
maar de bal verdween toch rechtstreeks in het doel, 1-0. In het begin
van de tweede helft trok Zandvoortmeeuwen opnieuw ten aanval en had
in die fase de overwinning veilig kunnen stellen. Een voorzet van Rocco
Termaat werd door de DSS doelman
onderschept en een vrije trap van
Jos van der Meij smoorde in een mêlée van spelers. DSS kwam allengs
meer uit de defensie en forceerde
vele hoekschoppen. De Zandvoortse
defensie, onder aanvoering van Riek
Keur en knap gesteund door Hans
Deelstra bleef lange tijd overeind,
maar toch kwam er steeds meer paniek. Die had er niet behoeven te zijn
als Mare Kanger van dichtbij had
raakgeschoten na een hoekschop. In
de slotfase streden beide partijen
met veel inzet. Zandvoortmeeuwen
met het doel om de voorsprong vast
te houden en DSS om op gelijke
hoogte te geraken. Van goed voetbal
was allang geen sprake meer doch de
spanninp VÏP! te snijden. En in de
laatste minuut zou DSS alsnog
langszij komen. De Haarlemse spits

In deze enerverende wedstrijd
kwam ZVM/Auto Versteege al snel
op een 1-0 voorsprong door een
fraaie stiftbal van Rob van de Berg.
De Gier ging er stevig tegen aan en de
Zandvoorters waren daar niet tegen
opgewassen en keken bij de doelwis
selmg tegen een 3-1 achterstand aan
In de tweede helft werden de zaken op een rij gezet en met een 100°o
inzet werd De Gier teruggedrongen.
ZVM/Auto Versteege ging er eveneens fanatiek tegen aan en er ontstond een geweldig spektakel. Steef
Gerke scoorde liggend 2-3 en gaf de
Zandvoorters weer hoop. Het zelfvertrouwen groeide en met een enorme uithaal van Johnny Keur kwsmen de partijen weer in evenwicht,
3-3.
De Zandvoorters verhoogden het
tempo en De Gier kwam handen en
voeten te kort om overeind te blijven. Het was de uitblinker Rob van
de Berg die na een fraaie combinatie
de badgasten op een 4-3 voorsprong
zette. ZVB/Auto Versteege verslapte
niet en gaf De Gier geen gelegenheid
om de gelijkmaker te scoren. Een
perfecte uitworp van doelman Michiel de Winter bereikte Rocco Termaat, die niet aarzelde en vewoestend uithaalde, 5-3. Daar De Meer
gelijkspeelde heeft ZVM/Auto Versteege nu een voorsprong van vijf
punten.

werd vrijgelaten, raakte de bal totaal
verkeerd, maar de bal viel uiteindelijk onhoudbaar in de bovenhoek, 11.
Met nog zestig seconden te gaan
probeerde Zandvoortmeeuwen het
nog wel, doch de tijd was natuurlijk
te kort om de belangrijke twee punten te pakken. „Achteraf zeg ik, het
gelijke spel was terecht, maar vooraf
had ik toch iets meer verwacht," aldus trainer Cees van Sloten. „We
hadden een goede voorbereiding op
deze wedstrijd en de jongens waren
van het belang bewust. Met zo'n
complex, de naam van Zandvoortmeeuwen en met dit team mogen we
niet degraderen naar de HVB, had ik
ze voorgehouden."
„De druk blijft echter groot en we
hadden de voorsprong moeten uitbouwen. Het positieve is, dat wij keihard gewerkt hebben en het negatieve is dat wij het niet konden afmaken. In de komende wedstrijd moet
het gebeuren, wij mogen niets verspelen en hebben het in eigen hand.
Ik geloof er echter heilig in dat het
lukt. Ik heb 100% vertrouwen in de
jongens."

Rocco Termaat in de clinch met een
DSS-verdediger, terwijl Eric Belien
en Jos van der Meij toekijken.
Foto Bram Stijnen

Zandvoort '75 revancheert zich
ZANDVOORT - Zandvoort
'75 is erin geslaagd een goede
revanche te nemen voor de eerder dit seizoen geleden 6-0 nederlaag tegen Hoofddorp. Een
prima gemotiveerd Zandvoort
'75 versloeg Hoofddorp, door
een vroeg doelpunt van Rob
Gansner, met 1-0. Gezien het
vertoonde spel en de fraaie
kansen van de Zandvoorters
kwamen de gasten nog goed
weg met deze kleine nederlaag.
Ondanks de straffe tegenwind
startte Zandvoort '75 goed en koos
de aanval. Hoofddorp werd geheel
op eigen helft vastgezet en hield niet
lang stand. Henry Marcelle soleerde
zich door de Hoofddorpse defense
en zag zijn schot net onder de lat
weggestompt worden. Het was
slechts uitstel van executie aangezien het in de volgende minuut wel
raak was. In die tiende minuut werd
Dennis Keuning gelanceerd en net
buiten het strafschopgebied gevloerd. De scheidsrechter paste
voortreffelijk de voordeelregel toe
daar Rob Gansner in kansrijke posi-

tie de bal ontving. Zijn schot verdween prachtig en onhoudbaar in de
bovenhoek, 1-0.
Het overwicht van Zandvoort '75
ebde wat weg en Hoofddorp kon wat
meer vat op de strijd krijgen. Zij kónden echter totaal niet gevaarlijk worden. Het met veel inzet strijdende
Zandvoort '75 bleef gemakkelijk
overeind en had zelfs het beste van
het spel. Vlak voor de rust ontstond
het enig gevaar voor het Zandvoortse doel bij een indraaiende hoekschop, maar Wiebe Beekelaar was
paraat.
In de tweede helft probeerde
Hoofddorp tevergeefs de achterstand te nivelleren. De badgasten
controleerden de wedstrijd perfekt
en gaven geen kansen weg. Vooral de
als laatste man optredende René
Paap speelde een voortreffelijke partij en onderschepte de meest aanvallen van Hoofddorp. Geen gevaar dus
in het strafschopgebied van Zandvoort '75 doch aan de andere kant
lieten de voorwaartsen enige riante
mogelijkheden liggen. Pieter Brune
kreeg een geheel vrij veld maar
schoot van te ver en te gehaast. Henry Marcelle lanceerde Rob Gansner

die eveneens vrij spel kreeg. Met een
bekeken schot passeerde hij de
Hoofddorpse doelman, maar de paal
stond een tweede treffer in de weg
Door het uitblijven van de definitieve genadeklap bleef Hoofddorp in
een goede afloop geloven en er ontstond een spannende finale. Enige
vrije trappen net buiten het strafschopgebied kreeg Hoofddorp, echter de Zandvoortse muur wist van
geen wijken. De verdiende 1-0 overwinnmg ontging Zandvoort '75 met
meer.
„Ik ben dik tevreden niet deze
overwinning. Wij speelden met lekker veel inzet", stelde tranier Max
Paardebek. „Wij hebben goed gespeeld en de wedstrijd geheel gecontroleerd. Hoofddorp heeft niet één
uitgespeelde kans gekregen terwijl
wij wel twee of drie nul hadden kunnen scoren. Toch hebben de jongens
zich goed gerevancheerd op Hoofddorp voor de nederlaag in de vorige
wedstrijd. De groep is erg positief en
er moet meer uit te halen zijn. Ik
hoop dat wij zo doorgaan, dan kunnen wij nog enige plaatsen op de
ranglijst stijgen".

start van de 4 km. is om 11.00 uur en
de 8 en 21 km. gaan om 11.05 van
start. De startplaats is zo als gebruikelijk op de rotonde nabij het Casino
Zandvoort. Het inschrijfgeld blijft
dus ƒ 2,- mede door de sponsoring
van ICL. Het inschrijfgeld voor de 4
en 8 km. kan voldaan worden aan de
kassa's op de rotonde en voor de 21
km kan men zich melden in strandpaviljoen Trefpunt nr. 8, waar men
zich na afloop kan douchen. Tevens
bestaat daar de gelegenheid om kleding in bewaring te geven.
De deelnemers behoeven geen
angst te hebben het niet te redden
daar er geen tijdslimiet is ingesteld.
Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig met landrovers en mobilofons
Dick Castien hoopt dat het weer
meewerkt en verwacht toch zeker
wel minstens het aantal deelnemers
te kunnen begroeten van vorig jaar,
namelijk ruim 500. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Dick Castien, Schoutenstraat 6, telefoon
02507-17547.

SAGEN D A^
VOETBAL
Zondag: De Brug-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
TZB-EHS 14.30 terrein aan de
Kennemerweg.
Zaterdag: SVJ-Zandvoort'75 14.30
uur te Haarlem.
BASKETBAL
Zaterdag in de Pellikaanhal:
18.15 uur Lions heren-Hoofddorp
2
19.30 uur Lions dames-Kennemerland.
ZAALHANDBAL
Zondag in de Pellikaanhal: 9.30
uur DJ ZVM 1-DSOV l, 10.25 uur HS
ZVM 3-ADO 2, 11.30 uur DS ZVM 2Odin 3,12.35 uur DS ZVM I-De Blinkert 2, 13.45 uur HS ZVM 1-Accom/KSV l, 15.00 uur HS ZVM 2Onze Gezellen 1. 16.05 uur HJ ZVM
1-HVH 1.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort '75 D jun.-HBC
2, 18.30 uur Zandvoort'75 C jun.-IJmond'73, 19.30 uur TZB 2-Concordia
2, 19.45 uur TZB-HD80, 20.40 uur
Zandvoortmeeuwen
vet.-Tweede
Jeugd, 21.25 uur Trefpunt-Half weg,
22.20 uur Cecils-TZB.
Maandagavond in de Pellikaanhal.
20.45 uur Zandvoort'75-Vrouwentroost, 21.40 uur Zandvoortmeeuwen 7-TZB 6, 22.20 uur Zandvoortmeeuwen 3-Zandvoort Noord 2.

Demonstraties
softbal door teams
ZHC/Nicols/BSM
ZANDVOORT - Zondag 13
maart speelt softbalclub ZHC
demonstratiewedstrijden
tegen een herenteam van Haarlem Nicols en een damesteam
van BSM uit Bennebroek. De
ontmoetingen vinden plaats
op eigen terrein en beginnen
om 13.00 uur.
Op deze dag is er volop informatie
te vinden over deze tak van sport,
onder andere door een video-presentatie in de kantine van ZHC. Deze
gaat in ieder geval door, hoe de
weersomstandigheden ook mogen
zijn. Aanleiding tot deze activiteiten
is, dat de softbalclub ZHC best een
nieuwe 'groei-impuls' kan gebruiken.
De wedstrijden worden geleid door
de heer J. Vermaat, voormalig
hoofdklasse-scheidsrechter. Ieder
een is welkom om deze de verrichtingen van de ploegen gade te slaan
• in naar verwachting - een gezellige
sfeer. De koffie staat klaar op het
Duintjesveld en het bezoek van belangstellenden, overigens geheel
vrijblijvend, wordt zeer op prijs gesteld.
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H. W. COSTER BV IZANDVOORT
ZEESTRAAT

TE KOOP

ZANDVOORT TE KOOP
BRUGSTRAAT

ZANDVOORT TE KOOP
In gebouw Santhorst.

ZANDVOORT TE KOOP
BURG. v. ALPHENSTRAAT 61/26

ZANDVOORT TE KOOP
HALTESTRAAT

Ruim woonhuis, zeer geschikt voor
dubbele bewoning, garage geschikt
voor 2 auto's. Sout. 2 kamers, douche, keuken. B.gr.: kamer en suite ca.
15 m (met serre voor/achter, keuken,
1e et. 3 si.kamers, 2e toilet, douche.

Ruime bovenwoning in centrum dorp.

4 kamerflat op 8e etage met uitzicht
over zee en duinen. Ruime entree/hal,
woonkamer, 3 slaapkamers, keuken,
badkamer/ligbad, toilet, 2 balkons.

Verbouwde vierkamerflat op 6e etage
uitzicht op zee en duinen.
Ruime entree/hal, woonkamer/eetkamer, 2 slaapkamers, badkamer/ligbad,
toilet, 2 balkons, keuken.

Hoekwonmg met schuur, tuin en
achterom.
Gang, woonkamer ca. 7 meter diep,
keuken, toilet, doucheruimte, kelderkast. 1e etage: 4 slaapkamers, veel
kastruimte, balkon.

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

1988

Vr.pr. ƒ 260.000,-

Entree, woonkamer en suite, balkon, 3
slaapkamers, toilet, ruime badkamer
met hgbad, keuken.
Vr.pr. ƒ 98.000,-

k.k.

Vraagprijs ƒ 139.000,-

k.k.

Vraagprijs ƒ159.000,- k.k.

k.k.

NIEUW IN ZANDVOORT

Strandpaviljoen

Seagull

ERICA

Grote Krocht 24

stoelenman,
serveersters
en kelners

In verband met verbouwing
zijn wij
gesloten van
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
« BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven, tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan,
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

GRATIS

>-^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

VAN OSTADESTRAAT 18
Royaal woonhuis in het centrum van Zandvoort met achterom en vrijstaand zomerhuis C V -gas/comb warm
water (nieuwe ketel) Balkon
voor en zonneterras achter
Grotendeels voorzien van
hardhout en dubbel glas
Grondoppervlakte 155 m2
Indeling begane grond entree, woonkamer, achterkamer, moderne keuken met
luxe mbouwapparatuur toilet/
douche Eerste etage vier
slaapkamers, allen voorzien
van wastafel toilet Zomerhuis woonkamer, keuken, toiiet, twee kamers en douche
Vraagprijs ƒ 169000 k k
Informatie

Van Schaik
Makelaar o.g.
Hogeweg 56A
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 29 44*
Fax 02507 1 86 44
* Alle Gulle Gevers hartelijk
bedankt voor ae lekkernijen
die wij kregen tijdens het barre koude caravan promotie
ZQV weekend Bestuur ZOV
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd orn de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
veranderwerk Voor alle leeftydsgroepen en maten
Tel 02507 17370
•* De beste Dart zeilers van
WVZ. Rmk Belder en Frans
van Wulften Proficiat en veel
succes voor het aankomend
seizoen
Coupeuse/modeontwerpster
ontwerpt bedrukt kledingstof Maakt ook kleding op
bestelling (ook breiwerk) Tel
18459 vragen naar Kruyf
ENGLISH LESSONS
voor privé conversatie
en grammatica lessen
Tel 02507-18308

Firma Schaft
vraagt lampekappennaaister
Tel 02507-18565 of 13445

Foto Boomgaa'rd
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534

Zaterdag 12 maart
na 13.00 uur

SENSATIONELE
LEEGVERKOOP

ca

Te). 13529

Silhouettes

Dream Line

320-320-05
3 supershots p.d. 50 et pm

ARTEMIS
"

Wij serveren hoofdgerechten al vanaf 15,50

DE KLUSSENMEESTER

Ook kunt u bij ons maaltijden meenemen.

voor alle reparaties in en om uw huis.'

Wij zijn gespecialiseerd in Griekse wijnen

Bel voor info, tel. 023-328098-244326
Geen voorrijkosten.

U bent van harte welkom

Thorbeckestraat 5, t/o Casino
tel.: 02507-20127
maandag en dinsdag gesloten

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

Sound of the sixties...
De gehele maand maart deze za.

20.00-03.00 in benedenzaal.

Live: The Thunderbirdsü
Bovenzaal of met disco + Zuidamerikaans.

Elke zo. 15.00-23.00 uur matinee
diner dansant

Voor
advertentiemogelijkheden

Kwekenij P. van KLEEFF

(heerlijk 3 gangenmenu 17.50 p.p.
incl. entree).
Corr. kleding v.a. 25 jaar.

BEL:
Van Stolbergweg 1 '
Zandvoort - Tel. 17093
PRIMULA S

In ons sfeervolle restaurant kunt u heerlijk eten
tegen betaalbare prijzen

Nieuw in Haarlem

aardewerk 1/2 prijs

De Manege Zandvoort

020-562.2762

Tel. 02507-16023

DINSDAG GESLOTEN

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

(div. maten)

ZAAIGROND - BEMESTING
BLOEM- en GROENTEZADEN

VERMIST
grijs met witte
poes,
rood bandje, puntige
staart, omgeving
Voltastraat.

Tel. 16415.

* Gevr voor z s m flinke
huish hulp voor een halve
dag i d week Mevr Smorenburg, Merellaan 29, Aerdenhout Tel 023-244660
* Te koop Sony versterker,
cassettedeck,
tuner
en
boxen, ƒ100 Tel 0250715514

* T k 2-pers ledikant, 180x2
m + 2 matrassen en bijp
nachtkastjes, licht hout, in pr
staat Tel 15004, na 18 uur * Word lid van comité Vie* T k 3 gevelkachels, vr pr rmg Nationale Feestdagen
ƒ 50 p s t , gasforn ƒ 75, ver- Inl tel 13702
licht , ant tafelmangel, pendule, vouwbed ƒ50 Tel
02507-14651

* Te koop tafeltennistafel,
Swen, wedstrijdformaat, op
wielen, opklapbaar, m goede
staat, ƒ 150 Tel 02507-13197
* Te koop verrekijker, mooie
t v -kast, keukensnijmachme,
slagroomspuit met hogedruk,
al het gereedschap om wijn
te maken Tel 02507-18092

* T k schrijfmachinebureau
met 4 laatjes, blankgrenen, l
100, h 70, br 50 cm, ƒ 45 Tel
12522
* Ton ver Wim Hildenng
geeft 18 en 19 maart een toneelopvoenng „Drie is te
veel' Plaatsbespr wo dag
16 mrt Gem schapshuis, 19 u

Te koop
in Zandvoort

Verenco

ZONWERING SYSTEMEN
SWALUESTRAAT 26C
jalouzieen
In het centrum van Zandvoort
verticale lamellen
gesitueerde 3 kamer maisorolgordijnen
nette, voorzien van C V -gas
rolluiken
Indeling eerste etage en
buiten zonwering
tree, toilet, gangkast, woon- Voor info tel 025007-18980
kamer met luxe open keuken
Tweede etage twee slaapka- Voor al uw behang en wit'
mers, badkamer met ligbad, werk Tel 02507-18980
douche en toilet, groot balVoor trouwfoto's
kon Stenen berging
Servicekosten ƒ 325 per jaar
Foto Boomgaard
Binnenterras op eerste etage
Bouwjaar 1984
Grote Krocht 26
De premie is onder bepaalde
voorwaarden overdraagbaar
Vraagprijs ƒ 159000 k k
W. Bluys
Informatie
Bloemenhuis, Nieuw-Noord
Van Schalk
Potchrysantje ƒ 2,95
Makelaar o.g.
twee voor ƒ 250
Wij bezorgen altijd gratis
Hogeweg 56A
Tel 15025
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 29 44*
* Wegens verhuizing te
Fax 02507 - 1 86 44
koop gasfornuis, kast, salontafel Tel 18758

Tel. 13529

RINKO
APK-

Keurstation

BLOEIENDE VIOLEN

TE HUUR AANGEB gr gemeub zolderk, eigen keuken, w c , gebr v douche, v
werkend pers , ƒ 500, mnd
borg Tel 02507-16372
* Te koop 4 eenpersoons leNVM
dikanten a ƒ25 per stuk, 4pits r v s inbouwgasstel ƒ 60,
modern chroom mengkraan
GEVR KAMER voor nette ƒ50 Tel 02507-17982
werkende jongeman per 31 * Te koop aangeb ± 200
maart Tel 16017
grmdtegels, 40x60, ƒ 200 Tel
* Help de Polen Stuur eens 02507-18863
een voedselpakket1 Geen * Te koop aangeboden meadres7 Dat hebben wij voor u1 taaldetector ƒ 75, straalkaInl tel 02907-5235
chel ƒ25 Tel 02507-16076
Het allergoedkoopste adres •*• Te koop BMX crossfiets
voor nieuwe en gebruikte (tot 6 jaar) Prijs ƒ25 Tel
(brom)fietsen is Taxi/Rijwiel- 02507-19606
centrale Zandvoort B V , Gro
* Te koop bromfiets, kl dete Krocht 18 Tel 12600
fectJ75,z/w-tv ƒ75 Tel na
Tevens inkoop en verhuur
17 uur 17421
* Het is echt waar, al een
*
Te koop brommer, loopt
half jaar, kunnen 2 mensen
zich niets beters wensen slecht, Peugeot, nwe banden, ketting, handvaten, krukVeel geluk Gaby & Jan
as Tel 16793
* In de Literatuurclubs zitten
alleen enthousiaste leden, di - Te koop DODGE BEEP 4x4, in
morgen is nog plaats voor zeer goede staat, gekeurd
een boekengek Bel Maureen Tel 18108
Bais tel 02507-13873
* Te koop eiken t v /video<astje ƒ 40, eiken karrewieltaLysten op maat
fel (oud) ƒ 150 Alles in pr
bij
staat Tel 02507-19670
Foto Boomgaard * Te koop eiken eethoek
100, 2 tweezits bankjes
Grote Krocht 26 ƒƒ200
Tel 02507-19670
TE KOOP GARAGE, nr 24 in
ingang
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film garage complex,
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 naast Trompstraat 7 Vr pr
per week Corn Slegersstr ƒ9500 k k Inl 01860-15638
2b tel 02507-12070
TE KOOP GEVRAAGD EENiEZINSWONING of FLAT m
•*• Nog is het winter, maar het
Pnjsindicatie
Kostverlorenparkt werkt al Zandvoort
zijn zomertooi leest dus Oh ƒ125000 Tel 0250713056,
wat een heerlijkheid In Cult na 18 uur 15812
Ct en Gen Oud Zt, ƒ 15
* Te koop kmderfiets 69
* Ook in maart een gezellig jaar, ƒ 45, BSA herenfiets, 3
programma bij de Verg Vrou- versn, ƒ125 Tel 02507wen van Nu Word ook lid of 15808 na 18 uur
bel eens om inlichtingen met * Te koop kinderwagen uittelnr 02507-14462
gevoerd in bruine , spijker
* Pap, van harte gefelici- achtige' stof bak afneem
teerd met je 40e verjaardag oaar en als reiswieg te gebruiVan je dochters Ingrid en ken, ƒ 50 Tel 02507-16720
Mirjam
* Te koop kleuren t v , 52
* Rotan bankstel t k aan- m Tel 16793
geb ƒ250 plus div lampen + Te koop manou blanke
Tel 19895
ichommelstoel, z g a n , evt
bijpassend
kamerscherm
T e a b Tel 02507-17701
MAATKLEDING EN
Te koop massief eiken eetk VERANDERWERK
taf + 6 st ƒ 1500, salont
Tel 18599 Corn Slegersstr 2 ƒ350, bergmeub, 2-dlg, 195
Geopend dinsdag t/m zater- h 240 br, 10 kastdeuren, 5
dag van 1000 1400
diepe laden + verl, ƒ 950, de<enkist, klep voork , ƒ 95, klok
ƒ 95 Philips 2 drs koelk , wit,
ƒ225, Etna afzuigkap, wit,
ƒ125 Etna gasforn, oven,
06grill, draaispit, br, ƒ 275 Tel
02507 18200
320.322.30
TE KOOP OF TE HUUR
GEVR GARAGEBOX, omgePour Toi
vmg Dr Metzgerstraat Tel
na 18 uur 16215
06-

Woninggids van Zandvoort

Te koop
m Zandvoort

maandag 14 maart t/m
dinsdag 22 maart

Grieks Specialiteiten Restaurant

vraagt voor het nieuwe seizoen
ervaren

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 51f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

Een juiste
beslissing
bloemen van

DROGISTERIJ

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

BLOEMENHUIS

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
De specialist
in al uw
bloemwerken

OOK NAAR MAAT

WELSH TERRIËR te koop
aangeb, met stamboom
(teef), 11 mnd Tel 17146
gediplomeerd hondentrimster * Wie heeft een eau de codopFriedhoffplem 10 logne flesje met zilveren
je voor mij te koop9 Tel
2042 BN Zandvoort 19126
Wist u d a t . . .
Tel. 02507-12773 * Wie wil leerlinge 5e klas Broodje Burger het hele jaar
gymnasium B bijles natuur- door salades, borrelhappen
kunde geven9 Tel 02507- en lunchpakketten verzorgt"?
* T k aangeb groot wand- 13787
Vraagt u vrijblijvend mformameubel ƒ 100 Tel 13192, na
* Wij wensen on?e Zand- tie (zie ook advertentie elders
19 uur
voortse ski-kampioene Sesi- m dit blad)
* T k bakkie 27MC, 40 kan , ree een fijne vakantie Jean, WONINGRUIL AANGEB 46 watt, RFcam, squeich, merk Joop en Marg
kamer maisonette m Diemen
Mustang + Bremi power voe
Uw
rubneksadvertentie GEVRAAGD eengezinswon
ding 13 8 v 5 a, als nw, ƒ 300
of flat met lift m Zandvoort
Tel 02507-18639, na 18 30 u kunt u opgeven via tel nr 020- Tel 020907294
^626271 van Weekmedia
* Tk
bankbed, 2 pers ,
ƒ200 Kostverlorenstr 64
Tk
elektr
allessnijder
ƒ60, Polaroid direct cam
ƒ 75, hamsterkooi, nieuw,
Weekendaanbieding
ƒ 10, compl filmset, Revu,
t e a b Tel 02507-17862
SUPER GEZOND VOLKOREN APPELTAART
* T k equalizer, Technics,
en een echt Amsterdams paasslofje
ƒ 150, wasmachine ƒ 100
Kostverlorenstr 64
Bij uw warme bakker
* T k gevr barbies, Meertjes
en dergelijke Tel 19126
Potgieterstraat 24.
kleuren-t v , goed
* Te koop ouderwets grijs * T k
Tel. 12865
petroleumstel, groot model, beeld, ƒ ZZ, 2 meisjefietsjes,
5+8 jaar, ƒ 60 en ƒ 75 Tel na
ƒ25 Tel 02507-16548
17 uur 02507-17421

Bakkerij E. Paap

Huur max.
ƒ 900,- p. mnd.
Voor inl.

C. Kooy

GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd m
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV arrangement voor
Bisiro
80 personen, 3-gangen
Rcsl.iur.ini - Partycentrum
menu, onbeperkt dnnken, muziek en dansen
vanaf pp. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave.

5 REGELS

tel. 19322
Aangeb.: een complete
„Ceba" keuken massief
eiken,
z.g.a n
Lengte 2.70 mtr. Incl. inbouw
gas-oven-koelkast-afzutgkap enz.
Spoed! ƒ1250.-. Inl.
voor bezichtigen tel.
020-251242. In het
weekend Schelp 39,
Zandvoort. Tel. 0250717432.

GRATIS

ICRO

Voor cliënt met spoed te huur
gevraagd KLEINE WINKELRUIMTE IN KERKSTRAAT

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandelmg

Tel. 1 20 60

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

Te huur gevraagd
in Zandvoort

Hogeweg 56A
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 29 44*
Fax 02507-18644

2 DAMES
flat of etage

Haltestraat 65, Zandvoort

TIMMERBEDRIJF

Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

Van Schaik
Makelaar o.g.

Te huur gevraagd voor

; BLUYS

fel. 02260-14823

* 40 jaar en hij zit er hélemaal niet mee' Joop, van harte en nog heel veel gelukkige
en gezonde jaren samen
Hanneke

^uriestr. 10
telef. 12323

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

Voorbeeld:
T e k o o p b r u i d S la Po n , m t
*
38 ; mod . s a 1 on t a f e 1 ; le uk e
r ie t en s t 0 e 1
T e 1
020 - t 11.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 10 MAART 1988

Dierenarts Anneke -Dekker staat al tien jaar klaar voor mens en dier

„Ik raak gelukkig nooit in panie
ZANDVOORT - Op 13 maart
a.s. is het tien jaar geleden dat
Anneke
Dekker-Lukkassen
haar dierenartsenpraktijk aan
de Thorbeckestraat no. 17
opende. Nu 10 jaar later is er
veel veranderd vertelde zij ons
in een interview, in het kader
van dit 2e lustrum.

Dr. Anneke Dekker (rechts) met haar vaste medewerkster Marjon van de Rijst. Het gebruik van röntgenapparatuur kan
de diagnose veelal bespoedigen.

Foto Bram stijnen

Contract kantinebeheerderVan Pageehal
komt in geding door nieuwe beheersvorm
ZANDVOORT - Het beheer
van de kantine in de Van Pageehal is momenteel een strijd"punt tussen de gemeente en de
beheerder. De gemeente wil
het contract opzeggen, om zo
over te kunnen gaan naar een
nieuwe beheersvorm van de
kantine. Daarbij sluit men
niet uit, dat de huidige beheerder, mevrouw Van Loon, opnieuw een contract krijgt aangeboden.

De zaak kwam dinsdagavond ter
sprake in de commissie voor Maatschappelrjk Welzijn, naar aanleiding van een raadsvoorstel. Hierin
wordt de gemeenteraad accoord te
gaan met het opzeggen van het contract. Mevrouw Van Loon verzet
zich hier echter tegen en heeft een
advocaat ingeschakeld. Zij vreest
dat zij na de opzegging geen contract meer krijgt aangeboden. Aan-

Inspraakavond
Vervolg van pagina l
Een 'esthetisch mooi gebouw, maar
een doorn in het oog voor de omwonenden' was een van de opmerkingen vanuit de publieke tribune. Een
'fantastisch plan' was een duidelijk
andere mening van de heer Drommel, die aangaf een en ander goed
bestudeerd te hebben. Daarbij wees
hij erop dat er vroeger, voor de oorlog, ook hotels gestaan hadden.
Voorzitter Paap van de Strandpachtersvereniging vroeg zich echter af
in hoeverre deze gemeente behoefte
heeft aan 'hotelbedden voor meer
dan ƒ300,- per nacht'. In verband
daarmee wees hij wethouder en belanghebtaenden op de aanwezigheid
van een bureau voor onderzoek en
statistiek van de gemeente Haarlem,
dat al eens eerder een onderzoek
heeft verricht naar het hotelaanbod.
Daarnaast zou een grotere bebouwingsdichtheid, met een toename
van personenauto's en verzorgend
verkeer een negatieve invloed hebben op de bestaande situatie op deze
locatie.
Andere bedenkingen van zijn kant
waren mogelijke wervelingen en
windversnellingen, beperking van
het vrije gezichtsveld en van de verticale gezichtshoek, en het ontstaan
van een grote 'schaduwkegel' op
strand en omliggende straten en gebouwen.
"De door u voorgestelde hoogbouw wordt door ons niet ervaren
als een skyline met al zijn geneugten,
maar meer als een deksel, waarómheen het dagelijks leven zal verstikken".
Deze 'skyline' van de Zandvoortse
kuststrook is een van de andere argumenten waarmee de ontwerpers
de hoogbouw verdedigen. Het gebouw past volgens hen in een structuurschets voor de plaatselijke kustbebouwing, welke is ontworpen door
gemeente en Provinciale Planologische Dienst. De PPD noemt het middendeel van de boulevard, tussen
Thorbeckestraat en Heemskerckstraat het 'stedelijk zwaartepunt van
de boulevard', omdat dit deel naast
woonfuncties ook 'hoogstedelijke'
functies heeft, zoals het casino, het
dolfirama en hotels. 'De elementen
zijn echter te grootschalig om de zo
belangrijke stedelijke functie goed te
vervullen', aldus het rapport.
Het gebied moet zodanig opnieuw
ingericht worden met de toevoeging
van elementen (als bijvoorbeeld attractiepunten) aan het voetgangersgebied, dat de grootschaligheid verdwijnt. Het nieuwbouwplan van het
casino kan men gebruiken om stedebouwkundige verbeteringen van de
openbare buitenruimte te verkrijgen. Van een echte wenselijkheid
van hoogbouw spreekt men echter
niet.
'De indruk die de toren op het casino zal gaan geven, is beoordeeld vanaf alle toegangswegen tot Zandvoort,
vanaf de boulevard zelf (op enige afstand), vanuit diverse plaatsen in
het centrum en vanaf enkele punten
in de stadsrand en op recreatieve
fietsroutes', zo vermeldt de structuurschets.
'De toren draagt in combinatie
met de reeds aanwezige hoogbouw
bij aan de verhoging van het hoogstedelijke karakter van het middendeel
van de boulevard zelf en vanuit het
centrum (wanneer zichtbaar). Al
met al blijkt, dat het plan met de
(reeds) aangebrachte wijzigingen
stedebouwkundig goed is ingepast',
aldus de PPD.

leiding hiertoe is, dat er al jaren
meningsverschillen bestaan tussen
gemeente en de beheerder wijze
waarop de kantine beheerd dient te
worden. Bovendien verlopen ook de
contacten tussen Van Loon enerzijds en bestuur en maatschappelijk
werksters van het Stekkie anderzijds bijzonder slecht.
Volgens wethouder Termes gaat
het echter om de beheersvorm van
het geheel, de sporthal, de kantine
en het wijkcentrum. Om de vrijheid
te hebben een nieuwe beheersvorm
op te zetten, behoort volgens hem
het pachtcontract voor l april opgezegd te worden. Vooral omdat de
pacht anders automatisch voor vijf
jaar verlengd wordt. Dit zou dan
problemen kunnen geven, indien

Politiebeleid
Vervolg van pagina l
"Het gaat om het product voor onze grote klant, het publiek", aldus Menkhorst, die
hiermee aangeeft, dat de burger
meer gebaat is met een daling van
het aantal misdrijven dan met een
stijging van het aantal aanhoudingen. Dat wil echter niet zeggen, dat
aan dit laatste minder aandacht
wordt geschonken, mede omdat veel
aanhoudingen een preventieve werking hebben. Dat wordt onder andere duidelijk uit het sterk verlaagde
aantal diefstallen van en uit auto's,
al krijgen andere gemeenten uit de
regio nu met een stijging te maken.
Autodieven en -krakers blijken hun
werkterrein steeds meer naar andere steden in de omgeving te verleggen.
De realisatie van het beleidsplan
is vooral te danken aan de extra inzet van het plaatselijke politiekorps,
aldus Menkhorst, behalve op de surveillance op straat ook gericht op
meer voolichting naar het publiek.
Daarnaast ging er een flinke preventieve werking uit van de houding van justitie. Ondanks alle berichten over de beperkingen van
justitie, bijvoorbeeld het cellen-tekort waardoor arrestanten weer te
snel op straat komen te staan, heeft
de officier van justitie aan Zandvoort toegezegd, ervoor in te staan,
dat er een 'gevolg' wordt gegeven
aan het beleid. "Juist omdat dit gemeentekorps een duidelijk beleid
heeft", aldus Menkhorst. Arrestaties waren daardoor uiteindelijk
niet voor niets.

Ondernemers Grote
Krocht versieren
hun winkelstraat

beide partijen elkaar niet kunnen
vinden in een nieuwe beheersvorm.
Of Van Loon in dat geval zou opstappen, kon haar advocaat dinsdag
niet zeggen. Wel gaf hij aan, dat de
gemeente juridisch geen kans heeft
om het contract op te zeggen. Deze
mening werd enigszins gedeeld door
CDA-raadslid Paap, maar tegengesproken door Termes, die zijn uitspraak baseerde op de juridisch-adviseurs van de gemeente.
De raadsleden van de diverse fracties spraken zich persoonlijk wel
voor opzegging van het contract uit,
maar moesten nog overleggen binnen hun fractie. Jongsma, GBZ,
pleitte er echter wel voor, terdege te
trachten mevrouw Van Loon in te
passen in de nieuwe beheersvorm.
De 'succes-story' is in ieder geval
voor de korpsleiding een goede reden
om het beleid voort te zetten, eventueel met een aanpassing van de
aandachtspunten. Afgelopen jaar
waren dit 'het uitgaanscentrum' en
'de georganiseerde misdaad'. Ten
aanzien van het uitgaanscentrum
richtte de aandacht zich vooral op
de controle van vergunningen van
de plaatselijke horeca, baldadigheid
en vandalisme, naleving van de Wet
op de kansspelen, het milieu, de parkeeroverlast en het verkeersgedrag
in het centrum.
"Wat betreft het terugdringen van
parkeerexcessen moest men zich beperken tot het uitschrijven van processen-verbaal, afgelopen jaar 1437
in totaal in het centrum, buiten de
overschrijdingen van parkeermeters. Daarnaast werden nog eens
achtenzestig auto's weggesleept.
Om de excessen echter beter te kunnen tegengaan, is uitvoering van
het Centrumplan dringend gewenst
aldus Menkhorst. Dat geldt ook ten
aanzien van het verkeersgedrag,
omdat het centrum door dit plan
verkeersluw wordt gemaakt.
Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage, waarover bij de discussie over de voorjaarsnota waarschijnlijk een definitieve beslissing
wordt genomen, plus de één procent
korting op de uitkering van de
Rijks-overheid, vormen samen een
vermindering van ongeveer drie-en-een-halve ton, zeven é. acht procent
van het totale politiebudget. Een
'absurd' bedrag aldus Menkhorst,
die wel aangeeft, dat dit niet ten
koste mag gaan van het beleid, al
voorziet hij hierdoor wel een noodzakelijke vermindering van de inzet,
onder andere door de inkrimping
van het korps met 3,5 man. Een en
ander betekent volgens hem op den
duur dan ook een terugloop van de
resultaten.

„Ach, ik herinner mij het nog heel
goed," vertelt zij in haar gezellig ingerichte woning boven de praktijkruimte. „Vol trots had ik voor de
eigenaars van mijn eerste patiënten
enkele bosjes bloemen in huis gehaald. Maar de eerste patiënt was
een stervend konijn en de eigenaresse was daarom danig overstuur. Alle
goede voornemens ten spijt besloot
ik toch maar, uit tactische overwegingen, haar bosje nog een tijdje in
de emmer te laten."
Nu kan ze er om glimlachen, maar
destijds was het een pijnlijk moment. „Na 10 jaar ervaring zijn dergelijke incidenten er niet meer. Maar
ook als dierenarts wen je er maar
moeilijk aan om mensen die een dier
naar je toebrengen, soms te moeten
vertellen, dat het voor het beest
maar het beste is om het te laten
inslapen, doordat de kans op herstel
door ouderdom, de aard van het letsel of de ziekte nihil is. En ik voel er
niets voor om ten koste van veel.

geld, die iedere behandeling voor de
eigenaar toch met zich meebrengt
het lijden van het dier onnodig lang
te rekken."
„Het is schreinend als je ziet hoeveel leed het heengaan van hun lievelingsdier teweeg brengt. In het begin
had ik het daar ontzettend moeilijk
mee. Daarom betreur ik het nog
steeds, dat destijds tijdens mijn opleiding er geen aandacht aan de emotionele kant van de zaak besteed
werd, zoals dat wel tijdens opleidingen van ' huisartsen gebruikelijk
was." Slapeloze nachten zoals in het
begin heeft ze gelukkig niet meer.
Deze tien jaar ervaring hebben haar
niet alleen wijzer gemaakt, maar zij
hebben haar ook geleerd dat een relativerend mens wat beter tegen
stress-situaties opgewassen is.

Fopspeen
„In paniek raken doe ik gelukkig
nooit, dat kan ik mij ook niet permitteren tegenover mijn klanten," vervolgt ze. Allerlei dieren heeft ze in de
loop van deze tien jaar al behandeld
én met succes. Zeehonden, uilen,
vossen, honden en katten, ja zelfs
een heuse tijger-python behoren nog
steeds tot haar patiëntenkring. Het
wel een paar meter lange dier heeft
regelmatig een vitamine-injectie nodig en een injectie tegen ongedierte.
Dr. Dekker heeft zich vanaf het

begin gespecialiseerd in allerhande
operaties. Of het nu een sterilisatie
betreft of het verwijderen van een
fopspeen uit de maag van de lievelingspoes, maar ook nierstenen en
gezwellen worden door haar vakkundig verwijderd. Ook oppervlak kige verwondingen, open of gesloten
botbreuken behoren tot haar specialiteit. Het zichtbaar maken van deze
breuken en het vaststellen van heupdysplasie (H.D.) gebeurt ook bij deze
dierenarts door middel van róntgenapparatuur. Het patiëntenbestand is
de laatste jaren flink uitgebreid. Niet
alleen Zandvoorters maar ook mwoners van Haarlem, Zaandam en Delft
behoren tot haar vaste klantenkring.
Zelfs een oud-inwoner van de badplaats die al een tijdje in Ter Aar
woont, weet de weg naar de praktijk
van deze direnarts nog steeds te vinden.

zen naar de specialist. „Net als bij
Een prettige praktijk met een gevarieerd publiek, zo omschrijft zij
haar werkterrein en dat anderen
daar ook zo over denken moge wel
blijken uit het feit dat de L.O.I. uit
Leiden aankomende dierenartsassistenten bij haar hun stage laten
lopen. In het najaar wordt weer begonnen met de cursus E.H.B.O. voor
dieren. In deze cursus worden alle
facetten behandeld die betrekking
hebben op de verzorging van het
huisdier. Ook de jeugdafdeling van
de Dierenbescherming volgt bij haar
een dergelijke cursus, aangepast aan
het niveau van deze kinderen.
Een drukke praktijk, die niet alleen door haar gerund wordt. Als
vaste waarneemster is de Zandvoortse Marjon van de Rijst aangesteld
terwijl de assistente Eugenie van
Soest, die momenteel een opleiding
Valse sentimenten kent zij niet. volgt in de dierenbranche haar dageHet welzijn van het dier staat bij lijks tijdens de spreekuren en de
haar nog steeds op de eerste plaats. operaties terzijde staat. Ook Greet
En al behoort het opzoeken in de Drijver keert na een half jaar afweboeken over allerhande ziekten die zigheid weer terug. Deze ex-verpleeg
de diren kunnen teisteren al een aan- ster die ook de opleiding voor dieren
tal jaren tot het verleden, de nascho- artsassistente voltooide en in het
lingscursussen in Utrecht laat ze in verleden menige cursus „Elementai
geen geval lopen, want bijblijven is re gehoorzaamheid en gedragsoefeook voor een dierenarts een must ningen voor de hond" leidde, zal savindt zij. Aan experimenteren heeft men met Eugenie, Dr. Dekker blij
dokter Dekker een hekel. Bijzondere vend assisteren zoals ze dat al 9V?
gevallen worden altijd doorverwe- jaar gedaan heeft.

Handbal OSS

Deze foto van dit OSS handbalteam Is genomen in 1954, ter gelegenheid van het vljftlg-jarlg bestaan van deze vereniging op 13 maart
van dat jaar. In verband met dit jubileum werd In Monopole een
demonstratie gegeven. De foto Is ingezonden door H. Wardenier.

Afgebeeld staan (v.l.n.r.): trainer Linterman, Anton van Duyn,
Hans Gansner, Arie Wieman, Marian Wardenier, Herman Wardenier, Herman Heidoorn, Ernst van de Bos en Dick Spaans.
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U bent mooi jarig met
zoveel soorten tompouce
De Hema heeft er 5 nieuwe, luxe tompoucen bij: Mokka, Advocaat, Kersen, Rum/Rozijnen en
••
^95
Slagroom. Ook lekker als u niet jarig bent. Want ze kosten maar 1.50 per stuk. En als voorproefje krijgt u er 5 VOOR O*

ZANDVOORT - Winkeliersvereniging
'Grote Krocht'
zorgt ervoor, dat boven deze
winkelstraat gedurende dit
seizoen weer feestverlichting
hangt.
Aan het begin en aan het eind van
de Grote Krocht komt verlichting te
hangen met twee bogen, daartussen
met één boog. Dit jaar gaat men nog
in zee met de firma die ook in het
verleden voor de verlichting heeft
gezorgd, maar gezien de tegenvallende service zoekt men voor daarna
een ander bedrijf. En niet alleen
voor de zomer, want men wil uiteindelijk ook in de winter de straat
versierd hebben met feestverlichting. Gezien de promotie-kant hiervan, wil men OVZ verzoeken om in
de toekomst mee te betalen.
Vereniging Grote Krocht, met
twintig ondernemers, waarvan een
aantal ook lid is van OVZ, is opgericht omdat deze ondernemers van
mening zijn, dat hun belangen deels
anders liggen dan die van de winkeliers uit andere winkelstraten. Men
wijst daarbij op het 'karakter' van
de artikelen die daar te koop aangeboden worden, waardoor de winkels
niet specifiek voor toeristen en niet-seizoengebonden zijn. Men richt
zich voornamelijk op de 'eerste levensbehoeften', waardoor de verkoop het hele jaar doorgaat.
Andere activiteiten die deze ondernemers gezamenlijk ondernemen, zijn een advertentiecampagne
en verdere versiering van de Grote
Krocht. Zo zijn er al vlaggen besteld
en wil men de gemeente verzoeken
om van de grote voorraad bloembakken er een aantal op de trottoirs
te plaatsen. De verzorging van de
bakken nemen zij dan voor eigen
rekening.

Cahors A.C. 1985.
Krachtige, rode
franse kwaliteitswijn.
625

Gegnlld gehakt
150 gram.
1.73

NüSf5

NU

D

OSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

Suikervrije kauwgom, in
3-verpakkmg. Smaken: strong
mint, spear-mmt en ice-mmt.
2.25
195

NÜl.

Rolbuikspek.
100 gram.

Ronde Goudse kaas met een
ronde, volle smaak, l k
11.20
N

1.45
Volkorenbrood,
fijn of grof.

Gratis gesneden.
2.20/2.40

NU

FA. GANSNER & CO.

Notenkaas 55+.

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN

WASTAFELS, enz.

Snyworst.

150 gram.

1.88
Pizza-, kaas-, sesam- of baconcrackers. Inh. 100 gram. 1.25

NU 2 DOOSJES

5

2!

l Zachte puntjes
of bolletjes. 2.50
«15

NU e*.

100gram. 2-

NU

170 c,
JLm

v-

1

Annbiedmgen geldig t m U nn.nt l°b

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld
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DEMONSTRATIEWEDSTRIJDEN-SOFTBAL

Dietrich
Sport

Zondag 13 maart a.s.
aanvang 13.00 uur speelt de

Groente en fruit
Grote Krocht 25

vraagt voor haar eind maart te openen
Sport Speciaal zaak in de Haltestraat 35 te
Zandvoort

de echte Roodkoker

Medewerker/ster
Bekendheid met de sport en/of middelbare
detailschool strekt tot aanbeveling.

Verkoopsters

GIESER WILDEMAN

B. Dietrich

heel kilo

Vers gesneden

SOEPGROENTEN

(part-time)
Bekend met de sport strekt tot aanbeveling.
Soll. schriftelijk met pasfoto aan:

SOFTBALCLUB ZHC

WEEKEND RECLAME

speciaal half pond

Hagelwitte

CHAMPIGNONS

per doosje

met een herenteam tegen

198
149
149

AMERIKAANSE KOOLSALADE

198

half pond

'T IS TIET VOOR EEN TACO
Krokante maisschelp gevuld met een magere gehakt mix, tomaten, sla, geraspte kaas
en een pikante taco-saus.

AART VEER
DE EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL

ƒ3,50

Nu van

TEVENS
broodje burger-kroket

en met een damesteam tegen

BSM.

(Bennebroek)

1987

Hotel Cocarde

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Hogeweg 39, Zandvoort
vraagt voor het komende seizoen gedurende de ochtenduren, een

Gespec in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken

vrouwelijke hulp

Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

De wedstrijden worden geleid door de hr J.
Vermaal, voormalig hoofdklassescheidsrechter.
Er is op deze dag volop informatie te krijgen over deze
tak van sport. Tevens is er ook een videopresentatie in
de kantine van de ZHC.

De softbalclub ZHC heeft
opnieuw een groeiimpuls nodig.
Kom a.s. zondag gezellig naar Dumtjesveld, de koffie
staat klaar en uw bezoek stellen wij niet alleen op prijs,
maar is verder geheel vrijblijvend.

uit onze Heerlijke keuken

Berkelstraat 57, 1316 SL Almere
Inl. tel. 03240-31212.

HAARLEM NICOLS

Fa. Frank

voor de kamers, etc.
Gaarne persoonlijk aanmelden, dagelijks na
13.00 uur.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

BIJ slechte weersomstandigheden gaat in ieder geval
de videopresentatie door.

Hotel Het Oude Pesthuis
vraagt

Flinke hulp
voor de morgenuren
(Niet beneden 18 jaar), v.a. 1 april a.s.
Inl.: mevr. v.d. Werff, Haltestraat 60,
Zandvoort, tel. 16162.

DE WIT VERHUIZINGEN

BKENDE
VERHUIZERS

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

2, f P

zelfgemaakte pizza

8,50

warm stokbroodje brie

4,15

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4. Tel. 18789
Geopend van 11.00-01.00 uur
Weekend van 11.00-03.00 uur
Dinsdag gesloten.

ZOMERKLEDING

Tour komt
naar Nederland.

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI
E RIBELLI
Kinder- en tienermode
EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

* Tweséaurant

nnehoefe
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280
vraagt voor het seizoen:

en/of kelners
Ervaring met terraswerk
en restaurantbediening is vereist.
Telefonische of schriftelijke
sollicitaties aan bovenstaand adres.

KUNSTSTOFRAMEN
deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien

Showroom:
R. Visserstraat 47 A
Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

De Golf Tour. In Nederland van 1 maart tot 1 juli.
Goed nieuws voor liefhebbers van lange ritten: de
Golf Tour komt naar Nederland.
Een speciale uitvoering van de Golf die bijzonder
geschikt is voor lange afstanden. Zo is de Golf Tour
voorzien van een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel,
in twee richtingen verstelbare hoofdsteunen en twee van
binnenuit verstelbare buitenspiegels.
Het is 't comfort dat telt. Reden waarom de Golf Tour
bovendien standaard is uitgevoerd met een middenconsole met verlichte asbak en aansteker, opbergvakken
in de voorportieren, een dashboard met uurwerk en een

interval op de voor-ruitewissers.
En dan z'n voorkomen. Het uiterlijk van deze Golf zal
menige toeschouwer doen omkijken.
De Golf Tour heeft namelijk ook groen warmtewerend
glas, wieldoppen met sierringen, een zwarte antenne en
zwarte portiergrepen.
Daarnaast hebben zowel de buitenspiegels* als de
bovenkanten van de bumpers dezelfde kleur als de
auto. Wat ook in het oog springt is de tweekleurige striping
met geïntegreerde Tour-aanduiding.
Het mooist van al is echter de prijs. Normaal zou u

voor de Golf Tour met bijvoorbeeld een 1.3 liter 55 pk
motor f28.255,- betalen. Nu staat hij al voor f25.255,voor u klaar. U heeft dus een prijsvoordeel van niet
minder dan f3.000,-.
De enige kanttekening die we moeten maken is dat
de Golf Tour slechts enkele maanden in ons land zal zijn.
Kortom, het zal al een "toer" zijn om er een
te pakken te krijgen. Bel voor het dichtstbijzijnde dealeradres 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?

Golf Tour l 3 f28.255,- U betaalt f25.255,- Golf Tour 16 f 30 655,-. U betaalt (27 655- Golf Tour 18 f 33 230,- U betaalt f 30 230,-. Golf Tour 16 diesel f 33.855,. U betaalt f30.855,- Golf Tour 16 turbo-diesel f39.055,-. U betaalt f 36.055,-.
*Geldt niet voor de kleuren helioblauw metallic en atlasgri|S metallic Pri|zen zi|n Vanaf"-pri|zen, inclusief BTW en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur. Pon's Automobielhandel BV. Telefoon 033-949944.

TEL. OZ8-379661
zend onderstaande bon ingevuld naar
POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLEM

rStuur mij vrijblijvende informatie:
Naanr
Adres:
Postcode:

Plaats:
Telefoon:

L

'~l

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.
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ZANDVOORT - Het Nederlands Verbond van
Huurders, afdeling Zandvoort, start een dezer dagen een grote ledenwerf-actie onder de bewoners
van een huurwoning in
Zandvoort. Door uitbreiding van het ledenbestand,
dat nu driehonderd vijftig
huurders telt, hoopt men
'versterkt' te kunnen opereren.

Filmvoorstelling
ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek vertoont vrijdagavond, 18 maart, de film
'The color purple'.

In de hoofdrollen ziet men
Danny Glover en Whoopi Goldberg.
De voorstelling begint om 20.00 uur
en de entree kost ƒ2,50, inclusief koffie.

ZANDVOORT - Het Beach
Hotel, waarvan de bouw ongeveer eind maart gaat beginnen, krijgt een theatercafé met
zaalaccommodatie van ongeveer 620 vierkante meter. Dit
is vastgesteld tijdens een bespreking tussen onder andere
een afvaardiging van de Zandvoortse verenigingen en de directie van het toekomstige hotel.

De leden van de Coördinatie Commissie die vrijdag deel uitmaakten
van het overleg, Annette Kalk, voorzitter van het Zandvoorts Vrouwenkoor, en Bram Stijnen, toonden zich
evenals Thea van Putten van D.A.Z.
Productions en dirigent en technisch adviseur Dico van Putten zeer
verheugd over deze tegemoetko• Het Zandvoortse brandweerkorps heeft van de gemeente Haarlem een redvoertuig gehuurd, dat vierentwintig meter ming van de hoteldirectie. Deze had
hoog reikt.
Foto: Bram Stijnen de accommodatie in haar bouwplan
opgenomen, nadat Stijnen erop had
gewezen, dat er in deze gemeente
een grote behoefte bestaat aan een
grote zaal met een ruim podium en
een goede acoustiek.
Het 'multi-functioneel' te noemen
voldoen. Een redvoertuig was stald hebben. Men zou een voertuig theatercafé krijgt een afmeting van
ZANDVOORT - De Zand- eisen
nodig, omdat bij de bouw van een van Haarlem kunnen lenen in geval 22x28 meter en is op te splitsen in
voortse brandweer beschikt groot
aantal gebouwen in Zand- van calamiteiten, maar gevreesd ruimtes ' met honderd tot vijfhonweer over een hoogwerker, voort rekening was gehouden met werd, dat deze niet op tijd in Zand- derd stoelen, indien gewenst in thewaarmee nu aan de plaatselij- de aanwezigheid hiervan. Met name voort aanwezig zou zijn. Uiteinde- ater-opstelling. Behalve de scheike veiligheidseisen wordt vol- ten aanzien van de veiligheidsvoor- lijk heeft men de buurgemeente bedaan. Begin deze maand kon schriften voor deze bouwwerken, zo- reid gevonden, een hoogwerker voor
als bijvoorbeeld het al dan niet aan- langere tijd aan de badplaats te vermen dit redvoertuig in ont- brengen
van een tweede vluchtweg. huren. Deze is ondergebracht in de
vangst nemen van de gemeen- De aanschaf
van een nieuw red- gemeente-remise in Zandvoortte Haarlem, welke zo bereid- voertuig gaat echter in de honderd -noord, omdat het voertuig te hoog
willig was, de hoogwerker voor duizenden guldens lopen en dat is voor de ingang van de brandweeréén a twee jaar te verhuren. bracht binnen de gemeenteraad de kazerne.
ZANDVOORT - Oud-bu^geopgang, of men hier wel
Ondertussen kan de Zand- discussie
Brandmeester J.C. Termaat in- meester van Zandvoort Heraan
moest
beginnen.
Een
alternavoortse gemeenteraad uitma- tief zou zijn, de gebouwen aan te strueert momenteel een aantal vrij- man Machielsen heeft vorige
ken, of men zelf een nieuwe laten passen, wat dan voor rekening willige brandweerlieden zodat ook week zijn koninklijke onderde hoogwerker kunnen besturen.
wagen aanschaft, of dat de vei- van de eigenaren zou komen. Een zij
en beroepsmensen scheiding teruggestuurd aan
ligheidseisen worden bijge- andere mogelijkheid is, de veilig- Vrijwilligers
hebben een pieper bij zich, waar- de koningin. Over de redenen
heidseisen
opnieuw
te
bezien
en
steld.
door zij in geval van calamiteiten wil hij zich echter niet uitlaeventueel de Organisatie en Be- opgeroepen
kunnen worden en de ten. Zijn handelen heeft bij de
Gemeentelijke wagen uit noord
Zandvoort beschikte in het verle- heersverordening
op kunnen halen.
den zelf over een hoogwerker maar Brandweer te wijzigen.
Een aantal van hen woont of werkt gemeenteraadsfracties echter
Voor welke van deze oplossingen daar in de directe omgeving.
deze werd vorig jaar onveilig bevonde nodige opschudding teweeg
den voor het reddingswerk en ver- men kiest, zal in de loop van de tijd
De kooi van ô° wagen reikt tot gebracht. Het feit dat het favolgens verkocht aan een boomchi- duidelijk worden. Maar voor alle zevierentwintig
meter hoog en kan in miliewapen, een geschenk'van
kerheid
wilde
men
wel
voorlopig
een
rurg. Hierdoor kon de brandweer
deze
uiterste
stand
drie a vier perso- de gemeenteraad, vals is,
echter niet meer aan de bestaande redvoertuig in deze gemeente genen dragen. Daarnaast is het moge- noemt hij 'jammer'.
lijk een waterkanon aan te brengen
"Het zijn strict persoonlijke redevoor bluswerk vanaf deze hoogte.
nen", aldus Machielsen. Op zijn
laatste raadsvergadering in ZandADVERTENTIE
voort werd hij door de Commissaris
van de Koningin, De Wit, benoemd
tot Bidder in de Orde van Oranje
Nassau. "Wel heb ik de Commissaris
en Hare Majesteit in een paar woorden uitgelegd waarom ik de onderwel omhoog, in 1987 en dit jaar sa- echter meer tijd voor er een beslisscheiding heb teruggestuurd". Vermen met 5%. Hiertegen maken de sing gaat vallen, omdat er 'zevenender wenst hij geen commentaar te
pachters ernstig bezwaar, want ver- dertig bedrijven bij zijn betrokken,
geven over deze handelwijze, al wijst
lenging van het oude contract bete- met individuele belangen'.
hij allerlei suggesties die tot nu toe
kent ook handhaving van de oude
in de pers zijn genoemd, naar het
Bij
uw
aankoop
pachtprijs.
Loco-burgemeester Aukema plus
land der fabelen.
de raadsleden in de commissie voor
ontvangt u een
De verhoging is dan ook 'onrede- financiën delen de mening van de
Tijdens de vergadering van de
lijk en onbillijk' zo liet Gert Toonen strandpachters echter niet. Aukema
commissie voor financiën, afgelomaandag weten namens deze onder- en Kuijken (PvdA) wezen daarbij onpen maandag, noemde GBZ-raadsnemers. "De pacht gaat nu in totaal der andere op de financiële positie
lid Plieringa de handelwijze van
met vijf procent omhoog, maar in van de gemeente. Volgens WD-fracMachielsen 'schandalig', terwijl ook
vergelijking met de indexcijfers be- tievoorzitter Methorst is een raadsWD-fractievoorzitter
Methorst
talen wij dan teveel". Over dit me- besluit, zoals dat waarmee de verhodesgevraagd zijn verbazing uitningsverschil plus over de nieuwe ging werd vastgesteld, niet in te treksprak. Verbazing vooral omdat Mapachtsom zal ook volgende week ge- ken. "Maar het wisselgeld zit wel in
chielsen zelf als burgemeester nasproken worden. De pachters willen de komende onderhandelingen".
mens de koningin tientallen onder-

Brandweer huurt redvoertuig

25 jaar
Cortina Modes
in Zandvoort.

leuke attentie.

Kerkplein 3.
Tel. 14828

Boodschappen doen in de supermarkt op school

viesdienst heeft kunnen lenen.
Regelmatig gaan de verschillende groepen nu 'winkelen',
met de opdracht om goed op
bepaalde dingen te letten.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LVV
17 mrt
02.40 --.-- 14.55 10 25
'8 mrt
03.21 00.53 15.37 11.07
'9 mrt
04.01 01.40 16.18 11.51
20 mrt
04.41 02.01 17.00 12.39
21 mrt
05.21 02.53 17.43 13.29
22 mrt
0601 01.41 18.26 14.15
23 mrt
06.42 02.27 19.12 1455
24 mrt
07.25 03.07 20.00 15.27
25 mrt
08.16 03.44 20 56 15.58
Vaanstanden:
Vrijdag 18 mrt. NM 03.02 uur
Springtij 20 mrt. 04.41 u., NAP+105cm
Vrijdag 25 mrt. EK 05.41 uur
Doodtij 26 mrt. 22.48 NAP+30cm

• De Zandvoortse Operette Vereniging gaf deze
week een sprankelende
voorstelling.
Pag. 3
• Mevrouw Bosman wordt
in haar woning omringd
door een groot aantal poppen.
Pag. 3
• De meisjes pupillen 2
van
Zandvoortmeeuwen
werden het eerste kampioensteam van dit seizoen
in Zandvoort.
Pag. 5
• De dienst Publieke Werken heeft een voorlopige
schets gemaakt voor een
nieuwe situering van de
sportvelden.
Pag. 7

Tumult rond oud-burgemeester

Beide partijen zijn al bijna twee
jaar bezig over de invulling van het
nieuwe contract. Onderdeel van de
discussie vormde onder andere de
verhoging van de pacht met 10%, uitgesmeerd over vijf jaar tijd. Oori-pronkelijk zou het nieuwe contract
op in 1987 ingaan, maar dat werd
aaavankelijk uitgesteld tot 1988 en
vervolgens weer tot 1989.
Een en ander had tot gevolg dat de
oude overeenkomst tijdelijk werd
ZANDVOORT - Uitgebreid voor een feestje, of naar artikelen als de streepjescode op de verpakverlengd. Maar de pachtprijs ging boodschappen doen en dan ook die zuur of juist zoet waren. De spul- king of de opstelling van de artikedie zij uitzochten, moesten zij len. Zo konden zij er eens over dennog diep nadenken wat je letjes
noteren
als op een boodschappen- ken, waarom bepaalde artikelen nu
ADVERTENTIE
koopt. Dat kunnen momenteel lijstje. Daarnaast konden twee jon- juist op die ene plaats staan opgede leerlingen van de Oranje gens ook eens even diep nadenken steld, zoals bijvoorbeeld snoepgoed
Nassauschool. Op de 'deel' van over wat voordeliger was: wasmiddel of andere lekkernijen vaak bij de
een grote ronde ton of in een grote kassa voor het grijpen liggen. Maar
deze basisschool is een super- in
ook waarom de gangetjes langs de
doos.
markt nagebouwd, met mate- rechthoekige
Bij de oudere kinderen komen ook lekkernijen hier en daar zo smal
riaal dat men van de schoolad- ingewikkelder aspecten aan bod, zo- zijn.

Vanaf zaterdag 19 maart a.s. geopend op de
Noord Boulevard met allerlei vissnacks en
salades. De feestelijke opening vindt plaats
tegelijk met de opening van de vernieuwde
Noord Boulevard.

dingswanden wordt de accommodatie ook geheel compleet ingericht
met kleedruimten, een garderobbe,
een bar, twee aparte opgangen, toiletten en een uitgiftebuffet. Het podium, compleet met gordijnen, geluidsinstallatie en toneelverlichting, wordt 15x7 meter groot en 1.40
meter hoog, en kan tevens gebruikt
worden als verplaatsbare dansvloer.
De verenigingen hoeven voor het
gebruik van deze accommodatie in
principe geen zaalhuur te betalen,
want de winst op de consumpties
wordt door de directie als voldoende
beschouwd. Toch blijven de prijzen
laag, aldus Eob Gortzak, financieel
manager van de Henriksen Group,
waarbij hij denkt aan bijvoorbeeld
ƒ2,30 voor een drankje.
Mogelijk komt er zelfs nog een orkestbak, die bijvoorbeeld grote diensten zou kunnen bewijzen bij de optredens van de Zandvoortse Operette Vereniging. Hierover moet de directie echter nog contact opnemen
met de architect.
Het Zandvoortse verenigingsleven is zeer blij met deze toezeggingen, omdat men sinds het verdwijnen van 'Monopole' duidelijk verlegen zit om een goede zaal voor allerlei optredens. Het theatercafé kan
dan ook een nieuwe aanzet betekenen tot een verdere uitbreiding van
het Zandvoortse culturele leven.

Machielsen stuurt koninklijke onderscheiding terug

Bezwaar strandpachters tegen
pachtsom van de hand gewezen
ZANDVOORT - Volgende
week gaan strandpachters en
gemeente rond de tafel zitten,
om te komen tot een nieuw
pachtcontract. Een brief van
de strandpachters, waarin zij
bezwaar maken tegen de tijdelijke verhoging van de pacht,
leidde echter niet tot het door
hen gewenste resultaat.

Oplage: 4.500

Theatercafé Beach Hotel
biedt verenigingsleven
unieke accommodatie

NVH start
ledenwerf-actie

De NVH bestaat nu ongeveer
twee-en-een-half jaar en heeft
in die tijd al de nodige resultaten geboekt. 'Tot tevredenheid
van huurder en verhuurder',
concludeert het bestuur. De
vereniging hoopt dan ook op de
steun van vele sympathisanten. Door vrijwilligers worden
komende weken huis aan huis
folders verspreid, met een
strook waarmee men zich als lid
kan aanmelden. Deze strook
wordt enkele dagen later weer
opgehaald, in de hoop dat veel
huurders hiervan gebruik maken.
De doelstelling van het Nederlands Verbond van Huurders is drieledig: 1. Hetbevorderen van wonen als sociaal
recht; 2. Het opkomen voor de
belangen van huurders van
woonruimte in het algemeen en
van haar leden in het bijzonder;
3. Het bundelen van huurders
en hun organisaties in een landelijke organisatie.
De vereniging is te bereiken
via Postbus 287, 2040 AG Zandvoort. Maar ook een telefoontje
naar de secretaris is al voldoende. Zijn nummer is (02507)
15063.

Editie:30

Week

Geld, gezonde voeding, gewichten
en een afgewogen inkoop van levensmiddelen, het zijn allemaal aspecten die bij dit 'winkelspel' aan
bod komen, aldus mevrouw Van
Dijk, onderwijzeres van groep vier.
"Wij praten bijvoorbeeld over de ingrediënten van bepaalde voedingsmiddelen, waaruit zij zijn samengesteld, maar ook of iets vet, mager,
zoet of zuur is. Een grappig voorbeeld is, dat ik op de vraag in wat
voor artikelen melk is verwerkt, het
antwoord kreeg: 'boter, kaas en eieren'. Daar kun je dan bijvoorbeeld
verder over praten".
De 'winkel' staat vol met blikken,
doosjes en allerlei echt lijkend verpakkingsmateriaal, uiteraard zonder inhoud. Daarnaast ook namaakworsten en allerlei andere nepetenswaren, van groenten en fruit
tot en met zelfs plastic kreeften of
etalagebruodjes, welke laatste beschikbaar werden gesteld door een
bakker uit het dorp. Hiermee kunnen de kinderen naar hartelust werken, waarover zij erg enthousiast
zijn.
Zo gingen groepjes kinderen van
groep drie maandag ijverig op zoek
naar de ingrediënten voor een 'gezonde maaltijd', de benodigdheden

De situatie thuis wordt niet vergeten. Vragen als, wat er allemaal
nodig is in het huishouden en waar
je de spulletjes laat, komen aanbod.
Waarom moet je bijvoorbeeld zeep
niet opbergen in de broodkast? De
kinderen hebben twee weken lang
de tijd zich over deze en al de andere
vragen te buigen, en zullen binnenkort zeker een stuk bewuster hun
boodschappen gaan doen.

scheidingen heeft uitgereikt, 'al
"Ik had het leuk gevonden als er
heeft hij deze als burger terugge- een wapen was geweest, en dat had
stuurd', aldus Methorst. Beide wa- dan ook gemaakt kunnen zijn. Maar
ren het er over eens, dat het een dan wel verantwoord. Bovendien is
belediging was van 'Hare Majesteit'. het moeilijk om voor de naam Machielsen een wapen te achterhalen,
Vorige week werd bekend dat het want het is maar een gewone naam
familiewapen dat hem namens de die niets meer betekent dan 'zoon
gemeenteraad was overhandigd, van Machiel'. En de gegevens die ik
vals was. Het wapen zou wel toebe- zelf had, kon ik niet geven, want die
horen aan een familie Machielsen, zaten in een verhuisdoos".
maar een andere dan die van de
"Toen men vastliep bij de naspeuoud-burgemeester. "Ik was er al
bang voor", reageert Machielsen, nngen is men kennelijk in handen
"want ik ben zelf sinds veertig jaar gevallen van commerciële jongens
al amateur-genealoog, al hield ik die er misbruik van hebben gemij de laatste jaren meer bezig met maakt. Het is jammer dat het zo
Zandvoortse namen. Uiteraard heb gegaan is, want het was goed beik wel proberen uit te vinden, of doeld", aldus Machielsen, die permijn familie een wapen heeft, maar soonlijk niet zo getroffen lijkt door
ik kwam niet verder dan de Veluwe. het feit dat hij nu nog geen wapen
heeft. Het valse ontwerp is voorlopig
De oudere gegevens die ik nodig opgeborgen in de gemeentekluis.
had, zijn weggevaagd tijdens de Volgens loco-burgemeester AukeTweede Wereldoorlog. Het kan zijn ma, die de kwestie 'ontzettend pijndat er wel een wapen van de familie lijk' noemde, wordt de firma die het
Machielsen bestaat, maar dat hoort wapen heeft geleverd, aansprakelijk
dan niet bij mijn geslacht. Ik ge- gesteld voor de materiële en immabruik wel een wapen, maar dat teriële schade. Daarnaast zal het
komt van mijn grootmoeder, die af- college er alles aan doen, om deze
komstig is uit Friesland".
misstap goed te maken.
ADVERTENTIE

ENORME UITVERKOOP!

van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats
NU 2 HALEN

1 BETALEN
Tevens aanbiedingen in
rokken en broeken.
Suede rokken vanaf ƒ 89,-

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850

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

Nieuwsblad!
Naam
Adres
Postcode

Plaats

GirO'bank
Telefoon

(i \i m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3,95* O kwartaal ƒ 12,90 O halfjaar ƒ 23 70

O jaar ƒ 43,75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

De leerlingen van de Oranje Nassauschool leren momenteel veel bewuster boodschappen te doen.

Foto:Berioti

8 II710371"Ö17Ö03'"

abonnee-service 020-562.3066
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FAMILIEBERICHTEN

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

t
Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte rustig is ingeslapen mijn zorgzame
man, vader, onze opa en zwager

Nicolaas Johannes Teerlink
echtgenoot van A M T F Wescher
op de leeftijd van 90 jaar
A M T F Teerlmk-Wescher
Ans de Zwart-Teerlink
Ank
Martin - Janme
Henk - Bianca
Hans
Robert
A C Bok-Wescher
en achterkleinkinderen
Zandvoort 11 maart 1988
Correspondentieadres
A M de Zwart-Teerlink
Sluisplem 50, 1191 GV Ouderkerk a d Amstel
De rouwdienst en crematie heeft op dinsdag 15
maart plaatsgevonden

Gespec m alle soorten
dakbedekking leien
pannen zink en platte
daken

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

Tevens rep van dak en
zmkwerk ook timmer en
stucadoorwerk

tel. 02507 - 1 53 51

Te!. 02507-18686.
DAG EN NACHT VERZORGING

Leo Bluijs
echtgenoot van A W Uitzmger
Ji; zal altijd m ons midden blijven
\ oortleven
op de leeftijd van 67 jaar
Zandvoort
A W Bluijs-Uitzmger
Peter - Carolien
Ben - Henny
Leo - Evelyn
Sandra
Kim
Robm
Laura
2042 JN Zandvoort, 11 maart 1988
Kleine Krocht 2
De rouwdienst en begrafenis heeft op dinsdag 15
maart plaatsgevonden

Van harte gefeliciteerd
ALLERLIEFSTE OMA
met je 65ste verjaardag.
Avi en Asher.

MOE
Subsidie inzamelen oud papier

t

Geheel onverwacht is na een ongelijke strijd'
plotseling overleden mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en lieve opa

GEMEENTE

ZOMERKLEDING

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI E RIBELLI

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken hierbij bekend dat m de gemeente Zandvoort
gevestigde scholen instellingen met een sociaal of
cultureel doel en sportverenigingen in aanmerking
kunnen komen voor een subsidie voor het mzamelen van oud papier
Instellingen die voor toepassing van de subsidieregeling oud papier in aanmerking wensen te komen worden verzocht zich voor 1 april 1988 schriftelijk aan te melden bij burgemeester en wethouders
van Zandvoort.
Nadere informatie omtrent de subsidieregeling oud
papier kan worden verkregen bij de afdeling Onderwijs Personeels- en Welzijnszaken (tel 14841 toestel 136)
Zandvoort 17 maart 1988

Kinder- en tienermode

veilinggebouw

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

PROFITEER NU
nog steeds van onze
aanbieding:

de witte zwaan

INBOEDEL EN HORECA
VEILING
Vastgesteld op

TACO'S UIT
MÈHÈXIE-IE-HI-HI-CO
Van 4,50

woensdag 30 maant
Inl Veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN

OOK OM MEE' TE NEMEN!

BROODJE BURGER

Janna en Wim
al 25 jaar
een gelukkig echtpaar.
Diana en Peter

MAAIKE
| ZIET

ï SARAH!
$»

| van harte
l gefeliciteerd
?&* Antieke, Margo
$v, Joan en Bram

Jubileum
Deze ach ertentiertumte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum reunie vergadering huwe
lijk geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27 56 (prijs excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 40041

ADVERTENTIES
Gevr voor direct

medewerker/ster
vanaf 20 jaar
voor de bediening
Ervaring gewenst
Inl
Familie Restaurant
Zandvoort

Tel. 12537.

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PROOUKTIE

LET OP!
De maand maart
bij een permanent,
gezichtkanon
gratis
Groetjes
J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Tel. 14040

EP ZIJN NOG 12082
WACHTENDEN VOOR U

t staat m de krant
iedere week weer

MANUELE THERAPIE!
Hierover spreekt de
Zandvoortse fysiotherapeut en
manueel therapeut

MAARTEN KOPER,
op 21 maart a s in het
gezondheidscentrum om 20.00 uur.
HIJ was dit winterseizoen al eerder de
gast van de kruisvereniging en gezondheidscentrum.
Op veler verzoek beloofde hij nog
eens te komen.
Dat gebeurt dus nu op genoemde
datum U hoorde van de orthopedisch
chirurg Dr R B v Tongerloo
hoe belangrijk het werk van een
manueel therapeut is.
De spreker zal zijn lezing toelichten
d m v . videobeelden.
U bent van harte welkom
De koffie staat klaar'

Dus: 21 maart 20.00 uur
Beatnxplantsoen 1.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NAQHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

P. J. d'fiONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. Ö25Ö7-17244

DE KLUSSENMEESTER

voor alle reparaties m en om uw huis
Bel voor info, tel. 023-328098-244326
Geen voornjkosten

DE TELEFOONDIENST LEVERDE^ ERZUN NOG I2082
AFGELOPEN J AAR EEN
/ WKHTENDEN VOOR U,
HOGERE PROOUKTIE

^~S

't staat m de krant
iedere week weer

Gasthuisplein Tel. 12164
Veilingmeester S Waterdnnker

voor

Schoolstraat 4. Tel. 18789.

Felicitatie waard!
want op 21 maart zijn

Nieuw in Haarlem

Grote Krocht 19
vrijdag en
zaterdag

OPEN HUIS
Woningruil
aangeb
4 KAMERFLAT
Flemmgstraat
gevr 2 kamerflat
CENTRUM-DORP

Tel. 15698

Te huur
per 1 april
kamer m Zandvoort
met gas, licht en
water C.V. en
kookgelegenheid

500,- p mnd.

DE HAKTENJAG
VHNDEZEWE
Gordijnstoffen onder een ~
tientje bijv uni non woven
of bedrukte katoen
120 cm breed
Per meter
75
Q75
• en Om

Sweatshirf met ronde hals en opdruk
65/35% pol /katoen In kobaltblauw/
groen of mint/groen/lichtblauw
Mt 86 98
OA75
2475

NüZOf5

Mt 104116
2675
Mt 128152
2975

.0075
NU M.
. OC75

5

Tel. 023-276697

Probeer deze week eens onze echte
malse boerencake.
Proef-Paasbroodjes zijn pr ook weer.

Beha met kanten cups In wit of skin
Mt80100B/Cen80/90D
1075

BIJ uw warme bakker

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24.
Tel 12865

Kroon Mode

PETIT RESTAURANT

ontvangen stretch
pantalons met
elastieke band m 7
kleuren

Vanaf 18 maart
starten wij tijdens de
weekends met een
„HAPPY HOUR"
Pils, jenever enz.
ƒ1,25
Tel 12092, na 16 00 uur
Zeestraat 36

Hoogglansverf voor binnen en buiten
In diverse kleuren 250 ml 575,
750 ml 1175 2 Itr 28 75,2 l /2 Itr
3575,5ltr60NU met 15% korting

Haltestraat 55

p stuk

59,-

Burg van Fenemaplem 2 - 2042 TA Zandvoort
Tel (02507) 12911 -Telex 41812

PALACE JHOTEL
Restaurant 18e
Deze maand

VISMENU
//chfgebonden soep van
gerookte Paling
gebakken s//pfongef;es
K/rschfaarf

ƒ 29,50 pp

Katoenen twill broek m wit, kobalt
blauw, groen of marine
IW8698
1S
2275

Nülffi
M 20 s
Mt 128-140
2775
Nu23ï5
Mt 146158
NU 252
2975

Belastmggids 1988
Hulp by het invullen van A, E en T
biljetten 875
1730
NUX.

Dames quartz analoog horloge met
lederen band Wijzerplaat en band in
grijs blauw of lichtbruin
4475
NU

Nog meer V Hartenja
Lederen herenportemonnees, damesgeldmapjes,
huishoudportemonnees en
portefeuilles m diverse kleu
ren 23 75
V
NU 19.75
Joggingbroek 80/20% ka
toen/polyester Diverse kleuren
Mt 86981475
*
NU 12.75
1041161675
.NU 14.75
Katoenen raye herenondergoed m wit en lichtblauw Mt 5 8
Slip 6 75/7 25 Hemd 8 25/8 75
Sportslip 8 25/8 75
V
NU 1.- goedkoper

Kinder- of dameslaars van
PVC MT 3140 In rood, marine of
geel 13 7 5
*
NU 11.75

Brei- en haakkatoen.
100 Gram Bol over' Geld terug'
Ecru 2 75, wit 350 overige kleu
ren 4 V
NU 50 c goedkoper

Polo-sweatshirt met opdruk,
65/35% pol/katoen In wit/
groen/rood en wit/turquoise/
kobaltblauw
Mt 8698 2275
*_
_ _NÜ 18.75

Uni of gestreept herenoverhemd, met korte of lange
mouw Mt 37/38 43/44 29 75
*
NU 24.75

Mt 104116 2475

V

-

NU 20.75

Aluminium koekepannen
met anti aanbaklaag Voor gasge
bruik en elektrisch koken In wit
en blauw 24 cm 0 28 75
*
NU 24.75

Canvas fietsshopper.
Inhoud 17 Itr 19 75
V
NU 16.75

28 cm 0 33 75

Batterijen voor licht, geluid en
extra kracht Vanaf 175
V
NU elke 2e batterij
V of 2e set 30c goedkoper.

Modieuze damesslips, katoen
of synthetisch Mt 3444 475,
575en675
V
NU 75 c goedkoper

f

NU 29.75

Uni of gestreept poloshirt.
Mt 46/4854/56 3475
V
NU 29.75
Wol/acryl/polyamide herensokken. Mt 39/42 en 43/46
2 Paar 7 75
V
_
NU 2 paar 6.75
Aanbiedingen ield g t m 19 maart 1«8S

HEMA
Echt Waar VoorJe Geld
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De poppen zijn absoluut niet van plan
ooit bij mevrouw Bosman weg te gaan
ZANDVOORT - Mevrouw
Bosman moet het maar goed
vinden dat de poppen zich in
haar flat aan de Burg. Nawijnlaan hebben geïnstalleerd en
niet van plan zijn daar ooit
weg te gaan. Eén zit op haar
bed, een paar andere hebben
zich op de bank genesteld, Gij s
heeft een kinderstoeltje veroverd, en vanuit zijn wandelwagentje in de vestibule houdt
Snoopy de voordeur in de gaten. Lorresnorretje, die de oudste rechten heeft, kijkt geamuseerd naar een paar schitterende haremdames in exotische gewaden van pastelkleurige tule, zijde en goudbrokaat.
Lorresnorretje vindt dat allemaal maar niets. Zelf is ze nogal slordig, haar strooien hoed
met groen fluwelen band wil
maar niet op haar kop blijven
zitten en de veters van haar
hoge zwarte schoenen bungelen er altijd bij. Welke pop die
zichzelf respecteert draagt nu
zwartleren schoenen bij een
witte jurk en witte kousen?
Precies, en dat is nu Lorresnorretje ten voeten uit!

Mevrouw Bosman, die al deze
poppen en nog tientallen andere
maakte, heeft het beslist in haar
vingers. Ze deed bovendien extra
vaardigheid op door les te nemen bij
de bekende poppenmaakster Yvonne de Korte in Bennebroek. Corry
Molenaar, zoals ze voor haar trouwen heette, is eigenlijk altijd al creatief bezig geweest. Ze werd coupeuse, iets dat in een gezin met een j ongen en vier meisjes goed van pas
kwam. Later volgde ze bij de Volksuniversiteit in Haarlem cursussen in
kunstsmeden, emailleren, pottenbakken en tal van andere vormen
van handvaardigheid. Geboren op
30 juli 1907 in de Prinsenhofstraat
als tweede dochter van Jannetje en
Piet Molenaar verhuisde ze op haar
vijfde naar de Hobbemastraat, vervolgens naar de Van Ostadestraat 3.
Haar vader was schipper op een
trawier, die in 1918 voor de kust van
Engeland op een mijn liep. De gehele bemanning, waaronder nóg een
Zandvoorter (Arie Paap van „Maartje van Aadje"), kwam daarbij om
het leven. Ze herinnert zich dat Ds.
Posthumus Meyjes haar van zondagsschool haalde om het te vertellen. „Er is nooit een herkenningsteken aangespoeld en mijn moeder
had dan ook stille hoop dat hij terug
zou komen. Onze voordeur is sindsdien altijd open gebleven."
Maar er zijn gelukkig ook heel fijne herinneringen: de gezelligheid
thuis, waar het altijd de zoete inval

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 19/20 mrt. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme
G.J.J.
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper.
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.

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

TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

de

eigen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.

ALG.MAATSCHAPPELUK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

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

KERKDIENSTEN

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

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Prof. Dr. A. v.d.
Beek uit Leiden
Kindernevendienst en crèche

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ1,50 per persoon per
rit binnen de gemeente.
STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-
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Weekend 19/20 maart

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Zondag: Ds. L. Doorn uit Haarlem
Dinsdag 22 mrt.: 19.30 uur Oekumenische Gebedsdienst in Gereformeerde Kerk
Donderdag 24 mrt.: 14.30 uur Bijbelkring

was, school A en het vlotten 's zomers op „de Vlaje" in de duinen achter de Brederodestraat. Hoogtepunten waren de manifestaties van
O.S.S., de turnwedstrijden in de regio (met z'n vijftigen op de fiets naar
Alkmaar), maar ook met een groepje
voorturnsters, onder wie Suze
Gansner, Cor Schaap en Alie de
Vries deelnemen aan wedstrijden in
Luik en Ostende. De jongens hadden een zekere vrijheid maar de
meisjes werden in het buitenland
vaderlijk bewaakt door directeur H.
B. Dreijer en de bestuursleden Van
den Bos, Van Noort en Raditch.
Toch slaagden ze er wel eens in zich
aan hun wakend oog te onttrekken
en zich in het hotel tussen de dansenden te mengen.

Patisserie

voor het leven, de dochtertjes Alie en
Janneke gingen er op school, de boeren in de omtrek maakten graag gebruik van Barends „bakkunst" en
Cor maakte andere moeders gelukkig door voor hun kinderen broekjes
te naaien uit meelzakken. Met de
Van Pagées, die naar Bilthoven geëvacueerd waren, werd gewandeld,
getennist en bramen geplukt. De
dames trokken er met de fiets op uit
om bij de boeren appelen en kersen
te kopen en de heren bewerkten hun
landje. Ze verbouwden groenten en
toen Jo van Pagée zich er op een dag
persoonlijk van wilde overtuigen of
de groene kolen van Barend Bosman nu écht zoveel groter waren
dan de zijne, bleek de vorige nacht
een omgewaaide appelboom de oogst
van Barend met de grond gelijk te
heb ben gemaakt.

„Alles wat ik vroeger gedaan heb
en ook wat ik nu doe vind ik leuk,"
zegt Cor enthousiast. Dat geldt on- Drakesteyn
getwijfeld ook voor de dansles waar
Na de bevrjding gingen de Bosze Barend Bosman ontmoette. Hij mannen niet direct terug naar
was 's winters werkzaam in de be- Zandvoort. In de eerste plaats kookkende patisserie Berkhoff in Am- te Barend voor de Canadezen, die op
sterdam en 's zomers bij Vennik. In kasteel Drakesteyn hun intrek had1930 begonnen ze een eigen zaak in den genomen, en in de tweede plaats
de Kerkstraat. Ook daarover vertelt moesten in hun huis eerst gas-, waze met'veel enthousiasme: over de ter- en lichtleidingen aangelegd
gezellige drukte, waar ze 's zomers worden die door de bezetter waren
bij de twee grote opengeschoven ra- gesloopt. Eenmaal terug zetten ze
men 's avonds een goed oog hadden zich niet alleen in voor de opbouw
op alles wat zich buiten afspeelde, van hun eigen zaak, maar ook voor
over haar dagelijkse loopje naar het de Zandvoortse gemeenschap. De
Noorderbad, dat ze precies in het heer Bosman, (voordien dertig jaar
sluitingsuur tussen de middag kon bestuurslid van de Zandvoortse
doen, en dan natuurlijk „De Wurf", Handelsvereniging, waarvoor hij
waarvan ze één van de oprichters indertijd tegelijk met de heren Dikwas toen deze veertig jaar geleden ker en Kroon door het Hoofdbeals buurtvereniging voor de Kerk- stuur werd gehuldigd) zette zijn
straat van start ging. Maar dat was schouders opnieuw onder de Z.H. V.
pas na de oorlog.
Zijn vrouw maakte zich als lid van
Eerst was er de evacuatie naar De de Oudercommissie, later van het
Lage Vuursche, waar ze ondanks schoolbestuur, verdienstelijk voor
dat het oorlog was, een goede tijd de Wilhelminaschool. „En we hadhadden. Ze maakten daar vrienden den ieder onze eigen sport. Mijn

Mevrouw Bosman heeft in haar woning gezelschap van een groot aantal poppen.

man had hier zijn biljartclub en ik
ging in Haarlem kegelen."
In 1970 werd de zaak om gezondheidsredenen verkocht. De heer
Bosman overleed in 1981 en zijn
vrouw verhuisde naar de Burg. Nawijnlaan. Het is maar goed dat de
kinderen, de zeven kleinkinderen en
het twee en een half jaar oude achterkleinkind, regelmatig binnenwippen. „Ik woon hier mooi, maar
wel erg stil hoor. Als ik 's zomers op
het balkon zit en ik hoor het gezellige geroezemoes uit het dorp, dan
trek ik mijn jas aan en ik loop even
naar de boulevard. Of ik ga zo maar
op een bank op het Raadhuisplein
zitten. De kinderen weten het al:
moeder moet zo nu en dan even
'fladderen'."
C. E. KRAAN-MEETH

Operette 'Eine Nacht in Venedig'
werd glansrijke uitvoering ZOV
ZANDVOORT - Op 14 en 15
maart jongstleden bracht de
Zandvoortse Operette Vereniging in de Stadsschouwburg te
Haarlem, ter gelegenheid van
haar veertig-jarig jubileum,
een opvoering van de operette
'Eine Nacht in Venedig' van
Johann Strauss jr. Het Haarlems Operette Orkest, onder
leiding van Bert van Poelgeest, verleende hieraan medewerking.

gegeven hem in contact met haar te zijn spelkwaliteiten met goed verbrengen.
staanbare tekst.
De drie damessolisten vervulden
Caramello slaagt erin Barbara een belangrijke rol in deze operette.
met een gondel bij de hertog te bren- Alle hulde voor Tineke Krieger voor
gen, maar merkt tot zijn schrik niet haar zang en spel als het vissersBarbara maar zijn eigen gemasker- meisje Annina, alsmede voor Ineke
de geliefde Annina te hebben ver- Groen in haar rol als de echte Barvoerd, een verwisseling die beide bara en Mirjam van Looy, die op
vrouwen tevoren hebben bekok- charmante wijze het keukenmeisje
stoofd. Als voorts senator Delaqua, Ciboletta speelde. Ook Armand
die in de gunst van de hertog wil Hekkers, als Caramello, had een
komen, zijn keukenmeisje Ciboletta groot aandeel in de opvoering. Hij
als Barbara bij de hertog introdu- zong zijn partijen op uitstekende
ceert en tenslotte de echte Barbara wijze en leverde goed spel. Bespreook nog ten tonele verschijnt, is de king van de andere medewerkenden
Aan de uitvoering was door Z.O.V. verwarring compleet. Zoals in een zou te ver voeren, doch nog wel een
wel een zeer bijzondere zorg besteed. operette betaamt, komt na een reeks woord van lof voor het Z.O.V.-koor,
Prachtige decors, die de Venetiaan- van verwikkelingen en misverstan- dat goed op dreef was, en voor de
se sfeer van de achtiende eeuw op- den alles toch nog tot een goed ein- meisjes van het ballet, die de voorriepen, en de zeer verzorgde costu- de.
stelling met gracieus dansen wisten
mering zorgden voor een boeiend
te larderen.
schouwspel. Het verhaal speelt zich
Onder de voortreffelijke regie van
Een groot compliment verdient
af in het midden van de achtiende Paul van de Ancker gaf Z.O.V. van ongetwijfeld de dirigent Bert van
eeuw tijdens een carnaval in Vene- deze operette een sprankelende op- Poelgeest, die erin slaagde solisten,
tië, waar de hertog Guido van Urbi- voering, welke een feest voor oog en koor en het alert reagerende, uit 26
no, die als Don Juan bekend staat, oor werd. John Pieters gaf gestalte musici bestaande Haarlems Operetde senatoren met hun vrouw uitno- aan de hertog van Urbino met goed te Orkest in de hand te houden, met
digt voor een gemaskerd bal, waar- spel en zang. De rol van de wat sulli- een voortreffelijk resultaat.
mee deze heren niet zo erg verguld ge senator Delaqua werd vertolkt
Het publiek in de uitverkochte
zijn. Senator Delaqua besluit dan door Jan van der Werff, een komi- schouwburgzaal reageerde na afook zijn vrouw Barbara een paar sche rol die hem op het lijf geschre- loop van de maandagvoorstelling
dagen elders onder te brengen. Te- ven is en veel succes bij het publiek dan ook met een ovationeel applaus,
meer omdat de hertog juist op haar oogstte. Pappacoda, de marcaroni- een waardering die deze uitvoering
zijn oog heeft laten vallen en hij zijn kok, was bij Wim de Vries in goede ongetwijfeld heeft verdiend.
barbier Caramello opdracht heeft handen, zowel vocaal als wat betreft
W. BERLOTT

ROOMSKATHOHEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel. J. v.d. Meer
Dinsdag 19.30 uur: gezinsgebedsdienst
Donderdag 19.30 uur: woordgebedsdienst
Vrijdag 19.30 uur: Eucharistieviering
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreks groepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Bodamer
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin
NED.CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode: 8 • 14 maart 1988
Ondertrouwd:
Keur, Jan Hendricus Alfred en Van
den Bos, Maria Wilhelmina

• Het optreden van Z.O.V. was een lust voor oog en oor.

Leo Bluijs vrijdag overleden
ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdag is onverwacht op 67-jarige leeftijd Leo Bluijs overleden. Bluijs, die bij diverse vere-

Gehuwd:
Van der Aar, Henricus Leonardus
en Visser, Yvonne
Van Delft, Petrus Paulus en Van
der Ven, Klazina Theodora
Van de Poel, Ronald en Lever, Inge
Hendrina Johanna Petronella
Overleden:
Vermaat geb. Paap, Jannetje, oud
75 jaar
Berk geb. Schmidt, Gesina Anna,
oud 86 jaar
Schouten, Barend Cornelis Meurs,
oud 84 jaar
Van Wijk, geb. Van der Linden,
Magdalena, oud 92 jaar
Teerlink, Nicolaas Johannes, oud 90
jaar

Foto: Berlott

nigingen was betrokken, stond
bekend als een markante persoonlijkheid.
Als enkele voorbeelden van zijn
betrokkenheid bij het Zandvoortse
verenigingsleven kunnen genoemd
worden zijn inspanningen voor voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen
en voor carnavalsvereniging De
Schuimkoppen.

Bluijs is dinsdagmiddag onder
grote belangstelling begraven op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen Van Nu

• Leo Bluijs, een markant persoon.

Zandvoortse
Bridgeclub

Vereniging Vrouwen Van Nu
start vandaag, donderdag 17 maart,
Met de derde wedstrijd m de vierom 14.00 uur in Hotel Triton een
mini-cursus ,papierknipselwerk, on- de competitie hebben mevrouw De
der leiding van mevrouw Korting. Leeuw en de heer Braun in de A-lijn
Aan deze cursus kunnen ongeveer de touwtjes weer geheel in handen
tien personen gratis deelnemen. genomen. Deze week werden zij weer
Men dient een scherp schaartje mee eerste met 62,50%, en zij staan nu
zeer riant aan kop. Goede tweede
te nemen.
Voor dinsdag 22 maart staat een werd het echtpaar Spiers met
excursie naar Arnhem gepland. 60,71%. Tweede in de competitie
Men vertrekt hiervoor om 08.00 uur staan nu de heren Toom en Versteernet de bus vanaf het Gemeen- ge.
In de B-lijn werden de dames Van
schapshuis. Na koffie met cake in
0/
Maarsbergen bezoekt het gezel- Os en Saueressig eerste met 59,38 o,
schap de wijnkelders van Roberts & tweede werd het gelegenheidskoppel
v.d. Hoogen te Arnhem, waar na- mw. Visser/dhr. Van Leeuwen met
tuurlijk ook een glas wijn wordt 58,13%. Het koppel Stocker/Hooggeschonken. De middag brengt men endijk staat nog bovenaan in deze
door in De Zuivelkeuken, waar men lijn, het echtpaar Potharst bezet de
kan zien, hoe allerlei gezonde hapjes tweede plaats.
De dames Haverkate en Rudenko
worden klaargemaakt. Uiteraard
kan er ook geproefd worden. De kos- uit de C-lijn, zijn vast van plan naar
ten bedragen ƒ31,- per persoon, in- de B-lijn te promoveren. Deze week
werden zij eerste met de goede score
clusief.
Donderdag 24 maart wordt in Ho- 65,18%, waarna zij op een goede
tel Triton de tweede knipselmiddag plaats staan. De heren Sjouwerman
gehouden, onder leiding van me- en Vulsma blijven met hun tweede
vrouw Korting. Aanvang 14.00 uur. plaats deze week, met 58,48%, aan
kop in deze lijn en promotie kan hen
bijna niet meer ontgaan.
De dames Keur en Notterman lieten in de D-lijn de rest van het veld
ver achter zich met 66,07%, waarmee zij tevens opstoomden naar de
Dinsdag 22 maart houden de heer tweede plaats in de competitie.
en mevrouw J. de Ruiter uit Amstel- Tweede werden de dames Van de
veen op uitnodiging van de Vereni- Meer en Veldhuizen met 57,86%.
ging van Huisvrouwen een lezing Aan kop in de D-lijn staan nog
met dia's over West Afrika. Dit steeds de heren Boom en Verburg.
vindt plaats in het GemeenschapsInlichtingen over de Zandvoortse
huis en begint om 14.00 uur. De toe- Bridgeclub kan men verkrijgen bij
gang is voor leden gratis, andere be- de heer C. Braun, tel. 14060, of bij
langstellenden betalen ƒ2,50.
mevrouw E. Visser, tel. 18570.

Vereniging
van Huisvrouwen

Geslaagde ontmoetingsdagen
van Stichting De Rozenknop
ZANDVOORT - Stichting
De Rozenknop vierde onlangs
haar drie-jarig bestaan met
twee informatie-, ontspannings- en ontmoetingsdagen.
Voorzitter Ruth Zwijgers was
na afloop zeer ingenomen met
het verloop van deze dagen.
Ruth Zwijgers bracht in haar inleiding een duidelijk verschil naar
voren tussen het 'psychiatrische' en
het 'paranormale' denken. "Als u
stemmen hoort of visioenen ziet,
bent u volgens de psychiatrie ziek,
volgens de paranormale wereld
hoort u dan tot bij de helderhorenden of helderzienden". Zowel hulpvragers als -verleners waren deze
dagen aanwezig. Voor de hulpverleners geldt volgens Zwijgers vooral
als kerngedachte van een gezonde
hulpverlening, dat zij op tijd hun
eigen grenzen moeten bepalen en
deze zonodig verleggen.
Uitgenodigd als spreker was Arjan
de Boer, die een verhandeling hield
over de manuele therapie, waarvoor
hij ter illustratie een 'wervelkolom'
had meegebracht. Dolly Kause van
Ogenschool De Krekel wees erop dat
men ook bij de achteruitgang van de
oogspieren spieroefeningen kan
doen, in plaats van 'gewoon alleen
maar een bril op te zetten'. Dit uiteraard ten behoeve van de oogcorrectie. Daarnaast vertelde zij een en
ander over de 'geneeskrachtige werking' van stenen. Een andere spreker, Wiebe Monsma, wist het 'geheimzinnige gedoe' rond de paranormale verschijnselen te doorbreken. Dit in tegenstelling tot de houding van veel andere paragnosten.
Tijdens de ontmoetingsdagen
werd verder een aantal bezoekers
gratis behandeld door enkele aanwezige magnetiseurs. Gratis hulpverlening is een van de basisprincipes van De Rozenknop, mede omdat
er 'al te veel een slaatje wordt gesla-

DOMMEL

Verder genoot Leo Bluijs grote bekendheid onder andere door zijn
werkzaamheden in het voormalige
Café Bluijs aan de Zeestraat. In later
jaren was hij eigenaar van de sigarenwinkel aan de Kleine Krocht.
Vanuit deze vestiging heeft hij zich
zeer ingespannen in verband met
ontwikkelingen rond het Gasthuisplein, die hem en andere ondernemers en omwonenden een doorn in
het oog waren.

Foto: Bertott

«i 1987 Lomba'd OUD J

gen uit het verdriet van anderen'.
Toch gaat de stichting door met
haar werk, "in de hoop dat de psychiatrische ogen open gaan", aldus
Ruth Zwijgers, die tijdens deze dagen tevens haar eerste boekje 'Ik wil
als vriend een boek' presenteerde.

Kaartverkoop
'Drie is teveel'
gaat erg hard
ZANDVOORT
De
voorstelling 'Drie is teveel'
van toneelvereniging Wim
Hildering, die komende
twee dagen plaatsvindt, is
op
zaterdagavond 19
maart geheel uitverkocht.
Voor het optreden op vrijdag 18 maart zijn mogelijk
nog plaatsen vrij.
Voor het optreden bestaat
een enorme belangstelling, en
de kaarten 'vlogen' dan ook de
deur uit. Woensdag waren echter na het plaatsbespreken nog
wel enkele plaatsen vrij voor de
vrijdagavond. Maar de overige
belangstellenden
voor
de
klucht wordt aangeraden om
vrijdagochtend tussen 09.00 en
11.00 uur
telefoonnummer
12432 te bellen, om zeker te weten of men hiervoor nog een
kaartje kan bemachtigen. Dit
om teleurstellingen te voorkomen.
Op zaterdagavond wordt het
optreden gevolgd door 'bal-na'.
maar ook de bezoekers van het
optreden op vrijdag kunnen
hiervan meegenieten. Hun toegangskaarten geven gratis toegang tot het bal op de zaterdagavond, dat om 23.00 uur begint
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Sound of the sixties . . .

Geen voorjaar buiten
wel voorjaar binnen
met bloemen van

Elkt zactrdag m mam'
IXzt zaterdag 2000 0300 uur live ui Ji Lunidin/ail
dansorkcst

BLOEMENHUIS

JUMBO!

Het adres voor:

Bovenzaal DJ met disco tn Zuidamcnkaans
Zondag 1500 2300 uur matmtt dmir-thnsant
(heerlijk 3 gangen mum

Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

17,50 p.p.
incl entree)
Corr kleding V a 25 jaar

VANDERVOOREN

DE MANEGE ZANDVOORT

De specialist

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel 1 20 60

bloemwerken

P S ook voor uw tuin verschillende

in al uw

zaden bollen en knollen

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Tel 02507-16023

Ook in Zandvoort groeit de club van smakelijke broodeters gestadig. Steeds meer moet bakker Van der Vooren bakken
voor de winkel op de Tolweg, goed hé!

uitze

J. BLUYS

Zandvoorts Nieuwsblad

A.s. vrijdag en zaterdag als u toch uw verse, knapperige brood komt halen, kunt u ook profiteren van onze aanbiedingen.

ndburo

Tompouzen van ƒ 1,50 vóór

zoekt voor de gezinszorg
m de omgeving Zandvoort/Bentveld

Krentebollen 3 voor slechts

part-time medewerkers/sters
Wilt u meer informatie neem dan even
kontakt op met onze vestiging m
Haarlem,
Pijnboomstraat 96, 5S 023 - 25 86 51.

LÖSSEVERKQôPAÜRESSEI^^
Fa.
Kroonenberg

ƒ1,10
ƒ1,00

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

U kunt ook bij ons bestellen
door 15895 te bellen!!

alle funkties m/v

Fa. Veldwijk

Haltestr 9 Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort
°OSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020 430151

Nieuw in ZANDVOORT!

C.D. SHOP SOLANGE
Badhuisplein 8

2042 J B Zandvoort
Tel. 02507-17679

mensen, Zant(d)voort
heeft weer

OPENINGSSTUNTEN!
Alle LP's
Singles

7,50!
55"!

CD's vanaf 105"!
Wij leveren ook op bestelling.
Maandag gesloten. Di t/m zo vanaf 13.00 uur.

De paOShaOS geeft u bij inlevering
l van deze bon
l 10% korting op zonnekuren
i en een schoonheidsbehandelmgsbon t.w.v. ƒ12,50 bij een
l gezichtsbehandeling of K.M.S.
| permanent.
i Tevens tot 1-4-88 bij wassen,
' watergolven of föhnen
l 10 minuten gezichtsbruiner
i voor
ƒ l,-

Na veel vraag
hebben wij be~
sloten ons assortiment uit te
breiden met hout,
houtprodukten
panelen en plaatmateriaal.

l
l
i
l
|
i
'
|
|

De houtafdeling is
bij ons „zelf bediening'.'
Daarom kunnen wij
de prijzen laag
houden.
l Verkoop vanaf
l
19 maart!

ALLES ONDER ÉÉN DAK

•

™^™^Jofofy(Jjfa
Kap- en Schoonheidssalons
Thalasso therapie
Zeewaterbaden
Zonnecabine's

Algenpakking
Yoga -Fitness

Aanbieding Aanbieding Aanbieding

Kosterstraat 13
2042 JJ Zandvoort
Telefoon 02507-14975

««^•^•^^^•^^^•^^^^^^^•^•••^•^••••^•^^^•^™

buitengewoon wordt
buitenbijzonder
Weru kunststof ramen en deuren verfraaien uw renovatie of
nieuwbouwprojekt op n stijlvolle elegante en verantwoorde
wijze Weru rolluiken zijn
er n voorbeeld van Geen
enorme kasten maar n
doordacht geïntegreerd
systeem
Maar verwacht u eigenlijk
anders van Europa s
grootste m kunststof ramen
en deuren?

BON

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM KALVERSTRAAT5-7
IJMUIDEN-TEL 02550-30624

MEUBELPANELEN

RABATDELEN

DUIMSTOK 50cm

Kleur: wit

Houtsoort, vuren

BIJ aankoop van fl.25,= hout

Lengte-250 cm

Breedte 20, 25, 30, 40. 50, 60 cm

vanaf 8,95

Maat ca 18mm dik en 110 mm
werkende breedte

nu |95

p.m

Stuur mi| geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem

Naam
Adies
Postkode * plaats .
_ Telefoon .
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v d VlugtenZoonB V
Antwoordnummer 314 1970 VB Umuiden

Ramen+Deuren

IJZERHANDEL
Swaluëstraat 7

Zandvoort

ZANTV< I I I

Telefoon: 02507-12418
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Zandvoortse strandloop groot succes Sporting OSS organiseerde vierde
ondanks nare weersomstandigheden 'Garnaeltoernooi' voor de jeugd
ZANDVOORT - Aanstaande zondag organiseert de
volleybalvereniging Sporting OSS het Garnaeltoernooi voor de jeugd. Vanaf
9.30 uur tot 17.30 uur vindt
dit vierde toernooi plaats.
Aan het grote jeugdvolleybaltoernooi van Sporting
OSS doen maar liefst 35
mini- en adspirantenteams
mee.

ZANDVOORT - Een harde
zuid-westenwind, regenbuien
en hoog water maakten het
voor de deelnemers aan de 22e
Zandvoortse strandloop niet
plezierig op het strand. Toch
kwamen er welgeteld 402 sportievelingen die zich door deze
nare omstandigheden niet lieten weerhouden. Het was
zwaar en de tijden waren minder dan andere jaren toch kan
organisator Dick Castien terug
zien op een geslaagd evenement.
Onder de deelnemers een zestigtal
junioren voetballertjes van Zandvoortmeeuwen die de tocht knap
volbrachten. Vele gezinnen, zeer jongeren en ook vijfenzestig plussers
deden hun best de gekozen afstanden tot een goed einde te brengen.
Hieruit blijkt dat het niet alleen een
wedstrijdloop betrof doch dat ook de
recreatieve sporter ruimschoots aan
haar trekken kwam.
Vlak voor dat de strandloop van
start ging had de organisatie vernomen dat één van de hoofdsponsors
zich had teruggetrokken (failliet)
maar spontaan sprong Jaap Bloem
Sport te hulp en stelde een 10 paar
sportschoenen beschikbaar die onder de deelnemers werden verloot.
Inschrijfgeld van maar twee gulden
was mogehjk door de sponsoring
van ICL. En bovendien waren er
voor een ieder die de tocht volbracht
een fraai vaantje.
De afstand van 4 kilometer werd
bij de jeugd tot en met 12 jaar gewonnen door Marice Keizer uit Haarlem
in 19 min. 15 seconden. Tweede werd
Robin Oxenham in 19.31 en derde
Richard hauber in 19.36 allebei uit
Haarlem. Bij de veteranen was de
Zandvoorter Ruud Kok veel te snel
voor zijn tegenstanders en finishte
als eerste in 20.14 voor Ben v.d. Mije
in 22.50 en als derde Addy Ottho in
23.00. Op de 8 km loop voor heren
ging de zege naar P. v. Kaam uit
IJmuiden in 36.17 voor de Zandvoorters Paap in 36.20 en M. v.d. Berg in
36.22. Bij de 8 km dames was het
krachtsverschil tussen de winnares
en de rest zeer groot. De Haarlemse
E. v.d. Eerden werd winnares in
40.44. De strijd om de tweede en derde plaats was spannend en daarbij
bleef A. Zonneveld-Paap uit Zandvoort haar plaatsgenote M. Wïnterrink net voor. Tijden 47.30 en 47.32.

Na het openingswoord van
voorzitter Fred Kok bijten de mini's de spits af. Zij zijn ingedeeld
in twee poules. De 8-9 jarigen en
de 10-11 jarigen. De mini's spelen
tot 12.45 uur waarna de adspiranten het veld betreden. Ook hier

Ook de jeugd was vertegenwoordigd bij de tweeëntwintigste strandloop.

Laatste minuten zijn opnieuw
fataal voor Zandvoortmeeuwen

Inschrijven voor
biljarttoernooi

Zandvoortse Schaakclub op
weg naar het kampioenschap

Afgelopen vrijdag speelde het
eerste damesteam in Amstelveen
tegen Delta Lloyd 3. Het werd de
derde 3-0 nederlaag voor de Sporting Oss dames. Voor Sporting
Oss staat er niets meer op het
spel en kunnen eigenlijk „freewheelend" de laatste wedstrijden
afwerken. Volop reden om te
kunnen experimenteren en te
werken aan het volgende seizoen.

kans op een derde treffer liet liggen
In de tweede helft kwam Michel
herstelde Zandvoortmeeuwen zich Dijkstra in het veld voor Eric Grimenigszins. Op het door de regen glad bergen en die wissel pakte prachtig
geworden, maar goed bespeelbare uit. Vanaf de aftrap zette Zandvoort
veld, drongen de badgasten sterk meeuwen een goede aanval op en
aan en in de 30e minuut bracht Jan Michel Dijkstra zorgde voor 2-2. De
Hein Carrée weer hoop in de Zand- Meeuwen probeerden door te drukvoortse gelederen. Een fout van de ken, doch werden bijna opnieuw verDe Brug-doelman, die de bal niet rast. De Burg mocht het wederom
klemvast kon krijgen, strafte hij van elf meter pro"beren, maar doelkoelbloedig af, 2-1.
man Willem van der Kuyl koos de
goede hoek, en voorkwam zodoende
dat zijn team voor de tweede maal op
achterstand werd gezet. Met een
gave dosis inzet trok Zandvoortmeeuwen het spel geheel naar zich
toe en de attente invaller Michel
Dijkstra zorgde voor een 3-2 voorsprong. De Brug was van de kook en
een half uur spelen eigenlijk een
ZANDVOORT - De voor af- na
ploeg, toen Pred Ipenburg
gelopen zondag aangekondigde geslagen
de Zandvoorters naar een 4-2 voorsoftbaldemonstratiewedstrijsprong kopte. Hierna drong De Brug
den van de ZHC konden door wel aan maar de betere kansen wade zeer slechte weersomstan- ren voor Zandvoortmeeuwen.

Demonstratie
ZHC softbal

digheden niet doorgaan. Het
Helaas werden die niet benut en
veld bleek te moeilijk bespeel- toen
een hoekschop de De Brug
baar en ook de toeschouwers spits uit
ongehinderd raak kon koppen,
bleken niet in voor een nat pak. in de 33e minuut, brak er lichte paDe ZHC-softbal afdeling heeft
daarom besloten de demonstratiewedstrijden te houden op 10 april
aanstaande op het Duintjesveld aanvang 13.00 uur.
De softbalvereniging hoopt dan op
beter weer en tracht met deze demonstratie meerdere sporters enthousiast te maken voor deze zomersport. ZHC zal in de komende competitie in ieder geval met één herenen één damesteam van start gaan en
hoopt meerdere teams en misschien
jeugd te kunnen bereiken om alsnog
aan het competitiegebeuren mee te
doen.

KSV een lastige middag en verloren slechts nipt met 22-26. Zo
spelend in de andere wedstrijden had er meer ingezeten dan
degradatie. De ZVM-dames
hadden een voortreffelijk seizoen en besloten die met een
13-7 overwinning op De Blinkert 2, waardoor beslag werd
gelegd op een gedeelde tweede
plaats.

de KSV toonde zich de ware kampioen en bepaalde de eindstand op
22-26.
„We hebben lekker en goed gespeeld," constateerde trainer/coach
Hans Loenen, die ZVM gaat verlaten. „Hadden we zo meerdere keren
gespeeld dan had degradatie niet nodig geweest. ZVM moet opnieuw beginnen en een nieuw team opbouwen, dan zal het best wel weer gaan.
Ik heb het dit jaar geprobeerd en
vind het jammer dat het niet gelukt
is. We gaan echter als goede vrienDe eerste helft was werkelijk per- den uit elkaar."
fect van de ZVM handbalsters. De
Doelpunten ZVM: Peter Pennings
Blinkert was totaal niet opgewassen
tegen het snelle aanvalsspel van 5, Joost Berkhout 5, Willem Pijper 4,
ZVM. Zoals gewoonlijk liep de bre- Hans Moll 4, Erwin Spruit l, Riak-out van ZVM ook naar behoren chard Vos l, Menno Trouw l, Dirk
waardoor de Haarlemsen geen Berkhout 1.
schijn van kans hadden. Verdedigend gaf ZVM geen centimeter ruimte en door het goede spel stond de
winst bij de rust reeds vast, 9-2.
In de tweede helft schakelde ZVM
over naar een lagere versnelling en
verdween de souplesse uit de aanvallen. De Blinkert had daardoor het
geluk niet tegen een grotere nederlaag aan te lopen. Het spel werd rommeliger in de tweede helft, doch de
zege van ZVM kwam totaal niet in
gevaar, 13-7.
,,In de eerste helft ging het fantas- VOETBAL
tisch," wist trainster/coach Janna
Zondag: DSC'74-TZB 14.30 uur te
Pennings. „Dat het in de tweede helft Haarlem.
minder ging is niet erg, we zijn niet
HOCKEY
in gevaar geweest. De tweede plaats
Zondag: ZHC dames-Leiden 12.45
die we behaald hebben, vind ik erg uur, terrein Duintjesveld.
knap en ik ben daar zeer blij mee. In
ZHC heren-Scheybeek 14.30 uur terhet begin van de competitie verliep rein Duintjesveld.
het niet geweldig, maar daarna ging
BASKETBAL
het steeds beter. De dames toonden
Zaterdag Lions heren-Onze Gezellen
de goede instelling en ik ben erg te- 18.00 uur in de Pellikaanhal.
Lions dames-Lisse 3 20.30 uur in de
vreden met dit resultaat."
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 4, Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Erna van Rhee 3, Janneke de Reus 2,
Vrijdagavond in de Zandvoortse PelJanna ter Wolbeek l, Marja Brugman l, Riny Cappel l, Anja Hendriks likaanhal: 18.00 uur DSC'74 B junlZandvoort'75 B juni; 18.30 uur Zand1.

niek uit bij Zandvoortmeeuwen. De
Zandvoorters moesten toezien hoe
De Brug in de 41e minuut alsnog de
partij in evenwicht bracht, 4-4. On- Heren
danks een aantal Zandvoortse poginTegen kampioen KSV speelden de
gen bleef deze stand op het score- ZVM heren een knappe partij handbord en was het uiteindelijk toch bal. De strijd ging langdurig gelijk op
enigszins teleurstellend.
en van beide zijden werd met inzet
gestreden. Ruststand 13-14. Ook in
De stand: 1. DIO 17-25, 2. Geel Wit het tweede gedeelte deden de teams
16-19, 3. Ripperda 16-19, 4. Bloemen- niet voor elkaar onder en ZVM leek
daal 16-18, 5. Hillegom 17-18, 6. zelfs voor een verrassing te gaan zorTYBB 17-18, 7. Renova 16-17, 8. VSV gen. Bij de stand 20-20 moest ZVM
16-16, 9. De Brug 17-15, 10. DSOV 16- een veer laten en KSV liep naar 2112, 11. Zandvoortmeeuwen 17-11, 12. 23. De Zandvoorters drongen nog
wel sterk aan doch het geroutineerDSS 17-10.

werd toegestaan. Vier maal winst en
Tegenstander waren vrijdag 5
viermaal remise hielden de Zand- maart de dames van het Zandvoorts
voorters duidelijk bovenaan de rang- Vrouwenkoor, die echter helaas het
lijst.
onderspit moesten delven tegen deze
De laatste wedstrijd, waar men heren. De mannen toonden zich
aan een gelijkspel al voldoende heeft echter na de prijsuitreiking zo sporom kampioen te worden, wordt ko- tief, een uitnodiging voor een revanmende maandag, 21 maart, gehou- che niet af te slaan. Met plezier gaden. Hiervoor bezoekt men de club ven zij hieraan gehoor. Wanneer
Excelsior uit Heemskerk, welke te- deze ontmoeting plaatsvindt, is nog
genstander momenteel in de mid- niet bekend, maar vrijwel vast staat,
denmoot verkeert. Volgens insiders dat de dames dit keer zeer goed voorkan daarom het kampioenschap de bereid op het strijdtoneel zullen verZandvoorters niet meer ontgaan.
schijnen.

voort'75 B.-Hoofddorp, 19.05 uur
Hoofddorp B jun.-DSC'74, 19.40 uur
Zandvoort Noord 3-Zandvoortmeeuwen 4, 20.35 uur Zandvoort Noord 6Zandvoort Noord 5, 21.10 uur Zandvoortmeeuwen 6-BSM 3, 22.00 uur
Zandvoortmeeuwen-Texaco WR.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Scandals-De Stal, 21.40 uur,
Zandvoort Noord vet.-Tweede Jeugd,
22.20 uur Scandals 2-IJmond '73 2.

Redelijke vangst
Zeevisvereniging
ZANDVOORT - De laatste viswedstrijd vanaf de Zuidpier leverde ook
afgelopen zaterdag een redelijke tot
goede vangst op. De opkomst van
deze door de Zandvoortse zeevisvereniging georganiseerde wedstrijd
was matig, doch dat kwam mede
door het bar slechte weer. Desalniettemin werd het een geslaagde middag waarbij menige schar, schol of
bot aan de haak werd geslagen. Als
winnaar van deze wedstrijd kwam
Hans Roest te voorschijn gevolgd
door Willem Minkman. Minkman
dacht beslag te gaan leggen op de
prijs voor de grootste vangst van de
dag, maar na een hevig gevecht haalde hij, onder grote hilariteit, een
vuilniszak van anderhalve meter
naar boven. De grootste vangst was
uiteindelijk voor Ata Houten, die een
puitaal van 31 centimeter ving. Een
van de regelmatigste vissers van de
vereniging is Eob Drb'se, die wederom in de prijzen viel door een fraaie
derde plaats op te eisen.
In april gaat de Zandvoortse Zeevisvereniging door met wedstrijden
maar aan vanaf het strand.

Voorjaarsrit
ASV Sandevoerde

Klaverjassen gaat
mannen beter af

ZANDVOORT - Het eerste laatste wedstrijd van de comteam van de Zandvoortse petitie weer een glansrijke
ZANDVOORT - In een geSchaakclub heeft met voor- overwinning behaald. Het zellige en ontspannen sfeer
kampioenschap is daardoor in heeft het Zandvoorts MannenADVERTENTIE
zicht gekomen.
koor onlangs duidelijk zijn
In deze uitwedstrijd tegen Sant- klasse getoond, op het gebied
poort werd met niet minder dan 6-2 van klaverjassen.
gewonnen, geen enkel verliespunt
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Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De ZVMhandbalteams hebben de zaalcompetitie met prima spel afgesloten. De heren, al gedegradeerd, bezorgden kampioen

Zandvoorters laten ruime voorsprong glippen

Redelijk spel ZHC-hockeyers
levert geen winstpunten op

Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Competitie

Bij zowel het tweede als het
derde damesteam deed zich een
merkwaardig fenomeen voor.
Beide wedstrijden werden afgebroken wegens tijdsoverschrijding. De zaalbeheerders deden
het licht uit en dus konden de
dames naar de kleedkamer.
In beide wedstrijden stond
Sporting OSS op een 1-2 voorsprong. Waarschijnlijk wordt het
overspelen geblazen. Het hooggeklasseerde FES 3 vond een goed
spelend Sporting OSS 4 tegenover zich. Dit resulteerde in een
spannende en fraaie wedstrijd
waar tenslotte toch FES als winnaar uit de bus kwam. Dames 5
leed een 3-0 nederlaag tegen Idee
l, terwijl de meisjes adspiranten
het HSVC knap lastig maakten
en nipt met 2-1 verloren.

ZVM-handbalteams beëindigen
competitiestrijd met prima spel

Mije had bij het eerste keerpunt al
een voorsprong genomen en bouwde
die steeds verder uit. Onbedreigd
snelde Van der Mije dan ook naar de
zege in een tijd van l uur 27 minuten
en 11 seconden. De Zandvoorter
heeft weieens gewonnen in een tijd
van l uur en 10 minuten, dus het
moet wel zeer zwaar geweest zijn.
Het was voor Wim van der Mije de
tiende'keer dat hij aan de strandloop
deelnam waarvan hij driemaal won
en de overige keren zich altijd bij de
HAARLEM - Opnieuw liet
eerste drie wist te plaatsen. Op grote
achterstand eindigde W. Elshout uit Zandvoortmeeuwen een vrijHillegom in 1.33.29 als tweede en de wel zeker lijkende overwinning
Haarlemmer J. de Gooier werd der- in de slotfase door de vingers
de in 1.34.03.
glippen. Twaalf minuten voor
Oud Zandvoorter Piet van der het einde bezaten de ZandvoorSloot, nu woonachtig in Arnhem,
treedt al jaren op als de speaker en ters een 4-2 voorsprong, maar
kweet zich ook nu weer op prima werden alsnog door De Brug
wijze van zijn taak. Ook het Rode achterhaald, 4-4. In de thuisKruis, ZRB en Politie waren aanwe- wedstrijd tegen De Brug had
zig doch behoefden gelukkig niet in Zandvoortmeeuwen eveneens
actie te komen. De RTC Olympia een voorsprong (2-1) en ook
zorgde onder leiding van Dick Castien ook nu weer voor een perfecte toen sloeg voor de Meeuwen
organisatie. „Het was jammer dat er het noodlot toe namelijk een 2minder deelnemers waren dan vorig 4 verlies. Het ene behaalde
Halve marathon
jaar," vertelde Dick Castien na af- punt was toch genoeg om de
De deelnemers aan de halve mara- loop. „Het weer en het hoge water onderste positie te verlaten en
thon (21 kilometer) hadden het zeer zaten duidelijk tegen, maar toch was over te doen aan DSS dat van
zwaar te verduren.'Niet zo zeer door het weer gezellig en zeer geslaagd. Ik
verloor.
de regenbuien en de wind maar voor- ' vond het wel opvallend dat er veel TYBB
•-'^S-f'
» '
al door het hoge water. Op sommige jeugd was en daar moet het toch van
,
Het*ls
dit'
seizoen wel meer geplekken strand zakten de lopers tot komen. Volgend jaar hopen we maar beurd dat Zandvoortmeeuwen
een
aan de enkels in het mulle zand en op betere omstandigheden, nu was voorsprong in de slotfase verloren
het was aan de tijden te zien dat het het voor de halve marathon bijna zag gaan. Bij handhaving van die
veel minder snel ging dan in andere ondoenlijk, mar het is toch weer ge- voorsprong had reeds een veilige
jaren. De Zandvoorter Wim van der lukt."
middenmootpositie ingenomen kunen worden. In de wedstrijd tegen
De Brug zag het er in eerste instantie
weinig rooskleurig uit. Nauwelijks
was de bal voor het eerst beroerd of
de bal lag al op het strafschopstip.
Een De Brug-speler werd in het
strafschopgebied gevloerd en de toeZANDVOORT - Na een lang- nuten langer dan pakken we Gooi- gekende strafschop werd benut, 1-0.
durige winterstop kwamen de sche. Ik ben zeker niet ontevreden
De Zandvoorters waren aangeslahockeyteams van ZHC weer in en we hoeven niet te degraderen." gen
en vijf minuten later leek het
het veld en zowel de dames als Heren
vonnis geveld, 2-0. Nadat De Brug de
de heren moesten met een neDe Zandvoortse heren traden aan
derlaag genoegen nemen. De voor de derby tegen Haarlem en keZHC dames verloren, na een ken al snel tegen een 2-0 achterstand
harde partij, met 2-1 van Gooi- aan. Het voor Zandvoort altijd lastige Haarlem had in de eerste helft het
sche en zijn volop in de degra- beste
het spel en kwam verdiend
datiestrijd verwikkeld. De ZHC op dievan
voorsprong. In de tweede helft
heren waren dicht bij een ge- waren de rollen omgedraaid en liet
ZANDVOORT - Op initiatief
lijkspel, doch Haarlem sloeg in ZHC een sterk spelletje hockey zien. van
Louis van der Mije en HarVia
twee
benutte
strafcorners
van
de slotfase toe en trok met 4-2
ry
Derksen
organiseert de bilMare Meijer kwam ZHC op 2-2 en zij
aan het langste eind.
wilden meer. Daar ook Haarlem jartvereniging Café Bluijs het
nam met deze gelijke open kampioenschap
tienDe Zandvoortse dames kwamen geen genoegen
volgde een uiterst open en felle over-rood. Dit toernooi vindt
moeizaam op gang tegen Gooische. stand
maar sportieve strijd met kansen plaats op 18, 19 en 20 maart in
Gooische ging er keihard tegenaan voor
Haarlem bleek de geluken ZHC had geen verweer tegen deze kigstebeide.
en kwam tien minuten voor het café aan de Buureweg
speelwrjze en keek in die eerste helft het einde
Er kunnen tachtig biljarters inop een 3-2 voorsprong.
tegen een 2-0 achterstand aan. Na de
schrijven voor dit toernooi, waarbij
Nog
wenste
ZHC
zich
niet
neer
te
doelwisseling vlotte het beter eri leggen bij een nederlaag en probeer- gespeeld gaat worden volgens een afZHC was voortdurend in de aanval. de alsnog een gelijkspel uit het vuur valsysteem. Op de vrijdag en zaterOnder aanvoering van Karin van de te slepen. Met man en macht vocht dag zijn de voorrondes, aanvang
Staak en Tanja van de Brink trok ZHC voor die gelijkmaker doch via 19.00 uur, en de finales staan gepland
ZHC sterk ten aanval en forceerde
snelle uitval bepaalde Haarlem op zondagmiddag 12.00 uur. De uitvele strafcorners. Toen Karin van de een
eindelijke winnaar mag zich kamde
eindscore
op 4-2.
Staak voor 2-1 zorgde was er weer
pioen van Zandvoort noemen.
van alles mogelijk. Het zat ZHC ech„Het zag er lang naar uit dat we
De inschrijfkosten zijn ƒ5,- per
ter niet mee en een strafcorner werd een punt konden pakken," aldus persoon. De éérste-prijswinnaar
hard tegen de paal geknald. On- coach Ron Roodhart. „Met twee ge- komt niet alleen in het bezit van een
danks aandringen van ZHC werd de lukkige doelpunten in de slotfase fraaie beker, maar wint tevens een
achterstand niet weggewerkt.
trok Haarlem de wedstrijd naar zich weekend-trip naar Parijs voor twee
„Het was een onterechte neder- toe en dat was jammer. Ik ben niet personen. De tweede en derde prijs
laag" vond coach Hans Langemerjer. bang en verwacht ook geen degrada- zyn een gratis diner voor één of twee
„We kwamen wat traag op gang tieproblemen met dit team. We spe- personen bij restaurant De Puur.
maar in de tweede helft speelden we len wat ongelukkig maar we redden
Aangezien er niet meer dan tachtig
prima en duurt de wedstrijd vijf mi- het wel."
spelers mee kunnen doen, wordt
men verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij Café Bluijs,
telefoon 14876.

Uw krant niet
ontvangen?

twee poules; de 12-13 jarigen en de
14-16 jarigen. Sporting OSS is vertegenwoordigd met vijf teams.
Dat er door de jeugd enthousiast
en goed gevolleybald wordt kan
aanstaande zondag bekeken worden in de Zandvoortse sporthal
Pellikaan.

De eerste kampioen bij Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - De eerste
kampioen van dit seizoen
viel afgelopen zaterdag te
noteren en dat was bij de
ZVM handbal. Daar zorgden
de meisjes pupillen 2 voor.
Na een uiterst knap en sterk gespeeld seizoen werd in de beslissende wedstrijd De Blinkert met
5-0 geklopt en kon er feestgevierd
gaan worden. Slechts tweemaal

verloren de Zandvoortse meisjes
en zevenmaal werd gewonnen,
wat genoeg was voor het kampioenschap.
Na afloop van de gewonnen
wedstrijd tegen De Blinkert werden de ZVM pupillen uitgebreid
gehuldigd door bestuur en jeugdcommissie.
Zo werden er bloemen, diploma's en vaantjes uitgereikt en stond er eveneens een

heerlijke taart te wachten. Die
werd natuurlijk direct aangesneden en opgegeten.
Het succesvolle ZVM team bestond uit Jolanda Boekenstein,
Daphine van Rhee. Ilona van der
Storm, Petra Schnegg, Sandra
Schraal, Laura van Zon, Saskia
Paap, Linda Terol, Karma Mietes,
Wendy Molenaar en stond onder
leiding van coach Joke van Zon.
Foto: Bram Stijnen

Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdag 19
maart 1988 wederom een voorjaarsrit. Deze is uitgezet door
de heren J. Vink en A. Bluijs.
De rit start om 20.01 uur vanaf
Restaurant Delicia, Kerkstraat 16
te Zandvoort en de inschrijftafel is
geopend vanaf 19.30 uur. De eerste
finish wordt verwacht rond 22.00
uur.
Er zijn weer fraaie prijzen, bestaande uit een mooie beker of een
VW-bon voor de best geëindigde
equipes, plus een poedelprijs voor de
laatst binnenkomende. Tevens kan
men met deze rit men weer punten
verzamelen voor het clubkampioenschap.
De deelnamekosten per equipe komen op ƒ12,-, voor leden geldt ƒ2,korting. Verdere inlichtingen kan
men verkrijgen via de telefoonnumniers 13391/16179.

DONDERDAG 17 MAART 1988

WEEKMEDIA30

Belevenis

Volkswagen Jetta GT16V
Een compromis
Kijk, moeders wil een complete sedan hebben. U weet wel zo'n automobiel met vier portieren voor vier mensen die dan ook nog behoorlijk
moeten kunnen zitten en natuurlijk met een brave kofferruimte, waar
niet alleen alle weekendboodschappen in weg te stouwen zijn, maar
ook een eventuele complete kampeeruitrusting. Vaders echter ziet het
helemaal zitten in een sportieve automobiel, zo eentje die niet alleen
snel is maar het ook uitstraalt en tja, dan moet er natuurlijk een
compromis getroffen worden.
Dl
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Het njden vindt vaders een belevenis.
De Jetta GT 16V stuurt als het befaamde
scheermes. ALs het snel gaat in een bocht,
begint hij iets op zijn voorwielen te
schuiven, maar ook nu blijkt weer dat de
meeste voorwielaandrijvers, en dat is die
Jetta, met gas terug nemen keurig het
goede spoor weer oppikken. Het schakelen met de vijfbak gaat flitsend en de
motor jubelt naar zijn toptoeren. De
remmen zijn helemaal fenomenaal want
zelfs vanuit hoge snelheden komt de
zaak keurig netjes in de kortste keren
lineaalrecht tot stilstand. Pa vindt deze
wolfin schaapskleren dan ook een pracht
van een rij-ijzer maar de prijs van
ƒ 45.305,- laat hem toch wel even
schrikken, temeer dar hij ook nog metallic lak, warmtewerend glas, schuifdak,
mistlampen, van binnenuit verstelbare
buitenspiegels, centrale portiervergrendeling. intervalschakelaar met wis/was
automaat en stuurbekrachtiger op zijn
verlanglijstje had staan. Kijk, en dan
komt onze aantrekkelijke en snelle
vriend op een dikke vijftig mille. Dat is
veel geld, waar dan ook nog eens rustig
over nagedacht moet worden, vinden
beide echtelieden.

Autonieirws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

K>1 (S
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Deze maand wordt bij Renault als aktiemaand bestempeld. Er zullen bij de
dealers speciale versies van de Renault 5
(Fashion), 21 en 25 (Symphonie) te zien
zijn. Het gaat hierom aantrekkelijk geprijsde, in het oog springende aktiemodellen die in een bescheiden oplage naar
Nederland komen. De Renault 5 Fas-

Techniek

Compromis

En zo'n compromis is bijvoorbeeld de
Volkswagen Jetta GT I6V. Moeders
komt helemaal aan haar trekken want
deze Jetta is voorzien van vier behoorlijke portieren, die ver genoeg open zwaaien om vier personen zonder problemen
te laten plaatsnemen m hun zetels, waarbij zelfs de achterpassagiers beschikken
os er een redelijke ruimte. Over de bagageruimte heeft ze helemaal niets te klagen want die heeft maar liefst een inhoud
van 660 liter. Die litermaat zegt u misschien weinig maar neemt u maar van
mij aan dat dit echt een ruime bak is.
Helemaal verzoend raakt ze wanneer ze
merkt dat de heren ontwerpers speciaal
voor haar een make-up spiegel nebben
laten monteren in de zonneklep. Bijzonder blij is moeders als ze hoort dat die
Jetta GT 16V eigenlijk alleen maar te
leveren is met een geregelde katalysator.
Het milieu is haar namelijk heilig want ze
realiseert zich bijzonder goed dat wanneer de bloemetjes en de bijtjes geen
kans meer knjgen om hun spelletjes te
spelen, haar nageslacht ook geen schijn
van kans meer heeft.

Vaders is wat minder blij met die katalysator-geschiedenis want dat ding
neemt maar liefst tien paardekrachten
van de oorspronkelijke 139 en dat vindt
hij toch maar een trieste zaak. Daarnaast
voorziet hij grote problemen met het
loodvrij tanken in het zonnige zuiden
want hoe verder we zuidwaarts trekken,
hoe dunner de tankstations gezaaid zijn
waar dat loodvrije spul te verkrijgen is.
Maar de gefronste wenkbrauwen verdwijnen wanneer hij hoort dat een Jetta
GT 16V zonder katalysator maar liefst
ƒ 1.800,-meerkostendatzo'napparaat
speciaal besteld moet worden, waarmee
ook weer enige maanden gemoeid zijn.

Helemaal onder de indruk zijn pa en de
medeweggebruikers van de prestaties die
deze Jetta kan leveren. Het sprintje van O
naar 100 km/h vergt slechts 9,4 sec. en
de exacte topsnelheid bedraagt 194 km/
h. Volgens de geldende nonnen is het
verbruik ook alleszins redelijk, 6,6 liter
per 100 km bij een constante snelheid
van 90 km/h, 8,3 liter bij 120 constant en
11.3 in de stad. Pa realiseert zich bijzondergoed dat dit met zijn rijstijl utopische
waarden zijn en dat zijn gemiddeld verbruik in de richting van de 12 liter per
100 km zal komen. In ieder geval zijn die
opgegeven waarden aardige gegevens
om moeders blij te maken maar meer
ook niet.

Opvallend uiterlijk

Het interieur stelt beiden tevreden. De
voorstoelen zijn ruim voldoende verstelbaar en de zijdelingse steun is optimaal.
Het dashboard is overzichtelijk, met een
duidelijke snelheidimeter en toerenteller. maar het leukste speeltje is toch wel
de infodisplay. waarop ieder moment de
juiste tijd, rijtijd, gemiddeld verbruik,
gemiddelde snelheid en de olie- en buitentemperatuur is af te lezqn,.

Het uiterlijk valt de heer gemaal mee.
De Jetta GT 16V onderscheidt zich in
ieder geval duidelijk van de normale
Jetta's middels voor- en achterspoilers.
spatschermverbreders met brede sloffen
er onder maar ook de rode sierstrepen en
het 16V embleem maken de medeweggebruikers duidelijk dat het hier om iets
bijzonders gaat.

Speciale modellen van Renault

Dwars voorin geplaatste viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
1781 cm3. Boring x slag 81 x 86,4
mm. compressieverhouding 10:1.
Max. vermogen 95 kW (129 pk)
bij 5800 omw./min. Max. koppel
168 Nm bij 4250 omw./min.
Twee bovenliggende nokkenassen. vier kleppen per cilinder.
Elektronische ontsteking.
Voorwielaandrijving, 5-versnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor veerpoten en triangels aan de onderzijde, achter
zelfcorrigerende achteras met
koerscorrigerende
ophanging.
Stabilisator voor en achter, telescopische schokdempers rondom.
Besturing tandheugel, onderhoudsvrij.
Diagonaal tweekrings remsysteem met geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen
achter, rembekrachtiger. remkrachtregelaar.
Lengte 431,5cm, breedte 168cm,
hoogte 140,5 cm. Wielbasis 2474
mm. Spoorbreedte voor 142,7cm,
achter 142,2 cm. Draaicirkel 10,5
m. Inhoud brandstoftank 55 liter.
Velgmaat 6J x 14, bandenmaat
185/60 H R 14. Massa 1006 kg.
Max aanhanggewicht geremd
1200 kg, ongeremd 503 kg.

hion is gebaseerd op, en dus technisch
gelijk aan, de Renault 5 GTS en is dan
ook leverbaar in zowel 3 als 5 deurs uitvoering. Een kleine greep uit de extra's;
een kleur gespoten namelijk grafiet grijs
metallic, twee van binnenuit verstelbare
zijspiegels, zonwerend glas rondom, lederen stuurwiel, electrisch bediende zij-

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
kredieten
Persoonlijke
leningen
scherpe tarieven
Theoretische looptijd 6b mnd
* Snel en diskreet binnen 4 uur
et) rente bi| 10000- 0 67 p mnd
netto
looptijd * looptijd* eff.
06$° pmnö 20000in handen 48 mnd. 60 mnd. rente 015000
geregeld
6 4 ° p m n d 25000 0 6 4 % p mnd
* Vrije besteding van het geld,
11917
11 4
5500141 74
Bedrag
rente en
193.29
11 4
afl. p.mnd.
7500162.50
geen onderpand
265.56
10 3
1 0 000 - 200 - p mnd
10500222 33
* Kwijtschelding bij overlijden
379,37
15 000103
1 5 000 - 300 - p mnd
317 61
* Lopende leningen meestal geen 20 000 - 505.83 423.49 1 0 3 20 000 - 400 - p mnd
880.58
73637
35 000 1 0 0 25 000 - 500 - p mnd
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.
vanat
* Tevens 2e hypotheken
0

0

0

0

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Prestaties

Topsnelheid 194 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in
9.4 sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test l op 8.4.

Geld

Bel BECAM:
05270-16991*

FINANCIERINGEN

ƒ 45.305,- incl. BTW.
Motorrijtuigenbelasting
van
ƒ 535.-tot ƒ 552,-per jaar.

Bedrijfeweg 26, EmmelOOrd

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Als u zonder auto bent

D A I H A T S U CUORE

3-deurs
Aflossing zonder aanbetaling.

Benzineverbruik 1 :22. JAPANS ZUINIGSTE EUROPEES COMFORT
Wegenbelasting ƒ 23,- per maand.

LOPENDE LENING GEEN BEZWAAR. Snelle afhandeling

ƒƒƒ Auto Guit
DAlHATSU-deaier voor Haarlem

U loopt vast warm
voor onze koelvitrine.
Bij ons in de koelvitrine ziet u alleen vleeswaren waarvan de smaak en versheid getest zijn.
En we denken vast dat u ook warm loopt voor zulke prima kwaliteit.
Gegrillde
varkensrollade
100 gram 2 35

PARKLAAN 129-131 bij hetSpaarne HAARLEM
023-312450-312451

Gezocht:
typiste

Rest. „La Reine"

Ervaring met
tekstverwerking
strekt tot
aanbeveling.

Buffetbediende m/v
Schoonmaakhulp

Gevraagd voor

Kelner of
serveerster

Kerkstraat 15, tel 12253

Soll. tel. 13393 of
14349 (Peter Bluys).

Firma
„Combi"
Tevens
keuken/everancier.

Gekookte
schouderham
150 gram
210

Pn/sopgave geheel
vn/b/i/vend

Tel. 02507-ï 2542.

R

KOZIJNEN

Met nieuw
profiel
20% goedkoper

Theeworst 115 gram
per stuk 135

: uan den Jj>rinh B.v

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

DROGISTERIJ

Gezocht

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

vrije etage

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

voor dame
op leeftijd.
Vrije sector.
Buiten de gemeente
Zandvoort.

OOK NAAR MAAT

Br. o. nr. 929502.

Boerenwit of bruin
Giatisgesneden 2 3 0

NU
2 VOOR 1 ZO

Zakje met 200 gram
paaseitjes
Likeur- of mintvullmg.
5

NU l?

450

NU

Candybars
m cocos-,
hazelnoot- of
caramelsmaak.
Mueshrepen:
appel/honing of
vruchtenmix Krokante wafels m
melkchocolade Pakje
50

met 3 stuks 1.75

NU

Komkommersalade
Inh 300 gram. 4*75
3 25 NU 6.

l!

Nieuwe cursus zelfverdediging
ingaande per 1 april a.s. Combinatie
van jiu-jitsu-judo en
karate-technieken voor iedereen
v.a. 14 jr. Dinsdagavond 19.00 uur.
Een zeer conditioneel balspel.
Leeftijd v.a. 10 jaar.
Nieuwe tarieven. Overdag inclusief
de
weekends baanhuur ƒ 7,50 per
1
/è uur.
's Avonds ƒ10,- per të uur.

Sauna:
Voorjaarsaanbieding.

3295

Vrachtwagentje met 450 gram
snoepjes m diverse
smaken
575

NU

Tel. 15829-13965

Squash:

Appelbroodjes
Per stuk l -

NÜJ15

6 volkoren broodjes
185

Showroom: Tolweg 18A, 2042 EL Zandvoort, tel. 02507-19120

kunt u bij Baron al 'n auto huren v.a.
33,50 p.d. ex. btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Sportcenter
Wim
Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47.

voor al uw f/mmerwerkzaamheden.

niEpiriG

KUNSTSTOF

ruiten, centrale portiervergrendeling die
op afstand te bedienen b> en nog vele
kieine optische verfraaiingen. De meerprijs van dit Fashion pakket bedraagt
ƒ 1375,- wat neerkomt op een prijs van
ƒ 22.750,- voor een drie deurs Renault
5 Fashion.

Slagroom of slagroom/
Q25
mokkataart.lO.-NÜÖ.
Doos met 250 gram koffie- of
theekoeken, pinda- of kruidkoeken

185
Aanbiedingen geldig t 'm 19 maart 83

NU

i*

50

HEMA
Echt Waar VoorJe Geld

Sauna-Bad: ƒ 10,Geopend:
Dames:
Woensdagavond v.a. 19.00 uur
Donderdagavond v.a. 8.30 uur
Heren:
Donderdagavond v.a. 18.30 uur
Gemengd:
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur
Zonnebanken + Zonnehemels:
ƒ 7,- per Vè. uur.
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Expositie van aquarellen
in Openbare Bibliotheek
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg is momenteel een expositie te zien van Gilles Stoop.
Deze tentoonstelling, die nog
tot en met 25 maart is te bezichtigen, bevat hoofdzakelijk
aquarellen. Daarnaast ook studies in gewassen inkt en abstracten in gemengde technieken.

Gilles Stoop is als docent verbonden aan een L.B.O. te Voorhout.
Daarnaast is hij werkzaam als freelance illustrator. Zo verzorgt hij
ruim tien jaar tekeningen voor de
jongerenpagina van het dagblad
trouw. Hij maakte onder andere animaties voor AVRO's Toppop en pu-

BRIEVENBUS

Gemeentesecretaris

Toen ik in 1968 afscheid nam als
gemeentesecretaris van Zanclvoort,
wist ik mij verzekerd van een bekwaam opvolger en van een LoegeIn tegenstelling tot het werk bij de wijd, deskundig, goed samenwer
media, haalt Stoop de thema's voor kend corps secretarie-ambtenaren.
zijn aquarellen uit zijn directe omge- Naar mijn weten is dat tot het vprving. De kleertjes en de knuffeldie- trek van secretaris Hoogendoorn in
ren van zijn pasgeboren dochtertje 1981 zo gebleven.
Het verbaast mij dan ook, dat do
Mirthe, het wasgoed en de kapstok
zijn daar voorbeelden van. Van zijn heer Merts in zijn afscheidsspeech
andere voorliefde, het modelteke- m de gemeenteraad, blijkens het
nen, hangen op deze expositie verslag in uw blad, met kennelijke
slechts de figuurstudies die hij ge- zelfvoldoening meende te kunnen
maakt heeft tijdens de repetities van zeggen dat het gemeentelijk admihet N.P.O. Aan deze schetsen is te nistratieve apparaat (en hij zal wel
zien dat Gilles Stoop zijn belevingen bedoeld hebben: in 'zijn' periode)
tijdens het werk kan omzetten m een vanuit het stenen tijdperk opklom
produkt. Voor wie de link kan leg- naar een twmtigste-eeuwse orga.nigen, is die expressie ook te zien in satie.
De kwalificatie 'stenen tijdperk' is
het abstracte werk, waar deze op een
een onheuse bejegening van degegeheel eigen manier vorm krijgt
nen die tot het optreden van de heer
Merts m het administratief apparaat werkzaam waren. Wat de
'twintigste eeuwse organisatie' betreft: het recente, door organisatiedeskundigen van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten uitgebrachte rapport met zeer cntische
van de flat aantroffen, trok de Zand- opmerkingen over het gemeentelijk
voorter een pistool en schoot de an- reilen en zeilen, zou tot enige beder daarmee in de pols, waardoor scheidenheid kunnen stemmen.
Trouwens: de critische noten van
deze een slagaderlij ke bloeding opdit rapport zijn wat overstemd door
liep.
De advocaat voerde aan dat zijn de afscheidsfanfares van de laatste
cliënt uit noodweer zou hebben ge- weken, maar zullen ongetwijfeld
handeld, omdat ook hij zich be- binnenkort m het gemeentelijk ordreigd zou hebben gevoeld. De recht- kest weer duidelijk hoorbaar zijn.
W.M.B. Bosman
bank wees dit verweer echter van de
hand.
De officier van justitie had de man
poging tot moord ten laste gelegd en
aanvankelijk vier jaar celstraf geëist.
Voorbedachte rade achtte men echter niet bewezen.
bliceerde werk in diverse weekbladen.

Zandvoorter veroordeeld tot
twee jaar onvoorwaardelijk
ZANDVOORT - Een zevendertig-jarige Zandvoorter is onlangs veroordeeld tot twee jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij was schuldig bevonden aan poging tot doodslag.

Zandvoortmeeuwen Junioren A
Bekend en succesvol was het junioren A elftal van Zandvoortmeeuwen, waarvan deze foto in 1948 werd genomen. De inzender is de heer
Seysener.
Afgebeeld staan (v.I.n.r.): achterste rij: de heer Drommel, Fok Koning,

ZANDVOORT - De parkeerpolitie is deze maand weer begonnen met ook 's avonds bonnen uit te schrijven. Zoals weilicht bekend is men sinds l
maart ook 's avonds weer verplicht geld te werpen in de parkeermeter, waarbij men zijn
auto stalt. Voor WD-raadslid
Ank Joustra was het echter
een bron van ergernis, toen op
de eerste koopavond van deze

Parkeren moet
ook 's avonds
betaald worden
maand ijverig bonnen werden
uitgedeeld.
Vooral omdat het 's avonds nog
donker is, staan de Zandvoorters er
nog niet bij stil, dat zij ook na zessen
nog geld in de meter moeten gooien,
aldus Joustra. Volgens haar had het

Karel Visser, Piet Koning, Bertus Visser, Arie v.d. Mei, Piet Keur, Jan
Seysener en Joop Koning.
Voorste rij: Freddie Halten, Arie Molenaar, Jan Visser, Corrie Schilpzand en Joop van Loon.

optreden van de parkeerpolitie anders gekund, waarbij zij de suggestie
deed, dat men in het begin tolleranter zou kunnen optreden. Zo hadden
de controleurs bijvoorbeeld een
briefje onder de ruittewisser kunnen stoppen, waarmee de automobilisten op deze regeling werden gewezen.
Joustra drong er bij het gemeentebestuur dan ook op aan, de aandacht van de Zandvoorters te vestigen op deze betalingsplicht, desnoods door een advertentie.

Voorlopige planning sportvelden
in directe omgeving van circuit
ZANDVOORT - De dienst Publieke Werken van de gemeente heeft een voorlopig plan opgesteld voor een'terrein waar
de diverse sportverenigingen
ondergebracht kunnen worden. Aanleiding hiertoe is de
komende reconstructie van het
circuit, waardoor enkele sportvelden moeten worden verplaatst.

vijvers, waarvoor binnen het circuit
een nieuwe grote vijver wordt gebouwd.
Op deze locatie zijn onder andere
twee velden voor" Zandvoortmeeüwen gepland, in een zelfde 'kom' als
waarin het huidige hoofdveld is gelegen. Met deze vereniging zijn echter
nog geen duidelijke afspraken gemaakt, maar een verhuizing in de
toekomst lijkt onontkoombaar, omdat de huidige sportvelden van ZVM
benut zullen moeten worden voor
De nieuwe locatie is gepland ten woningbouw. Gemeente en bestuur
zuid-oosten van de racebaan, op een van de vereniging komen binnenterrein dat door de reconstructie kort bijeen om over de verplaatsing
buiten het circuit komt te liggen. te spreken.
Een deel van dit terrein komt vrij
Bij de planning is ook rekening
door de verwijdering van de effluent- gehouden met voetbalvereniging

TZB, zodat deze - indien gewenst ook naar deze omgeving kan verhuizen. Van de voetbalvereniging Zandvoort '75 moet één terrein verplaatst
en een ander gedraaid moeten worden, waarvoor de hockeyclub een
speelveld moet afstaan.
Ook aan de duivenvereniging Pleines en scoutinggroup De Buffalo's is
gedacht. Voor deze clubs is ruimte
ingedeeld aan de zuid-west zijde van
het gebied. Bovendien zal de toegankelijkheid van het 'sportgebied' verbeterd worden door de J.P. Thijsseweg door te trekken naar de Thomsonstraat, waar de huidige tunnel zal
verdwijnen. De plannen zijn overigens een 'voorlopige opzet'.

Boomplantdag is
gepland op 13 april

De man vuurde op l november vorig jaar in een flat aan de Lorentzstraat twee pistoolschoten af op een
vriend van zijn ex-vriendin. Het
slachtoffer was naar de vrouw toegekomen, omdat zij zich bedreigd voelde door de Zandvoorter, die jaloers
zou zijn op haar nieuwe partner.
Toen de twee heren elkaar in de hal

Lezing over
manuele therapie

Cortina Modes bestaat 25 jaar

ZANDVOORT - De Nationale Boomplantdag, die dit
jaar voor de tweeëndertigste
keer wordt gehouden, is gepland op 13 april. De nieuwe
aanplant in Zandvoort is bestemd voor de A.J. van der
Moolenstraat en de Vondellaan.
Zoals de naam al zegt, is de Boomplantdag bedoeld om extra aandacht te schenken aan het planten
van bomen en zoals gebruikelijk zal
de Zandvoortse jeugd er op 13 april
weer op uit trekken, om het nodige
jonge groen te plaatsen. Op deze wijze draagt de schooljeugd daadwerkelijk bij aan het leefbaar houden
van het dorp.
Dit jaar zijn hiervoor de hoogste
groepen van de basisscholen uit
Zandvoort-Noord uitgenodigd. Dit
zijn de groepen van de Mr. G.J. van
Heuven Goedhartschool, de Dr, Albert Plesmanschool, de Nicolaasschool en de Beatrixschool. Woensdag 13 april komen zij 's morgens om
10.00 uur samen op het parkeerterrein bij de Pellikaanhal, waarna de
nodige instructie en het planten
van de bomen volgen. Zij worden
hierbij geassisteerd door de dienst
Publieke Werken. Na afloop, om ongeveer 11.00 uur, krijgen zij in de
kantine van de Pellikaanhal een
klein aandenken plus een drankje
aangeboden.

De oudste fiets
van Zandvoort
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum Zandvoort opent
volgende week de tentoonstelling 'Op de fiets'.
Zoals de titel al zegt staat de fiets
centraal op deze expositie, met name
de historie van dit vervoermiddel.
Op een oproep om de 'oudste fiets
van Zandvoort' kreeg men al enige
reacties, maar Zandvoorters die nog
een zeer oud vehikel hebben staan,
zijn uiteraard welkom om even contact op te nemen met het centrum.
Het telefoonnummer is 16924.

De heer Rutte, al vijfentwintig jaar Cortina Modes

Foto: Bertott

ZANDVOORT - Dames- en
herenmodezaak Cortina Modes bestaat deze maand vijfentwintig jaar. Reden genoeg
dus voor het echtpaar Rutte
voor een paar extra feestelijke
ZANDVOORT - Vanaf l
weken.
april 1988 wordt er een 06-teleVanaf maart 1963 was Cortina foonnummer ingesteld als kineerst een jaar gevestigd op de Grote derlijn. De clown Flappie is
Krocht, vertelt de heer Rutte, in het
pand van de voormalige firma Hel- door de Zandvoortse firma
lenöoorn, op de plaats waar tegen- R.J.L. Promotions bereid gewoordig Albert Heyn is gevestigd. In vonden, aan het jonge luisterdie tijd en ook nog gedurende een publiek elke dag een van zijn
groot aantal jaren in de huidige ves- vele avonturen te vertellen.

ZANDVOORT - De Zandvoortse fysio- en manueel therapeut Maarten Koper houdt
aanstaande
maandag, 21
maart, een lezing over zijn
vakgebied. Belangstellenden
zijn welkom op deze avond in
het Gezondheidscentrum aan
het Beatrixplantsoen, die om
20.00 uur begint. Toegang en
koffie zijn gratis.
De verhandeling over met name
manuele therapie vindt plaats in
het kader van de reeks lezingen, die
georganiseerd wordt door de Kruisvereniging en het Gezondheidscentrum. Maarten Koper, die naast zijn
praktijk in Zandvoort al acht jaar
als fysiotherapeut verbonden is aan
het
Nederlands
honkbalteam,
spreekt maandag in algemene zin
over dit onderwerp. Daarnaast zal
hij verder ingaan op de manuele
therapie volgens de opleiding van
Eindhoven. Een en ander wordt verduidelijkt door middel van videobeelden.

'Flappie' vertelt via 06-nummer
over één van zijn vele avonturen

tiging op het Kerkplein, was de heer
Rutte de bedrijfsleider, tot hij en
zijn vrouw zes jaar geleden de zaak
overnamen. In al die jaren hebben
zij een flinke, vaste klantenkring
opgebouwd, voor het grootste deel
bestaand uit mensen van ouder dan
vijfentwintig jaar. De kleding die
men biedt bestaat al jaren vooral uit
het 'betere middengenre'. Kwaliteit
dus, wat eigenlijk ook geldt voor de
bediening, die men onder andere
vanwege het eerlijke advies, wel 'ouderwets degelijk' zou kunnen noemen.
Ter gelegenheid van het jubileum
houdt Cortina vanavond een 'culinaire' modeshow in Restaurant
Queenie en voor de klanten ligt er
vanaf morgen een leuke attentie
klaar.

'De Nationale Jeugdlijn' gaat het
06-32032400 nummer heten, wat in
ieder geval géén l april-grap is, aldus E.J.L. Promotions. Gedurende
zes minuten kunnen de kinderen
via deze lijn een avontuur van Flappie beluisteren. Deze clown wordt
wel gezien als de bekendste en meest
gevraagde kindervriend van Nederland, waarvan diverse kinderboeken en een single en LP's met verhalen verschenen. Bovendien werd
rond deze clown door de TROS een

televisieserie geproduceerd.
Achter 'Flappie' schuilt de bekende acteur Ab van der Linden, die al
ruim veertig jaar onder deze artiestennaam op de planken staat. Met
veel succes overigens, zoals de laatste jaren blijkt uit het grote aantal
optredens dat hij binnen en buiten
's lands grenzen verzorgt. Momenteel is hij zelfs een van de meest
gevraagde artiesten van Nederland.
De tot 20.00 uur te beluisteren
avonturen van Flappie zijn gericht
op een jeugdig publiek, van ongeveer vier tot en met tien jaar oud en
de verhalen zijn geschreven door de
kinderboeken-auteur Boud van
Doorn. Naast het vertellen van zijn
avontuurtjes zal Flappie zich ook
bezighouden met het behandelen
van fan-mail en het presenteren
van bijvoorbeeld kleurwedstnjden,
met leuke prijzen voor de kinderen.

Luchthaven bekijkt
zichzelf met radar

• De nieuw geplande situatie voor de sportvelden nabij het circuit: 1. Voetbalvelden; 2. Hockeyvelden; 3. De Buffalo's;
4. Duivenvereniging 'Pleines'.

SCHIPHOL - Op Schiphol
is maandag een nieuwe grondradarinstallatie in gebruik genomen. Hiermee krijgen de
havenmeesters en platformverkeerswerkers een beter
zicht op de bewegingen van
vliegtuigen en auto's op platforms en banen.

bijbehorende schermen staan opgesteld in de platformverkeerstoren
aan de kop van de B-pier.Op de
schermen kunnen behalve voertuigen ook groepen vogels worden
waargenomen. De apparatuur is geleverd door RACAL. Met de aanschaf is ruim 5 miljoen gulden gemoeid.

Aanleiding voor de installatie van
de radar is de sterke toename van
het aantal vluchten bij weer met
slecht zicht. Schiphol heeft thans
twee banen waarop landingen uitgevoerd kunnen worden met een
baanzicht van slechts 150 meter. De
toestellen worden op de grond in
principe begeleid door de luchtverkeersleiding van de Rijksluchtvaartdienst, maar het is de verantwoordelijkheid van de luchthaven
zelf om te ervoor te zorgen dat het
grondverkeer
geen
conflicten
maakt met de vliegtuigen. Om dat te
kunnen overzien is een aparte
grondradar noodzakelijk.

NPO-zomerconcert
op 30 juni 1988

De installatie omvat twee antennes, die vanaf de rand van Schiphol
het terrein 'inkijken'. De antennes
staan opgesteld bij de brandweerpost Rijk en bij de diensttunnel
naar Schiphol-Oost en ze zijn respectieveliik 17 en 40 meter hoog. De

ZANDVOORT - Voor het
traditionele zomerconcert van
het Noordhollands Philharmonisch Orkest in Zandvoort
is reeds een datum vastgesteld.
Dit optreden zal plaatsvinden
op donderdag 30 juni.
Het concert wordt als gebruikelijk
gegeven in de Hervormde Kerk en
begint om 20.15 uur. Uitgevoerd
worden werken van Rossini, Beethoven, Lortzing, Johan Strauss Jr.,
Elgar en Von Suppë. De meeste van
deze werken hebben een licht klassiek karakter. Meer gegevens over
het programma alsmede over de
kaartverkoop worden over enige tijd
bekendgemaakt.

• Vanaf 1 april komt clown Flappie dagelijks 'aan de lijn' om de kinderen een
van zijn vele avonturen te vertellen.
Foto: Bram stijnen
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd, dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Revo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
* Aangeboden
aquarium,
glas, ƒ 25, lesgitaar, in goede
staat, ƒ100 Tel 12698

Aangeboden.
CAFE-BEDRIJFSDIPLOMA.
Tel 13579
* Baasje, heel hartelijk gefeliciteerd met je zestiende verjaardag Rakker
* Ben, gefeliciteerd met je
2e plaats" Wil, Enno, Monique en Roland
Bent u een LENTE, ZOMER,
HERFST, WINTER9
Nieuwsgierig?
26 en 27 maart demonstratie
bij ons in de winkel Zie advertentie volgende week

ifiSM

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel. 13529.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplem
Tel 14534
GASTGEZIN GEZOCHT
Alleenstaande moeder, die
weer moet gaan werken zkt
gastgezin voor haar dochter
van bijna 5 jr. Reacties graag
op tel 02507-12278.

Lida Bromet Mode
Haltestraat 18

Broodje Burger
is de enige echte broodjeszaak met witte broodjes,
bruine broodjes
en warme stokbroodies
Naar keuze 35 soorten beleg
Roept u maar1

Broodje Burger
Geopend van 11 00-01.00 uur
Weekend van 11 00-03 00 uur
Dinsdag gesloten
B z a hulp in de huish met
erv, ƒ 15 pu, ook voor uw
grote schoonmaak T 17474
CD TE KOOP, vanaf ƒ 16, ook
klassiek Voor gratis lijst bel.
02503-39425

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 B N Zandvoort
Tel.02507- 12773
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507 17370
* Dame, 65-f, zoekt bndgevnendin Br met opgave van
tel nr o nr 798-75808 bur
v d blad
•*• Enk + Carla jullie hebben
het voor elkaar Dinsdag bestaat De Slop 1 jaar Daarom
komen we op 22 maart een
bakkie doen
* Nog vijf nachtjes slapen
en dan is het tiet veur een
leessie
ENGLISH LESSONS
voor privé, conversatie
en grammatica lessen
Tel 02507-18308

Grote Krocht 19
VRIJDAG EN
ZATERDAG

OPEN HUIS

Grote Krocht 19
VRIJDAG EN
ZATERDAG

OPEN HUIS
Gevr pension of tijdelijke woning voor 4 pers , per 1 april
Br o nr 798-75809 bur blad
H en J, o wat fijn om een
bruidspaar te zijn RIFRA
JEMAR
H en J wachtend op een
feest, zoals nog nooit is geweest LEURO
* Help de Polen. Stuur eens
een 7voedselpakket1 Geen1
adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B V , Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
* J en H , 12'/2 jaar getrouwd en het niet berouwd
Proficiat Wimaki
J en H , 12'/2 jaar, wat een
tijd En nog steeds geen spijt
PAMA
* J en H , nog vele jaren
erbij Aniwy

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

•*• Te koop eiken salontafel
met lichtbruine plavuizen
ƒ50, 2 spiraalbedden ƒ20
p st Tel. 18485
Te koop gestoff of gemeubileerde luxe VAKANTIEFLAT,
2 kamers, keuken, badk , hal,
riante tuin met zonneterras
Prijs nader overeen te komen
Tel 02507-14529
* Te koop gevraagd een kinderfietsmand voor achterop
Tel 19289
*• Te koop kanarie mannen
en poppen + kananekooi Tel
na 18 uur 18803
* Te koop Luxaflex, kleur
wit, lengte 283 cm, hoogte
163 cm Prijs ƒ 150 Tel
19606
* Te koop rest touw, div
diktes en zelfbouw catamaran, lengte 5 mtr, Bonnie II
J Molenaar, Haarlemmerstr
39 Tel 02507-15623
* Te koop smalle luxaflex,
hoog 130 cm, breed 148 cm,
kleur bruin, ƒ25 Tel 18178

Zonnig accent
zonnig geprijsd

Grote Krocht 19
VRIJDAG EN
ZATERDAG

OPEN HUIS
Seizoen 1-1-'88 tot 31-12-'88
TENNISCLUB „UNICIUM"
Nog enkele uren open op
kunststof baan, v a ƒ 120 p u.
per jaar per baan
Inlichtingen mevr Sebregts,
tel 02507-14273.

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr2
Geopend, dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
SLEENAKEN
Een heerlijke paasvakantie in
Sleenaken, er liggen luxe vakantieapp. met alle comfort
Prijs met Pasen: ƒ 395
Inl tel. 04456-522

ph
d
b

Superstunt!
ROSAS/SPANJE,
vertrek
april/mei, zeer luxe appartementen aan zee, incl. 5 * * • * *
bus, bar/video/toilet, 10 dagen v.a. ƒ 199, 17 dagen v.a.
ƒ345. Tel 010-4791905
* 'T weer is koud, maar
warm wordt u in 't Kostverlorenpark. Lees wel eerst het
boekje daarover dat ligt in
Cult. Ct en Gen. O., Zt, ƒ 15.
* Te koop 2-pers. opklapbed, eiken, incl matras,
ƒ 250. Tel 16107.
Te koop aangeb. SLAAPBANK, Vh jr oud, nw.pr
ƒ2100, met lattenbod, rugleuning m hoogte verstelb,
uitgekl, 1 60x200 m, ƒ750
Tel 02507-12182
*• Te koop Atag gasfornuis,
i g st, ƒ 150, luxe keukenbuffet, als nw, ƒ 150. Tel. 0250714529.
* Te koop droogmolen ƒ 50,
gaskachel, rond model, ƒ50
Tel 02507-17405
* Te koop trekhaak voor
Ford, 2x gebruikt, ƒ 125 Tel
15608.
* Tijdens de schooluren met
litaratuur bezig zijn. Iets voor
u' BIJV Berntef, Van Dis, Vonne v d Meer, Mulisch Bel
M Bais: 13873.
* T k 4 st z.g a n. banden,
Goodyear 135-13, passend
op Polo-Derby, Audi 50, Renault 5, ƒ 100 Tel 14242.
-*• T k aangeb. ± 230 stoeptegels, grijs/rood + 2 bielzen,
ƒ100 Tel 18863
* T k. aangeb 2-pers ledikant, 180x200, incl 2 matrassen -t- 2 nachtkastjes, licht
hout, in pr staat, totaal ƒ 175
Na 18 uur. tel 15004
* T k aangeb. Pioneer autocassetterecorder ƒ 150, autoklok ƒ35; zilveren kwartjes
van 1916, cat waarde ƒ50 ƒ100 Tel 16590
* T k aangeb rotan bankstel ƒ 175 + div lampen Tel
19895
* T.k antiek keukenvoorraadkastje, oma's tijd, 12 witte porc. laatjes, originele
staat, ƒ 300 Tel 02507-16720
* T k gevr autostoeltje,
TNO-goedgekeurd
Tel
02507-12695
* T k grenen eethoek ƒ 150
Tel 12245
* T k paltssander dressoir,
200 cm lang, ƒ250 of ruilen
voor mahonie vitrinekast,
±120 cm Tel 02507-15303
* T k Philips
Sunpanel,
wandbevestigmg,
nw prijs
ƒ1195, n u S j r oud ƒ 150 Tel
14242
* T k Samsonite attachécasc. ƒ75; pc^'sch kleedje
ƒ50 Tel 13952
* Tka
parkietenkooi,
compl, ƒ20, t v-kast ƒ125
Tel 18363
* Tka Stabo portofoon
27MC, incl balt, pr ƒ 200, set
Pioneer boxen, 60 w, vr pr
ƒ95 Gevr damesfiets, i g st
Tel 18363

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a / 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b, tel 02507-12070
* Maaike ziet Sarah Van
harte gefeliciteerd, Anneke,
Margo, Joan en Bram
•* Nu het lente wordt, is het
ZONWERING SYSTEMEN
tijd voor gezellige uitstapjes
bij de Ver Vrouwen van Nu
jalouzieen
Word lid of bel met tel nr.
verticale lamellen
rolgordijnen
14462
rolluiken
* Rob en Barrow gefelicibuiten zonwering
teerd met de kampioenVoor info tel 025007-18980
schapspnjs Lotti en Klaus
Voor
al uw behang- en wit•*• Rullen 1 jaargang 1987
Privé tegen 1 jaargang Tip, werk Tel 02507-18980
vakblad recepten Tel 02907Voor trouwfoto's
12141
Foto Boomgaard
Schilderes zoekt met spoed
gemeub woonruimte met
Grote Krocht 26
keuken voor permanent Tel
12911, toestel 762
Tel. 13529

Verenco

JE
l

Voor slechts 250 gulden krijgt de 205 Accent
een extra zonnig accent Voor dit luttele bedrag namelijk
heeft u een kant en klaar zonnedak.
En dan te bedenken dat deze auto al vol aantrekkelijke extra's zit: • een dakspoiler • een zwarte antcnne • brede stootstrips met een rode bies die doorloopt
in de bumpers • in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór

• zeer sportieve wielplaten. Verder kunt u
ondermeer rekenen op: • 'n binnenspiegel met
dag- en nachtstand • neerklapbare achterbank
• voorruit van gelaagd glas • mistachterlamp • inbouwvoondening voor radio • type aanduiding op flanken en
achterzijde • een pittige 1.1 liter motor die heel weinig
verbruikt en bovendien schoon is.

Met andere woorden: bij de 205 Accent ligt het
accent ook op compleetheid. Tot slot moeten we nog kwijt
dat een 205 Accent met zonnig accent 18.750,- kost en
dat ook de 205 Junioren zonnig geprijsd zonnedak heeft
\l Cl III l l U 205 M l l l'RIJ/1 N IN'CI H I W l XC1 \ l l l \ l RINGS

K O S N N F 450,-.wij/ici\ci\ \ooRBiiioiiDiN riuc.ioi 11 ASI , I I A S I N
IK.IN'IIN' \.\\I Hl K K F I 1 J M I'RIJS V \ V \ I r 517,- PI R M \ANO (l XCI H1\V>
OP H \S!S VAN 4H VI \A\DI N' l N 20 OOI) KM I'I R J VAR

'n Sterk nummer.

ZANDVOORT; AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL..- 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Kleurenfoto's
vanaf45cent
""'""""od~l" Sigarenmagazijn
J. Lissenberg
Haltestraat 9

• tri iüir

^ --l
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Kom & Profiteer ervan!

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 51f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

Werkend meisje (Zandvoort)
zoekt ZOMERHUIS of etage
Tel 02507-13240
* Wie heeft per ongeluk op 1
maart jl. mijn fiets meegenomen, tussen 8-9 uur bij de
Pnnsesseschool Tel. 13847,
de Kuyperstr. 10.
WONINGRUIL. Aangeb gr. 5kam.hoekhuis -t- 2 gr. zolder
kam , c v , tuin met schuur
etc , l huisk , 8 65 m, huur
ƒ620. Gevr m Z'voort min.
3-kam won , geen Nw-Noord
Tel 023-330085, voor 12 uur.
WONINGRUIL AANGEB: 4kamer maisonette m Diemen.
GEVRAAGD, eengezinswon,
of flat met lift m Zandvoort.
Tel. 020-907294.
WONINGRUIL, Haarlem-Zuid/
West eengezinswoning met
2-slaapk., voor- en achtertuin
Gevr. in Zandvoort, benedenof bovenwonmg. Tel 023327605

Hotel
de „Meeuw"
vraagt voor het
seizoen een

KAMERMEISJE

vrouwelijke
hulp

vanaf 25 jaar.

't staat in
de krant
iedere week
weer

Tel. 19632

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

320-320-05
3 supershots p.d. 50 et pm

Voorbeeld:
Te k oo p b r u idS ia P0 n , mt
*
sa 1 ont a f e 1 ; 1 euke
3 8 ; mo d
r i e t en s t o e 1 . Te 1 UZ 0 - 11 1 .
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

KUNSTSTOFRAMEN
deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien

Zandvoorts Nieuwsblad

Showroom:
R. Visserstraat 47 A
Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

30

TEL. 023-379661
zend onderstaande bon ingevuld naar
POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLEM

Dream Line

06-

ICRO

PEDICUBE

Bloemenhuis, Nieuw-Noord
Narcissen, 1 bos ƒ 1,75
twee bossen ƒ 2,75
Wij bezorgen altijd gratis
Tel 15025
Wegens omstandigh te koop
FORD TAUNUS 1600 GL automaat, bouwj 5-9-'80, APK,
knkhaak + radio/cassette,
kleur blauw, vr pr ƒ 4550 Tel
17538

Pour Toi

GRATIS

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

W. Bluys

320.322.30

5 REGELS

't staat in
de krant

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gediplomeerde

06-

Hotel Astoria
Tel. 02507-14550

Tijden bespreekbaar.
Tel. 12173, Hogeweg 50.

^^•^MM

ZOEMRHUIS TE HUUR
Tel. 13987
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandelmg

Gevraagd voor direkt

'

Stuur mij vrijblijvende informatie:

Naam:
Adres:

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

'

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

Naam: ...
Of afgeven bij:

Adres: .. .

Postcode:

Plaats:
Telefoon:

Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

S
v
d

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 17 MAART 1988

Kater Garfield is Best European Cat
ZANDVOORT - De Zandvoortse Garfield heeft begin
deze maand al weer een grote
titel behaald. Tijdens een grote
internationale kattenshow, op
zondag 6 maart in Freiburg,
sleepte de kater voor de tweede
keer de bokaal 'International
Trophy Best European Cat' in
de wacht. Een bijzondere prestatie, uiteraard te danken aan
de goede verzorging van bazin
Joke Molenaar.

De eerste keer werd deze titel vorig
jaar in Frankfurt behaald. Dit jaar
was het zover in het Westduitse
Freiburg, waarmee een bijzondere
prestatie werd geleverd, omdat het
nog nooit eerder is voorgekomen,
dat een kat deze titel twee maal in de

wacht sleepte. Door deze herverkiezing kreeg Garfield van de aanwezïge Amerikaanse keurmeesters tevens de 'International Division
Award Partner' toegewezen. Deze
'award' bestaat uit een zilveren
schaal op een sokkel, voorzien van
een zilveren inscriptie. Verder kon
Joke Molenaar nog een aantal bekers in ontvangst nemen, voorzien
van teksten als 'Best in show American Ring '88', 'Best Longhair Cat
AU Breed', 'Best Cat All Breed General' en 'Best of Best American Ring
'88'. Garfield zal even als vorig jaar
weer opgenomen worden in het
'A.C.F.A.'-jaarboek.
Aan de reeks prijzen die binnenstroomt zal voorlopig nog wel geen
einde gekomen zijn, want mevrouw
Molenaar en Garfield al weer uitgenodigd voor volgende shows

FOTO BAKELS
PAKT UIT!

WEEKMEDIA geeft u meer!
AANSTAANDE BRUIDSPAREN

Esther in de bloemetjes gezet
ZANDVOORT - Esther Koper kreeg een dezer dagen door TZB-softbal
penningmeester Franke een grote taart en een bos bloemen aangeboden. Zij
had zich namelijk aangemeld als honderdste lid van de softbal-afdellng van
deze vereniging. Reden dus voor een feestje bij TZB. Commentaar van
broertje Alex: "Als ik later groter gegroeid ben, ga ik ook softballen".
Foto BramStijnen

Afbraak landjes
binnencircuit
is begonnen
ZANDVOORT - De dienst Publieke Werken is deze week begonnen met de afbraak van opstallen op het binnenterrein
van het circuit. Een aantal
daarvan moet verdwijnen ten
behoeve van de verlegging van
het circuit.
Voor zover bekend hebben de ge-

bruikers een aanzegging tot ontruiming toegestuurd gekregen. Sommige tuinders zijn echter niet bekend
bij de gemeente, maar ook zij zullen
het veld moeten ruimen. De dienst
PW gaat ervan uit dat ook zij inmiddels hiervan op de hoogte zijn.
De afbraak zal rustig aan beginnen, want men wil de tuinders wel de
gelegenheid geven hun materialen te
verwijderen. Zo zullen ook degenen
die dieren op hun landje hielden,
deze zelf elders onder moeten brengen. Vervolgens gaat de buldozer
over de schuurtjes en andere bouwsels, waarna de grond enigszins
wordt geëffend.

Voor u ruim HONDERD GULDEN aan geschenken!
De Felicitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te bieden.
Bovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwelijksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
vóór uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

KODAK Select papier,

Naam bruidegom:
Adres:
.-.
Postcode:
Telefoon:
Huwelijksdatum:

Tevens voor al uw speciale opdrachten o.a. vergrotingen,

posters, reprodukties van oude foto's, prentbriefkaarten etc.
Foto van foto, negatieven van foto's enz.

Natuurlijk door uw officiële
Zandvoortse Kodak Select dealer

Plaats:

Kerkstraat 31, Zandvoort.
Bij ƒ 100,- aan kassabonnen ƒ3,- terug.

Plaats:

(geldt niet voor geneesmiddelen)

WEEKMEDIA geeff u meer!
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Uw foto's wilt u zo snel mogelijk afgedrukt
hebben. Daarom drukken wij uw foto's zelf af. Met
het Kodak Express systeem.
Zo heeft u uw foto's in recordtijd in handen.
Met Kodak achter ons, leveren wij u een kwaliteitsafdruk. En dat is niet alles. U krijgt niet alleen topkwaliteit in fotowerk geleverd, u krijgt tevens spaarpunten.
Bij elke film die wij voor u ontwikkelen en afdrukken, ontvangt u 1 stempel, ook bij aankoop van
een nieuwe Kodacolor Gold film (24 of 36 opn.)

In 'n uur uw kleurenfilms ontwikkeld en afgedrukt
FOTO FOCUS 1 uur service betekent service en kwaliteit
* Wij ontwikkelen en drukken alle filmmerken af
* elk negatief wordt apart gecontroleerd
* mislukte foto's worden niet berekend
* uw films blijven binnen onze zaak en kunnen niet zoek raken
* wij werken met Kodakpapier
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T/m 31 maart kunt u nog gebruik maken van onze openingsaktie.

VIJF GULDEN KORTING
op ontwikkelen en afdrukken bij inlevering van een volle
kleurenfilm. (24 of 36 opnames)
•' .,

-

'

'•

' ' N

Kodak Express
Quality control service JL

FOTO FOCUS

1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort

in
f f

HET SNELLE FOTOSYSTEEM MET DE SNELSTE SPAARACTIE.

CH

0,69

op budget papier

De Gaper Drugstore
Bakels B.V.

HALTESTRAAT 37

EN
JOO

12 opn.

Foto afdrukken

Graag ontvang ik tijdig vóór mijn huwelijksdag bezoek van een
hostess van de Felicitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

2,50

betaalt u voor uw volgende
kleurenfilm slechts

Bon voor onze lezers

FOCUS
service

1

Als u bij ons uw fotorolletje laat ontwikkelen en afdrukken op

gftaaCjS
e. IR& iv

n
355*
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht

i:

Boekhandel

stomerij

Aiea

DE KROCHT

Vrijdag en zaterdag a.s. is het
bij Viva extra gezellig!!!

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER

Grote Krocht 17, Zandvoort

Het Boekenweek-geschenk

van

J. M. A. Biesheuvel

Op deze dagen hebben wij ons traditionele

„Een overtollig mens"

OPEN HUIS

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT

Gratis bij aankoop van
ƒ 19,50 aan boeken.

U bent van harte welkom om vrijblijvend
kennis te maken met onze

24 UUR SERVICE
Tel. 02507-12574

Tijdens de Boekenweek van 16 t/m 26 maart
(zolang de voorraad strekt)

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

VOORJAARSKOLLEKTIE 1988
Voor iedere klant is er
natuurlijk een leuke
verrassing.

l WOENSDAG
23 maarf

mei 'n

Grote Krocht 19,
ZANDVOORT

Groente en fruit
Grote Krocht 25

1

5 voor

|

5 voor
Heerlijk zoet

KERRY SALADE
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Lid NVM.

AART VEER
DE EERSTE DE BESTE
ONDERNEMERSBOKAAL

LANDELIJK ERKEND

BLOEM- en GROENTEZADEN
TIMMERBEDRIJF

Bijverdienste
Gevr. vanaf
2 april a.s.

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas. Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave.

taxichauffeur
voor de
zaterdagvond.
Taxi Centrale
Zandvoort
Grote Krocht 18,
tel. 12600.

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:

Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

offerte.

1987

VAN MAAS

Deskundig advies.

Vraag vrijblijvend

(div. maten)

.

met ANANAS half pond
|ƒ
Gratis groenten- en fruitkalender van T.V. -programma
Culinair Kokkerellen.

BEKROOND MET DE

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (20 mogelijk binnen 24 uur).

JIFFY-POTS

ZAAIGROND - BEMESTING
2,75

NAVELS 10 voor
Uit onze heerlijke keuken

H. W. COSTER BV

BLOEIENDE VIOLEN
KWEEKKASJES voor de vensterbank

RIJPE AVOCADO'S

Leverancier alle ziekenfondsen

SCHILDERWERK

Voor alle alleenstaanden en mensen met een baaidag, iedere dag een
andere
DAGHAP a ƒ 10,Probeer het eens!!
Onze specialiteit:
SPIESEN

DINSDAG GESLOTEN

GROTE GRAPEFRUITS

Grote Krocht 20a, Zandvoort.
Tel. 14395.

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

PETIT RESTAURANT

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

WEEKEND RECLAME

Uw ogen zijn goud waard. Een gouden ontspiegelmg van uw brilleglazen
maakt uw ogen sprekender en het glas
onopvallender. De goudcoatmg van Hoya:
de fraaie, cosmetische ontspiegelmg van
ieder brilleglas. Gun uw ogen goud en gun uw
omgeving een helderder blik op uw ogen. Met de
Hoya goudcoating (die u geen goud kost!). Alléén bij
uw vakopticien:
SLINGER OPTIEK
gedipt opticiens - optometrist O V Kwaliteit van
kontaktlensspecialist A N V C

GAS-

telef. 12323

Kwekerij P. van KLEEFF'

\

FA. GANSNER & CO.

Curiestr. 10

Dan zijn wij ^eer kontent en voor
elke klant is er één present.

Uw ogen verdienen
goud!

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

APKKeupstation

gaan wi| weer open
en hopen dat u weer
bij ons binnen komt
lopen.

s?

HOYA

RINKO

023-255021

(C. Koper)
02507-1 8225

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a,

Tel. 15186

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

Te huur:

Deze week

2 gestoft,
kamers

een heerlijk

PAASSLOFJE

incl. keuken, gebruik
van d + t,
ƒ 675,- all in.
Tel. 02507-13050.

voor
Voor permanent:
Begin april komt vrij:

BEL:

1-PERSOONS

020-562.2762

met eigen keukenblok.
Gebruik toilet-douche
ƒ500,- p.m. inkl.
1 maand borg vereist.
Tel. 12259 of 15620.

APP.

Er is een ruime sortering
Paaseieren

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28
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ADVERTENTIE

'iet laatste woord is nu aan de gemeenteraad

gunstigers VW Zandvoort schoorvoetend
ecoord met toetreding tot de Regionale VW
ZANDVOORT - De Stichng VW Zandvoort kan
oogstwaarschijnlijk geliquieerd worden, wat nodig is
oor de overstap naar de ReLonale WV. In ieder geval
ingen de twintig begunstiers die vorige week woensdag

Tweede 'Brokx'
voor Zandvoort

in het Boekaniersnest bijeen
waren, accoord met dit voorstel van voorzitter Fred Paap,
zij het schoorvoetend. De uiteindelijke beslissing ligt nu in
feite bij de gemeenteraad, die
nog accoord moet gaan met
uittreding uit de oude 'Streek
VW in oprichting'. De feitelijke toetreding tot de nieuwe
Regionale VW kan dan in
principe op l april 1988 rond
zijn.

Op de vergadering was 'zwaar geschut' aanwezig in de vorm van diverse figuren uit het regionale, provinciale en landelijke VW-wezen.
Allen pleitten voor een regionale
VW, evenals wethouder Aukema,
die de gemeente vertegenwoordigde.
Van de driehonderd begunstigers
waren er slechts twintig aanwezig.
Enkele van deze ondernemers gaven
tegengas, omdat er een 'gigantische
onduidelijkheid' was over de ontwikkelingen rond de VW. Daarnaast was het volgens hen ook niet
'Krijgt Zandvoort een tweede
duidelijk geweest, dat er over de li'Brokx', zal men zich in het ^ quidatie van de plaatselijke WV
Raadhuis wel afvragen, al wordt ,-i zou worden beslist. Volgens voorziter openlijk met geen woord over f < ter Paap kon dit echter wel uit de
gesproken. De fractievoorzit- i> convocatie opgemaakt worden,
ters hadden zich zo mooi una- '; maar hij bood excuses aan, voor zoniem uitgesproken voor één > ver deze niet duidelijk genoeg was
zelfde kandidaat, maar deze
geweest. Uiteindelijk stemde niesaamhorigheid lijkt nu ge- ' mand tegen de liquidatie.
dwarsboomd te worden door •
Een en ander wordt voornamelijk
Den Haag.
geregeld door het driemanschap,
dat sinds het opstappen van een
Dit is niet ongebruikelijk in
groot deel van het VW-stichtingsNederland, zoals blijkt uit de bebestuur, op 18 februari, de lopende
noemingen onlangs van Van Kezaken afhandelt. Het College van
menade in Eindhoven, en
Burgemeester en Wethouders heeft
Brokx in Tilburg. Dit deed laatdit gedelegeerd naar dit driemanste maanden weer de discussies
schap, dat bestaat uit leden van het
hoog oplopen, over de vraag of
oude bestuur: Fred Paap, Cees Leek
burgemeesters wel "benoemd'
en Hanny Bruntink. Zij voeren bemoeten worden of juist beter
sprekingen met de Regionale WV
'gekozen'. Voor de gemeente
en doen voorbereidend werk voor de
Zandvoort blijft het echter afoverstap. Want de kar moet verder
wachten, en een eventuele voorgetrokken v/orden, aldus Paap. Alle
spelling 'koffiedik kijken'. Al begastsprekers waren ervan overvinden zich wel enige namen in
tuigd, dal er een regionale WV
dit 'koffiedik', zoals de burgemoet worden gevormd. De lokale
meester van het Groningse
WV komt er niet op eigen houtje,
Leens, M.R. van der Heyden, of
aldus Jan Entius, lid van de provinde heer Bosman, de zoon van de
ciale WV. Versnippering van het
voormalige gemeentesecretaris.
promotiewerk en de daarmee sa-

ZANDVOORT - De nieuwe burgemeester is nog
steeds niet bekend. Officieel heet het, dat de beslissing om onbekende redenen is uitgesteld. In de
wandelgangen wordt echter verteld, dat 'Den Haag'
een eigen kandidaat naar
voren wil schuiven.

menhangende
concurrentiestrijd
tussen lokale VW's is verspilde
energie, zo verklaarde Frans Jansen, adjunct-directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme.
Dré Kraak van de WV Haarlem, op
dit moment voorzitter van de Regionale WV, wees bovendien nog eens
op allerlei praktische voordelen van
een regionale organisatie.
Behalve dat de gemeenteraad nog
haar fiat moet geven, lijkt niets het
samengaan meer in de weg te staan,
want ook alle financiële hobbels lijken gladgestreken. Vooral doordat
de gemeente de wachtgeldrekening
van de oud-directeur voor haar rekening neemt. Dit laatste heeft bij
sommige begunstigers nogal wat
wrevel opgewekt, vooral omdat het
oude stichtingsbestuur zélf een oplossing voor deze kostenpost moest
vinden. Wrevel dus, omdat de houding van het college ten aanzien van
dit punt is veranderd, waarmee wél

tegemoet werd gekomen aan de
wensen van de Regionale VW.
De begroting van de Regionale
VW toont een bedrag van 1,4 miljoen gulden, aldus Kraak, waarvan
ruim ƒ380.000,- bestemd is voor promotie. De gemeente Zandvoort levert een bijdrage van ƒ193.500,- en
staat garant voor het huidige tekort
van ƒ39.000,-. De bijdragen verschillen per gemeente. Zo betaalt bijvoorbeeld Haarlem ongeveer zeven ton
aan de Regionale WV. Voor de inspraak heeft dit echter geen gevolgen. Het bestuur gaat uit zeventien
personen bestaan, waarvan negen
uit het bedrijfsleven, wat een waarborg moet zijn voor de behartiging
van de algemene belangen. Zij zullen worden gekozen op grond van
hun kwaliteiten, in principe onafhankelijk van de gemeente waar zij
gevestigd zijn. Dit om plaatsgebondenheid en 'lokale competitie' te
voorkomen, aldus Kraak. Maar vol-

Prille lente geeft goed

gens hem zal in de praktijk onder
deze bestuursleden zeker elke gemeente vertegenwoordigd zijn. De
plaatselijke bedrijven kunnen daarnaast eventueel een lokale commissie vormen, welke voorstellen kan
doen naar het bestuur.
Daarnaast zijn er zes plaatsen
voor een vertegenwoordiger uit elke
gemeente, één plaats voor een vertegenwoordiger van de Kamer van
Koophandel, plus een zetel voor een
onafhankelijke
voorzitter. Het
'rompbestuur' is nog niet ingevuld,
in afwachting van de toetreding
van Zandvoort. Deelname van de
badplaats is ook medebepalend voor
de profielschets voor de directeur,
zodat ook hiermee is gewacht. Hierbij zal trouwens meer gewicht worden gelegd op de promotionele kwaliteiten, dan op de administratieve,
zoals voorheen het geval was.

'DEZE
WEEK
• Toneelvereniging Wim
Hildering gaf afgelopen
weekend een vermakelijke
voorstelling met 'Drie is teveel'.
Pag. 3

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel. (020) 223596

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij
houdt aanstaande zaterdag, 26 maart, weer
een oefening. Hiervoor vertrekt
men om 09.00 uur vanaf het boothuis.

• Een commissie bereidt
een groot feest voor rond
jubileum en afscheid van
pastoor Kaandorp. Pag. 3
• Hockeyclub ZHC kon dit
weekend alvast drie meisjesteams feliciteren met
hun kampioenschap.Pag. 5
• Bakker Maarten Keur
kreeg vrijdag van loco-burgemeester Aukema een
koninklijke onderscheiding
opgespeld.
Pag. 7

Opbrengst oud papier door
gemeente-subsidie minder
voorteken afhankelijk van marktprijs

ZANDVOORT - Met ingang van dit jaar kunnen in Zandvoort gevestigde scholen, instellingen met een sociaal of cultureel doel en sportverenigingen een garantiesubsidie krijgen
voor ingezameld oud papier. Instellingen die voor deze subsidieregeling in aanmerking wensen te komen, dienen zich vóór l
april schriftelijk aan te melden bij de gemeente.

De garantie-subsidieregeling is tot de afdeling Onderwijs Persoingesteld op verzoek van de Sport- neels- en Welzijnszaken.
raad Zandvoort, omdat het ophalen
De subsidie werkt wellicht ook in
van oud papier door daling van de
marktprijs financieel nauwelijks het voordeel van de gemeente zelf.
gemeentebestuur verwacht nanog iets opbracht. De gemeente Het
dat hierdoor het papieraanheeft daarop een verordening vast- melijk
in het huishoudelijk afval afgesteld, op grond waarvan men de deel
neemt. Dit komt vooral nu goed uit,
regeling kan hanteren, en wel op omdat
de verwerkingskosten van dit
"twee manieren. Er bestaan namelijk afval
door
de strenger geworden mieen Garantiesubsidie en een Bonus- lieu-eisen sterk
zullen stijgen.
subsidie.
De Garantiesubsidie heeft als
doel, om bij daling van de oud-papierprijs tot onder het minimum
van vijf cent per kilogram, het bedrag dat de instellingen van de handelaar ontvangen, aan te vullen. De
aanvulling hangt echter af van de
marktprijs en bedraagt maximaal
twee cent per kilo.

ZANDVOORT - De Zandvoortse VW heeft in samenwerking met de N.Z.H, busmaatschappij en het Frans
Hals-museum een zogenaamde attractiekaart ontworpen,
waarmee de Zandvoortse badgasten vanaf deze week in de
omgeving 'cultuur kunnen
gaan proeven'. De mogelijkheid is geschapen in het kader
van de actie Nederland Museumland.

men op de schilderijen, over de tulpen-rage in de zeventiende eeuw en
andere wetenswaardigheden op dit
gebied. De introductie van de Museum-attractiekaart, gisteren, 23
maart, in het Frans Hals Museum,
viel samen met de start van de bollenroute, plus de presentatie van de
Haarlemse Bloemenmeisjes. Een
feestelijk begin dus van het toeristisch seizoen, waarbij de Zandvoortse VW, de Keukenhof, de N.Z.H, en
het Frans Hals Museum laten zien
wat men met samenwerking kan bereiken.

Onder het motto 'Met de Schuttersbus naar de Schutterstukken'
zal de kaart vanaf eind maart tot
het eind van het toeristisch seizoen
voor ƒ 10,- te koop zijn bij de VW, bij
diverse hotels en het Zandvoortse
postkantoor. In een aantrekkelijke
folder, eveneens op deze verkooppunten verkrijgbaar, staat duidelijk
aangegeven waarop de attractiekaart recht geeft en welke andere
toeristische mogelijkheden Haarlem en omgeving te bieden hebben.
Naast de grote Schutterstentoonstelling, die in mei op het jubileumprogramma van het Frans Hals
staat, start het museum dit seizoen
met een leuke voorjaarsattractie,
waarmee verband wordt gelegd met
de bollentijd. Zoals bekend trekt de
periode waarin de bollen in bloei
staan, al vele jaren honderd-duizenden toeristen naar deze regio. Het
Frans Hals museum springt daarop
in met een zogenaamde 'bollenroute'. Hiermee kan het publiek een
wandeling maken langs schilderijen
en andere kunstvoorwerpen, waarop bolbloemen te zien zijn. Tegelijkertrjd kan men de binnentuin van
het museum bezichtigen, die voor
deze gelegenheid rijkelijk in de bloemetjes wordt gezet.
Daarnaast geeft een begeleidende
tekst in vijf talen de nodige informatie over de betekenis van bloe-

Linda Koper wacht een spannend jaartje Verenigde Staten

ZANDVOORT - De lente is afgelopen zondag wat aarzelend maar toch zeker op gang gekomen.
Deze eerste dag van het nieuwe seizoen bracht duizenden bezoekers naar Zandvoort en de
terrasjes raakten weer aardig vol.
Op aan- en afvoerwegen was duidelijk te merken dat
de reconstructie van de noord-boulevard nog in volle
gang is. De doorstroming werd daardoor bemoeilijkt,
wat aanleiding gaf tot flinke files. Wie dus voor een
frisse neus en een beetje zonneschijn met de auto naar
het strand kwam, moest er wel wat voor over hebben,
sommigen zelfs wel een uur vertraging. Uiteraard leidde ook het tijdelijk ontbreken van parkeerruimte op de

Voor de bezoekers met een auto dus wat lastige
uurtjes, maar voor de middenstanders een aardig begin
van dit nieuwe seizoen. Want de terrasjes zaten zondagmiddag behoorlijk vol, op het strand en in het dorp.
Wellicht een goed voorteken voor de komende zomer?
noord-boulevard tot lange zoekpartijen voor een
plaatsje.

Amerikanen zijn anders dan in 'Dallas'

De reis, het verblijf en alles wat ouders, betalen 'de volle mep', de
op de üag van vertrek. Voorlopig is
het nog niet zo ver. Eerst staat de daarmee samenhangt, wordt geor- minder draagkrachtigen minder; zo
zeventien-jarige leerlinge van het ganiseerd en begeleid door AFS. Dit krijgt iedereen een kans.
Linda heeft ook een beurs gekreCoornhert Lyceum nog het eindex- is een internationale organisatie die
damen Havo te wachten. Haar kan- zich bezighoudt met 'interculturele gen en daar is ze erg blij mee. Een
sen zien er goed uit, maar ook een jongeren-uitwisseling'. AFS biedt lang gekoesterde droom wordt nu
onvoldoende resultaat zal haar er jonge mensen een kans, kennis te waarheid. Amerika, zegt ze, heeft
niet van weerhouden in juli naar maken met andere landen, mensen ' haar op een of andere manier altijd
Amerika af te reizen. "Je moet tus- en culturen. Omgekeerd wordt de al aangetrokken. Aan de ene kant
sen de zestien en achttien jaar oud 'nieuwe omgeving' geconfronteerd heeft ze geen vast beeld of idee wat
zijn en als ik het nu een jaar uit zou met de ideeën en gewoonten van de haar te wachten staat, aan de andestellen om mijn examen over te 'bezoeker'. Het bevorderen van het re kant houdt ze er toch ook wel
doen, ben ik intussen negentien en begrip voor andere culturen is een bepaalde 'vooroordelen' op na en is
dus te oud". Linda blijkt goed op de belangrijke - zo niet de belangrijkste zij benieuwd hoe de werkelijkheid
hoogte te zijn van alle voorwaarden - doelstelling van deze non-prof it or- eruit ziet.
die vastzitten aan een jaar studeren ganisatie, die naast een kleine pro"Ik denk dat de verschillen tussen
"Liever nog vandaag dan mor- in het buitenland. Dat moet ook wel, fessionele kantoorstaf verder geheel rijk
en arm daar veel groter zijn dan
gen", zegt Linda, waarmee zij doelt want er komt nogal wat bij kijken. op vrijwilligers draait.
hier en dat de mensen er niet allemaal zo uit zullen zien als in 'Dallas'
Karakter
en dat soort films', zegt ze lachend.
De selectie van deelnemers en Linda volgt de politiek nauwgezet,
gastgezinnen liegt er niet om, daar ze verheugt zich er nu al op, straks
kan Linda over meepraten. Haar het 'verkiezingsgeweld' van nabij
Amerikaanse gastgezin weet echter mee te maken.
wel 'wat men voor vlees in de kuip
heeft' met Linda, want over de ver- High-school
velende
karaktereigenschappen
Ze hoopt op een gezellig en goed
van het gezinslid in spe wordt men
net zo goed ingelicht als over de leu- gastgezin en een leuke omgeving.
ke kanten. "Jammer genoeg kan ik Niet te ver van de stad, een prettig
nog niet zeggen waar ik terecht klimaat en een grote High-school.
kom, ik kan elk moment bericht Ze komt in het laatste jaar van de
krijgen. Zodra ik het weet ga ik ze High-school terecht, waar ze een
drietal verplichte vakken heeft,
meteen schrijven".
Amerikaanse geschiedenis, Engels
Met een jaar verblijf in het bui- en staatsinrichting. Daarnaast kan
HW
LW HW
LW
Datum
tenland zijn behoorlijk hoge kosten ze nog vijf of zes vakken kiezen.
07.25 03.07 20.00 15.27
24 mrt
Maar het komende schooljaar zal
gemoeid, maar bij nadere beschou08.16 03.44 20'.56 15.58
25 mrt
wing minder hoog dan je op het eer- niet een jaar van alleen maar stude26 mrt
09.35 04.24 22.48 16.58
ste gezicht zou denken. Immers, van ren worden. Het contact met andere
11.24 05.26
-.-- 18.56
27 mrt
het bedrag van ongeveer tiendui- mensen van haar leeftijd, hun idee00.21 07.20 12.44 20.28
28 mrt
zend gulden moeten de reis, school- en en gewoonten leren kennen, dat
29 mrt
01.17 08.56 13.36 21.29
geld, schoolboeken, vervoer, verze- is het waar het Linda méér om gaat.
02.02 09.55 14.15 22.16
30 mrt
keringen en zakgeld bekostigd wor- Het is natuurlijk een pré als ze
31 mrt
02.38 10.38 14.47 22.57
den. Een dergelijk bedrag is niet straks - weer terug in Nederland 03.08 11.07 15.16 23.29
1 apr
voor iedereen haalbaar. Daarom vloeiend Engels spreekt, maar daar
Maanstanden:
wordt de kans geboden een financië- is het haar niet om te doen. Hoe ae
Vrijdag 25 mrt. EK 05.41 uur
le bijdrage - een soort beurs - aan te over een jaar zal zijn? Linda weet
Doodtij 26 mrt. 22.48 NAP+30cm
vragen. Hierbij wordt gekeken naar het niet. In ieder geval een hele er• Linda Koper verruilt binnenkort Zandvoort voor een jaartje Verenigde
het inkomen van de ouders. 'Rijke- varing rijker.
Zaterdag 2 apr. Vtvl 10.21 uur
MIEKE BEINBERGEN
lui's-kinderen', of liever gezegd hun
Springtij 4 apr. 16.48 u. NAP+106cm
Staten.

Waterstanden

'nsuède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy

Zie ook pagina 7

Cultuur proeven met schuttersbus

ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortse Linda Koper kan
de tijd niet snel genoeg gaan.
Ze staat te popelen van ongeduld bij het vooruitzicht dat
het eind juli eindelijk zo ver is.
Dan begint haar reis naar
Amerika, voor een verblijf van
een jaar. Waar en bij wie ze
deze periode door zal brengen,
is nu nog even onzeker, maar
dat maakt het des te spannender.

Oplage: 4.500

De Bonussubsidie is twee cent per
kilo oud papier maar wordt pas toegekend als er meer dan een bepaald
minimumgewicht is ingezameld,
namelijk meer dan veertig kilo per
leerling of lid van de instelling of
vereniging. Voor instellingen zonder leden (of leerlingen) is het minimum gewicht vastgesteld op 10.000
kilo. Voor meer inlichtingen over de •
subsidieregelingen kan zich wenden (

ENORME UITVERKOOP!

van alle lederen jassen,
jacks en Lammy coats
NU 2 HALEN

1 BETALEN
Suède rokken vanaf ƒ 89,-

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850

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

Nieuwsblad
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3,95* O kwartaal ƒ 12,90 O halfjaar ƒ 23,70
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

WK

O jaar ƒ 43,75

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 24 MAART 1988

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

FAMILIEBERICHTEN

Heden is mijn lieve vrouw, onze moeder en oma
Frederika Machteld
Roetemeijer-Creemer
na vele jaren van teruggang in gezondheid, overleden
Dit voor ons zo grote verlies geeft diepe smart,
maar ook innerlijke rust en vrede bij haar heengaan naar hem onze Heer die op haar wacht
F A H Roetemeijer

Kroon Mode
Haltestraat 55
stretch pantalons
met elastieke
band.
In 7 kleuren.
Maat

tel. 02507 - 1 53 51

40 t/m
48
p. stuk

DAG EN NACHT VERZORGING

59;

DE HAKTENJAGERS
VHN DEZE WEEK
Katoenen badhanddoeken,
50x100 cm m diverse
kleurstellmgen 975 NU

F A Ordelman-Roetemeijer
W J M Ordelman
Mare
Connne

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

21 maart 1988
Huis in het Kostverloren, kamer 019
Burg Nawijnlaan l,
2042 PM Zandvoort
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Huis in het Kostverloren
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 25 maart
om 1400 uur op de algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort
Vertrek van het Huis in het Kostverloren om

DA.G en NAQHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

13 40 uur
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
het Huis m het Kostverloren

*
*

Op zaterdag 26 maart zijn

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-»inschrijvingen
>Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Kees en Nelly Paap-Weber
35 jaar getrouwd

-k
-K

Van harte gefeliciteerd
Linda

Woensdag 23 maart zijn wij
Anthon Roseboom

en
Renée Truder
getrouwd
Boulevard Barnaart 14

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERAL OOK BIJ ONS
MAAR ZO N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd m
bruiloften, partijen
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV arrangement voor
Bistro
80 personen, 3 gangen
Restaurant - Partycentrum
menu, onbeperkt dnn
ken, muziek en dansen
vanaf p p ƒ 39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
1 el. 02507-17244

vraagt

NET MEISJE
v d zaterdag en zondag evt ook als
vakantiehulp Leeftijd v a 16 jr

•

Firma
rCombï"

KOZIJNEN

iïi

voor al uw timmerwerkzaamneden.
Tevens
keukenleverancier.
Pn/sopaove geheel
vrijblijvend

Tel. 02507-12542.

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies

off FORD

Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

verkoop-service

Nieuw in Haarlem

.02507-61400

Elke zaterdag m maart'
DC.ZI zaterdag 20 00 03 00 uur live m de benedenzaal
dansorkest

JUPITER
Bovenzail DJ mtt disco en Zuidamenkaans
Zondag l r> 00-23 00 uur matinee diner jansant
(liLLrhjk 3 gangt-n mtnu

17,50 p.p.

Wijziging ophalen huisvuil
Op Goede Vrijdag 1 apnl en Eerste Paasdag 4 april wordt geen huisvuil
opgehaald

inc.1 tntrti)
Corr kleding V a 25 jaar

Huisvuil van de vnjdagwijk wordt op donderdagochtend 31 maart opgehaald
en huisvuil van de maandagwijk wordt op dinsdag 5 april opgehaald

DE MANEGE ZANDVOORT
Tel 02507-16023

29B88
30B88
31B88
32B88
33B88
34B88
35B88

Zandvoorts Nieuwsblad
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Kerkstraat 12 Zandvoort

Sig. mag.

Drog. Bakels,

Kerkplein 3 Zandvoort

Sig. mag.
Gr Krocht 17 Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking leien
pannen zink en platte
daken
Tevens rep van dak en
zmkwerk ook timmer en

Ü_
Ongevormde panties voor de
grote maten, 20 denier
Mt 44/46 en 46/50 160
V
Nu T. voor 10.Effen gekleurde katoenen
lakens, strijk en krimpvnj l en
2 persoons of extra breed
Lakens 23 75 t/m 39 75 Hoes
lakens 2175 t/m AI 75 Pak met
2 bijpassende slopen 14 75
V
Nu met 15% korting

l

Zandvoort

24 maart 1988

Geplastificeerd droogrek
in wit, zwart of kobaltblauw 6 75

*_

Bestek met zwart kunststof
heft Mes 2 50, vork of lepel 2 25
Nu 2 stuks 75 c goedkoper

Wissellijsten met messing
of vernikkelde lijst

9.75

13x18 cm

12.75

PVC douchegordijn.
180x200 cm 14 75 Nu 12.75
Met dessin 120 x 200 cm 10 75

Nu 8.75 en 12 75 Nu 10.75
180x200 cm 17 7 5 Nu

Gedessmeerd behang. Rol van
9 m, 53 cm breed 7 75 en 9 75

per rol
^_

Katoenen damesslips en
directoires. Mt 38 50
Vanaf 4 75
ff.
Nu 75 c goedkoper

14.75

18 75 Nu 15.75

Nu met 10% korting

'Schaaknovelle' van Stefan
Zweig, vertaald door Ernst van
Altena 6 75

*

Nu 4.75

Ruitewisserbladen. Voor
praktisch elk type auto

Reisgidsen voor prijsbewuste
vakanties O a Griekse eilanden,
Bretagne en de Eifel 9 75

18 75 t/m 23 75

^

Nu 8.50

Nu 3.- goedkoper
Aanbiedingen geldig t/m 26 maart 1988

Metalen prullenbak m
zwart of wit 17 75

Nu 14.15

Nu 10.75

Nu 5.75 10x15 cm

Uni 120 x 200 cm 8 75 Nu 7.75

V_

*

1275
ff

Mondgeblazen cylinderglazen met dikke bodem Borrel
3 75, sherry 4 50, wijn 5 25,
long drink of whisky 6 25
V
Nu 75 c goedkoper

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld

kunt u bij Baron al 'n auto huren v a
33,50 p d ex btw
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
-te Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week

BARON AUTOVERHUUR BV

Schoonmaakbedrijf

„CLEANO"
Voor objecten in Zandvoort zoekt
voor direct een

schoonmaakhulp

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

op part-time basis.
Uren m overleg.
TEL.

14525-17368.

Tel. 02507-18686.

Aangevraagde bouwvergunningen
Tjerk Hiddesstraat Saerfafscheiding
Koninginneweg 20 wijziging achtergevel
Helmersstraat 22
uitbreiding woning
Kerkplein 6
erfafscheiding
Parnassialaan 12
aanbouw en dakkapel
Boul Paulus Loot 35 aanbouw en gevelwijziging
Kerkplein 8
wijziging voorgevel

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
postbus 2 2040 AA Zandvoort

Nu 6.- goedkoper

Vierkante aardewerk
vaas, matgroen of terra cotta

stucadoorwerk

Gevr.
meisje
voor oppas
vanaf 16 jaar.
Voor geregelde
tijden.

Inl. 19322.

Nogmaals
aangeboden:
Voor permanent
Begin april komt vnj

Verleende bouwvergunningen
128B87 Dumrooslaan 4
erfafscheidmg
201B88 Brederodestraat51a uitbreiding garage

Kerkstraat 31 Zandvoort

De Krocht,

Fa. Frank

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden veneend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar* van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Fa.

AKO

18 cm 38 75, 20 cm 44 75

Nu 2.75

Als u zonder auto bent

Rechtstreekse verbindingen behoren dan tevens tot de mogelijkheid
Onderstaand een beperkt overzicht van de belangrijkste aansluitingen
61 414 Informatie belastingen
61 500 Gasbedrijf - verbruiksadmmistratie
61 510 Publieke werken - buitendienst (Remise)
61 572 Milieuklachtenlijn
61 584 Brandweer

Sound of the sixties . . .

Haltestr 22 Zandvoort

9

Kaart met 10 dubbele scheermesjes voor ieder dubbel
systeem apparaat 4 75
^
Nu 2 kaarten 8.25

Curiestr. 8
tel. 13360

Op 28 maart 1988 zullen de telefoonaansluitingen van de gemeentelijke
dienstonderdelen te weten Secretarie Dienst voor Publieke werken en
bedrijven Brandweer worden gewijzigd
Het nieuwe algemene nummer is dan

Bel voor info tel 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

Fa. Veldwijk

Geëmailleerde kookpannen in wit of blauw, voor gas en
elektrisch gebruik 16 cm 32 75,

100ISO,36opn 875 Nüï.25
400 ISO, 36 opn 975 Nu8.25

J. Jongsma

voor alle reparaties m en om uw huis

. 050

500 ml 575

"Blend" breigaren, katoen/
acryl, 6 kleuren Bol over7 Geld
terug' 50 gram 3 25

400 ISO, 24 opn 8 25 Nu 1.~

Showroom Tolweg 18A, 2042 EL Zandvoort, tel 02507-19120

DE KLUSSENMEESTER

100 ml 2 75

Iltr875

Vitrage-vallen, broderie
anglaise Vanaf 8 75 D m
V
Nu L25 goedkoper

: uan den J3rink B v

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Doorzichtige voorraadbussen
met witte, zwarte of blauwe deksel

Nü85r

Kleinbeeld kleurenfilms.
100ISO,24opn 725 Nu 6.-

GAS-

Haltestr 9 Zandvoort

Elektrische fntuurpan met anti
reukdeksel, regelbare thermo
staat en speciale diepvries stand
Inh 2&ltr, 2000 Watt 9750

Nog meer V Hartenjagers

Met nieuw
profiel
20% goedkoper

FA. GANSNER & CO.

Lissenberg

NU Ir GOEDKOPER

Voor ml 16204.

KnicpinG

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum reunie, vergadering huwe
lijk geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 40041

Gasthuisplein 12 Zandvoort

NU 75 C GOEDKOPER
Ontbijtbord dessin, 5 75 en 7 75,
diep of plat dessin 6 75 en 8 75

Haltestraat 16, tel 16204

UITVAARTVERZORGER

Huwelijk

Weekmedia

Nu.

1975

RRetts
„Uis en Specialiteiten"

P. J. d'HONT

KUNSTSTOF

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Pml775

uw traiteur en visspeciolisl

Bal deuze wulle we iederien
bedanke, die hebbe
baiedraege an 't welslaege
van onze 40-jaerige
jubileum receptie
Bestuur en leden van
DE WURF

De Spar

Dubbelzijdige uni slubsatijn, 100%
katoen, 120 cm breed O a in
oudrose, lindegroen en 4 m 75
lichtgrijs 17 75 p m NUlft.
Soepelvallendejacquard, stoffen
in diverse dessins 120 cm breed

Porseleinen borden, wit of wit/
zwart Ontbijtbord, uni 4-, diep
of plat, uni 4 75

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Ma - Pa, gefeliciteerd met jullie 25-jang huwelijk
Gelegenheid tot f ehciteren 2 apnl vanaf 20 00 uur
Handbal, Dumtjesveld
Brenda - Menno Trouw

Kroonenberg

Lampen met wit opaal glas Tafel
lamp met witte voet of o O25
hanglamp 39 75 NÜ«J&.
Tafellamp met chroom of mes
smgvoet 4975

1-PERSOONS APP.

l

met eigen keukenblok
Gebruik toilet-douche
ƒ 500,- p m inkt
1 maand borg vereist
Tel. 20100 of 15620

VANDERVOOREN
Aanbieding voor a.s. vrijdag en zaterdag
Proef onze overheerlijke Paasslof met
amandelspijs
. _
van ƒ 6,50

Roomboter Vulkoeken
van ƒ1,50

vóór J Ur

f 1
vóór J lf

Op de Tolweg staan onze vriendelijke winkeldames voor u klaar.
Ook kunt u weer bestellen door 15895 te bellen.
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'Wim Hildering' oogst veel
succes met 'Drie is te veel'

ZANDVOORT - Met de opvoering van „Drie is te veel",
een klucht van Joh. Blaaser sr.
en jr., luidde „Wim Hildering"
het afgelopen weekeinde in gebouw De Krocht haar jubileumjaar in. Vrijdag- en zaterdagavond was de zaal tot de
laatste plaats bezet. Zondagmiddag, waarop volgens traditie de voorstelling voor Zandvoortse ouderen werd gegeven,
slechts matig. Te mooi weer of
vergeten?
Zoals Pieter Joustra, voorzitter
van de jubileumcommissie, in zijn
welkomstwoord uiteenzette, wil de
toneelvereniging met een grootse
viering van haar veertigjarig bestaan
dank betuigen aan de oprichters,
oud-leden, donateurs en het Zandvoortse publiek. „Met een nog
steeds groeiend aantal leden en donateurs is 'Wim Hildering' een
springlevende vereniging," aldus de
heer Joustra, die met erkentelijkheid de jarenlange financiële medewerking van de gemeente Zandvoort
memoreerde. Dat is de reden dat de
commissie niet bij de gemeente wil
aankloppen, maar ter dekking van
de hoge kosten die een jubileumviering nu eenmaal met zich meebrengt
zelf actie wil voeren. Op bedrijven en
particulieren wort dan ook een beroep gedaan om de „Aktie 40" te
steunen, waarbij veertig centen net
zo welkom zijn als veertig rijksdaalders.
Het stuk, dat een bezetting van
maar liefst vijftien spelers vraagt,
gaat over het gezin van de advocaat
Gravesande. Zij bewonen een riante
villa, hebben huishoudelijk personeel, maar hun financiële toestand
is niet rooskleurig. Een huwelijk
van dochter Enny met een vroeger
lïbs-vriendje, zoon van de grootindustrieel en miljonair Oldenbach,
zou dan ook uitkomst bieden. De
familie Oldenbach komt voor kennismaking over uit Amerika, maar
Enny ziet het allemaal niet zitten. Ze
is vast van plan de hele zaak te torpederen en krijgt daarvoor de medewerking van huisknecht Emiel, die
belooft van de trap te vallen en zijn

„been te breken", waardoor hij niet
aan tafel zal kunnen bedienen.
Mevrouw Gravesande is wanhopig, maar vindt te elfder ure de verwarmingsmonteur Driekus bereid
de taak van Emiel over te nemen.
Het lag voor de hand dat alles wat
maar verkeerd kon gaan ook werkelijk verkeerd ging. Driekus banjerde
door de kamer, sprak de grootmoeder van de bruidegom in spe aan met
„opoe", en het was dan ook geen
wonder dat zijn optreden de logé's
hevig choqueerde.

Uilebril
Daarbij kwam dat de aanstaande schoondochter danig tegenviel.
Enny had niets nagelaten om er zo
onflatteus mogelijk uit te zien: een
truttige jurk, vlechtjes en een uilebril. Bovendien viel ze zo nu en dan
van d'r stokje, waarvoor zoals afgesproken, een bevriende arts (maar
dan wel voor kruipend en springend
gedierte) haar volledige rust voorschrijft. Ze heeft zichzelf lekker de
das omgedaan, want Fred Oldenbach blijkt een sympathieke, goed
uitziende jongeman te zijn, op wie ze
onmiddellijk verliefd wordt. Na een
turbulente avond met een volkomen
mislukt diner en een oma, die aan
haar borrelpartijtje met Driekus een
flinke kater heeft overgehouden, besluiten de logé's overrichterzake
naar Amerika terug te gaan. Totdat
Enny en Fred innig gearmd ten tonele verschijnen.
Wat de spelers betreft: Henk'Jansen was de rol van Driekus op het lijf
geschreven. Hij was onafgebroken
op het toneel, zat goed in zijn rol,
zorgde voor talrijke lachsalvo's,
maar zette het naar onze mening
zondagmiddag te veel aan. Ook
Ernst van der Klauw, evenals Henk
Jansen een routinier, chargeerde,
hetgeen niets afdoet aan zijn unieke
prestatie om zich binnen een week
de door Pieter Stroobach teruggegeven rol eigen te maken en de aspirant dokter Michel Link met verve
neer te zetten. De rol van Enny was
bij Claudia Heierman in goede handen: een leuke verschijning op de
planken, die vlot en natuurlijk acteert.
We schreven het al eerder: de ap-

Weekenddiensten

Voor
dienstdoende
15600/15091.

G.J.J.

tel

arts:

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

TANDARTS: Hiervoor de
tandarts bellen.

eigen

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

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,- per persoon per
enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50
per retour.
STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WIJKVERPLEGING: Voor infor- WERK ZANDVOORT: Noordermatie over de dienstdoende wijkver- straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
pleegkundige: 023-313233.
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, afspraak. Voor deze hulpverlening,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
023-313233.
vrager geen kosten verbonden zijn.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatel. 15847.
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnum- werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
mer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, Zandvoort.
Guido van Schagen, maandag en
Gemeenschapsdonderdag 11.00-12.00 uur en WETSWINKEL:
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.' huis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter 17.30-18.30 uur.
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebu- HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
reau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, derde donderdag van de maand
woensdag 11.00-12.00 uur
en 20.00 - 21.00 uur.
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
B Kerkdiensten
BRANDWEER: tel. 12000.

Weekend 26/27 mrt.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Palmzondag, Ds.
J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche

Vereniging Vrouwen Van Nu
houdt vanmiddag m Hotel Triton
haar tweede knipselmiddag, onder
leiding van mevrouw Korting. Aanvang 14.00 uur.
De kontaktochtend die volgende
week donderdag, 31 maart, eveneens
in Hotel Triton wordt gehouden, begint in verband met Goede Vrijdag
en de Paasdagen iets vroeger dan
normaal: 10.00 uur.

pel valt niet ver van de stam! Paul
Olieslagers en Wil Waardenberg gaven heel verdienstelijk het echtpaar
Gravesande gestalte en Bram Stijnen kreeg als de correcte huisknecht Emiel een open doekje. Wanneer we Henny Hildering apart vermelden doen we dat niet omdat hij
erevoorzitter is, maar uitsluitend
vanwege zijn voortreffelijk optreden
als de burgemeester.

Postzegel Club
Voor de liefhebbers van postzegels organiseert de Zandyoortse
Postzegel Club morgen, vrijdag 25
maart, weer haar maandelijkse clubavond. Zoals gebruikelijk wordt er
een veiling gehouden die om 21.00
uur begint. Voor die tijd is er volop
gelegenheid om de kavels te bekijken en contact te leggen met de mede-filatelisten. De avond wordt gehouden in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.

Wapenschildjes
Fred werd heel beheerst en rolvast
gespeeld door Eomain de la Court,
terwijl nieuwkomer Kick Boomgaard, die met gemak de verwarmingsmonteur Lou de Bokser neerzette, beslist een goede aanwinst
voor de vereniging genoemd mag
worden. Zijn opmerking aan „de
nieuwe burgemeester van Zandyoort" dat hij nog wat wapenschildjes in de werkplaats had, kreeg een
spontaan applaus.
Voorts werd aardig geacteerd
door Willem Dijkstra en Lucy Peet
als respectievelijk de vader en oma
van Fred, maar ook Marga Bol,
Imca Faber, Ingrid Schuiten en Ron
Klaasse Bos pasten goed in het geheel. Een groot deel van het succes
van de voorstelling lag bij regisseur
Ed Fransen, en met het talent dat
„Wim Hildering" in huis heeft, valt
er in dit jubileumjaar onder zijn leiding ongetwijfeld nog heel wat te

Bridgeclub

Na alle verwikkelingen loopt het toch nog goed af. Voor huisknecht Emiel (Bram Stijnen) rede om iedereen een
Foto Berlott
glaasje wijn te presenteren.

genieten.
Tot slot vermelden we dat er gespeeld werd in een bijzonder geslaagd decor, waarvoor de bouwers
Henk Jansen, Arie Kerkman en
Bink Belder, door Pieter Joustra te-

recht in het zonnetje werden gezet.
Voorts uitte hij zijn waardering voor
de door Wim Sluys vervaardigde
schilden, voor de inzet van souffleuse Betty v.d. Kar, requisiteuse Hanneke Jongsma en licht- en geluids-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onathankeli|k nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhartng
Kantoor. Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u;
dinsdag 10-13 en 14-16
u, woensdag 9-11 u,
donderdag 10-12 en 13-17 u , vri|dag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-adverlenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12 Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres postbus 26,2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef. Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal; ƒ
23.70 per hall jaar, ƒ 43,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere taneven Losse
nummers ƒ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166.

Zondag 10.00 uur: Palmzondag, ds.
B. de Boer, IJmuiden
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB

ZANDVOORT - Pastoor
Kaandorp gaat Zandvoort verlaten en zal op 22 mei van dit
jaar afscheid nemen van de St.
Agatha-parochie. Een speciale
feestcommissie van de parochie is al druk bezig met de
voorbereidingen voor een
groots afscheidsfeest plus een
cadeau.

lange periode in Zandvoort mochten
meemaken", aldus de feestcommissie in een persbericht. "Als priester,
maar vooral als mens tussen de
mensen.

Wie kent iederéén bij voor- én bij
achternaam? Om een blijk van waardering te geven zal eerste Pinksterdag, 22 mei 1988, een feestdag worden, waarvan pastoor Kaandorp het
stralend middelpunt zal mogen zijn.
Op deze dag willen wij het feit van
zijn veertig-jarig priesterjubileum
Veertig jaar priesterleven heeft gedenken én vieren". De feestelijke
pastoor Kaandorp er volgende Eucharistieviering begint die dag
maand opzitten, na zijn priesterwij- om 10.30 uur.
ding op 22 mei 1948.
Aansluitend op de viering wordt er
Maar liefst bijna eenentwintig jaar een afscheidsreceptie gegeven welke
daarvan was hij werkzaam in Zand- duurt tot 14.00 uur. Want het zal
voort. "Wij zijn bijzonder dankbaar tevens een afscheidsfeest worden
dat we pastoor Kaandorp voor zo'n van de pastoor, die op die datum met

emiraat (pensioen) gaat. Een dag
met gemengde gevoelens dus, aldus
de commissie, 'maar vreugde en
dankbaarheid zullen op deze dag
overheersen', ondanks het gevoel
van weemoed in verband met het
vertrek van pastoor Kaandorp.
'Dankbaarheid voor de twintig goede jaren die we samen in deze parochie en met de Antomus en Paulus
parochie mochten hebben'. Een eenvoudig 'Dank je wel' is dan ook niet
zomaar genoeg voor deze veelomvattende periode in Zandvoort, aldus de
commissieleden.

Zondag 10.30 uur: Palmzondag
m.m.v. beide koren
Dinsdag 19.30 uur: Boeteviering
Donderdag 10.00 uur: Witte Donderdagviering voor oudere parochianen
Donderdag 20.00 uur: E.V. m.m.v.
St. Caeciliakoor
KERK

v.cLNAZARENER,

Zijlweg

218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Ds. J. Hunton, rector Bible College
19.00 uur: J. IJnema
28 t/m 31 mrt (Lijdensweek) 19.00
uur: Avondoverdenking Ds. J. Overduin
NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

verlichten en heeft voor dit doel bij
de Amro-bank aan het Kerkplein
een rekeningnummer geopend, in de
hoop dat vele Zandvoorters een bijdrage zullen leveren aan dit afscheidscadeau. Het rekeningnummer is 49.86.66.999, en men wordt
vriendelijk verzocht bij eventuele
stortingen te vermelden: 'Cadeau
pastoor H.J. Kaandorp'. Het gironummer van de bank is 8238. Elke
bijdrage zal zeer gewaardeerd worden.

Voor meer inlichtingen kan men
zich wenden tot de contactpersonen
De pastoor het voornemen, om van de feestcommissie, mevrouw M.
zich te zijner tijd 'buiten Zandvoort Wassenaar, tel. 12861, of de heer Th.
te gaan vestigen, wat betekent dat Hilbers, tel. 14621.
hij ondermeer voor de zorg van de
huis-inrichting komt te staan.
De commissie wil graag deze zorg

Afscheidsreceptie
secretaris Merts

ZANDVOORT - Van gemeentesecretafis Mertz zal, in verband met zijn vertrek, op
woensdagmiddag 30 maart of ficieel afscheid worden genomen. De bijeenkomst hiertoe
vindt plaats vanaf 15.00 uur in
ZANDVOORT - Het Zand- ring, Patricia Spolders, Lisette Strij- vooral naar ideeën van de jeugd zelf. de raadszaal.
Aansluitend wordt de heer Merts
voortse Jeugd Rode Kruis der en Rachida Dlimi.
Maar daarnaast zijn ook suggesties en zijn gezin een receptie aangeboheeft er weer een succesvol
beide examinatoren, de heren van anderen welkom. Een onderdeel den. Na zes-en-een-half jaar gaat
EHBO-seizoen
opzitten. R.De
van Essen en A.J.M, van Benne- van het onderricht is een cursus Lode gemeente verlaten, om de
Woensdag 16 maart en vrijdag kom, waren uiterst tevreden over de tus, wat wil zeggen het schminken Merts
functie te vervullen van directeur
18 maart deden vierentwintig resultaten van de jeugd. Met de le- en spelen van 'slachtoffers'. De voor- van
Provinciale WV Drenthe.
A- en acht B-kandidaten met den van het Jeugd Rode Kruis was bereidingen hiervoor zijn al in een Per l de
april 1988 wordt hij als zodanig
vergevorderd
stadium.
weer
een
breed
scala
van
onderwergoed gevolg examen. De bijeen- pen behandeld. Zo was er een les
aangesteld.
komsten gaan om de week ge- opgenomen over gebruik en veiligwoon door en het komende sei- heid van electriciteit, een les over de
zoen wordt het programma meest voorkomende ongelukken in
uitgebreid met een cursus 'Lo- en om het huis, plus een les over
gezonde voeding en dus het goed en
tus'.
gezond omgaan met je lichaam.

Jeugd Rode Kruis reikt méér
dan dertig EHBO-diploma's uit

In de voorlaatste wedstrijd van
deze competitie behaalden mevrouw Paap en de heer Vergeest
59,38%, goed voor een eerste plaats
m de A-lijn en nu een tweede plaats
m de competitie. Tweede werden de
heren Polak en De Leeuw met
56,25%. Eerste staan nog steeds mevrouw De Leeuw en de heer Braun.
In de B-lijn werd een eindspurt
ingezet door de koppels Slegers/Zeepvat en V.d. Moolen/Oostermeijer die de eerste en tweede plaats
konden delen met 55,95%. Het koppel Stocker/Hoogendijk kan promotie naar de A-lijn bijna niet meer
ontgaan.
Een monsterscore werd deze
week met 75,89% behaald in de
C-lijn, en wel door de heren Emmen
sr. en Vulsma, die een nieuw koppel
vormen. Zij zullen zeker promoveren naar de B-lijn. Tweede werd het
echtpaar Paardebek met een score
van 58,93%. De dames Haverkate en
Eudenko hebben nog een goede
kans op promotie.
De koppositie in de D-lijn wordt
nog ingenomen door de dames Keur
en Notterman, gevolgd door de hèren Boom en Verburg. Deze week
werden de heren Van Leeuwen en
Ommering eerste met 59.90%, maar
voldoende voor promotie zal dit
waarschijnlijk niet zijn. Tweede
werden de heren Holtrop en Van
Zoelen.
Inlichtingen over de Zandyoortse
Bridgeclub kan men verkrijgen bij
de heer C. Braun, tel. 14060, of bij
mevrouw E. Visser, tel. 18570.

Modeshows
Modern Art
ZANDVOORT - Kleding- en
kunstnijverheidswinkel Modern Art, Thorbeckestraat 9,
organiseert morgen, vrijdag 25
maart, twee lente- en voorjaarsmodeshows.
Op deze shows, die respectievelijk
om 14.00 en 20.00 uur in Palace Hotel worden gehouden, worden Scandinavische en andere internationale
kunstnijverheidscollecties getoond,
voor naar verwachting ongeveer
driehonderd bezoekers.

Hard blokken voor horeca-diploma

De geslaagden voor het diploma A
zijn:
Joachim
Busschner,
Petra
Schnegg, Niels Groen, Patrick Kors,
Carolien Kok, Daniëlle Kuling, Sabine Bruijn, Esther Meijering, Gregory Kuiper, Daniël Koper, Laurens
Hueting, Erwin Vinke, Martijn van
Bavelgem, Robin Molenaar, Martijn
Smits, Michael de Vries, Natascha
Disco, Annemieke van Gelder, Mariëlle Jansen, Manja van der Neut,
Daniëlle Schreurs, Wendy Drommel, Marijke Mettes en Saskia Paap.
Voor het diploma B slaagden: Sandra Bruijn, Raymond van Caspel,
Erik Piet, Nico Ekema, Lara Meijeledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd:

Daarnaast kwamen ook de gevaren
aan bod van de in veel woningen
aanwezige vergiften, met name hoe
je ongelukken hiermee kunt voorkomen en hoe je eventueel snel en verantwoord hulp kunt verlenen. Ook
werden er enige leerzame excursies
georganiseerd, zoals naar brandweer en politie.
De diploma's werden afgelopen
vrijdag, 18 maart, uitgereikt, tijdens
een druk bezochte bijeenkomst,
waar JRK-coördinator Tromp het
openingswoord deed. Tevens werden de cursusleiders door bestuur
en een cursist in de bloemetjes gezet, en door bestuursleden voor de
vele werkzaamheden. Ook een aantal ouders sprak zijn dank uit. De
avond, waarop de evenementen-commissie van het Rode Kruis voor
de nodige drankjes en hapjes zorgde, werd besloten met een Rode
Kruis promotiefilm.
De bijeenkomsten van het Jeugd
Rode Kruis gaan gewoon door, maar
vanaf heden om de week in plaats
van elke week. De leiding is voornemens leuke dingen te gaan doen,

Collectanten
gevraagd voor
Anjercollecte

Cursisten voor het koks- of kelnersdiploma vinden tussen de drukke bezigheden door wel even gelegenheid cm
samen met de cursusleiders te poseren voor een foto.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - In Palace Hotel wordt dezer
Honderdos, Bob en Abeelen, GeertZANDVOORT - Voor de jaar- dagen hard geblokt op de examens Derde Resruida Maria Anna
Van der Moolen, Rolf Willem en lij kse Anjercollecte kunnen be- taurant Kok en Derde Restaurant Kelner. De
langstellenden zich weer opge- bijna dertig kandidaten hebben hier een harde
Beilschmidt, Irma

ring - om laten scholen tot 'Derde Restaurant Kelner,
ook wel gastvrouw of gastheer genoemd, of Derde Restaurant Kok. Zandvoort is een van de acht plaatsen m
Nederland, waar de cursus gegeven wordt. In Palace
Hotel is hiervoor dan ook een aparte keuken ingericht

Gehuwd:

Dat de opleiding niet eenvoudig is, blijkt onder andere
uit het vakkenpakket, waarin bijvoorbeeld zijn opgenomen: drankenkennis, serveertechniek, sociaal contact
en voedingsleer

ven als collectant. De collecte,
die dit jaar van 6 tot en met 19
Mertens, Peter en Vergroesen, Hen- juni en van 22 tot en met 28
riëtte Monique Lambertine
augustus wordt gehouden,
ROOMSKATHOLIEKE KERK
vindt
plaats onder auspiciën
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel Geboren:
en samenzang
Josine Johanneke, dochter van : van het Prins Bernhardfonds.
Zondag; dhr. H. Bergman, Oude
Wetering.

technicus Ton Kaspers. De vrouwelijke medewerkenden werden na afloop door de ANBO-bestuurders Els
Vlieland en Piet Bol in de bloemetjes gezet.
C. E. KRAAN-MEETH

Een afscheidscadeau voor pastoor Kaandorp

Periode: 15-21 maart 1988

GEREFORMEERDE KERK,

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Vrouwen Van Nu

TAXI: tel. 12600.

Weekend: 26/27 mrt. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK
Mol / P.C.F. Paardekoper:

VERENIGINGSNIEUWS

dobber aan, maar hebben er veel voor over
gehad om het gewenste diploma te behalen.

De cursus, in Zandvoort gestart in oktober 1987, plus
de examens vormen onderdeel van een omscholings- en
'bijscholings'cursus, georganiseerd door het Gewestelijk Arbeidsbureau en de Stichting Vakopleiding Hore- Maar er is hard aan gewerkt, zo werd begin deze week al
ca. De werkloze cursisten, afkomstig uit heel Noord- duidelijk. De kandidaten hopen dan ook van harte, met
Van der Moezel, Evert Jan en BranHet Prinsbernhardfonds onder- -Holland, konden zich hiermee - met behoud van uitke- deze nieuwe kennis m de horeca aan de slag te komen
tenaar, Agnes Maria Louise
Maarten Johannes, zoon van : steunt zowel verenigingen en instelGeurts, Johannes Bernard en Van lingen, die werkzaam zijn op cultureel gebied, als andere culturele ma- B Dommel
Weerdt, Cecilia Bernardina
nifestaties met een financiële bij drage. Dit geldt wordt doorgesluisd via
Overleden:
de provinciale anjerfondsen.
Bluijs, Leonardus, oud 67 jaar
Jonker, Ernst Herbert, oud 76 jaar
Vorig jaar werd in Zandvoort
Dorenbos geb. Stam, Maria, oud 57 /'2.184,35 opgehaald tegen ƒ1.917,45
jaar
in 1986, een danige stijging dus. LeVan Geijt geb. Hogguer, Hendrika den van verenigingen in de culturele
Catharina, oud 95 jaar
sector, andere cultureel geïnteresDekker geb. Kila, Hendrika Geert- seerden en leerlingen van MAVO-scholen kunnen zich, liefst vóór 15
ruida, oud 67 jaar
april, als collectant opgeven bij de
De Jong, Hendrik, oud 92 jaar
Louwrier, Willem Frederik Hen- heer A.H. Hedden, per adres Bureau
Burgerzaken, Schoolstraat 6, tel.
drik, oud 67 jaar
Van der Kolk, Cornelis Gregorius, 14841, vanaf 28 maart telefoonnummer 61400. Bij de opgave dient te
oud 84 jaar
vermeld welke periode de
Kersten, Cornelius Johan, oud 68 worden
190 7 Lonbard Duw
voorkeur geniet.
jaar
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veilinggebouw

Paos Prijsvraag
de witte zwaan

Wie wil graag een echte Oilily trui winnen?

Inboedel en Horeca veiling op woensdag 30
maart 's morgens om 9.30 uur in het Veilinggebouw

De Witte Zwaan Gasthuisplein

t.o. van deurwaarder H. Terhoeven te Haarlem,
w.o. zal worden geveild:
fraaie inboedelgoederen, modern - klassiek oma's tijd. Friese staartklok, kluisje (Lips) veel
kleingoed enz. enz.
Tevens uit Horeca: gedeelte meubilair, porselein,
glaswerk, vleessnijmachine, koeltoonbank enz.
enz.
Kijkdagen: zondag 27 en maandag 28 maart van
10.00-17.00 uur.
Inlichtingen:
Veilingmeeser S. Waterdrinker, 02507-12164.

Wat moet je doen...

1. Wie schildert het mooiste ei??
2. Het ei moet je wel hard koken.
3. Alle jongens en meisjes
tot en met 10 jaar mogen meedoen.
4. Vermeld je naam en je leeftijd!
5. De eieren inleveren tot en met woensdag 30 maart.

De lieveling van het publiek
Als nieuw zo goed
DEZE WEEK EXTRA AANBIEDINGEN
MET GROOT VOORDEEL!
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE

MINIMAAL 1500,- INRUIL

Dierenspeciaalzaak

Wezenbeek

de prijsuitreiking zaterdagmiddag 2 april om half drie
door „de Paashaas".

Grote Krocht 28

Hengelsportliefhebbers opgelet!

Ook al win je niet de eerste prijs, voor iedere deelnemer
eefi Paasverrassing.

DOE MEE!

Op alle
hengelsportartikelen,
o.a. dobbers, tuigen,
haken, lood. enz.

Kerkstraat 1 recht tegenover Casino Zandvoort.
Tel. 02507-14593.

Ascona 18i GT 5-deurs spec. uitv.
Kadett 13 S GT 5-deurs alu-wielen
Kaden 13 S GLS
3-deurs 5 versn. bak
Kadett 13 S LS 3-deurs sportuitv.
Kadett 13 S LS
5-deurs 5 versn. bak
Corsa 12 S LS 3-deurs
Corsa 12 S LS 3-deurs Luxus
Corsa 12 S LS 3-deurs
BMW 316 2-deurs

bouwj. | kleur

km

1986
1985
1986

silver met.
rood
grijsblauw

44250
25000
32000

24.750,-

1985
1986

rood
zilvermet.

45500
37000

18.500,-

1986
1986
1985
1986

goudmet.
zilvermet.
groenmet.
wit

18000
49000
50000
48000

13.950,14.750,12.750,24.950,-

20.250,20.750,-

19.750,-

VAN LENT ZANTVOORT
Kam. Onnesstr. 15, Zandvoort-Noord. Tel. 02507-15346

50% KORTING

Bent u een LENTE, ZOMER,
HERFST, WINTER?

, v/w

TOT 5 UUR.
WrH 8 ToT <2>uuR.

ArPR\L V/m 2.ToT

VFK* OM 2e

-Her

OPENING
29 maart

u A^-K/Vle>A o? se

GRnU W

Elk mens is uniek wat betreft huidtint, kleur
ogen en haar.
Om u beter te kleden hoeft u alleen maar
uw eigen speciale seizoen te ontdekken!
Nieuwsgierig geworden?
Zaterdag 26 en zondag 27 maart wordt bij
ons in de winkel vanaf 12 uur op ieder heel
uur een demonstratie gegeven door een
gedipl. kleurenanalyste.
Ook u kunt hierbij aanwezig zijn en neem
gezellig een vriendin mee. U kunt dan zien
wat kleuren voor u kunnen doen.

van
Chinees-lndisch specialiteiten restaurant

„AZIË"
PEUGEOT auto's DE WINNAARS...!
Géén Olympische Spelen voor auto's
Kijk maar

Tóch 3 x GOUD voor PEUGEOT.

* PEUGEOT 405, AUTO VAN HET JAAR 1988.
* PEUGEOT 405 & 205, WINNAARS van de PARIJSDAKAR Rally.
* PEUGEOT 205 voor de 4de maal gekozen tot beste
auto in zijn klasse.
Op naar goud, PEUGEOT 309, door de pers
aangemerkt als de beste diesel in zijn klasse.

Ter ere van deze Gouden Winnaars houden wij een grootse Voorjaars-receptie en Show met in
de Hoofdrol weer een Winnaarstalent, de PEUGEOT 405 DIESEL.
De receptie en showdagen zijn van 24 maart t.m. 4 april 1988
1ste paasdag gesloten, 2de paasdag geopend.
Openingstijden: dagelijks 9-18 uur.

Zeestraat 49, Zandvoort
tel. 02507-14567

zoekt

Dagelijks geopend vanaf 11.00-23.00 uur ook
op zon- en feestdagen.
De direktie SF. Hu

WAAR HAALT EEN ECHTE
MEXICAAN ZiJN TACO?
Helemaal nu ze nog steeds in de
reclame zijn.
voor maar 3,50

LU

KUNSTSTOFRAMEN

N F

BROODJE BURGER

deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien

Schoolstraat 4. Tel. 18789

Showroom:
R. Visserstraat 47 A
Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

EEQjGDSCLME B

112

tbôeir

tem Kaas

zend onderstaande bon ingevuld naar
POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLEM

TOE cosv
• <D<D UHDIT

JT

voor alle voork.
werkzaamheden,
± 20 jaar.

CENTRAGAS
VAN GALEN B.V.
VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
„Bespaar 20% op uw gasrekenmg
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bij
cadeau.
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen."

De Pasen
is op komst.

Brood en Banketbakkerij

Bestel op tijd uw
eieren naar
eigen smaak. De
paashaas en de
kip als taart zijn
er weer alleen op
bestelling.

heeft voor u
heerlijk
paasbrood,
paastaart en
gebak.
Nu nog volop keuze in onze
prachtige paaseieren.

Seysener

Gevraagd

BEZORGERS/STERS

TEL 023-379661
[Maart

een meisje

Haltestraat 39 A
Tel. 15584

Geopend van 11.00-01.00 uur
Weekend van 11.00-03.00 uur
Dinsdag gesloten.

tt)(DmdlercQa)Ê

Hotel
Zon aan Zee
Hogeweg 19,
Zandvoort, tel. 17223

Bij BROODJE BURGER natuurtijk!

jr

Ifdo bromet mode
Haltestraat 18, tel.17878

Wij hopen u persoonlijk te mogen begroeten in ons
restaurant, waar een uitgebreide menukaart u vele
mogelijkheden biedt voor een avondje heerlijk
Chinees-lndisch dineren.
Onze specialiteiten zijn: Peking keuken, Kantonese
keuken, Shanghai keuken en Szechuan keuken.

VERDIEN GOUD BIJ VERSTEEGE!
Tijdens de showdagen bieden wij GOUD voor Uw inruilauto!
Autobedrijf VERSTEEGE B.V. - Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 -12345

Tot ziens, zaterdag o f zondag.

Stuur mij vrijblijvende informatie:

.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

i

:J

Ga je deze zomer niet op vakantie?
Heb je enige ervaring in de horeca?
Circuitpark Zandvoort
zoekt in de weekends
medewerkers voor in de bediening
en in de keuken.
Geïnteresseerden kunnen bellen 11.00 tot
16.00 uur tel. 02507-12778.
Gevr. voor weekend
part-time kok 50+
(Zandvoort).

VIDEOTHEEK
DOMBO
ZANDVOORT

voor DE KOERIER

vraagt met spoed PART-TIME KRACHT
voor min. 3 dagen p.w. Leeftijd ± 20 jaar

Min. leeftijd v.a. 15 jaar

bij voorkeur MAVO/HAVO of VWO opleiding
goede kontaktuele eigenschappen vereist.
Bellen voor info tussen 17.00-21.00 uur
tel. 020-794726

Tel. 12498
Mevr. Spaans

in Zandvoort
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Bakkerij Keur bestaat deze week vijfenzeventig jaar

'Een bakker had in vroegertijden ook een sociale functie'
ZANDVOORT - Bakker Maarten Keur is afgelopen vrijdag
geëerd met een koninklijke onderscheiding. Keur werd met een
smoesje naar het Raadhuis gelokt, waar hij even later door loco•burgemeester Aukema de Eremedaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau in zilver kreeg opgespeld. Aanleiding was, dat
bakkerij Keur, tegenwoordig gevestigd aan het Raadhuisplein,
afgelopen maandag vijfenzeventig jaar bestond, terwijl Maarten
Keur het bedrijf sinds ongeveer achtendertig jaar leidt.
Op 21 maart 1913 precies opende
de vader van Maarten Keur, eveneens Maarten genaamd en op dat
moment vijfentwintig jaar oud, de
deuren van zijn bakkerij aan de Diaconiehuisstraat, een dag nadat hij in
het huwelijk was getreden met Willempje Paap. Of het ermee te maken
had dat zijn vader een bakkerij begon, weet Maarten niet, maar het
grappige toeval was wel, dat deze tak
van de familie Keur al de bijnaam
'bakkertje' had, een erfenis van
grootvader, 'Jaap Bakkertje'. Toch
was hij geen bakker van beroep.
In 1927 trad Maarten sr. voor de
tweede maal in het huwelijk, dit
keer met Maartje Molenaar (de oudste zuster van mevrouw Bosman,
waarvan vorige week in deze krant
een interview werd geplaatst). Uit
dit huwelijk werden vier kinderen
geboren, één dochter en drie zoons.
Een daarvan was Maarten jr., de enïge ook die in de voetsporen van zijn
vader trad.
Hij is er min of meer ingerold,
geeft hij toe. "Op jonge leeftijd hielp
ik mijn vader al af en toe, soms ook
op momenten dat ik eigenlijk in de
schoolbank moest zitten. Maar eigenlijk hielp ik liever in de bakkerij,
dan dat ik naar school ging en de
keuze daartussen was dan ook wel
eens moeilijk. Bovendien kreeg je al
gauw de politie achter je aan als je
een ochtend werkte. Er werd name-

lijk streng gecontroleerd, omdat je
tot je zestiende op school moest zitten". Maarten Keur bereikte deze
leeftijd in 1949 en toen was het voor
hem bekeken, want vanaf dat moment ging hij voor vast bij zijn vader
in dienst, waarna hij het bedrijf in
april 1957 overnam.

Porren
De tijden zijn veranderd, ook in
het bakkersbedrijf, zo blijkt. Heeft
er in de loop der jaren een lichte
mechanisatie plaatsgevonden, vroeger moest echt alles met de hand
gedaan worden. "Bovendien had een
bakker vroeger ook een sociale functie. Zo was het een gewoonte, dat wij
sommige mensen uit de buurt, die
vroeg op moesten, rond een uur of
vijf a zes wekten, het zogenaamde
'porren'. Daarnaast kwam men ook
wel 's morgens voor twee cent warm
water halen, uit de waterbak boven
de oven. Maar die moest elke dag
weer volgepompt worden. Met de
melkboer, 'Neusje Lik', hadden wij
een speciale regeling. Hij kwam elke
dag de waterbak volpompen waarvoor hij dan van ons een melkbus
warm water meekreeg".
Een nadeel van die tijd lijkt echter, dat er 's morgens voor tien uur
geen vers brood verkocht mocht
•worden. De bedoeling hiervan was,
nachtarbeid tegen te gaan. En nacht-

werk is het gedeeltelijk toch wel
voor bakker Keur, die elke ochtend
om half drie op staat, om weer verse
waar voor de klanten te maken,
waarbij hij door drie medewerkers
wordt bijgestaan. Voor de zaterdag
is dat echter te laat, zodat er voor
deze dag al om zeven uur op vrijdagavond wordt begonnen. Met feestdagen is het uiteraard helemaal druk,
zodat er dan de nodige overuren gemaakt moeten worden, om de klanten op tijd hun verse brood te kunnen geven. Want dat is niet in een
paar minuten klaar. "Een brood is
zeker bijna vier uur onderweg", aldus Keur.
Zoals gezegd is de bakkerij 'licht
gemechaniseerd', wat inhoudt dat
de zwaarste werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld het kneden, door machines uit handen worden genomen.
Maar vereist blijft natuurlijk de vakkennis, die Keur bij zijn vader opdeed. Al was dat voornamelijk gericht op het brpodbakken. Zijn kennis op het gebied van banket kreeg
hij van zijn oom, Barend Bosman,
die in Zandvoort een banketbakkerij
bezat.

'Moccapotjes'
Al is de eetgewoonte in de loop der
jaren wat veranderd, waardoor bijvoorbeeld veel meer bruin- en volkorenbrood gegeten wordt, de oude
vakkennis komt nog steeds van pas.
Want bijvoobeeld elk brood eist zijn
eigen oventemperatuur. Daarnaast
wordt er in sommige gevallen ook
nog op traditionele wijze op de
'vloer' van de oven gebakken, zoals
bij de 'Franse knip', waar dus geen
bakblik aan te pas komt. En naast
het meer hedendaagse gebak zijn
ook nog de echte ouderwetse 'moc-

VW Zandvoort ook met Pasen geopend
ZANDVOORT
Het
WV-vestiging in Zandvoort
blijft na het opgaan in de Regionale VW wel bestaan. Dit
wordt het 'Steunpunt Zandvoort', .evenals er een 'Steunpunt Haarlem' komt. De badplaats wordt de 'functieplaats'
voor promotie en werving, aldus Dré Kraak. De vestiging
in de badplaats is ook tijdens
de komende Paasdagen gewoon geopend.
De personeelsbezetting van het
steunpunt Zandvoort is voorlopig
gebaseerd op de huidige bezetting.
Oud-bestuurslid Ronald Weilers
merkte woensdag op, dat dit kantoor dus eerst met te weinig personeel moet beginnen, wat een
scheidslijn
veroorzaakt
tussen
Zandvoort en Haarlem. Kraak gaf
dit toe, maar hij wees erop, dat er
vanuit de bestaande situatie moet
worden begonnen. Wel voorzag hij
in de toekomst een mogelijke uitbreiding van de bezetting, afhankelijk van de financiële positie van de
Regionale VW. Volgens hotellier
Schuitemaker dient het personeelsbudget voor Zandvoort echter afgestemd te worden op de 'publiciteitswaarde' van de badplaats. Het budget van het afgelopen jaar zou volgens hem wel eens het verkeerde
kunnen zijn, omdat er al jaren
wordt gepleit voor een extra medewerker in Zandvoort, wat inhoudt
dat het gehanteerde bedrag te weinig was.
Op drukke momenten kan het
steunpunt Zandvoort wel rekenen
op hulp uit Haarlem, indien dit 'verantwoord' is, maar het huidige personeel heeft daar zijn vraagtekens
bij. Vooral omdat iemand van buiten Zandvoort niet direct volop kan
meedraaien, aldus één van de medewerksters. Pred Paap gaf echter te
kennen, dat er zo spoedig mogelijk,
liefst op l april, een extra zomerkracht wordt aangesteld, plus op 2

mei nog een tweede. De toekomstige VW ook afhankelijk van de finanbezetting zal er als volgt uit gaan ciële medewerking van de plaatselijzien: twee vaste baliemedewerkers, ke ondernemers. Volgens de heer
een secretariaatsmedewerker voor Entius, Provinciale VW, wordt er
halve dagen, plus twee zomerkrach- gedacht aan een heffing via de Katen. Daarnaast zal ook het hoofd mer van Koophandel. De hoogte
Promotie en Werving zijn vaste van het bedrag is dan afhankelijk
standplaats in Zandvoort vinden, van de branche. "Door deze wijze
evenals het hoofd Documenta- van inning hoeven wij onze tijd dan
tie/Informatie. Uiteraard zullen zij alleen te besteden aan promoten, en
in verband met hun taken regelma- niet aan het vergaren van geld".
tig tussen de badplaats en Haarlem Over deze regeling moet echter nog
pendelen.
beslist worden binnen onder andere
de Kamer van Koophandel en het
Het kantoor in Zandvoort is vol- Ministerie voor Economische Zagens Paap ook met Pasen geopend: ken. Daarnaast hoopt hij ook op een
op Goede r Vrijdag en zaterdag zo- bijdrage van dit ministerie.
lang er zich mensen aandienen, op
Eerste en Tweede Paasdag van 14.00
tot 17.00 uur. Als aanzet voor extra
service voor de klanten is gisteren
begonnen met het plaatsen van een
telefoontoestel met munt-inworp.

ZRB neemt afscheid
van J.F. Zwerver
als viee-voorzitter

Volgens Kraak wordt het persoZANDVOORT - De Zandneelsbestand zo snel mogelijk 'op
peil' gebracht. Hij toonde zich opti- voortse Reddings Brigade zal
mistisch over de kans, dat hiervoor na haar algemene ledenvergavolgend jaar al voldoende geld aan- dering op vrijdag 8 april aanwezig is. Met name door de 'stroom- staande afscheid nemen van
lijning' van de Regionale VW. Zo is J.F. Zwerver.
de boekhouding nu al geautomatiDokter Zwerver treedt af als viceseerd en wordt er gewerkt aan een -voorzitter
de ZRB biedt hem
programma voor kas- en baliewerk, daarom dezeenavond
een afscheidsredat naar verwachting in juni of juli ceptie aan. Deze vindt
plaats na
operationeel is. Zowel in Zandvoort afloop van de jaarvergadering
het
als in Haarlem worden hiervoor Gemeenschapshuis en begintinnaar
'terminals' geplaatst.
verwachting om 22.15 uur.
Daarnaast werd er door de heer
Jansen van het NBT op gewezen,
dat door samenbundeling van
krachten ook op het gebied van promotie goedkoper gewerkt kan worden. "Uw gulden wordt door de Regionale VW twee gulden waard, en
door samenwerking met het NBT
zelfs vier gulden". Volgens hem is
Bel voor vrijdag
het landelijke budget voor promotie
volgend jaar naar verwachting on12.00 uur ons
geveer zestig a zeventig miljoen gulkantoor,
telefoon
den, waarvan de ene helft afkomstig
van het Rijk, de andere helft van
het bedrijfsleven.

Uw krant niet
ontvangen?

Uiteraard is het functioneren van
Zandvoort binnen de Regionale

17166

capotjes' en 'Emmaplakken' te krijgen.
Het is een jaar vol jubilea voor de
familie Keur, want in november is
het vijfentwintig jaar geleden, dat
Maarten en Atti met elkaar in het
huwelijk traden. Atti Molenbeek is
oorspronkelijk afkomstig uit Veenendaal, maar woonde in de tijd dat
zij elkaar leerden kennen in Katwijk. Een tante van Maarten kende
de jonge Atti en zij had haar zinnen
erop gezet, dat de twee elkaar eens
zouden ontmoeten. Dat lukte haar,
met een goed huwelijk als gevolg,
wat ook in de bakkerszaal aan de
Diaconiehuisstraat te merken was.
Zoals vaak gebeurt waar er een vrouwenhand aan te pas komt, werd ook
deze degelijke winkel wat meer opgevrolijkt. Daarnaast heeft Atti haar
man altijd hard werkend terzijde gestaan, maar helaas moet zij het
sinds twee jaar wat rustiger aandoen
in verband met rugklachten.

Paaseieren
"Maar ik kan gelukkig nog wel
paaseieren maken, wat mijn grote
hobby is", aldus mevrouw Keur.
Een bewijs daarvan vormen twee
schitterend versierde 'bruids-eieren'
die zij toont, beter te omschrijven
als kleine kunststukjes, waar per
stuk minstens drie uur werk inzit.
Dat het werk van de familie Keur
wordt gewaardeerd, is wel duidelijk.
Zo zijn Maarten en Atti er toch wel
enigszins trots op, dat de vaste klantenkring 'meeging' naar het Raadhuisplein. De verhuizing van de bakkers- en tegenwoordig ook banketbakkerswinkel, zo'n acht jaar geleden, was noodzakelijk, omdat de
'loop' er in de Diaconiehuisstraat
uitraakte. Met name doordat steeds

Gemeente krijgt
nieuw nummer

ZANDVOORT - Vanaf
aanstaande maandag, 28
maart, zullen alle gemeentelijke
dienstonderdelen,
met uitzondering van de
politie, te bereiken zijn onder het nieuwe telefoonnummer (02507) 61400.
Dit is het gevolg van de ingebruikname van de nieuwe VOX
5300 telefooncentrale van de gemeente. Daardoor kunnen nu
ook de verschillende diensten
direct gebeld worden: 61414 belastinginformatie, 61500 gasbedrijf (verbruikersadministratie), 61510 publieke werken
(buitendienst), 61572 milieuklachtenlijn, 61584 brandweer.
De alarmnummers blijven hetzelfde: brandweer 12000, politie
14444, GG en GD 023-319191.

Volkert-Jan is arts
ZANDVOORT - Volkert-Jan
van Petegem kan zich vanaf vorige week vrijdag arts noemen.
Vrijdag 18 maart werd deze
Zandvoorter in de Medische Faculteit te Rotterdam beëdigd.
Een gelukwens waard, dit resultaat.

Zwarte Markt
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Wijkcentrum 't Stekkie houdt aanstaande zaterdag, 26 maart,
een
zogenaamde
'zwarte
markt'. Deze vindt plaats van
10.00 tot 15.00 uur.
Op deze markt proberen de buurtbewoners hun overtollige spulletjes
aan de man te brengen. Iedereen is
hier uiteraard van harte welkom en
men zal er zeker leuke koopjes aantreffen voor slechts weinig geld.
Wil men méér informatie, dan
kan men 't Stekkie bellen, tel. 17113,
en vragen naar Mia van Westrop.

• Maarten Keur kreeg van loco-burgemeester Aukema een eremedaille opgespeld, vanwege het vijfenzeventig-jarig bestaan van zijn bakkerij en het grote aantal jaren dat hij hierin werkzaam is geweest.

meer andere winkeltjes in deze
straat hun deuren sloten. "Het was
daardoor niet rendabel meer", aldus
Maarten Keur, "dus we moesten wel
iets anders proberen". De overstap

naar het Raadhuisplein slaagde
goed. Of de winkel echter nog een
generatie in de familie blijft, is nog
onzeker. Zoon Marco heeft gekozen
voor de auto-racerij, en van dochter

Foto Beriott

Corriejanne is nog niet duidelijk wat
zij gaat doen. De zevenenvijftig-jarige Maarten Keur sluit echter niet
uit, dat zij wellicht later de zaak
overneemt.

Vierde Nota geeft ruimte aan particulier initiatief

Belang van Zandvoort wordt
verder niet onderbouwd
ZANDVOORT/DEN HAAG
- Nederland, en met name de
Randstad, moet in de concurrentie met andere economisch
sterke steden in Europa. Dat
staat te lezen in de Vierde nota
Ruimtelijke Ordening die donderdag is verschenen. Om die
concurrentiepositie te vergroten moeten sterke punten van
Nederland worden uitgebuit.
Dat betekent dat Rotterdam
en ' Schiphol een vooraanstaande plaats krijgen in de
nota. Maar ook toeristisch
aantrekkelijke gebieden moeten worden uitgebuit. Daartoe
wordt 'zeker de kuststrook gerekend. Maar hoe die aantrek,kelijkheid wordt verhoogd
wordt verder niet uitgewerkt.
Evenmin wordt in de nota verteld hoe bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Zandvoort moet
worden verbeterd.

„Vijftig procent van de woningzoekenden wil een koopwoning," vertelde Ed Nijpels donderdag op de
persconferentie. Dat is voor hem
een reden om de woningbouw grotendeels aan het particulier initiatief over te laten. En juist dat overlaten aan het particulier initiatief is
de Noordhollandse gedeputeerde
van ruimtelijke ordening, Margreet
de Boer, in het verkeerde keelgat
geschoten. Zij vindt dat particulieren andere doelstellingen hebben
dan de overheid. Het doel van particulieren is winst te maken, terwijl
de overheid als doelstelling heeft te
zorgen voor goede wegen en goed
wonen.
De oplossing voor de files zoekt de
gedeputeerde in het bij elkaar brengen van wonen en werken. En dan
komen de gemeenten toch weer nadrukkelijk in beeld. In de nota staat
dat woningbouw moet plaatsvinden
in stedelijke gebieden met een voorkeur voor de stad zelf.
De groeikernen verdwijnen. In
feite is men al sinds twee jaar aan
het minderen daarmee. Dat betekent dat gemeenten die als zodanig
waren aangewezen geen extra geld
meer krijgen voor hun overvloedige
woningbouw. Toch blijven er volgens de nota nog mogelijkheden om
gemeenten een extraatje te geven
voor hun woningbouw. Dat kan gebeuren via zogenaamde herstructureringsprojecten van nationaal belang of door middel van de Subsidieregeling Grote Projecten. Voor de
laatste subsidie komen voornamelijk Amsterdam en Rotterdam in
aanmerking.

De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening is een zeer vaag stuk
geworden. In die nota moet de ruimtelijke ordening van Nederland tot
het jaar 2015 worden geregeld. Maar
hoe dat precies moet gebeuren
wordt eigenlijk niet duidelijk. Nergens in de nota worden concrete
plannen uitgewerkt. Dat moet allemaal gebeuren via structuurschetsen die in de loop van de komende
jaren zullen verschijnen. „Dat is
niet zo verbazingwekkend," aldus de
minister van ruimtelijke ordening,
Ed Nijpels, donderdag tijdens de
presentatie van de nota, „de Vierde Blauwe kamer
nota bevat geen blauwdruk voor het
Ondanks al het gebouw in de
jaar 2015. Wel is geprobeerd toekom- Randstad is de regering van oordeel
stige ontwikkelingen zo goed mogelijk te verkennen." Deze nota gaat
over veranderingen in het ruimtelijk beleid. Daarom worden delen
van het land gewoon niet genoemd
in de nota. Daar gaat het beleid
voort zoals al was ingezet.

dat de Randstad nog steeds een
groen hart heeft. Ze wil dit gebied
zelfs uitbreiden met wat ze noemt
een Blauwe Kamer. Dat wil zeggen
dat het water nadrukkelijk wordt
betrokken in het gebied. Een probleem daarbij is de kwaliteit van het
water. Het water dat 's zomers wordt
ingelaten is meestal zo slecht dat
natuurlijke waarden en soms de
landbouw worden bedreigd.

De regering is geen voorstander
van verdere verstedelijking van het
Groene Hart. De landbouw blijft er
de belangrijkste economische pijler.
Nadrukkelijk wordt de kust genoemd als het gaat om de aantrekkelijkheid van de Randstad. Maar
de naam Zandvoort komt in de nota
niet voor. Evenmin als er plannen
worden uitgewerkt om de aantrekkelijkheid van de kuststrook te verhogen.

Nassauschool
viert feest
ZANDVOORT - Vrijdag 25
maart viert de Oranje Nassauschool feest. Vanaf 18.30 uur
zijn er voor jong en oud, leerlingen en familie, verschillende spelletjes te doen.
Tijdens dit feest, dat een groots
spectakel belooft te worden, worden
er twee kienronden gehouden met
fantastische prijzen, plus een loterij
met een 'superhoofdprijs'. Tijdens
de avond zijn er voor iedereen hapjes en drankjes.
De opbrengst van de avond zal onder andere besteed worden aan de
aanschaf van een geluidsinstallatie.

WEEKMEDIA geeft u meer.

Padvinderij 1947

AANSTAANDE BRUIDSPAREN

Uit deze nota wordt duidelijk dat
Nederland de concurrentie moet
aangaan met andere Europese economische centra. In dat kader wil de
regering de sterke punten van Nederland nog sterker maken. Daarom krijgt het bedrijfsleven alle
ruimte. De erkenning van Schiphol
als economische motor klinkt voortdurend door in de nota. Constant
wordt Schiphol in één adem genoemd met de Rotterdamse haven,
het tweede grote economische trekpaard in de Randstad.
Particulier initiatief in de woningbouw wordt ook aangemoedigd.

Jan Jansen opent
'Op de fiets' in
Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Ex-beroepswielrenner en Tour de France
winnaar Jan Jansen opent zaterdagmiddag om 14.00 uur in
het Cultureel Centrum Zandvoort aan het Gasthuisplein 9b
de expositie 'Op de Fiets'.

Deze foto van de Padvinderij is genomen op 5 mei 1947, op het
Kerkplein te Zandvoort. De inzender is H.A. van Petegem-Kroon.
De leden zijn (voor zover bekend):

Tweede rij: Boukje van Laren, Aagje (achternaam onb.), Enneke
Paap, Maartje Heidoorn, Kerkman (met vlag), Janny Spiers, Lena Paap
met vlag.

Eerste rij (v.l.n.r.): Elles Luykx, Ineke Koper, Hilly Kroon, Ineke Diemer, Hans v.d. Mije, Heleen Visser, Aaflke Vennlnk, de Jong.

Derde rij: Thea Luykx. Loes Spanjaard, Nel Hoppe, Coba (achtern.
onb.) en Griesje Paap.

Aansluitend op de opening wordt
er op het Gasthuisplein een demonstratie op antieke fietsen gegeven,
mits het weer tenminste meewerkt.
De expositie omvat de geschiedenis
van de fiets, vanaf de eerste loopfiets
uit 1824 tot aan de modernste fiets
van nu. Het geheel is geïllustreerd
met foto's, prenten, accessoires en
de mode uit die periode. De expositie
is geopend tot en met zondag 22 mei,
dagelijks van 13.30 tot 16.00, behalve
op maandag en dinsdag en op Koninginnedag.

De Fehcitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket rnet nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te biede_n.
Bovendien treft u m dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwehjksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
v. eten
Stuur onderstaande bon,
voor uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam

Bon voor onze lezers
Graag ontvang ik tijdig vooi mijn huwehjksdag bezoek van een
hostess van de Fehcitatiedienst.
Naam bruid
AdresPostcode:
Telefoon:

Plaats:
, . ..

Naam bruidegom:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Huwelijksdatum:

Plaats.

WEEKMEDia geeff u meer.'
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Huizenhoog

VIDEOTHEEK
DOMBO
ZANDVOORT

Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

zoekt per 1 april a.s.

vraagt met spoed

SEIZOEN KRACHT m/v

part-time kracht
voor min. 3 dagen p.w.
Leeftijd ± 20 jaar.
Bij voorkeur MAVO/HAVO of VWO opleiding.
Goede kontaktuele eigenschappen vereist. Bellen
voor info tussen 17.00-21.00 uur, tel. 020-794726.

Voor
advertentiemogelijkheden

Volop lente
bij

BEL:

020-562.2762

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
m al 'uw
bloemwerken

I

ZOMERKLEDING

VW Zandvoort

Van de kandidaat wordt verwacht:
* Opleiding/ervaring:
minimaal een HAVO-diploma, goede
spreekvaardigheid in de moderne talen en enige
toeristische kennis van Zandvoort en omgeving.
* teeftijd:
vanaf 18 jaar.

* Verdere eisen:

kandidaat dient woonachtig te zijn in Zandvoort of
direkte omgeving en bereid te zijn ook in het
weekeinde te werken.
* Inhoud van het werk:
Het verstrekken van toeristische informatie in de
moderne talen. Het maken van o.a.
hotelreserveringen en theaterboekingen. Het
verkopen van gidsen en kaarten.
* Geboden wordt:
Een fulltime SEIZOENkontrakt van 1.4.88 t/m
30.9.88.
Salaris volgens ANVV-normen.
Bij voorkeur schriftelijke reakties richten aan: Stichting
VVV Zandvoort, t.a.v. mevr. C. W. Kas-ter Beek, Postbus 212/Schoolplein 1, 2040 AE ZANDVOORT.

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI
E
RIBELLI
Kinder- en tienermode

Haltestraat 65, Zandvoort

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Tel. 1 20 60
P.S ook voor uw tuin verschillende
zaden, bollen en knollen.

POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

AUTO

SERVEERSTEE

BARKEEPER
KEUKENHULP
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de krant helpt

u op weg

VAN

J A A R

Sportcenter
Wim
Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47.
Tel. 15829-13965
Nieuwe cursus zelfverdediging
ingaande per 1 april a.s. Combinatie
van jiu-jitsu-judo en
karate-technieken voor iedereen
v.a. 14 jr. Dinsdagavond 19.00 uur.

Squash:
Een zeer conditioneel balspel.
Leeftijd v.a. 10 jaar.
Nieuwe tarieven. Overdag inclusief
de weekends baanhuur ƒ 7,50 per
té uur.
's Avonds ƒ10,- pertéuur.

Sauna:
Voorjaarsaanbieding.
Sauna-Bad: ƒ 10,Geopend:
Dames:
Woensdagavond v.a. 19.00 uur
Donderdagavond v.a. 8.30 uur
Heren:
Donderdagavond v.a. 18.30 uur
Gemengd:
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur
Zonnebanken + Zonnehemels:
ƒ7,- pertéuur.

Zomer...Zon
Zonnebril...
Volop keus bij uw vakman-opticien

Wie wat te vieren heeft, houdt een
receptie. En Peugeot heeft wat te vieren,
heel wat Gaat u maar na: de 405 is
gekozen tot Auto van het Jaar 1988...
Peugeot werd winnaar van Paris-Dakar...
de 205 werd door de lezers van AutoMotor und Sport uitgeroepen tot de beste
„compact"-auto ter wereld... we hebben
nieuwe speciale modellen zoals de 205
Rallye en de 309 Score... en we introduccren de405 Diesel...
Vandaar dat wc een maradionreceptic houden in elke Peugcot-showroom in Nederland. LI bent van harte
welkom voor een uitgebreide kcnnismaking met een van onze modellen.
Voorts nodigen we u vooral uit voor een
geheel vrijblijvende proefrit. U kunt dan
zeil de kwaliteit en het comfort ervaren.
Bovendien krijgt u dan na alloop nog een
aardig flesje mee naar huis. Tenslotte is
het leest

PEUGEOT405 DIESEL
ONGEKEND TALENT.

Op naar de
vakman-opticien
YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
tel. 02507-12174

Een half jaar na introductie van de
405, is er nu de 405 Diesel. Uitgangspunt
was hel creëren van een auto waarbij
u alleen aan de pomp merkt dat het een
diesel is. En dat is gelukt. Z'n 1905 cm'
motor is uitermate stil en rap.

't Is een krachtige en economische
diesel, die - en dat is niet overdreven op het gebied van prestaties, zuinigheid
en actieradius menig record breekt.
Daar komt bij dat z'n bedrijfszekerheid
hem tot een ideale werknemer bestempelt Kortom, een diesel met ongekend
talent.
Peugeot 405 al vanaf 27.350,-,
405 Diesel vanaf 33.990,-.

/ PEÜGEOT205 ACCENT,

/

WSTiRKNUMMEft.

Met z'n meer dan 2 miljoen verkochtc exemplaren is de 205 een
daverend succes. Een succes dat natuurlijk te danken is aan z'n onvergelijkbaar
concept Méér dan 30 verschillende modellcn waaronder de 205 Accent
Deze uitvoering heeft veel sportieve
extra's die u voor weinig extra krijgt:
dakspoiler, zwarte antenne, stootstrips
met rode bics die doorloopt in de bumpers, sportieve wielplaten, hoofdsteunen.
Bovendien: de 205 Accent en
Junior krijgen tijdelijk een extra zonnig
accent Namelijk een zonnedak voor
slechts 250 gulden.
Peugeot 205 al vanaf 17.325,-,
205 Accent vanaf 18.500,-.

PEUG10Ï 505SX SELECT,
DE ONVERWACHTE ONTDEKKING.

Wanneer u voor 'n 505 kiest, dan
kiest u voor een representatieve en zakelijk verantwoorde aanschaf. Zeker nu de
505 SX Select (in benzine en diesel)
een aantal chique extra's heeft ter waarde
van 3.000 gulden waar u O gulden voor
betaalt Is dat geen leuk zaken doen?
Enkele van die extra's zijn: hoofdsteunen achter, middenarmsteun achter,
velours bekleding, speciale wielplaten,
vernis metaallak, veiligheidsgordels achter, elektrisch bedienbaar schuifdak etc. /
Peugeot 505 al vanaf 32.195,-, /
505 SX Select vanaf 35.895,-.
J

wel heel speciaal model: de 309 Score.
Bij deze auto valt de score flink in uw
voordeel uit Want voor heel weinig extra
krijgt u een serie aantrekkelijke extra's.
U kunt rekenen op ondermeer een
achterspoiler in de kleur van de carrosseric, sportieve wielplaten, vlotte binnenbekleding met rode biezen, hoofdsteunen
vóór, bekleed stuurwiel, analoog klokje,
aansteker, radio-inbouwkit, dakantenne,
stootstrips, dubbele rode striping,
rode bics in de bumpers en Score-logo
achter en op de zijkanten.
De 309 Score is er in wit en
- tegen meerprijs - in de metaalklcurcn
grijs en anthraciet De keus is aan u.
Peugeot 309 al vanaf 20.950,-,
309 Score vanaf 22.800,-.

/ iiN PROEFRIT BU
PEUGEOT BEKUNKT U
MIT PROEVEN THUIS.
Stap maar in een van de vele
Peugeots die op de receptiedagen voor u klaarstaan of\
beter nog, maak eens een
proefrit. In dat geval gaat u naar huis
met een leukjlesje Petite Licorelle van het
champagnehuis Moet Si^Chandon.
Dan kunt u thuis nog eens rustig nagenieten van een onget\\i/eld feestelijke
proefrit

PEUGEOT 309 SCORE.
ONGEHOORD GOED.

De Peugeot 309 manifesteert zich
als een van de meest zuinige en comfortabcle gezinsauto's in z'n klasse. Binnen
het 309 gamma heelt u keus uit meer
dan 20 versies, waaronder een nieuw en

l'RIJ/.EN 1NLL. B l W. 1 X U . Al LbVLIUNGbKOSTl-N.
WIJ/JGINCLN VOOKHIIIOUUEN l'LUGl OT LCASL,
l LAS1 N ] I G I N l l N AAN1 REKM 11JK1' PRIJS

PEUGEOT-RECEPTIE1O DAGEN LANG,VAN 24 MAAKT T/M 2 APRIL.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 0250/-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Dat lastige probleem rond jouw woonplaats zie jij
persoonlijk graag opgelost. Dus volg je de laatste ontwikkelingen op de voet. Is men het erover eens wat er moet
gebeuren? Is er een definitieve beslissing gevallen?
Wanneer wordt er tot aktie overgegaan?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het zich nu in de

plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
manier.
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant
voortaan geen week meer te missen,
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
l Ik betaal per kwartaal D/ 12,90. per half jaar ƒ 23.70. D
| per jaar D f 43,75 (voor postabonnees gelden andere
| tarieven).
l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia.
. Antwoordnummer 2470. 1000 PA Amsterdam.

l
|
|
l
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BU AANKOOP
VAN 10 GULDEN
VERS VLEES en/oi
VLEESWAREN:

H

STUNT!

OÓV&OWU/f
i «SCHOUDER KARBONADE
l «STROGANOFE of BRETONS GEHAKT
i «MALSE SPEKLAPJES
% «HEEHLUKE ROOMSCHNITZELS
^ «ORIGINELE HAMSGHUF
é ïim

Wd beloven dat u
weer uitstapt

^_ ^^^

-

50

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

VAN DEN BROEK l
GARAGE

ROB iANSSEN
Ruim 20 jaar vertrouwd met Onderhoud Reparatie - Revisie - Restauratie van alle
merken moderne en klassieke automobielen tegen zeer redelijke tarieven.
ERKEND A.P.K. STATION

Kochstraat 10, Nieuw Noord. Tel. 15966
ZONDAG 8 mei 1988
met start en finish op de Dam

MARATHON AMSTERDAM
aanvang l 3 30 uur
deelname mogeli|k voor iedereen van 19 |aar en ouder

REKREATIELOOP AMSTERDAM
(halve marathon)
aanvang l 3 35 uur
deelname mogeli|k voor iedereen van l 6 |aar en ouder
Voor meer informatie en inschrijving
POSTBUS 9689, 1006 GD Amsterdam
en bij alle kantoren van de Verenigde Spaarbank

'Magikereventussendoor?" \j\G\ ptt telecommunicatie amsterdam
OPEL

'sostor

OCITIZEN

verenigde spaarbank s

BCONOOOM'

KLM

adidas ^ HET PAROOL

Er zijn maar weinig zaken aan 'n Audi 100
die u kunt controleren zonder 'n testritte maken.
Goed, het doordachte design kunt u
ook zó bewonderen. En dat de door-en-door
verzinkte carrosserie gegarandeerd 10 jaar
lang van binnenuit niet roest, staat eveneens
los van 'n testrit.
Maar als u de Audi 100 van binnen wilt
ervaren, moet u toch echt instappen. Uw oog

valt ogenblikkelijk op 't vernieuwde, zeer fraaie
ergonomische dashboard. En u constateert
dat alle inzittenden een zee van ruimte hebben.
Pas op de weg voelt u dat deze limousine
stevig accelereert en razendsnel is.
Van O tot 100 km/h in nog geen 10 seconden en 'n top van 200 km/h. De zeer snelle
uitvoeringen zijn uiteraard nog atletischer.
Ook de lage luchtweerstand van 0,30

krijgt pas betekenis tijdens 't rijden. U ontdekt
dan dat de Audi 100 zuinig omspringt met
brandstof en dat van windgeruis geen sprake is.
Als u na een testrit niet meer wilt
uitstappen, hebben we daar alle begrip voor.
Tenminste, als u de Audi 100 aanschaft.

Bel020-867651voorde dichtstbijzijnde
Aucü-dealer waar u 'n testrit kunt maken.

Hotel Keur

Auôi

Van 1-4-1988
tot 1-10-1988

Voorsprong door techniek

zoeken wij

kamermeisjes
en

Siedienensfi personeel
Salaris volgens CAO HORECA.
Soll. na tel. afspraak met Henk v.d. Werff,
tel. 12023 of 13466.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Auto Strijder B.V.

V-A-G lAuöi

Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

Wac/it met koffie

zeggen als iemand een

ko-

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ko-

ko-

kopje thee bestelt.
DE WIT VERHUIZINGEN

ÏKKENDÏ
VRHUIZBRS

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

Stotteraars weten heus wel wat ze
zeggen willen, dus in de rede vallen helpt

gauw de spanning. Zo komt een gesprek
vlotter op gang en gaan we elkaar ook

stotterproblemen bij zichzelf, in hun gezin
of naaste omgeving: 01808 -15 31 of 5VS,

niet. Geef ze liever even de tijd om uit
hun woorden te komen. Dat vermindert al

een beetje beter begrij pen. Doen we dat?

Postbus 119, 3500 AC Utrecht.
Geef stotteraars even' de tijd.

Informatie voor alle mensen met

Publikatie aangeboden door dit blad, m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame
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100.000 Kip Caravans

Subaru Mini Jumbo vernieuwd
Platte neus en ronde vormen

Autonieirws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Misschien heeft Jan Kip in zijn stoutste
dromen in de dertiger jaren er ooit van
gedroomd dat m de tachtiger jaren een
dikke l ÜO 000 caravans, met zijn naam
erop, over onze aardbol zouden zwerven Maar het lijkt met sterk, want in die
dertiger jaren begon het allemaal heel
klem en simpel Als bouwer van vrachtwdgen-carrosseneen met een paar gouden handen keek hij helemaal niet
vreemd op toen hem gevraagd werd of
hij ook een caravan kon bouwen En
deze eerste caravan bleek zo'n succes te
zijn. dat er meerdere opdrachten volg-

Het probleem met hele kleine Japanse
automobieltjes, waarvan de Subaru Mini
Jumbo een prachtig voorbeeld t> met zijn
lengte van maar dne meter twintig centimeter, is ruimte creëren voor de bestuurder en zijn dne eventuele passagiers En dat valt echt niet mee Maar
gelukkig zijn die Japanners behoorlijk
inventief en weten ze te woekeren met
centimeters Bij deze nieuwe Mini Jumbo heeft men weer enige centimeters
winst geboekt middels een grotere wielbasis en een compactere motorruimte
Dat ook de bagageruimte wel heel erg
compact is, is weer een andere zaak.
maar die is uiteindelijk weer te vergroten
door het wegklappen van een of twee
rugleuningen van de achterzetels als een
of beide achterpassagiers schitteren door
afwezigheid Toch moet het gezegd worden, je zit met z'n vieren best redelijk in
dit kleine ding, wanneer er tenminste
maar weinig bagage te vervoeren is Het

den
Doch echt serieus werd het pas na de
Tweede Wereldoorlog, toen hij de
vrachtwagens liet en zich helemaal toelegde op het bouwen van caravans Je
kunt het je nu niet voorstellen maar in
1948 waren er in Nederland amper 500
caravans in gebruik Ik denk dat er momenteel m een beetje stad al meer caravanbezitters zijn Dat kwaliteit het altijd
wint, moge blijken uit het gegeven dat
carrossenefabnek Jan Kip m 1961 al
zo'n 5 000 caravans had geproduceerd
Dezelfde kwaliteitsformule wordt ook
voortgezet nadat de oprichter-eigenaar
Jan Kip zich in 1966 heeft teruggetrokken En met succes want momenteel
rollen er maar liefst 2488 Kip-caravans
jaarlijks de fabriek uit

Meewarig en weemoedig
Waarschijnlijk zult u - evenals ik - een
beetje meewarig en weemoedig kijken
naar het plaatje van een Kip-caravan uit
de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, zeker als je daarnaast ziet wat er
momenteel aan caravans door Kip gebouwd wordt Aërodynamica werd toen
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Di Subaru Mini Jumbo
Op de foto ziet u afgebeeld de Kip de Luxe caravan Opvallend is de aerodynamische vormgeving waardoor u met deze
caravan achter uw auto zuiniger rijdt en vlotter accelereert
Ook zou ik niet graag een paar flink uit
de kluiten gewassen manspersonen of erger nog - een complete Fiat Panda op
het dak van deze voorvader der Kipcaravans parkeren, terwijl een moderne Kipcaravan daar geen enkele moeite mee
heeft, met als logische consequentie dat
een metertje sneeuw op dat dak eveneens geen enkel probleem oplevert
En nu we het toch over de wintersport
hebben, m die naoorlogse jaren werd een
caravan alleen maar in de zomer gebruikt, want van verwarmingssystemen
voor caravans had nog niemand gehoord Nu hebben die Kip-caravans niet
alleen een perfect verwarmingssysteem
maar bij de Grey-Line en Hy-Lme is
zelfs de disselbak voorzien van verwarmmg en is het afvoersysteem aan de bmnenzijde gemonteerd

meer te monteren op alle soorten caravans, die standaard met een 12 V systeem zijn uitgevoerd Dus niet op die
oldtimer want het Renauitje 4 op de foto
had echt nog een 6 volts installatie De
kosten van dit systeem zijn overigens
ƒ 995,- inclusief BTW en exclusief
montage
Om even terug te komen op die modellen, Kip levert maar liefst vier verschillende modellen, de Kompakt, de Luxe,
de Grey-Lme en als topmodel de Hy-Line Dit zijn uiteraard de standaard modellen maar nu moet u dat standaard niet
zo stnkt nemen, want als u een raam, een

(Advertentie)

deur of een kastje op een andere plaats
wenst, de slaapplaatsen net iets anders,
of u bent zo groot dat het hefdak wat
hoger moet, dan kan dat allemaal ook
Het kan ook zijn dat u de kleur van de
stoffering met helemaal ziet zitten en als
het technisch mogelijk is, komen ze daar
bij Kip m Hoogeveen graag tegemoet
aan al uw wensen Vanzelfsprekend wel
tegen meerprijs en graag tijdig besteld
Toch een prettig idee dat die Kip-caravans m Nederland gemaakt worden, het
overlegt zo makkelijk als er iets buiten
het normale stramien gebeuren moet

Zonnepaneel

Zo zagen de Kip caravans er vlak na
WO-2 eruit Aërodynamica speelde
toen nog geen rol
nog alleen in verband gebracht met
vliegtuigen Momenteel is een lage
luchtweerstand een must, al was het alleen al om het brandstofverbruik binnen
de perken te houden en sneller te kunnen
accelereren Niemand dacht in die tijd
ook aan een 'zelfdenkende' handrem,
een voorziening die u een hoop ellende
kan besparen Want mocht u die handrem eens een keer op een helling met
voldoende aantrekken, dan corrigeert
uw Kip-caravan dat volautomatisch

!

i

Helemaal uniek is het exclusief voor Kip
ontwikkelde 38 Watt zonnepaneel Het
is licht van gewicht en volautomatisch en
met een levensduur van maar liefst 20
jaar Het geraffineerde van dit systeem is
dat het gebruik m combinatie met een
zonnepaneel-trafo
voedingsregelaar
zorgt voor een geruisloze en storingsvrije
energievoorziening met een constante
spanning van 12 V gelijkstroom, die
daarboven ook nog eens kiest voor de
220 V energiebron, de autodynamo of
het zonnepaneel en dat alles nog automatisch ook Standaard zit deze wel zeer
slimme energievoorziening op de HyLine en Grey-Lme modellen Maar u
moet nu niet onmiddellijk nerveus worden als uw oog is gevallen op een van de
andere modellen van Kip, want dit systeem is ook als pakket te koop en zonder

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2 2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Het /onncpanLcl van n kip caravan* garandeert u van ongestoord vakantic^tnot Wint door d
rcstrvc (l ie u opbouwt bent u in u vv energie v oor/iening een stuk onafhankelijker Miar n kip L iriva
krijgt meer bij/onders mee voordat hij met u op vakantie mag Het sandwich dik dat door/ nspeeial
konstruktie bestendig is tegen een forse sneeuubehsting lervMjl bet ook meehelpt ain <lt p e r f e k t
isolatie van uw kip caravan De garantie 2 jaar is altijd standaard In ilsuuvv earavanelke 12miandi
ten onderhoudsbeurt iaat geven bij een erkende kip
Bon. Stuur ii t j d t kliuruit r
~
dealer geeft kip u/elfs 4 jaa
<nuJialtrl,|si)i Imunswi
dige garantie I eiten the u v\ellitht Kip Ljn\ u s
niet meteen opvillcn maar die in Naam
de praktijk precies hu verschil
\lns
uitmaken tussen meer en minder
caravanple/ier U\v Kip tieiler kan l < slto.lt
u er nog \tel rnterover
l'laats
njfrh ud h Ur

dellen naar maat en eigen

ontwerp voor u te maken ook
veranderwerk Voor alle leef
tijdsgroepen en maten
Tel 0250717370
* De literatuurclub is tijdens
schooltijden bezig met romans en gedichten bijv Kop
land Van Dis Vasalis Vest
dijk Couperus Bel 13873
•* Drie gevelkachels t e a b
Tel 14651

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoff plein 10
2042 B N Zandvoort
Tel 02507 • 12773
* Inboedel t k o a kastjes
salontafel lampen bedden +
matrassen en gevelkachel
Kijkdag vrijdag 25 maart tus
sen 19 20 uur Mansstraat 13

GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
* Gefeliciteerd Opa Hans
Gordijn en nog vele jaren An
gelme, Frans Manon
Gevr voor oudere dame voor
de maand juli en augustus
ZOMERHUIS of KAMER met
k/d/t Tel 023374285
GEVR
ZIT/SLAAPKAMER
voor 2 pers met gebr van
douche en keuken, voor juli
aug Tel 020316873
Gezocht iemand die 2x per
week 11 jarige kan helpen
met HUISWERK na school
tijd Tel 14281 na 18 uur
. Gezocht
NETTE TOILETJUFFROUW
Strandpaviljoen Zeezicht 1 C
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres'' Dat hebben wij voor u'
Inl tel 029075235
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwiel
centrale Zandvoort B V Gro
te Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
* Hobbyist zilversmeden wil
met goud werken Dit kopen
is erg duur Wie heeft voor mij
oud goud bv trouwringen
zonder functie Tel 19437

* Hoera Maarten Geurts is
thuis
* Te koop t e a b Luxaflex
grijs
afm
307x182 en
190x182 Tel 19387
* T k 27 MC portofoon Sta
bo mcl batt ƒ200, boxen
60 w l besch 55x30x25
ƒ 95 compl parkietenkooi
t v kast ƒ125 Tel 18363
* T k aangeb 4 pits gasstel
ƒ50 keukenbuffet ƒ 95 hang
lamp (oud) ƒ50 Tel 19895
* T k aangeb ronde eiken
tafel 0 70 cm ƒ 35 steelstof
zuiger ƒ 60, kleuren t v groot
beeld Tel 19895
* T k aangeb wasmachine
Siwamat 704/707 Vr prijs
ƒ250 Tel 02507 14440
* T k eiken eettafel vierk +
4 stoelen t v /video kastje
open ƒ 100 ƒ40, eiken ronde
karrewieltafel ƒ 150 Alles m
pr st Tel 19670
* T k elektronisch orgel voor
knutselaar jongensracefiets
voor onderdelen Tel 17030
* T k gevr speelgoed km
derwagen voor grote pop
Tel 15578
T k HONDA CB 750 F2 bj
1978 50 000 km ƒ1900 Tel
02507 16736 na 19 uur
* T k kleine Casio PT 50 or
gel groot poppenhuis met
meubels handgem Excelo
tone XLT 1 Musial instrument
Na 18 u 19985 of 14734
* T k mooie 40 jaar oude
boerenwieg met toebehoren
ƒ125 kinderwagen mooie
bak m bruine stof uitgevoerd
ƒ75 Tel 0250716720
* T k positiekledmg 3 broe
ken + 3 blouses + 3 truien +
spijkerpak rok maat 4446
Tel 17030
* T k prachtige chinchilla
v loerbedekkmg
donker
blauw afm 4x4 ? g a n
vrpr ƒ295 Tel 14007
* T k (verhuur)ontbijtspul
len compl voor ca 6 pers
ƒ175 Tel 13660
* T k zeer mooie 2 kleurige
pauwenstoel als nieuw vr pr
ƒ225 Tel 14087
* Tka gasboiler 83 1151 +
groene wastafel Tel 18906
na 17 uur
* T k a matras 120x200
bvenng, nieuw ƒ100 gordij
nen gevoerd l 2 50 br 4 50
weefstof ƒ50 Tel 17146
'/2 uur nat gym V2 uur droog
gym Ma 9 10 uur dl 2021
uur do 10 11 uur ZWEMBAD
DE DUINPAN TEL 12170

Te koop 10 000 grijze BETON
TEGELS (30x30) 5 cm dik
met en zonder vellmgkap
prijs 20 et per st excl BTW
Los af te halen te Z voort
Voor ml bellen 071 217070
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film Gebr de Bolster, Leiden
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 * Te koop 2 verstelbare tele
per week Corn Slegersstr visie fauteuils leder hebben
2b tel 0250712070
ƒ 500 p st gekost nu voor
* Ook m de lente een overvolƒ 75 p st toilettafel met 2 la
programma bij de Ver Vrou den ƒ50 Tel 17405
wen van Nu Word ook lid of * Te koop 3 zits bank beige
bel eens om informatie met rib bekl ƒ 75, serveerwagen
tel nr 14462
ƒ75 Tel 16121
Seizoen 1-1 88 tot 31 12 88 * Te
koop
aquarium
TENNISCLUB , UNICIUM
70x30x30 met kap zonder
Nog enkele uren open op verlichting ƒ25 Tel 12698
kunststof baan v a ƒ 120 p u
* Te koop diepvneskist 220
per jaar per baan
Inlichtingen mevr Sebregts liter Tel 02507 12558
tel 02507 14273
•*• Te koop een Philips radio
platenspeler en cassette
deck allen los, mooie set
voor tiener, vraagprijs ƒ 125
MAATKLEDING EN
Info na 18 uur tel 16215
VERANDERWERK
Tel 18599 Corn Slegersstr 2 •* Te koop eiken barretje ja
Geopend dinsdag t/m zater ren 50 bontjas mt 38 wolf
dag van 1000 1400
Tel 17295
Stewardess KLM vraagt voor * Te koop gevraagd Custom
Diversen
perm vrije ETAGE of FLATJE Wave Board 2 50/2 60 m Te
max ± ƒ 800 p m Tel 023 koop BMX crossfiets tot 6
1
jaar, ƒ 25 Tel 19606
/2 uur nat gym Vi uur droog * Edward ook door jouw 329466
gym Ma 9 10 uur, dl 20 21 prestaties is de Zandvoortsü
•k Te koop gevraagd moder
Superstunti
uur do 10 11 uur ZWEMBAD Schaakclub kampioen gewor ROSAS/SPANJE,
vertrek ne witte box Tel 12214
DE DUINPAN TEL 12170
den Proficiat
april/mei, zeer luxe apparte * Te koop gewichten totaal
AANGEB
2 k benedenwo
menten aan zee, mcl 5 * * * * * 72 kg verdeeld over 10 gew
Foto
Boomgaard
ZONWERING SYSTEMEN
nmg voor 60+ bij winkelcen
bus, bar/video/toilet, 10 da 2 5 met stang berg, pr ƒ 200
ook voor
jalouzieen
trum Haarlem GEVR ruime
gen v a ƒ 199 17 dagen v a Tel 13197
portretfoto s
verticale lamellen
2 a 3 k woning Bentveld/
ƒ345 Tel 0104791905
•* Te koop hoogslaper met
pasfoto s,
rolgordijnen
Zandvoort Tel 023336883
bureau en kastje en vakken
receptiefoto s
TE HUUR IN ZEELAND
rolluiken
BECH HIM vraagt meisjes of
groepsfoto s aan huis
VAKANTIEWONING in mooi inwendig + 2 deurs schuif
buiten zonwering
jongens voor de weekenden
Grote Krocht 26
natuurgeoied
Tel
023 kast kl blank z g a n Tel
Voor info tel 0250U7 18980
en de vakanties Tel 18908
Tel 13529
288659 b g g 02507-19231
13877 na 17 uur
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KIP CARAVANS
De dakbelasting van de Kip-caravans kan zo hoog opgevoerd worden dat zelfs een
Fiat Panda zonder problemen op het dak geplaatst kan worden

* Bent
u bas barnton of te
nor7 Kom dan zingen bij het
Mannenkoor elke dinsdag
om 20 uur m het Gemeenschapshuis
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

vertellen

Verenco

KWALJTEITDIE 3CHZE1F TERUGVERDIENT

* Te koop kant schrijfmachi
ne merk Tnumph prijs ƒ 125
Tel 18698
* Te koop surfplank voor be
gmners met stormzeil en
twee surf pakken Tel 17295
Voor al uw behang en wit
werk Tel 02507 18980
Voor borrelhapjes salades
lunchpaketten of
zakenlunches even
BROODJE BURGER belleni
BROODJE BURGER 18789
Geopend van 11 00 01 00
uur Weekend van 1100
0300 uur Dinsdag gesloten

* Wleke George Michael fan
(liefst meisje) wil met mij naar
het concert op 164 m het
Ahoy7 Vervoer wordt ver
zorgd Tel 02507 14452
WONINGRUIL AANGEB 4
kamer maisonette in Diemen
GEVRAAGD eengezinswon
of flat met lift in Zandvoort
Tel 020907294

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
v^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Tel 13529
W BLUYS
Bloemenhuis Nieuw Noord
GELE TULPEN ƒ 1 50 P BOS
Kom ook kijken naar onze
leuke PAASBAKJES Wij be
zorgen altijd gratis 15025
* Wat zegt u ervan? Leen is
40 jaar timmermani Nog twee
jaar volhouden en m de
VUT

botenhuis
alsmede stukje grond
a/d wal of op de plas
met ligplaats voor boot

Recreatiepark
Aalsmeer
UITERWEG 214 en 317
Tel 0297722113
na 17 uur 40534
WIE KAN DUITSE LES GE
VEN aan jongeman7 Tel
14006 bellen van 16 18 uur
Wie wil mij m Zandvoort
BIJLES 7GEVEN OP DE COM
PUTER Tel 02507 17816

Dream Line
320.322.30
Pour Toi
06-

320-320-05
3 supershots p.d. 50 et pm

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Westeinderplassen
Te huur

WONINGRUIL AANG ruime
2 k flat v Lennepweg huur
/310pmGEVR 3 o f 4 k w o
nmg/flat hoge huur geen be
zwaar geen Nieuw Noord Br
o nr 798 75822 bur v d blad
WONINGRUIL Aang 2 ka
merflat m Zandv Zuid schit
terend gelegen huur ƒ400
Gevr grotere flat of woning
m Z voort Tel 02507 13962

uiterlijk van deze nieuwe koets is wat de
aërodynamica betreft verbeterd De
motorkap is ronder van vorm en gaat
vloeiend over in de brede kunststof
bumper Daarnaast loopt de motorkap
sterk naar voren af waard oor de neus nog
platter is Een ander listig aerodynamisch
trukje is een tweede spoiler, gevormd
door de achterkant van het dak waardoor het vervullen van de achterruit
wordt tegengegaan
Ook in het interieur heeft de vernieuwingsdrang van de Subaru-mensen gewoed Het dashboard heeft een nieuwe
vorm gekregen en de achterbank is verstelbaar, waardoor er keuze is tussen
meer bagage en minder beenruimte voor
de achterpassagiers
Evenals de jonge uitvoering van de Mini
Jumbo is ook de nieuwe uitvoering voorzien van een dwarsgeplaatst en de voorwielen aandrijvend tweecilmder motortje met een zuigerverplaatsing van 665
cm3 Al roffelend doet deze 37 pk sterke
krachtbron braaf zijnwerk, al moeten we
er vanzelfsprekend geen wonderen van
verwachten Enigszins moeizaam overschnjdt hij dan ook onze vaderlandse
maximum snelheid van honderd kilometer per uur
Uiteraard is deze kleine vlo knap zuinig
Volgens ECE normen slobbert hij bij 90
km/h 5, l liter per 100 km en m het stadsverkeer 6, l liter per 100 km En dan wel
normale loodvrije benzine
Er zijn twee carrosserie-uitvoeringen
van de nieuwe Mini Jumbo leverbaar,
een met dne en een met vijf deuren De
dnedeurs wordt geleverd in twee uitrustmgsmveaus DL en SDX terwijl de
vijfdeurs alleen m SDX-uitvoenngwordt
geleverd
De prijzen van de Subaru Mini Jumbo's
vaneren van ƒ 12 295,- tot ƒ 13 895,-

5 REGELS

M
NV M

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

"V

WEEKMEDIA
«XE W££K HET DAGELIJKS NIEUWS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergreoen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
k oo p b r u ids J a Po n , mt
s a 1 0n t a f e 1 , 1 e uk e
rn o d
T e 1 0 2 ü - 111
r i e t e n s t 0e 1
Te

*
3 8 ,

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

r
Zandvoorts Nieuwsblad

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

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag

* Zandvoorts Heerlijkheid is
ook dit voorjaar weer het
Kostverlorenpark Koop nu
het interessante boekje In
Cult Ct en Gen O Zt ƒ15
'/2 uur nat gym '/z uur droog
gym Ma 9 10 uur dl 20 21
uur do 10 11 uur ZWEMBAD
DE DUINPAN TEL 12170

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

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Kleurenfoto's
vanaf45cent

"•v

'"•'•""i1"1"'" Sigarenmagazijn
J. Lissenberg
Haltestraat 9

We hebben de lekkerste chocolade
voor u op z'n paasbest aangekleed.
Ze zien er niet alleen mooi uit, onze chocoladefiguren smaken ook geweldig.Want we kleden alleen de lekkerste chocolade
voor u op z'n paasbest aan.

Kom & Profiteer ervan!

Te koop

Zwarte
LABRADOR
PUPS

•:m

FOTO BAKELS
PAKT UIT!
Als u bij ons uw fotorolletje laat ontwikkelen en afdrukken op
KODAK Select papier,

betaalt u voor uw volgende
kleurenfilm slechts

Foto afdrukken
op budget papier

2,50

0,69

Tevens voor al uw speciale opdrachten o.a. vergrotingen,
posters, reprodukties van oude foto's, prentbriefkaarten etc.
Foto van foto, negatieven van foto's enz.
Natuurlijk door uw officiële
Zandvoortse Kodak Select dealer

De Gaper Drugstore
BakelsB.V.
Kerkstraat 31, Zandvoort.

Geb.datum 7 febr.
nog 2 teefjes en
2 reutjes
ƒ250,Tel. 19011

TIMMERBEDRIJF

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt.
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave.

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

Zakjes met 200 gram paaseitjes: Wit, melk of puur. 4.25 Hazelnoot, likeur of mint-vulling. 4.50 Met cappucino, perzik of praline-vulling. 4.75 Paasfiguren van
chocolade, zoals hazen, lammetjes en kuikentjes. 90c t/m 7.25 Paaseieren, los of m netje. 1.- t/m 3.50 Luxe gevulde eieren. 6.75 t/m 16.75
Paaspresentjes. Vanaf 2.50
Parijzer boterhamworst.
150 gram. 1.50

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller want

Verse Hema
Gelderse
rookworst.
Per stuk 250 gram. 2.60

NU 2 VOOR

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Uit onze notenbar:
King size pinda's,
gezouten en
ongezouten.
250gram 2-

Leverworst speciaal. Per stuk
400 gram. 2.25

NU
NU

NÜ 400 GRAM

Zakje met 200 gram
kersenbonbons.
3.75
Wit knip of tarwe
knip. Gratis
gesneden.

Bacon zonder zwoerd.
100 gram. 1.95
l?

Bij f 100,- aan kassabonnen ƒ3,- terug.

Uit eigen banketbakkerij:
appelslof, mokka-, comtreau-, kiwi/
ananas-, Schwarzwalderkirschpunt, of
espressogebakje. 1.7 5

NU 2 STUKS
NAAR KEUZE

(geldt niet voor geneesmiddelen)

75

Aanbiedingen geldig t/m 26 maart '88

En de makelaar weet van
wanten en kranten

OPENING
zaterdag 26 maart

Buzet Rouge A.C., 1985 en
Buzet Blanc 1986 A.C. Franse
kwaliteitswen. 6.75

NU 3 FLESSEN * ^7
NAAR KEUZE lO.

Tijgerbolletjes.
2 stuks 95c

NU4STUKS

HEMA

Paarderookvlees.
100 gram. 2.10

Echt WaarVoorJe Geld

VOOR HET FEESTJE
IS AFGELOPEN, HEEFT KODAK
EXPRESS DE FOTO'S AL KLAAR.

PIZZERIA VENEZIA

De verjaardag is gevierd, dus
wilt u zo snel mogelijk uw
foto's zien. Wij drukken uw
foto's zelf af. Met het Kodak
Express systeem. Zo heeft u
uw foto's in recordtijd in
handen. Met Kodak achter
ons, leveren wij u een
kwaliteitsafdruk.
En dat is niet alles. U krijgt
niet alleen topkwaliteit in
fotowerk geleverd, u krijgt
tevens spaarpunten voor elke
film die wij voor u ontwikkelen
en afdrukken.
Ook bij elke nieuwe
Kodacolor Gold film (24 of 36
opn.) die u bij ons koopt. Zo
spaart u binnen de kortste tijd
voor de leukste kado's.

In 'n uur uw kleurenfilms ontwikkeld en afgedrukt.
FOTO FOCUS 1 uur service betekent service en kwaliteit.

APRIL AKTE
PIZZERIA-VENEZIA nodigt u uit ter gelegenheid van onze
opening voor een glas wijn en een hapje van 17.00-18.00 uur.

50 soorten pizza's
4 soorten lasagna
20 soorten spaghetti
4 soorten canaloni
div. vlees en visschotels, tevens mosselen.
Onze keuken is geopend van 11.00-02.00 uur

Bij het ontwikkelen eri afdrukken van uw kleurenfilm,
een vergroting formaat 20x25 in
moederdagverpakking voor slechts
deze aktie is geldig t/m 30 april.
Ook vanaf 1 april, iedere kleurenfilm (behalve disc. en
diafilm) die u bij ons koopt en bij ons laat
ontwikkelen en afdrukken

2,50 KORTING

UW MOOISTE FOTO'S ZIJN NU NOG SNELLER KLAAR.

FOTO FOCUS

Zeestraat 31 telefoon 14459
Quality control service

1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort
Tel. 15810
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Heren hockey-team speelt verrassend

Dames ZHC lijden forse nederlaag

ZANDVOORT - Vanaf de
vroege morgen tot laat in de
middag streden 35 mini's en
adspirantenteams in het vierde „Garnael volleybaltoernooi". De uitgekiende opzet, de
strakke leiding en het enthousiasme van zowel deelnemertjes als het publiek maakte het
jeugdvolleybaltoernooi tot een
feest.
Ria Akkerman en Riet Vossen zijn
afgelopen september gestart met
een heel nieuwe groep mini's en
juist deze volleyballertjes lieten zich
van hun beste kant zien. Een van de
teams werd zelfs tweede in de poule.
Maar belangrijk echter was het
plezier waarmee zij speelden. Iets
waaraan beide trainsters volop aan
bijgedragen hebben.

Competitie
En dat plezier voerde ook de boventoon bij de adspiranten die 's
middags aan de bak kwamen. Tevens ook hier goede prestaties. Eén
Sporting OSS team eindigde als
tweede in de poule achter WO, dat
daarmee de succesvolste ploeg werd

Sporting OSSsuccesvol
tijdens Garnaeltoernooi
van dit zeer geslaagde toernooi.
In een vernieuwde sporthal Groenendaal speelde het eerste heijenteam van Sporting OSS vooral tegen
zichzelf. Heemstede 2, een team dat
het vooral moet hebben van hoofdaanvaller Frank Raket, profiteerde
van de malaise en kon zo het puntentotaal wat opvijzelen. In de eerste
set er geen vuiltje aan de lucht en
simpel pakte Sporting OSS de set
met 8-15. Met het inbrengen van
twee wissels in de tweede set was
Sporting ineens van slag af. Pas bij
een 12-4 achterstand kwam er enige
bezieling in het Zandvoortse team,
maar de marge was al te groot. Een
enkelblessure bij een van de setupers deed het laatste beetje moraal
verdwijnen bij Sporting en Heemstede kon het karwei eenvoudig klaren.
Cazus 2 was de laatste strohalm,
die Sporting 2 nog had, om het vege
lijf te redden in de tweede klasse. De
beslissende tweede set ging met

15-10 verloren. Daarmee was tevens het laatste restje vuur gedoofd
bij Sporting 2. Dit in tegenstelling
tot het derde herenteam, die een
spannende wedstrijd speelde tegen
Allides 11. Met iets meer koelbloedigheid in de laatste set, had er een
gelijk spel ingezeten. Nu pakte Allides met 15-13 nipt de winst.
Sporting dames 3 liet zich in de
thuiswedstrijd te Haarlem een punt
afsnoepen door VCY 2. De 9-0 achterstand in de vierde set was te groot
om nog achterhaald te worden. Het
gelijk spel van de dames 5 was daarentegen wel een verrassing. Werd de
eerste set nog met 17-15 gewonnen
door Spaarne '75 5, in de laatste twee
sets bewezen de dames hoezeer ze
vooruit zijn gegaan dit seizoen.
Op de ranglijst van de adspiranten
zijn de meisjes het Sporting mixteam gepasseerd. De meisjes wonnen met 1-2 van Triumph terwijl het
mix-team duidelijk met 3-0 ten onder ging bij Die Raeckse.

Alleen Z VN stelt teleur

Zaalvoetbalclubs goede prestaties
ZANDVOORT - De zaalvoetbalverenigingen zijn aan het
laatste gedeelte van de competitie begonnen en binnen enkele weken zullen de beslissingen gevallen zijn. Voor
ZVM/Auto Versteege kan het
haast niet meer fout gaan, ondanks een 1-1 gelijkspel tegen
Texaco. Nihot, dat met 6-3 won
van Dry CR, en Scandals, dat
zegevierde over De Stal met 42, hebben zich definitief veilig
gesteld. Alleen Keur Glas/ZVN
stelde teleur. Door met 2-1 van
Palet Entage te verliezen verspeelden zij de titelkansen.
Het damesteam van ZHC (in lichte shirts) had zondag een zeer zware middag tegen Leiden.

ZANDVOORT - Voor de ZHC
hockeyteams
stonden
er
jongstleden zondag zeer belangrijke wedstrijden op het
programma. Voor het damesteam werd het een uiterst zware middag en Leiden bleek veel
te sterk, 0-5. Het degradatiegevaar voor de Zandvoortsen
wordt daardoor groter. De heren verrasten geweldig door
het hooggeklasseerde Scheijbeeck, na een knappe partij
hockey, met 3-2 te verslaan. In
de Zandvoortse ploeg was
René Blom de grote man door
tweemaal te scoren en eenmaal was hij de aangever van
een doelpunt.
De ZHC dames traden met een
aantal zeer jeugdige invalsters aan.
Wel talent, maar zij kwamen nog
duidelijk kracht te kort in deze klasse. Bovendien viel Yvonnen Ovaa
nog geblesseerd uit. In de eerste vijf
minuten kon ZHC aardig partij ge-

ven maar Leiden kreeg steeds meer
grip op de strijd. De Zandvoortsen
kwamen onder grote druk en alhoewel doelvrouwe Henny Jansen enige
keren reddend optrad was zij na
acht minuten kansloos, 0-1.

knokt om de score niet verder op te
laten lopen en men probeerde zelfs
de eer te redden. Kansjes ontstonden er wel doch het geroutineerde
Leiden greep bijtijds in en wist zelf
de enige kans wel te benutten, 0-5.
Leiden probeerde tot meerdere doelHet sterke Leiden ging door en punten te komen en kreeg opnieuw
kon steeds tot goede aanvallen kp- een groot overwicht doch de ZHC
men. Altijd stond er wel iemand vrij. dames gaven geen kansen meer weg.
Het betere spel van Leiden werd in
de 20e minuut beloond met een
tweede treffer en toen enige minuten later het derde doelpunt viel leek Heren
ZHC op een zeer grote nederlaag af Een uiterst gemotiveerd Zandvoorts
te stevenen.
herenteam was gebrand op de punten om niet verder achterop te geraNog voor de pauze voerde Leiden ken in de strijd tegen degradatie.
de score naar 0-4 op en de rust kwam
als geroepen. Coach Hans LangeHet begin was voor ZHC, zoals in
meier kon toen wat zaken doorne- iedere wedstrijd moeizaam, en kammen en in de tweede helft verliep het pioenskandidaat Scheijbeeck nam
een stuk beter. Leiden hoefde zono- al snel een 0-1 voorsprong. De ZHC
dig niet meer doch Zandvoort kwam ploeg was wakker en begon steeds
beter voor de dag.
beter te draaien. Met goed en snel
hockey, vooral via René Blom, werd
In de eerste minuut kreeg ZHC Scheijbeeck teruggedrongen.
zelfs de eerste kans van de wedstirjd
maar helaas ging de bal naast het Nadat eerst nog een doelpunt van
doel. De ZHC defensie was sterker ZHC om onduidelijke reden werd
geworden en er werd knap terug ge- afgekeurd, was het even later toch

Foto: Bram Sti|nen

ZVM/Auto Versteege

raak. René Blom speelt zich knap
Als koploper krijgt ZVM/Auto
vrij en bood Wouter Kolk een niet te Versteege steeds meer tegenstand te
verwerken. Ook Texaco was niet bemissen kans, 1-1.
reid zich gewillig te laten vellen.
ZHC hield het hoge tempo in de ZVM was veel sterker en zette Texawedstrijd en zette Scheijbeeck met co met de rug tegen de muur, maar
de rug tegen de muur. Het overwicht er was geen doorkomen aan. Met
leverde terecht een 3-1 voorsprong snelle counters was Texaco erg geop. Tweemaal was het René Blom vaarlijk maar doelman Michel de
die zichzelf in vrije positie manoeu- Winter was erg goed op dreef en
vreerde en dan ook fraai scoorde. In voorkwam met goede reddingen een
de tweede helft speelde ZHC wat ver- aantal doelpunten. Vlak voor de
dedigender om de voorsprong te be- doelwisseling kwam het wat stroef
houden. Scheijbeeck kon daardoor draaiende ZVM/Auto Versteege
meer in de aanval komen, maar toch op een 1-0 voorsprong. Pieter
raakte steeds meer geïrriteerd, aan- Brune zette voor en Rob van der
gezien de Zandvoorters zich sterk Berg scoorde beheerst.
verweerden. Wel kon Scheijbeeck
de achterstand verkleinen tot 3-2,
De tweede helft was niet geweldig,
doch meer liet ZHC niet toe en wer- Texaco bleef verdedigen en ZVM
den twee belangrijke punten binnen- had het daar erg moeilijk mee. Door
middel van een snelle counter zette
gesleept.
Texaco de partijen op gelijke hoogte,
„Het was een perfecte overwin- 1-1. In de slotfase heeft ZVM nog van
ning," stelde coach Ron Roodhart. alles geprobeerd om de winst te pak„Vooral in de eerste helft speelden ken, doch dat lukte niet. „De laatste
we erg sterk en daarna konden we de loodjes wegen zwaar," vond coach
voorsprong verdedigen. Dat is goed Eli Paap. „Toch ben ik niet ontvregelukt. De punten waren zeer ver- den met dit resultaat. Het kan bijna
diend, we speelden beter en zondag niet missen en we zullen kampioen
moet het gewoon weer lukken."
worden."

Nihot begon erg sterk in het duel
tegen Dry CR en met vlotte combinaties werd snel een 3-0 voorsprong
genomen. Alle doelpunten kwamen
op naam van Edwin Ariesen. Na
deze voorsprong heten de Zandvoorters het even afweten. Zij namen het
te gemakkelijk op en nog voor de
pauze was de stand weer in evenwicht, 3-3.

In het Zandvoortse doel maakte
veldspeler Dennis Keumng een goede indruk. Hij verving de vlak voor
de wedstrijd geblesseerd geraakte
Jaap Bloem. Door deze winst is er
voor Nihot mets meer aan de hand
en kunnen zij volgend seizoen wederom m de hoofdklasse aantreden.

tief hadden, was het tempo te laag
om kansen te creëren. In de 22e minuut leverde een misverstand tussen Wim v.d. Kuijl en Marcel
Schoorl een eigen doelpunt op Vlak
voor de rust werd het zelfs 0-2, toen
er bij een hoekschop slecht werd
uitverdedigd.
Ook na de rust bleet Keur
Glas/ZVN de aanval zoeken, maar
de overtuiging ontbrak. Desondanks
kon de achterstand toch tot 1-2 worden verkleind, na een goed lopende
combinatie tussen Riek Keur en
Marcel Schoorl, die van dichtbij
scoorde. De druk op het doel van
Palet werd groter en in de 15e minuut hadden de Zandvoorters recht
op een strafschop toen Bert van Staveren gehaakt werd door de keeper,
maar de scheidsrechter liet doorspe_len.
In de slotfase kreeg Keur Glas nog
wel wat kansjes op de verdiende gelijkmaker, maar het wilde deze wedstrijd niet lukken. Hierdoor bedraagt de achterstand met nog vier
wedstrijden te gaan drie punten op
de koploper en zijn de kansen van
Keur Glas op een kampioenschap
minimaal geworden.

Keur Glas/ZVN

Scandals

Nadat de Zandvoorters vorige week
Out nog met 8-1 verpletterden,
maakte men deze week een ernstige
misstap door thuis geheel onnodig
van Palet Entage te verliezen. In de
beginfase leek niets erop dat een nederlaag in aantocht was, want Keur
Glas was voortdurend in de aanval.
Met vele afstandsschoten werd er
geprobeerd de score te openen,
maar de inzetten verdwenen rakelings langs paal en lat. In de 13e
minuut volgde er een goede combinatie tussen Robin Koopman en
Marcel Schoorl maar de doelman
van Palet wist met een reflex een
zeker doelpunt te voorkomen. Hoewel de Zandvoorters wel het initia-

Na de verrassende overwinning van
vorige week op 't Gat van Nederland
behaalde Scandals maandagavond
m de Pellikaanhal opnieuw een
overwinning. De Stal moest met 4-2
de zege aan Scandals laten, die zich
daardoor in de middenmoot van de
ranglijst nestelden. Scandals begon
erg aanvallend en vooral Hans
Schmidt had er zin in. De combinaties verliepen soepel en de individuele acties lukten eveneens, hans
Schmidt kogelde eerst nog op de
paal, maar rondde even later een
solo wel doeltreffend af, 1-0. De
Zandvoorters gingen goed door en
na een gave actie van Marcel Looyer
kon Cor Plazier 2-0 scoren. Te gemakkehjk dacht Scandals er toen
over en daardoor kon De Stal terugkomen tot 2-1 en in de wedstrijd blijven. Scandals moest terug maar de
uitvallen waren gevaarlijk en goed
opgezet. Hans Schmidt zorgde vlak
voor de rust voor een 3-1 voorsprong.
In de tweede helft liep het niet
meer zo gesmeerd bij de badgasten
en De Stal profiteerde direct in de
eerste minuut, 3-2. De gasten proefden dat er meer in zat en zetten aan
voor een offensief. Richard Kerkman greep echter steeds goed in en
uit een counter scoorde Marcel
Looyer 4-2. In de slotfase had de score uitgebouwd moeten worden, doch
de Zandvoorters profiteerden niet
van de verkregen ruimte en kansen.

Coach Guus Marcelle spoorde zijn
mannen aan tot fanatieker spel en in
de tweede helft liep het weer als een
trein. Het tempo ging omhoog en
Dry CR werd van het kastje naar de
muur gespeeld. De trefzekere Edwin
Ariesen zorgde voor 4-3 en toen was
het gedaan. Nihot hield de teugels in
handen en met sterk zaalvoetbal
werd Dry CR weggespeeld. Henry
Marcelle zorgde voor 5-3 en Bas Heino bepaalde de eindstand op 6-3.

Mark Lovell wint Amsterdam Rally
ZANDVOORT / AMSTERDAM - Ford Sierra-team-rijders Mark Lovell en Roger
Freeman zegevierden het afgelopen weekeinde in hun eerste
Nederlandse rally. De overwinning in de Amsterdam Rally betekent dat Mark Lovell zijn leivdende positie in het Open In'ternationaal Nederlands Rallykampioenschap verstevigde.
De nationale Sierra-team-equipe Chiel Bos/Antoon Reurings
kwam in hun eerste kampioenschapsrally prima voor de dag.

niet geheel zonder kleerscheuren.
De vernsellingsbak van hun Ford
Sierra XR4x4 miste plotseling twee
versnellingen, maar dat weerhield
het duo er niet van de eerste dag als
zevende af te sluiten. Dat zij de volgende dag toch moesten uitvallen
had alles te maken met een steeds
slechter lopende motor, die ondanks
enkele ingrepen bleef tegenstnbbelen.
Mark Lovell en John Bosch gingen
er zatermorgen direct vol tegenaan.
Op de drie Noordhollandse proeven
ontspon zich een secondenstrijd, die
het publiek volop spanning bood. Op
proef 10 gleed John Bosch van de
weg, waardoor hy 5'/z minuut verspeelde. De spanning was daarmee
weg, maar Mark Lovell bleef op een
. hoog tempo doorrijden. Van de resterende 13 proeven won hij er 12. Hij
bracht daarmee zijn totaal aantal gewonnen proeven op 18. Bosch won er
5, Maaskant 1. Mark Lovell verklaarde aan de finish op het Amsterdamse
Leidseplein: „De Nederlandse rally
was zwaarder dan ik had verwacht.

Zij werden twaalfde algemeen
en tweede in de nationale categorie. In het Groep N klassement eindigde de talentvolle
Bos ook als tweede, achter de
Brit James Prochowski.

den geen oriëntatiepunten, je ziet de
bochten niet liggen" - maar wist een
achterstand van 50 seconden na de
tweede proef terug te brengen tot 18
seconden aan het eind van de eerste
etappe.

In totaal 62 equipes vertrokken
vrijdagavond voor de 9e editie van de
Amsterdam Rally. Twee proeven
rond Almere moesten door de deelnemers driemaal worden afgelegd.
Niet Ford Sierra RS Cosworth-rrjder
Mark Lovell nam de leiding, maar
John Bosch, die voor het eerst aan
de start verscheen met een Groep A
BMW M3. Lovell had gewenningsproblemen - „de vlakke polders bie-

Maar het Sierra-team kende niet
alleen succes op die eerste avond,
voor twee van de vijf equipes viel het
doek al vroegtijdig. Jan van der Marel en Anja Liewma moesten op de Om op de wegen in de polder hard te
derde proef met een defect differen- gaan valt echt niet mee. Respect heb
tieel uitvallen, terwijl de jarige Henk ik voor John Bosch, die in zijn eerste
Bont samen met Bettina de Wild al rally met de M3 echt hard is gegaan.
op de eerste proef van de weg raakte.
Ik verheug me nu reeds op een inteErwin Doctor en Pierre Krieger kwa- ressante strijd in de AMAC Tulpenmen wel de eerste etappe door, maar rally over drie weken."

Goede prestaties
ZRB zwemploeg

Het meisjes A-team won met 6-0 van Bloemendaal en veroverde daardoor ongeslagen het kampioen

Drie jeugdteams ZHC kampioen
ZANDVOORT-De ZHC kon
de afgelopen zaterdag drie
meisjes
jeugdhockeytearns
huldigen, namelijk de meisjes
A, BI en C werden achter elkaar spelend kampioen. Het Ateam won met 6-0 van Bloemendaal en bleef ongeslagen
met een doelsaldo van 41-6.
Trainer Raymond Leffelaar straalde

Sportraad
vergadert

• Chiel Bos en Antoon Reurings scoorden iets minder en behaalden een twaalfde plaats.

ZANDVOORT - De Sportraad
Zandvoort komt aanstaande maandag, 28 maart, in openbare vergadering bijeen, in de kantine van Zandvoortmeeuwen Handbal. Deze is gelegen op het binnenterrein van het
circuit, ingang tunnel-oost. De vergadering begint om 20.00 uur.

en deelde eveneens in dit succes. Hij
coachte en trainde zelf het B-team.
Mischien dat meisjes BI daarom
nog overtuigender kampioen werd.
Ook ongeslagen en met een doelsaldo van 58 voor en niets tegen! De
meisjes C ten slotte, onder de hoede
van Pauline Goll en Charles de
Muinck, werd onbereikbaar door
een 4-1 winst op Allaince. Deze hockeysterretjes verloren slechts één
punt en hebben een doelsaldo van
22-5.

In de brede jeugdafdeling van de
ZHC zitten nog wat potentiële kampioenen, o.a. bij de jongens. Al die
sucsessen zijn een gevolg van een
vriendelijke maar strakke leiding
door de jeugdcommissie onder leiding van Rosahe Gatsomdes Er
wordt binnen de Zandvoortsche
Hockey Club veel aandacht besteed
aan de opleiding van de jeugd. Men
probeert daarbij zo breed mogelijk
de ouders te betrekken voor coaching en begeleiding

Kampioenschap voor schaakclub
ZANDVOORT/HEEMSKERK

- De Zandvoortse Schaakclub
is erin geslaagd om het kampioenschap te behalen in de derde klasse van de Noordhollandse Schaakbond.
In de wedstrijd tegen Excelsior
hadden de Zandvoorters voldoende

aan een gelijkspel en dat resultaat
werd binnengesleept.
In het seizoen 1979/1980 behaalde
de Zandvoortse Schaakclub voor
het laatst een kampioenschap, dus
de titel van dit jaar werd direct op
passende wijze gevierd. Volgende
week meer over de Zandvoortse
Schaakclub, hoe en door welke spelers het kampioenschap werd behaald.

ZANDVOORT/IJMUIDEN Tijdens de jaarlijkse zwemwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het
Redden van drenkelingen, district Noord-West, heeft de
zwemploeg van de Zandvoortse Reddings Brigade afgelopen
zondag in het zwembad De
Hoge Berg te IJmuiden flink
van zich doen spreken. Met
twintig medailles en een derde
plaats in het totaal klassement
kwam de ploeg van de ZRB
naar 2'andvoort terug. De buit
bedroeg driemaal goud, zevenmaal zilver en tienmaal brons.
De resultaten waren als volgt
50 meter enkelvoudige rugslag gekleed dames. 2e Irene Koops, 3e
Martine van der Ham. Heren 3e
plaats: Ron van Soolingen. 25 meter
enkelvoudige rugslag gekleed meisjes: 2e plaats Tanja van Esveld, 3e
plaats Deb.by Martins. 100 meter
schoolslag gekleed dames: 2e plaats
Linda Schuiten, 3e plaats Monique
Alblas. Heren: 2e plaats Marcello
Geerts. 50 meter schoolslag gekleed
meisjes junioren: Ie plaats Irene
Koops. 50 meter meisjes adspiranten: Ie plaats Debby Martins, 3e
plaats Tanja van Esveld. 4x50 meter
hinderniszwemmen dames: ZRB 2e
plaats en bij de 4x25 meter wisselslag
estafette een Ie plaats. De heren op
deze afstand werden tweede, de
meisjes derde en de jongens tweede.
Bij het popduiken voor ploegen
werd de ZRB-herenploeg derde en de
dames pakten eveneens een derde
plaats. Op de 4x25 meter estafette
vervoeren van duikpop behaalden
de ZRB-dames een derde plaats en
bij ditzelfde onderdeel, maar dan
acht maal voor gemengde teams was
er eveneens een derde plaats.
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Ik vonü wat ik zocht op te Grote Krocht
Gez. jonge

Keus genoeg bij Foto Boomgaard

MEDEWERKSTERS

GROTE KROCHT 26

Tel. vrijdag tussen
10.00-12.00 uur:
19498.

voor nieuw te openen
Pannekoek Restaurant
te Zandvoort voor het
zomerseizoen.

w

7xio
9x13

10x15

ALTIJD

HET BESTE

GOED

GOEDKOOP
49 et

op

69 et

KODAK

89 et

papier
10x15

10x15 cm
op het nieuwste
Zwitserse
papier
en ... in 3 uur klaar

v

©

- p.st.

Na 80 jaar

Bij ontwikkelen
en afdrukken
50% korting op
volgende film
(5,50 bij 24 opn.)
(6,50 bij 36 opn.)

Woningruil
aangeb.
4 KAMERFLAT
Flemingstraat

zijn wij
gezwicht en
hebben thans
een nieuw
gezicht.

gevr. 2 kamerflat
CENTRUM-DORP

Tel. 15698

DROGISTERIJ

BOUWMAN

Zegel spaaraktie, bij iedere 5,- fotowerk een zegel

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

Bloemen en planten te kust en
te keur in een geheel
vernieuwd interieur.

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

Groente en fruit
Grote Krocht 25

WEEKEND RECLAME
HEERLIJKE PEREN

CONFERENCE

heel kilo l 5 49

KRAAKVERS

IJSBERGSLA

per krop

l j

Toerkoop Reisburo
ZANDVOORT

OP Z'N PAASBEST

vanaf 1 april:
7 dagen per week
geopend van 8.00-20.00 uur

Thorbeckestraat 46: Hoekwoning, 5 slaapk. parkeren op eigen
terrein - '
Koninginneweg 5 rd: BovenVraagprijs 1290.000,- k.k.
woning, balkon op het westen, 2
Fazantenstraat 7: Halfvrijst.
slaapkamers, zolderkamer
woonhuis, 4 slaapk., zolderk.,
Vraagprijs 192.500,-k.k.
voor- en achtertuin, garage
Leeuwerikenstraat 16/8:3/4- Vraagprijs 1295.000,- k.k.
kam. appartement op 4e verdieKostverlorenstraat 106: Hallping, privé parkeerplaats
vrij st. woonh., 6 slaapk., zolderk.,
Vraagprijs M 49.000,-k.k.
voor-'en achtertuin, dubbele garage
Flemingstraat 370: Tussenwon, Vraagprijs f 295.000,- k.k.
4 slaapk., voor- en achtertuin,
Wllhelmlnaweg 46: Hoekwoning,
garage grote tuin rondom, 3 slaapk., zolVraagprijs f 198.000,-k.k.
derk.Frans Zwaanstraat 14: Tussen- Vraagprijs f 295.000,- k.k.
won.. 4 slaapk., zolderk., voor- en Haarlemmerstraat 17: Halfvrijst.
achtertuin
herenhuis, thans in gebruik als
Vraagprijs f 249.000,- k.k.
pension, voor- en achtertuin
Brederodestraat 40: Halfvrijst.
Vraagprijs f 335.000,- k.k.
woonhuis, 7 slaapk., voor- en ach- Brederodestraat 25: Vrijst. villa,
tertum 7 slaapk., voor- en achtertuin
Vraagprijs f 269.000,- k.k.
Vraagprijs 1345.000,- k.*.
Hogeweg 11: Tussenwoning, 8
Hogeweg 9: Tussenwoning, 6
slaapk., voor- en achtertuin, geslaapk., voor- en achtertuin, geschikt voor zomerverhuur
schikt voor zomerverhuur
Vraagprijs f 275.000,- k.k.
Vraagprijs f 345.000,- k.k.
Plet Leflertsstraat 42: HoekDr C.A. Gerkestraat 72: Vrijst
woning in zuid, 4 slaapk, garage
villa, 4 slaapk., zolderk., grote
Vraagprijs f 280.000,- k.k.
tuin rondom, garage
Vraagprijs f 429.000,- k.k.
WOONHUIZEN
TE KOOP IN ZANDVOORT

WITTE OF BLAUWE ZOETE

DRUIVEN

heel pond

2,98

uit onze heerlijke keuken

TROPICAL SALADE
daar zit de zon al in

half pond

2,50

AART VEER
DE EERSTE DE BESTE

Voor al uw reizen - hotelreserveringen
kamerbemiddeling - autoverhuur touringcarverhuur.

Grote Krocht 20
Tel. 12560

BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL 7987

VOLKERT JAN VAN PETEGEM
is arts.
Vrijdag 18 maart 1988 werd hem
de bul in de Erasmus Universiteit
te Rotterdam uitgereikt.

Maand april kindermaand
Bij het knippen,
inwavevlechtje gratis.
Ook voor de boys.
J.M. Coiffeurs

Gefeliciteerd!
We zijn trots op je.
De familie.

Kerkstraat 22/4
Zandvoort. Tel. 14040.

Kwekerij P. van KLEEFF
.ftO&

uw slager voor speciale vleesschotels
panklaar.
Kerrie room schotel
Kip stroganoff
Provencaalse schotel
Voor 1ste klas paardevlees uit USA

Wij hebben vele
artikelen om uw
paastak te versieren.
Bloeiende violen,
vaste planten,
struiken en heesters.

BEDRIJFSPANDEN
TE KOOP IN ZANDVOORT

Poststraat 11: hotel in dorpskern, 33 slaapplaatsen, ca. 250 m
van het strand, eigen parkeerterrein Vraagprijs 1500.000,-k.k.
VOOR CLIËNT TE KOOP
GEVRAAGD IN ZANDVOORT
3/4 Kamer appartement - Prijs
± f 135.000,-

Beheer
Projekten
Adviezen
Hypotheken
Assurantiën

voor

Hogeweg 28

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

VLEES-FEEST.!
StJHH

ƒ3;15

Er is een ruime sortering
Paaseieren

Echte Bakker Balk

HONDENKAPSALON

WlSè

een heerlijk

PAASSLOFJE

Hogeweg 56a / 2042 G J Zandvoort / 02507 -12944*
Openingstijden: dagelijks 09.00 -18.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Wegens enom sukses gaan wij door In alle BOUCHERIE-zaken met ons uitzonderlijke
kwaliteitsvlees tegen te gekke prijzen. Kom profiteren, ook voor Paasvlees!

Deze week

ƒ25,-

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

Swaluestraat 26c: 3 kamermaisonette, premie A, centr. dorp
Vraagprijs 1159.000,-k.k.

Huur
Verhuur

1 kg paardebieflappen
500 gr biefstuk
1 hele paardeworst

HALTESTRAAT 30 TEL. 12175

4 kamermaisonette, 8e/9e etage
Vraagprijs M 47.500,- k.k.

Verkoop
Taxaties

Voordeelpakket

SLAGERIJ
ZWINKELS

De Favaugepleln 21/6:2-kamerappartement, 1e etage
Vraagprijs 186.500,- k.k.
Hogeweg 62/10:2-kamertlat,
3e verdieping, premie A
Vraagprijs 1118.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 61/43:

Aankoop

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Vanaf dinsdag a.s. zijn
wij weer de gehele
week geopend
G. ZWINKELS

FUTWONINGEN
TE KOOP IN ZANDVOORT
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
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Los nummer ƒ 1,-
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Installatie vindt plaats op maandag 16 april

Van der Heijden wordt nieuwe
burgemeester van Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort heeft een nieuwe burgemeester.
Eind vorige week werd bekend gemaakt, dat de heer M.R. van
der Heijden, momenteel nog 'eerste burger' van het Groningse
Leens, de opvolger wordt van (oud-)burgemeester Machielsen.
Van der Heijden was een van de veertig sollicitanten naar deze
vacature en stond uiteindelijk zeer hoog genoteerd op de
voorkeurslijst van de Zandvoortse fractievoorzitters. De nieuwe burgemeester zal op 18 april geïnstalleerd worden.
Aan een lange spannende periode is met deze bekendmaking een
eind gekomen. De grote vraag was
namelijk, of 'Den Haag' rekening
zou houden met de voorkeur van
de Zandvoortse vertrouwenscommissie, welke bestond uit de plaatselijke fractievoorzitters. Tijdens
de sollicitatiegesprekken hadden
zij de profielschets gehanteerd,
welke in overeenstemming was
met de wensen van de gemeenteraad. Wat tijdens het dagelijkse
politieke leven in Zandvoort maar
weinig voorkomt, gebeurde wel
ten aanzien van de reeks sollicitanten. Men kwam tot een eens-luidend oordeel en een voordracht van twaalf personen welke
de voorkeur hadden. Van der Heijden stond zeer hoog genoteerd op
dit verlanglijstje. Vervolgens kon <
de Commissaris van de Koningin
van Noord-Holland, De Wit, zijn
voordracht doen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De fractievoorzitters van de
Zandvoortse politieke partijen
zijn zeer ingenomen met de benoeming van deze nieuwe burgemeester. "De vertrouwenscommissie
heeft haar uiterste best gedaan om

tot de beste keuze van een nieuwe
burgemeester te komen", aldus Jan
Jongsma, GBZ. "Ik geloof dat de
heer Van der Heijden daar zeer goed
in past en wij hebben dan ook hoog
gespannen verwachtingen van deze
benoeming". "Bij de komende ontwikkelingen in Zandvoort, zoals de
te verwachten reorganisatie van de
administratieve, ambtelijke ondersteuning, kan zijn ervaring in het
bedrijfsleven goed van pas komen',
aldus Ruud Sandbergen, D'66, die
van Van der Heijden een sturende
rol verwacht.
Pim Kuyken, tijdelijk voorzitter
van de PvdA, heeft nog geen kennisgemaakt met de nieuwe burgemeester. "Ik kan er dus eigenlijk niets van
zeggen, maar ik heb begrepen dat
het een prima keuze is". Hij hoopt
op een goede bestuurlijke coördinatie en ruime sociale vaardigheden.
"Wij zijn erg blij met de benoeming", verklaart Peter Ingwersen,
CDA. "Het was een topkandidaat,
een bindende persoonlijkheid die
niet polariserend zal werken". Positieve geluiden ook van de voorzitter
van de vertrouwenscommissie, Jaap
Methorst, WD. "Wij vinden het heel
prettig dat Van der Heijden wordt

De meeste fracties gaven dinsdag
echter aarzelend hun fiat aan deze
overstap, omdat er een aantal onduidelijkheden bleef bestaan. Een en
ander houdt in dat morgen de Stichting WV Zandvoort in liquidatie
gaat en deze gemeente is toegetreden tot de Regionale VVV, die van
Zandvoort een jaarlijkse subsidie
zal ontvangen van maximaal
ƒ193.570,-.
Met name de bestuurssarnenstelling, met negen uit het bedrijfsleven
gekozen leden, riep bij WD en CDA
nogal wat vragen op. Met name in
hoeverre Zandvoort dan wel verzekerd is van een voldoende vertegenwoordiging. Vooral deze onduidelijkheid maakt van de overstap naar
de Regionale VVV een 'kleine
sprong in het diepe, hoewel hij
enigszins gerust werd gesteld door
het feit dat de voorzitter van Horeca
Nederland afdeling Zandvoort, Fred
Paap, voorlopig deel uit zal gaan maken van het bestuur. Daarnaast is
ook elk bestuur van de zes deelnemende gemeenten vertegenwoordigd, Zandvoort door wethouder Aukema. Deze wist te melden dat er 'in
ieder geval niet negen vertegenwoordigers uit Haarlemmerliede aangesteld zullen worden'.
Kuyken, voorlopig waarnemend
fractievoorzitter van de PvdA, zag
wat dit betreft nauwelijks prpblemen. "Het Zandvoortse bedrijfsleven moet goede kandidaten naar voren schuiven, maar daartoe moeten
de ondernemers zelf het initiatief
nemen". Hij verwacht positieve ontwikkelingen van de toetreding en
steunde dan ook het raadsvoorstel.
Wel drong hij er nog op aan, een
nieuwe functie te zoeken voor de
oud-directeur van de WV Zandvoort. "Wij hopen dat er een andere
functie binnen het gemeentelijk apparaat beschikbaar is", was het antwoord van Aukema, die dinsdag als
loco-burgemeester de voorzittershamer hanteerde.
Volgens Flieringa, Gemeente Belangen Zandvoort, kon de sprong in
het diepe wel eens uitlopen op 'meteen verzuipen', met name door de
financiële set-up. Hij miste een goed
onderbouwd financieel plan en
vreesde hoge extra uitgaven in verband met de toekomstige automatisering van de Regionale WV. Daarnaast kon hij zich ook niet verenigen
met het feit dat Zandvoort ƒ 12,50 per

Waterstanden
Datum
31 mrt
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5 apr

HW
0238
0308
0336
0404
0437
0503

LW
1038
11.07
11.30
---00.38
0100

HW LW
1447 2257
1516 2329
15.46 2357
16.17 1226
17.00 13.01
1720 1311

inwoner betaalt, terwijl dit voor
Haarlem ƒ5,- is. Aukema wees er op,
dat er verschillende verdeelsleutels
gehanteerd kunnen worden, zoals
bijvoorbeeld het 'belang' van elke gemeente. Volgens hem is het belang
van Zandvoort als toeristenplaats
groter dan dat van Haarlem. Flierin-

• Het nieuwe burgemeestersechtpaar Rob en Manneke van der Heijden
zal zich binnenkort in Zandvoort vestigen.
Foto Bram stijnen

aangesteld, een jonge burgemeester
met managementkwaliteiten én bestuurlijke ervaring. Alleen zal hij
zich zelf nu verder moeten bewijzen,
maar daar hebben wij voor honderd
procent vertrouwen in. Wij hebben
de voorzet gegeven, hij moet nu inkqppen. En daarbij komt zijn benoeming ook de verhoudingen ten goede, omdat deze keuze gesteund
wordt door alle politieke partijen.
We beginnen dus met een schone
lei".
De benoeming van Van der Heijden zal ingaan op 16 april, waarna

hij op 18 april om 14.30 uur tijdens
een openbare raadsvergadering
wordt geïnstalleerd.
Op 12 april komt hij alvast kennismaken met de gemeenteraad
en de hoofden van dienst van de
gemeente, maar het college wilde
deze datum niet afwachten en
bracht, compleet met een grote
plant als welkomsgeschenk, afgelopen zaterdag al een bezoekje aan
de familie Van der Heijden. Zie
voor een interview met deze nieuwe burgemeester pagina 5.

ZANDVOORT - In de gemeente Haarlemmermeer zijn maandag twee
inwoners van Zandvoort om het leven gekomen doordat hun auto te water
geraakte. Het zijn de 79-jarige heer G.G. Gertenbach en zijn leeftijdsgenote
mevrouw T.M. Hansen. Gertenbach was de broer van de Zandvoortse, in de
Tweede Wereldoorlog gefusilleerde, verzetsheld.
Het ongeval vond plaats op de 27-jarige inwoner van Haarlem
Bennebroekerdijk. De auto van de kwam in botsing met de auto van
Zandvoorters werd ingehaald door zijn plaatsgenoot. Hierdoor werd de
die van een 58-jarige inwoner van auto van beide slachtoffers van de
Haarlem, toen een derde bestuurder weg gedrukt om vervolgens in de
de Bennebroekerdijk opdraaide. De Ringvaart terecht te komen.
ADVERTENTIES

Nieuwe kollektie leren
jacks, jassen, rokken,
broeken, jurken en
tassen.
Haarlem, tel. 023-270850

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444, Grote
Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3, Haarlem,
023-322187; Gen. Oranjestraat 56, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919; Raadhuisstraat 182,
Alphen, tel. 01720-74262.

0535 0127 17.54 1336

Het Samenwerkingsverband heeft
gekozen voor mode, omdat men dit
het 'meest toepasselijk' vindt als
opening van het seizoen. Daarom
wordt Tweede Paasdag op het Kerk-

VAN DAM

Heerlijke

VISSNACKS + SALADES
Noord-Boulevard

Zandvoorts
Nieuwsblad
zoekt serieuze

jongens of
meisjes
om als reserve in te vallen bij
eventuele ziekte of vakantie.
Aanm. tel. 17166.

ZANDVOORT - De leden van
de Zandvoortse Volkstuindersvereniging moeten ook dit
jaar de volle huurprijs betalen,
ook al lijden zij schade onder
de grote wateroverlast. De gemeente is niet van plan hen
financieel tegemoet te komen,
zo bleek deze maand in de
commissie voor financiën uit
de woorden van wethouder en
loco-burgemeester
Aukema.
Voor de tuinders is dit aanleiding om een kort geding aan te
spannen tegen de gemeente.
Bestuursleden van de vereniging
legden tijdens de commissievergadering nog eens uit, dat hun tuinhuisjes ernstig te lijden hadden onder de overstroming die het gevolg is
van de hoge grondwaterstand. Ook
wordt het te laat om diverse gewas-

ZANDVOORT - Het Samenwerkingsverband
Zandvoort
doet een dringend beroep op
de Zandvoortse ondernemers
om een bijdrage van ƒ500,-.
Hierdoor moet het onder andere mogelijk worden culturele
activiteiten te stimuleren en
als ondernemers gezamenlijk
naar buiten te treden. Middels
een 'bufferpot' van op den
duur ruim twee miljoen gulden wil men het doorgaan van
de diverse evenementen garanderen, terwijl planning van
deze activiteiten, in voor- en
najaar, het seizoen moet verlengen. Voor de coördinatie
van een en ander zal binnenkort een nieuwe stichting of
vereniging in het leven geroepen worden.
'Zandvoort maak er wat van...'
luidt de aanhef van het schrijven dat
de plaatselijke ondernemers een dezer dagen ontvangen van het Samenwerkingsverband Zandvoort, waarbij diverse plaatselijke instanties
zijn aangesloten. Dat zijn: Ondernemers Vereniging Zandvoort, Vereniging van Strandpachters Zandvoort,
Horeca Nederland, Stichting VVV
Zandvoort, Circuit Park Zandvoort,
Casino Zandvoort en de Vereniging
van Ambulante Vishandel. De on-

ZANDVOORT - De voormalig winnaar van de Tour de France Jan Jansen heeft zaterdagmiddag de feestelijke opening
verricht van 'Op de fiet', een nieuwe expositie in het Cultureel
Centrum Zandvoort. Tal van oude fietsen, plus enkele 'supermoderne', zijn hier te bezichtigen, compleet met vele, soms zeer
oude accessoires. De tentoonstelling trok afgelopen weekend al
ruim honderdtachtig bezoekers.
De expositie omvat met name de
geschiedenis van de fiets, vanaf de
eerste loopfiets uit 1824 tot aan de
modernste fiets van nu. Zo staat in
de grote zaal beneden onder andere
een echte oude houten loopfiets opgesteld uit 1825, een groene Michaux uit 1867, in het begin ook wel
'boneshaker' genoemd, en een Hoge
Bi Culot Lesye (met hoog voorwiel)
uit 1884. Talrijk zijn hier de foto's,
gemaakt in het Zandvoort van begin deze eeuw, waarop uiteraard ook
fietsen of fietsende mensen staan
afgebeeld.
Ook in de overige ruimtes beneden en boven kan men tal van twee-

Vendoradopark
ZANDVOORT - Volgens
wethouder Van Caspel valt
vanavond de beslissing over
het Vendoradopark. Dit is
hem begin deze week medegedeeld door een medewerker
van Vendex International.

of driewielige vehikels aantreffen,
vervaardigd gedurende de laatste
honderd jaar. Daartoe behoren ook
een oude soldatenfiets, een 'supermoderne' Jautra, eigentijdse ligfietsen, een kunststof- en de allernieuwste tijdritfiets. De typische
'Pederson' fiets, nieuw naar oud model, is tegenwoordig ook weer te
koop. Verder vindt men hier de
sportieve tweewieler, waarop Jan
Jansen in 1968 de Tour de France
won, met daarbij de truien die hij
tijdens deze rit heeft gedragen. Jansen is nog een fietscollega van Zandvoorter Klaas Koper, maar dan van
na zijn prof-tijd. Zo reden zij samen
onder andere in 1979 de Ronde van
Israël, wat een afstand betekende
van 1400 km, af te leggen in tien
fietsdagen.
Zeer bijzonder zijn ook de accessoires, zoals vooral in de vitrine boven te bezichtigen: kaars-, carbiden olielampen, oude hand- en beenbeschermers, zadels, tasjes en oude
dynamo's. En wat te zeggen van de
oude Mascotte-fietskaarten of het
oude Simplex fietsspel? Zeer de
moeite waard om te bekijken in ieder geval.
De tentoonstelling in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is geopend tot en met 22
mei, dagelijks van 13.30 tot 16.00
uur, behalve op maandag, dinsdag
en Koninginnedag.

Oplage: 4.500

ching and Cycling Band H.H.K. en
Solie Driehuis. Deze bands zullen de
hele middag om beurten optreden,
zowel in het dorpscentrum als op de
boulevard. Daarnaast is er een zogenaamd Paashaasorkest, dat bij mooi
weer ook het strand op zal gaan. De
kinderen kunnen zich op het Raadplein een modeshpw gehouden, huisplein ondertussen vermaken
waar naar verwachting een tiental met de clowns Appie en Flappie.
modezaken, voornamelijk uit Zandvoort, zijn nieuwste aanwinsten zal
Het Samenwerkingsverband heeft
laten zien.
verder een groot aantal evenementen op stapel staan, waaronder op 12
De opening van het seizoen is bo- mei een draai-orgel concours. Naar
vendien een feest waar muziek bij verwachting zullen hier ongeveer
hoort, zo stelt men. Daarom zijn vier vijftien 'orgelmannen' aan deelnebands gecontracteerd: de Showband men, gestationeerd op verschillende
Damiate, Showband Velsen, Mar- locaties m het dorp.

Mode en muziek
op Paasf estival

sen nog te kunnen planten dit jaar,
terwijl bestaande beplanting door
het water wordt aangetast. Bovendien kan het nog enige tijd duren eer
men wél kan zaaien of planten, omdat het water tientallen centimeters
moet zakken om dit mogelijk te maken.
Volgens Aukema is een en ander
echter het normale risico dat elke
tuinder in Nederland loopt en hij zag
dus ook niets in de tegemoetkoming, waarom de tuinders vroegen.
Ook door de commissie werd het
verzoek niet gesteund, al was de wateroverlast eerder al aangekaart
door de raadsleden Landman (GBZ)
en Methorst (VVD) en was ook Kuyken (PvdA) niet ongevoelig voor
deze problematiek.
De tuinders zijn niet van plan het
hierbij te laten en besloten tijdens
de ledenvergadering die vorige week
donderdag werd gehouden, een kort
geding aan te spannen.

TOEZIE
WEEK
• De Zandvoortse agenten Jaap Schilder en Joop
Goedegebuure gaan binnenkort voor een goed doel
1100 km fietsen.
Pag. 3

• Dit weekend gaat het raceseizoen officieel van
start met een uitgebreid en
sterk bezet veld.
Pag. 7

Samenwerkingsverband streeft
naar 'potje' voor evenementen

Oud-Tourrijder Jan Jansen
opent expositie 'Op de fiets'

Een beslissing over het wel of niet
doorgaan
van de bouw van het bun7 apr
0609 01.55 1832 14.01 galowpark is tot nu toe nog niet
8 apr
0647 02.29 19.15 14.35 genomen, omdat de financiering
Maanstanden
nog niet rond is. Zoals bekend heeft
Zaterdag 2 apr. VM 10 21 uur
het ABP enige tijd geleden afgeSpnngtij 4 apr 1648 u. NAP+106cm
haakt en zou Vroom en Dreesmann
Zaterdag 9 apr LK 20 21 uur
zelf het benodigde bedrag op tafel
Doodtij 11 apr 2320 u NAP+36cm
leggen.
6 apr

ga gaf uiteindelijk het voordeel van
de twijfel aan het voorstel, omdat hij
los van de financiën wel voor de toetreding was. Sandbergen, D'66,
stemde 'niet van harte' in met het
voorstel, in verband met onduidelijkheden betreffende de regelingen
voor het huidige personeel.

Oude Zandvoorters verongelukt

DE LEERSHOP

ZANDVOORT - Het Samenwerkingsverband Zandvoort
heeft voor Tweede Paasdag,
maandag 4 april, een Paas en
Mode Festival georganiseerd,
waaraan een groot aantal modezaken plus vier muziekbands zullen deelnemen. Het
festival wordt gehouden in het
dorpscentrum en begint om
13.00 uur.

Volkstuinders spannen kort
geding aan tegen gemeente

Zandvoort treedt toe tot Regionale WV
ZANDVOORT - De gemeenteraad is akkoord gegaan met
de liquidatie van de Stichting
WV Zandvoort en toetreding
tot de Stichting Regionale
WV Zuid-Kennemerland.

Editie:30

dernemers die in het Samenwerkingsverband zitting hebben, voorlopig onder voorzitterschap van Bob_,
Nees, houden zich bezig op het vlak'
van organisatie, coördinatie en begeleiding van diverse activiteiten.
Men streeft echter naar een stichting of vereniging, waarin ook gemeente en de Zandvoortse sport- en
cultuurwereld vertegenwoordigd
zijn, met een algemeen en een dagelijks bestuur. Dit heeft tot taak, de
promotie van Zandvoort te behartigen en de financiële middelen te beheren. Voor een naam is nog niet
definitief besloten, maar men denkt
aan 'Bad Zandvoort', of handhaving
van 'Samenwerkingsverband Zandvoort'. Men streeft ernaar een 'bufferpot' te creëren van - op den duur twee tot twee-en-een-half miljoen
gulden, waarop de feitelijke organisatoren van festiviteiten, maar ook
van activiteiten op het gebied van
sport en cultuur, een (financieel) beroep kunnen doen, al is het wel de

bedoeling dat de meeste evenementen self-supporting worden. Een andere wens is een vaste contactpersoon, die altijd te bereiken is, bijvoorbeeld binnen het VVV-kantoor,
waar men ten alle tijde eventuele
ideeën of suggesties kwijt kan.
Het op touw zetten van een en
ander vergt echter het nodige kapiv
taal. Daarom doet het Samenwerkmgsverband een beroep op de
Zandvoortse ondernemers om een
bijdrage van ƒ500,-. Deze is ook nodig om als ondernemers uit Zandvoort gezamenlijk naar buiten te
kunnen treden om zo in te springen
op gunstige ontwikkelingen binnen
de badplaats. Als voorbeelden daarvan noemt men de voorgenomen
bouw van Vendoradopark en Beach
Hotel, de renovatie van circuit en
noord-boulevard en de nieuwbouw
van het casino. Zo is het Samenwerkingsverband voornemens regelVERVOLG OP PAGINA 11

Wagon mag niet in achtertuin staan
ZANDVOORT - De spoorwegwagon die de bewoner van
een pand aan de Zandvoortselaan in zijn achtertuin heeft gestald, moet op korte termijn
verwijderd worden.
De man heeft de hiervoor vereiste
bouwvergunning
aangevraagd,
maar deze is door de gemeente geweigerd, want een spoorwegwagon
is geen garage of schuurtje.
De wagon, die in februari 1987 zonder vergunning werd geplaatst,
dient volgens de gemeente uitsluitend als souvenir. Hij is niet meer
geschikt en wordt ook niet meer gebruikt voor vervoer, zodat de bestemmmg van het gevaarte een
'plaatsgebonden karakter' heeft. Dat
de wagon nog wielen heeft, doet daar
niets aan af. Een bouwvergunning is

hiervoor dus noodzakelijk, maar
deze moest geweigerd worden omdat het voertuig niet past in het bestemmingsplan, dat uitsluitend garages en schuurtjes toestaat.
Daarnaast hadden ook bewoners
van het Huis m het Kostverloren
bezwaar aangetekend tegen de afgifte van een vergunning, vanwege het
bestemmingsplan, maar ook omdat
hun woongenot werd aangetast. De
welstandscommissie kwam tot de
conclusie dat 'een dergelijk object
niet op die plaats thuishoort'.
De eigenaar heeft beroep aangetekend tegen de weigering De gemeenteraad ging dinsdagavond echter akkoord met het raadsvoorstel,
het beroepschrift ongegrond te verklaren. Betrokkene krijgt nu de aanschrijving de wagen binnen een
maand te verwijderen.

Nieuwsblad
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3,95' O kwartaal / 12,90 O halfjaar ƒ 23,70

WK

O jaar ƒ 43,75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam
• Jan Jansen, voormalig winnaar vande Tour de France, wat onwennig met
een ruim honderd jaar oude Bi Culot.
Foto: Berlott
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FAMILIEBERICHTEN

Snelspaar-aanbod van Mobil:

Lieve On.a WIL

Fraaie kop en schotel

Hartelijk gefeliciteerd
met Uw verjaardag
op l April
Sandra en Kim
Gerda hartelijk gefeliciteerd
Wij zijn trots op je
Pa en ma Koper
Marijke en Ane
en de kinderen

-*
•*

Emmy
op naar de volgende 22 jaar

X

Hans

K
*

-X
X

uitvaartverzorging
kennemerland

voor 35 MC-punten

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

ledereen kan m kado krijgen deze fraaie
zwarte kop en schotel van Franse makelij U heeft
er maar 35 MC punten voor nodig opgeplakt op de
speciale spaarkaart die bij ons voor u klaarligt
BIJ elke liter olie en elke vijfde liter autogas, benzine
of diesel krijgt u een MC punt dus uw spaarkaart is
zo vol Kom 'm snel halen1

Nogmaals gefeliciteerd met jullie 25-jang hu\\ ehjk

De kop en schotels zijn ook te koop a f7,
Waarde spaarkaart contant f3,50 De aktie loopt
t/m 31 augustus 1988

Gelegenheid tot feliciteren 2 april v a 20 00 uur
in de handbalkantme

Mobil is meer dan u tankt

Ma-Pa

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Brenda - Menno Trouw

EXTRA VRIJZWEMMEN
IN DE PAASVAKANTIE

Mobilstation JOH. LEHMAN B.V,

TOEGANG ƒ1,70

Van Lennepweg 4 - Zandvoort
Onverwacht is van ons heen gegaan door een
noodlottig ongeval onze lieve vader, groot- en
overgrootvader
Gerrit Gerardus Gertenbach
weduwnaar van Klazma Gertenbach-de Groot
op de leeftijd van 79 jaar
Rita en Jan
Marja en Rik
Barbara
Mariene
Zandvoort 28 maart 1988
Corr adres Schoolplem 3
2042 VD Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der iouwkamers van het Uitvaartcentrum „Onderling
Hulpbetoon" Poststraat 7 te Zandvoort van
16 00 tot 16 30 uur en van 19 00 tot 19 30 uur
De crematie zal plaatshebben vnjdag l apnl om
1300 uur in het crematorium „Velsen' te Dnehuis Westerveld Vertrek van Schoolplem 3 omstreeks 1215 uur

Met diepe droefheid delen wij u mede dat, ten gevolge van een noodlottig ongeval, is overleden,
mijn lieve nicht

Do
Theodora Maria Hansen
weduwe van A Stolk
op de leeftijd van 79 jaar
Uit aller naam
C E L C Labruyere-Derks
Zandvoort, 28 maart 1988
Correspondentieadres
C E L C Labruyere-Derks
Geversstraat 54
Oegstgeest 2342 AB
De overlevende ligt opgebaard m het uitvaartcentrum van Onderlmg-Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort, alwaar geen bezoek
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag l apnl
a s om 14 00 uur m het crematorium Westerveld
te Velsen
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het crematorium

ADVERTENTIES
NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERAL OOK BIJ ONS
MAAR ZO N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften partijen
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV arrangement voor
80 personen 3-gangen
Bistro
Rtsl mrjnl Partycentrum menu onbeperkt dnnken muziek en dansen
vanaf pp ƒ3950
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 2042 XV Zandvoort

Reünie

WIJ, ALS VAKMAN-OPTICIEN, ADVISEREN:

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum reunie vergadering huwe
lijk geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 2156 (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 40041

ALLE MEDEWERKERS WENSEN
U PRETTIGE PAASDAGEN.

M VER TB

VPIRILUX

van 10 00-12 30 uur en 13 30-16 00 uur

Openbare
bibliotheek
Pnnsesseweg 34
2042 NH Zandvoort

Vanlux glazen hebben zowel een leessterkte als vertesterkte én een geleidelqk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand kri|gen uw ogen dus de |uiste
correctie. Dank zi| Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
ki|kproblemen op.

De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op onderstaande
dagen gesloten
vrijdag
1 april 1988 (Goede Vrijdag)
maandag 4 aPnl 198S < 2e Paasdag)

Afsluiting tunnel west

Op vrijdag 1 april
(Goede vrijdag) en
"^^
maandag 4 april (Tweede Paasdag)
is de bibliotheek de gehele dag gesloten i
Zaterdag 2 apnl geopend van 10 00-14 00 uur

In verband met de reconstructie en uitbreiding van het pitsterrem zal tunnel
west met ingang van 1 april 1988 vooral het doorgaande verkeer gesloten zijn

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometnsten Vereniging

Aangevraagde bouwvergunningen

Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-12174

Gazelle maakt fietsen leuker.. l
je weet wat je wilt
kleren die lekker zitten,
kleuren die je mooi vindt.
Een fiets die bij je past.
De Primeur Trendy van Gazelle.
Echt een fiets van deze tijd.
Een fiets voor jou!
Vanaf f 619,-.

i:'érematies!
.

We helpen je graag je keus
te maken.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
j||jfP>-POLIS'
-•een Natura uitvaartovereenkomst

Gazelle maakt
fietsen leuker

$ë:;i& , ' 'v.'; •

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

36B88 Zr D Brondersstraat 35
garage
verbouwing woning
37B88 Zandvoortselaan 129
38B88 Paradijsweg 16
serre
39B88 Boulevard Paulus Loot 85 windschermen
40B88 Boulevard Paulus Loot 85 tuinschuur
41B88 Tollensstraat 61
windhok
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur

\

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

31 maart 1988

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel 17093

Paastakken
en vele artikelen
om uw paastak
te versieren.
Ook hebben wij
opgemaakte paasbakjes.

J. d'HONT

^IPTVAARTVERZORGER

Secretaris Bosmanstraat 40'
§£041 KT Zandvoort
Itel. 02507-17244

Sluiting diensten en bedrijven

Tel 14131

Tel. 02507-13278

lï^)"7'4'^-'Ut JL.'

02507 - 61400
Rechtstreekse verbindingen behoren dan tevens tot de mogelijkheid
Onderstaand een beperkt overzicht van de belangrijkste aansluitingen
61 414 Informatie belastingen
61 500 Gasbedrijf verbruiksadmimstratie
61 510 Publieke werken - buitendienst (Remise)
61 572 Milieuklachtenlijn
61 584 Brandweer

MET ÉÉN BRIL GOED ZICHT
OP ELKE AFSTAND

DAG en NAQHT bereikbaar

.

Op 28 maart 1988 zijr de telefoonaansluitingen van de gemeentelijke
dienstonderdelen te weten Secretarie Dienst voor Publieke werken en
bedrijven Brandweer gewijzigd
Het nieuwe algemene nummer is dan

tammamm^^Kmmm

De openingstijden van ons kantoor zijn dagelijks van 0900-17.00 uur en zaterdags

PAASZATERDAG
VAN 09 00-20 00 UUR
BEIDE PAASDAGEN
VAN 1400-1700 UUR

VONDELLAAN 57 2041 BC ZANDVOORT

-AFSTAND:

C W Kas-ter Beek, J J Harder, M E
Wolf-Ruyters, E van Nes-van Straten, R
C Schnever

GOEDE VRIJDAG
VAN 09 00-20 00 UUR

DE DUINPAN

BRIL
VOOR ELKE

ALLE MEDEWERKERS
VAN VVV ZANDVOORT
WENSEN U
PRETTIGE PAASDAGEN
EN EEN ZONNIG EN
SUCCESVOL SEIZOEN
TOE.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

,. -

13.00-15.00
9.00-1200
Goede vrijdag
gesloten
1ste en 2de paasdag
9.00-1200
1300-1515
Dinsdag 5 april
1300-1515
Woensdag 6 april
9.00-1200
12.00-1430
Donderdag 7 april
13.00-15.00
9.00-12.00
Vrijdag 8 april
Alle overige aktiviteiten gaan gewoon door.

Peter Versteege
Haltestraat 31 Zandvoort

Afgebeeld is de Primeur Trendy met trommelrem
en drie versnellingen, f 749,-

GAZELLE
Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden.

Tevens bloeiende violen,
vaste planten,
struiken en heesters.

\
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Koor viert op l mei vijftig-jarig bestaan
VERENIGINGSNIEUWS

Hervormd Kerkkoor vervult
een eigen taak in Zandvoort

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu
houdt dinsdag 12 april om 14 00 uur
m het Gemeenschapshms de afsluiting van het winterseizoen. Bij deze
gelegenheid wordt door het Genoot
schap Oud-Zandvoort met medewerking van de heer Hilbers de film
Eb en Vloed vertoond. Met een glas
wijn en een 'zilt' hapje krijgt de mid
dag, waarop ook de donateurs weikom zijn, een feestelijk tintje.

ZANDVOORT - Op zondag l
mei a.s. bestaat het Hervormd
Kerkkoor vijftig jaar en aan dit
heugelijke feit zal 's morgens
in de kerkdienst ongetwijfeld
aandacht worden geschonken.
Hoewel het R.K. Kerkkoor „St.
Caecilia" het met twee jaar
wint is een halve eeuw toch een
eerbiedwaardige leeftijd en alleszins een terugblik waard.
We gaan daarmee zelfs terug
tot in de vorige eeuw, toen Ds.
Swaluë in 1844 de evangelische
gezangen in de hervormde
kerkdienst invoerde. Vrijdagsayonds werd er onder zijn leiding in de kerk een uurtje gezongen door een enthousiast
groepje, dat allengs uitgroeide
tot een uit 80 a 90 zangers bestaand koor dat de wel wat
pompeuze naam „Door beschaving tot veredeling" meekreeg.

in Zandvoort stond, in de tuin van de werd. Ze doet voor het Hervormd
pastorie door z'n eigen koor werd Kerkkoor dit werk nog steeds, maar
toegezongen. Dirigent werd de heer nu samen met echtgenoot Piet, die
N. Kerkhoven uit Haarlem die tot eveneens zijn sporen bij het koor
1933 de dirigeerstok hanteerde. verdiend heeft.
Vijfendertig jaar bekleedde hij in
Hem komt de eer toe als eerste de
koralen uit de Matthëus Passion sa- het bestuur de functie van secretaris
men met het koor in de hervormde en nog steeds is hij nauw betrokken
kerk te hebben laten zingen. Toen bij het wel en wee van het koor.
Ook het Hervormd Kerkkoor ontzijn gezondheid hem noopte als dirigent af te treden nam zijn zoon gedu- kwam niet aan de ontwrichting die
rende vijfjaar de leiding over. Daar- de oorlog met zich meebracht. Het
na kwam het einde van „Imma- sterk uitgedunde groepje repeteerde
nog wel, maar voor de naar Bennenuel".
Maar kustbewoners, en zeker de taroek geëvacueerde dirigent HerZandyoorters, zit het zingen nu een- man Dees werd het op den duur te
maal in het bloed en het hoeft dan riskant om steeds weer met de fiets
ook geen verbazing te wekken dat de wachtpost bij „de muur" te passeopnieuw een groepje zanglustigen ren.
de hoofden bij elkaar stak. „In 1938
kwam er een nieuw psalm- en geCoryfeeën
zangboek en dat liep niet" vertelt
mevrouw Paap uit de Piet LeffertsNa de bevrijding werden echter
straat, die als de 17-jarige Marijke alle zeilen bijgezet om het koor weer
Dees aan de wieg van het Hervormd van de grond te krijgen. Herman
Kerkkoor heeft gestaan. „Wij kwa- Dees kwam terug als onderwijzer op
men één keer in de week bij elkaar school C en was bereid ook de dirien daaruit ontstond het Hervormd geerstok weer ter hand te nemen. Er
Kerkkoor, dat zich voor het eerst braken onder zijn leiding succesvolpresenteerde met een vierstemmig le jaren aan en het feit dat coryfeeën Het Hervormd Kerkkoor in de huidige bezetting.
gezongen Gezang 120" herinnert ze als Jo Vincent, Aafje Heynis en AnHet was in 1896 wederom een her- zich. Het koor groeide tot er op een nie Woud medewerking verleenden band met zijn gezondheid echter na heer Van Zwieteri de Blom Met liet
vormd predikant, te weten ds. G. gegeven moment zelfs meer dan aan de kerkconcerten zegt voldoen- een jaar moest afhaken. Zijn plaats geven van concerten, h e t opluiste
Hulsman, die het initiatief nam tot honderd leden waren en het ge- de over de kwaliteit van het koor. werd ingenomen door Wim Sevinga ren van keikdiensten en ondeisteu
de oprichting van een zangkoor.* splitst moest worden in een oratori- Het vertrek van de dirigent naar Bei- uit Beverwijk die na twee jaar de mng van de 2eriieenti'/.;um \ e i v u l t
len werd dan ook betreurd, ook door dirigeerstok overgaf aan Herman het koor een belanui i)ke t.ial: Z;'!i«
Deze Chr. Gemengde Zangvereni- um- en een kerkkoor.
ging „Immanuel" begon direct al
Marijke werd lid van beide, het- de hervormde gemeente die in hem Blekkenhorst.
verenigingen die bij hun uiHomn
met zo'n 120 leden, waarvan er thans geen er op neer kwam dat haar taak een zeer bekwaam organist verloor.
Nu is Henk van Amerom al tal van gen wel wat vci sterking kuim"ii '40
nog enkele, uiteraard hoogbejaard, als bibliothecaris, het rangschikken Gelukkig had Dees voor een compe- jaren de dirigent en wordt het koor, bruiken, hebben op de leden van bei
in leven zijn. Aardig detail is dat ds. van bladmuziek voor sopranen, al- tente opvolger gezorgd, te weten zijn althans wanneer het niet a capella koor nog nooit tever^eeft, <.•<•! i be
Hulsman, toen hij vijfentwintig jaar ten tenoren en bassen, verdubbeld vriend Gerard Kremer, die in ver- zingt, aan het orgel begeleid door de roep gedaan Kortom het Hei

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
G.J.J.
Mol / P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen: Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
de

eigen

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.

TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,- per persoon per
enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50
per retour.
STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

BRANDWEER: Alarmnummer: tel.
12000.

WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

MILIEUKLACHTENLIJN:
61572.

tel.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMER-

HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van
Selms,
gemeensch.
Herv./Ger.
dienst in Herv. Kerk.
Kindernevendienst en crèche

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel. J. v.d. Meer

ZANDVOORT - Opgetogen,
hand in hand, liepen zij in een
lange rij richting Huis in de
Duinen, ieder met een zelfgemaakt paashazen-bakje, waar
zelfs echte suiker-eitjes in zaten. De tweeënzestig kleuters
van de Oranje-Nassauschool
hadden het toch maar voor elkaar gekregen. Een hele week
van ijverig plakken en prikken
zat erop en nu was eindelijk
die speciale dag gekomen. Een
dag waarop bejaarden van het
Huis in de Duinen een plezierige verrassing wachtte.
Het was zeker een speciale dag,
die donderdag voor het paasweekend, want voor de allereerste keer
werd, onder leding van Mies Drost
en Nelleke Keur, het inititatief genomen om met de kleuters in verband
met Pasen de bejaarden een verrassing te bereiden. Wel, hoe zou je zoiets beter kunnen doen dan met een
zelfgemaakt cadeautje en samen
liedjes zingen?
Aangekomen bij het Huis in de
Duinen werden kleuters en begeleiders hartelijk verwelkomd door activiteitenleidster Willy Brand. Eerst
de jassen uit en dan muisstil op de
tenen naar het grote podium in de
aula. Muisstil, omdat de bejaarden
wel wisten van een 'grote verrassing', maar wat deze precies zou
zijn, was geheim gebleven.
Des te groter was de vreugde bij
dit publiek, toen daar plotseling zoveel kleuters met vrolijke snuitjes
en bloemen in de hand hun lenteliedjes ten gehore brachten, onder
aanmoediging van de twee 'juffies'.
Het werd beloond met een warm applaus. Vervolgens hield mevrouw
Brand een bijzonder leuke toespraak, waarop zij de kleuters uitnodigde om hun cadeautjes naar een
'adoptie'-opa of -oma te brengen. letwat verlegen gingen de eersten op
weg, maar door de enthousiaste reacties van de 'opa's en oma's', die
lekkere knuff eitjes uitdeelden en
kleuters op hun schoot trokken, was
het al gauw één grote familie.
Aansluitend werden de jongens en
meisjes verrast met een glaasje ranja plus een paaseitje, wat er na de toch wel lange wandeling - als koek
in ging. Nadat de kleuters op verzoek nog een liedje ten gehore hadden gebracht, werd er vrolijk afscheid genomen.

KERK v.cLNAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Bijbelgespreksgroepen
Jonge mensen en bejaarden, eigen10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Bolijk horen zij toch een beetje bij eldamer
kaar! Maar helaas, hoe zelden is er
19.00 uur: Avonddienst, Zending
de mogelijkheid dat zij elkaar ontDat jonge mensen veel voor
VRIJZINNIGE
GELOOFSGE- NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- moeten.
de Zandvoortse bejaarden kunnen
MEENSCHAP NPB
SCHAPSBOND
heeft dit geslaagde initiaZondag: Mevr. Ds. L.C.M. Bloem- ledere veertien dagen een samen- betekenen,
tief van de dames Drost en Keur wel
jous, Aerdenhout
komst op maandag 15.00 uur, tel: laten zien. Maar hoe leuk zou het
14878
zijn, als ook andere scholen initiatief zouden ontwikkelen en de verJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- schillende bejaardentehuizen met
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- het Paas- en Kerstfeest een paar vrolijke en gezellige uurtjes zouden bedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- zorgen! Velen zouden zulk soort aclichtingen: R. van Rongen, Van tiviteiten zeker met vreugde tegeRaephorststraat 36 te Haarlem, tel. moet zien.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Een 'dank jullie wel' voor cle enBentvejd en Aerdenhout Verschijnt op
023-244553.
thousiaste medewerking, aan de dadonderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
mes Mies Drost, Nelleke Keur en
J M Pekelhanng
Willy Brand, and last but not least
de tweeënzestig kleuters van de
BURGERLIJKE STAND aan
Kantoor Gasthuisplein
Oranje Nassauschool.
12, Zandvoort, tel 02507 HELENA SCHRÖDER
17166 Postadres
Ondertrouwd:
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Harms, Herman en Bruinsma, JuKantoor geopend
liana Francisca Monica
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van
Selms,
gemeensch.
Herv./Ger.
dienst in Herv. Kerk.
Kindernevendienst en crèche

Zandvoorts
Nieuwsblad

maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u, vrijdag 9 12 u

Advertentieverkoop: Stationsstraat 70.1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef DickPipt
Abonnementsprijzen: / 12,90 per kwartaal, ƒ
23,70 per half jaar, ƒ 43,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers M,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

In de middag brengt men nog een
bezoekje aan de diamantshjpenj van
de firma Moppes. De kosten bedrageny 15,- per persoon. De reiskosten
zijn voor eigen rekening

Prijzen loterij rond
kerstboom ophalen
nog
vormd Kerkkoor is uit Zandvoort
met moer weg te denken en liet gounot; nooit tevergeefs een beroep gedaan Kortom het Hervormd Kerk
koor is uit Zandvoort met meer weg
l e denken en het gouden jubileum is
dan ook een goede gelegenheid om
rieze zanglustigen eens in het zonne
r j e te zetten
C. E. KRAAN-MEETH

ZANDVOORT - Tot op heden
is een aantal prijzen van de Loterij
Kertboomverbranding
1988 nog steeds niet opgehaald.
Dit kan alsnog bij de dienst Publieke Werken aan het Raadhuisplein.

Vrijwillige Hulpverlening

De eerste prijs van de loterij, een
VVV-bon ter waarde van A40,-, was
gevallen op lotnummer: blauw 245.
De niet opgehaalde prijzen tussen de
vierde tot en met de honderdste, vielen op:

LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

Op donderdag 14 april wordt een
'aangeklede wandeling' georgamseerd, waarvoor om 10.30 uur verzamelen bij de halte van bus 80 m de L
Davidsstraat. Men vertrekt naar
Amsterdam om daar in de plaatselijke koksschool een uitgebreide
lunch te gebruiken.

ADVERTENTIE

Gehuwd:
Versteege, Marcus en Ojevaar, Saturnina Irene
Berdou. Peter Jan en Schepers,
Christiane Maria
Overleden:
Smit, Johannes Cornelis, oud 65
jaar
Van Egmond geb. Duindam, Helena
Maria, oud 95 jaar
Van Gorselen, Bernardina Sara
Francisca, oud 89 jaar
Groot geb. Zwemmer, Maartje, oud
72 jaar
Heukeshoven geb. Visscher, Adriana Dirkje Diena, oud 78 jaar

Kleurenfoto's
vanaf45cent
Vandaag gebracht, overmorgen
klaar!
Pieo Print Fotodeolir

J. Lissenberg
Haltestraat 9

Topkwaliteit

Wit: 463, 593, 879. Blauw. 238, 244,
251, 928, 996, 1000. Oranje: 56, 154,
625, 772, 818, 854, 855, 961, 973. Roze
228, 260, 295, 509, 521, 934, 935, 936.
Geel: 448, 680, 690, 691.

17373

zoekt spulletjes voor fancy-fair
ZANDVOORT - De Stichting
Zeeverkennersgroep Sint Jozef te Heemstede telt een aantal Zandvoortse leden. Maar
ook andere jongeren uit de
badplaats die hiervoor interesse hebben, kunnen zich meiden bij de groep. Daarnaast
zijn spulletjes welkom voor
een grootse fancy-fair, die binnenkort wordt gehouden ten
bate van clubhuis en boten.

9 Opgewekt togen tweeenzestig kleuters van de Oranje Nassauschoo!
afgelopen donderdag naar het Huis in de Duinen, waar zij de bewoners een
leuke verrassing zouden bezorgen.
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De zeeverkenners komen altijd op
zaterdagmiddag bij elkaar. Hun
meest voorkomende bezigheden
zijn zeilen, roeien en 'wrikken'.
Kortom: bezig zijn op het water.
Daarnaast zijn er de traditionele zomerkampen op de Westemder, de
Wadden en in Friesland. De groepen
zijn verdeeld in junioren (11 t/m 14

jaar), senioren (15 t/m 17 jaar), en de
'oude hap' (18 jaar en ouder). Jongens en meisjes vanaf 11 jaar zijn
welkom als nieuw lid, maar ook degenen die wel wat voelen voor leidinggeven aan de junioren, kunnen
bellen of langskomen. Men kan zich
melden aan de Nijverheidsweg 43 te
Heemstede, tegenover de Mozartkade. Of bellen naar: Stephan, tel.
023-247737; Mirjam, 023-286777; Jacquelme, 023-338058, of Sandra,
023-291493.
Voor de fancy-fair die binnenkort
wordt gehouden, kan men best nog
een aantal spulletjes gebruiken.
Grote en kleine huishoudelijke artikelen voor de veiling, in de kraampjes en bij de vele spelletjes die worden georganiseerd. Ook daarover
kan men met genoemde personen
contact opnemen De spullen, ook
grotere, kunnen worden opgehaald,
maar dan wel pas eind april.
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ZANDVOORT - Magda Bouma
is dit jaar goed begonnen. Dat
blijkt nu wel uit de aanloop die
zij afgelopen drie maanden
heeft gehad in haar nieuwe
kapsalon aan de Grote Krocht,
nummer 27. Personeel en aandacht voor de klant zijn bij
'Madeleine' precies hetzelfde
gebleven als ten tijde in de
Bakkerstraat, maar het interieur is duidelijk aangepast
aan de huidige normen.
Licht en modern, veel wit en meubels in de kleur 'ijsblauw'. Dat zijn
de voornaamste mterieur-kenmerken van de nieuwe kapsalon van
Magda Bouma. Daarbij is er nu
meer ruimte om de klanten te helpen en beschikt het personeel, bestaande uit Jolanda Jansen, Wendy
Nijkamp en Arja Jansen, nu over een
eigen 'dagverblijf'. Maar meer ruimte betekent niet noodzakelijkerwijs
ook meer drukte in de zaak. "Wij
behandelen ongeveer acht mensen
tegelijk, hetzelfde aantal als in de
Bakkerstraat", aldus Magda Bouma. "Zo kunnen wij dezelfde aandacht aan de klanten besteden en
blijft het gezellig en overzichtelijk.
Bovendien zou uitbreiding méér
goed geschoold personeel vergen, en
dat is moeilijk te vinden".
Magda weet kennelijk waar zij
over praat, want zelf heeft zij een
langdurige ervaring. Tien jaar geleden begon zij haar eigen zaak in de
Bakkerstraat, maar op l april is het
al weer vijfentwintig jaar geleden
dat zij in dienst trad in de kapsalon
van Johan Suykerbuyk, aan de
Thorbeckestraat tegenoVer het Bou
wes Hotel "Daardoor hadden wij regelmatig beroemdheden als klant",
weet zij zich te herinneren, "zoals
Heintje Davids en Vera Linn". Zo
werd zij er bijvoorbeeld 's morgens
naar Bouwes op uitgestuurd om het
haar van de Engelse zangeres op te
kammen. Een moeilijk karwei, omdat het kapsel totaal 'plat geslapen'
was.
De nieuwe kapsalon, die van dmsdag tot en met zaterdag is geopend
biedt de klanten duidelijk meer
luxe. "Hoewel de sfeer hetzelfde is
gebleven, moeten sommige klanten
er wel aan wennen", geeft zij toe.
"Ikzelf stond hier in het begin ook
wat onwennig, maar dat is gelukkig
over". En ook de oude klanten hjkcn
gewend te zijn aan de nieuwe omgeving, want bijna iedereen komt nu
naar de Grote Krocht.
Omdat de kapsalon hier veel meer

<s Het interieur van 'Madeleine' is een stuk moderner dan ten tijde in de Bakkerslraat.
i n d e 'loop' ligt, zal het d i u k k e zo
merseizoen waarschijnlijk ook moer
klandizie niet zich meebn'nueu.
maar nu al heeft de klantenkt ma,
zich uilgebveid, ook niet ioi:«eicn
"Enerzijds omdat een eiy.entiidse
zaak hen meer trekt a n d e i z i j d s o m
dat de prijzen meevallen", aldus

Dommel

Magda De jongeren kunnen boven
dien protiteren van de studie van
Jolanda Jansen aan de 'Your Line
Hairdressers University', waar veel
aandacht wordt besteed aan mnder
ne kapsels Voor haar betekent het
)onge publiek een welkome afwissehng, omdat zij zich nu nipt haat

Fotu Bertott

nieuwe technieken eindelijk kan uitleven
i
Maar uiteraard kunnen ook de
overige klanten hier nog steeds terecht, want 'Madeleine' biedt alle
mogelijke behandelingen van liet
haar

(M
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ympique

Peugeot 405

Autonieuws

Het zat er natuurlijk dik in dat Peugeot,
al sinds'jaar en dag een specialist in het
bouwen van dieselmotoren voor personenauto's ook in de kortste keren de 405
zou uitrusten met dieselmotoren. En
zulks is dan nu geschied. Peugeot heeft
het meteen goed aangepakt ook, want ze
brengen in die 405 serie maar liefst drie
nieuwe diesel- en turbodiesel versies uit,
'namelijkde 405 GLD, GRDen deSRD
Turbo Diesel.

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

palingen liegen er niet om bij de Hyundai
automobielen. Deze om-en inruilgarantie is redelijk uniek te noemen. De omruilgarantie houdt in dat de koper van
een Hyundai zijn auto na twee maanden
bij de dealer mag omruilen tegen een
auto van elk ander merk wanneer de
auto onverhoopt tegenvalt. De inruilgarantie houdt in dat de koper van een
nieuwe Pony XP bij inruil minimaal 709£
van het aankoopbedrag terug krijgt
wanneer er binnen twee jaar wordt ingeruild. Samen mei de wetenschap dat er
twee jaar fabrieksgarantie op deze Pony
XP zit. weet dus iedereen wat de kosten
zijn wanneer er iedere twee jaar ingeruild wordt en zo worden dus bijna alle
onvoorziene uitgaven uitgesloten, ook
als de markt van de gebruikte automobielen mocht instorten.

\", aimeer een land de Olympische Spelen organiseert, mag je vervvachivii dat bedrijven uit datzelfde land gebruik proberen te maken van de
'ii'.straling die dit evenement met zich mee brengt. Zo is het ook geen
."'.•iite verrassing dat het Koreaanse automerk met een speciaal aktier-ïodcl komt dat deze link met de Olympische Spelen duidelijk legt. De
•>>?orti viteit straalt ook uiterlijk van deze Hyundai Pony XP Olympique
ai', die boven de standaard uitrusting ook de volgende extra's mee,'creeg: sportieve grill met ingebouwde verstralers, een achterspoiler,
speciale wieldeksels, stootstrips op de zijkant, een rechter buitenspies,c\ en uiteraard een speciale striping.
liet leuke van een aktiemodel is meestal dat er weinig hoeft bijbetaald
te worden voor zulke extra's maar bij deze aktie komt er zelfs niets
boven de basisprijs op. Bovendien geeft Hyundai maar liefst twee jaar
volledige fabrieksgarantie op al haar automobielen, maar over alle
garanties straks meer. De Pony XP Olympique kan geleverd worden op
basis van de L en GL uitvoeringen en dan kunnen we verder kiezen uit
de drie- of de vijfdeurs versie.

Over het rijden met de Pony kunnen we
kort zijn. dit levert geen verrassingen op.
De motor is soepel genoeg en de prestatitó zijn ruim voldoende. De rechtuitbtabilitcit is goed en de hoeken om wil ook
prima, zonder listig te willen uitbreken.
Bij zijwind en hobbeltjes moeten er cnige stuurcorrecties gedaan worden maar
de Pony stuurt direkt en licht genoeg om
dat niet als hinderlijk te ervaren. Het
veercomfort is goed en gelukkig niet zo
slap dat de carrosserie aan het overhellen
slaat in snel genomen bochten. Het gaat
allemaal zoals het moet en zo hoort het
ook.

Voor de prijs van ƒ 16.695,- heb je een
leuke auto aan deze Pony, zeker wanneer je een Pony XP Olympique met zijn
interessante gratis extra's neemt. Bij een
normale rijstijl is een brandstofverbruik
van l op 12,9goed mogelijk, al zal erdan
niet veel op zijn topsnelheid van 160
km/h moeten worden gereden want dan
zal het verbruik toenemen.

Compleet

Geld

Zeker met het eerder genoemde pakket
extra's is de auto compleet te noemen.
De stoelen zijn goed gevormd en geven
een redelijke zijdelingse steun. Het instrumentenpaneel ziet er aardig uit met
twee grote ronde meters, links de klok en
rechts de snelheidsmeter met kilometerteller. Daartussenin werd een plattegrond van de auto afgebeeld en op plekken rond deze tekening verschijnen
symbolen die waarschuwen als er ergens
iets niet klopt, zoals wanneer de choke
knop niet helemaal terug is gezet. Een
erg aardig idee. De instrumenten zijn
goed in het zicht en met de bedieningsorganen is het ook wel in orde. Zoals verwacht is ergenoeg ruimte in de kastjes en
bakjes om de gebruikelijke spullen te
kunnen opbergen.

Techniek

De Pony XP Olympique heeft een 1500
cm3 schone motor die 53 kW levert. Dit
schone wordt gerealiseerd door de
montage van een ongeregelde katalysator, die in het uitluukpniibtuk is gemontecrd (EGR) plus een geheel nieuw
ontwikkelde carburateur. Zoals het bij
een moderne auto hoort is deze motor
uitgerust met elektronische ontsteking
en een bovenliggende nokkenas. Koppel
dit aan een onderstel met rondom onafhankelijk opgehangen wielen en er ontstaat een modern voertuig. Jammer is dat
de vijf-versnellingsbak niet op alle modellen standaard zit want dit bevordert
het rij-plezier enorm doordat de auto
stiller wordt en de brandstofcoriMimptie
wordt eveneens gunstig beïnvloed door
de vijfde versnelling. Een vijfbak zou ik
dus zeker w illen aanraden.

Garanties

Duidelijk zijn ze van de kwaliteit van hun
produkt overtuigd want de garantiebe-

Naast de dieseluitvoeringen van de 405 is
er nog een nieuwtje in de vorm van een
automatische versnellingsbak voor de

405 GR en SRI. De 405 G R automaat is
direkt leverbaar voor de prijs van
ƒ 38.450.-. De liefhebbers van een 405
SRI automaat .zullen nog'even geduld
moeten hebben, want ook deze uitvoering komt pas in de tweede helft van dit
jaar.
O

De 405 GLD en G R D hebben een 1905
cm3 motor, gekoppeld aan een 5-versnellingsbak. Deze motor ontwikkelt een
70 pk en heeft een maximum koppel van
12,2 mkg bij 2000 tpm. De prestaties
zijn zeer behoorlijk, de topsnelheid is
165 km/h en hij accelereert van O naar
100 km/h in 16 sec. Het gemiddelde
brandstofverbruik Ls 6 liter op 100 km.
De 405 SRD Turbo is uitgerust met een
1768 cm3 motor en uiteraard ook een
5-versnellingsbak. Deze motor ontwikkelt 90 pk en heeft een maximum koppel
van 18,3 mkg. De maximum snelheid is
180 km/h en hij sprint van O naar 100
km/h in 12.2 sec. Het gemiddelde
brandstofverbruik is 6, l liter op 100 km.
Hierbij moet ik wel even de opmerking
maken dat al deze cijfers afkomstig zijn
van de fabriek dus als ik lieg, lieg ik in
commissie.

Conclusie

Rijden

/ '> l'hiindtu l'tm\ XI' Olvtnpu/uc ;s ccn yiunti'l ogende \\agcn die ronder meerprijs
< i'ti^fiid icc/ e\nu\ hiedt.

De prijzen van de 405 GLD en GRD
zijn respectievelijk ƒ 33.990.- en
ƒ 36.450.-, de prijs van de 405 SRD
Turbo i.s nog niet bekend omdat deze pas
in het najaar hier ten lande leverbaar is.

(Advertentie)

i\'og voordat de Olympische Spelen zijn begonnen is
de eerste winnaar al bekend.
De speciale versie van de
PONY XP, de OL YMPIQUE,
is namelijk een ware overwinning voor uwportemonnaie!
De toch al zo komplete
PONY XP is ter gelegenheid van
de Spe/en in Korea voorzien van
een aantal in het oog springende extra 's. Voor bijvoorbeeld
de Olympique in L-uitvoer/ng zijn dat: achterspoiler, stooislnps,
rechter buitenspiegel, speciale Olympique striping, fraaie roestvrijstaten wieldeksels en een sportieve gril/e met ingebouwde veislralers. Kosten? Helemaal mets, hetgeen een vooideel van zo'n

Prestaties

Topsnelheid 160 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 12,6
sec.

/ 1300,~ betekent!
Daar komt bij dut de
PONY XP alti/d til vooideel
geeft. Mei standaard een verke
1.5 schone motor, veel riiiniic en
Comfort, een keui aan accessoires
en heel veel zekerheid. £oah de
i/nieki' oinruilgaranlie oftewel een
"proefrit" van 2 maanden. Inriuluuardenaianlie knjgl u ook.
Ln dan nog eens 2 jaar volledige «aranlie. Met andeie woorden:
rwf/t' 'n nieuw Olympisch record op de afstand luus-dealer, mint
de o/'/age is beperkt, 'n Proefrit -al uw hart in Olympisch vuur en
i lam rellen.
Ei- h al een I'O \Y XI' vanaf f 15.995.-.

van

Hyundai Pony XP Olympique vanaf
ƒ 16.695.-. Motorrijtuigenbelasting van
ƒ 440,- tot ƒ 452,- per jaar.

Techniek

Motortype: 4 cilinder lijn motor met
bovenliggende nokkenas. Cilinderinhoud: 1468 cm3: Boring en slag:
75,5x82 mm: Compressieverhouding; 9,5: l: Max. vermogen: 53 kW
bij 5500 tpm.: Max. koppel: 112Nm
bij 3600 tpm: Aandrijving: op 'de
voorwielen: Wielophanging: voor
onafhankelijk McPherson, achter
onafhankelijk: Velgmaat: 4,5 J;
Bandenmaat: 155 SR 13: Lengte:
398,5 cm; Breedte: 159,5 cm;
Hoogte: 138 cm; Wielbasis: 238 cm;
Spoorbreedte: voor 137.5 achter 134
cm: Draaicirkel: 10 meter: Tankinhoud: 40 liter: Massa: 924 kilo; Max.
aanhangergewicht: 800 kilo geremd.

WAT WE DOEN, DOEN WE GOED.

PETIT RESTAURANT
Onze Specialiteit:
o.a. Lamsspies
Stroganoffspies
Kip-Ananasspies
Spies No. 36 enz.:

v.a. 17.50
Alle gerechten
geserveerd met
2 soorten aardappels,
3 soorten groenten
en 2 sauzen.
TOT ZIENS

appartementen
en hotelkamers
*T*r^*~ *^
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ZEESTRAAT 36
TEL. 12092

* Wij zijn geopend 7-dagehlj;}êjS>$^^
* Wij1 berekenen géén :beddëi^|IÉf^^
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GROTE KROCHT 2Q

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. Al! Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Als u bij ons uw fotorolletje laat ontwikkelen en afdrukken op
KODAK Select papier,

m
•i- '<*&%

betaalt u voor uw volgende
kleurenfilm slechts

V 7> ÏJv^

iv^i
^m

op Kodak budget papier 10x15

BARON AUTOVERHUUR BV

2,50
0,69

Tevens voor al uw speciale opdrachten o.a. vergrotingen
posters, reprodukties van oude f oto's,.prentbnef kaarten etc.
Foto van foto, negatieven van foto's enz.
Natuurlijk door uw officiële
Zandvoortse Kodak Select dealer

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

FA. GANSNER & CO.
GAS- en OLIEHAARDEN -

-• -Sr:

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Gaper Drugstore
Kerkstraat 31, Zandvoort.
Bij ƒ 100,- aan kassabonnen ƒ3,- terug.
(geldt niet voor geneesmiddelen en tab aks artikelen)

't Pannekoekenhuisje
50 soorten
Ook voor uw kinderpartijtje:
Pipo Pannekoek met
surprise.
Zeestraat 38, Tel. 17616.
Geopend vanaf 12 uur. Maandag en
dinsdag gesloten.
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enoeg spanning en gezellige sfeer
enmerken Zandvoortse Paasraces
ZANDVOORT - De start om
precies één uur, was tevens het
begin van het veertigste jaar
dat het Zandvoortse circuit nu
is ingegaan. Ook weer een
nieuw begin van een merkenrace, de Benelux-cup Renault
5-elf Turbo. Gelukkig ook weer
een opleving van de formule
races, daar de FF 1600 met 24
startende wagens weer hoop
voor de toekomst geeft. Uit
deze kategorie moeten de nieuv;e „groten" komen, zoals in
liet verleden ook steeds is gebeurd. Maar het belangrijkste
was wel de redelijke publieke
belangstelling.' Ondanks wat
guur weer (een strakke stevige
v/ind recht op het rechte eind)
en 's morgens bewolking, was
de tribune aardig vol en zaten
er zelf weer als van ouds men-

sen op de duintoppen in de klasse anders voorgesteld hebben. ny Klarenbeek zette met 1.45,469
In de vrije training talies hij zijn mo- pole position neer, maar wist meuwbochten.
tor op, waardoor met veel spoed een komer m deze snelle klasse Frank
Honderdzesennegentig
deelnemers om precies te zijn, hebben op
Paasmaandag de start meegemaakt.
Niet allemaal haalden ze de finish,
daar er vooral bij de twee merkenraces nogal wat uitvallers te tellen waren. De Renaultcup, eigenlijk een
Holland-België, werd extra streng
bekeken. Dat was jammer voor winnaar Frank Caron, die, nadat hij als
eerste was afgevlagd, van de sportcommissarissen de rode kaart voorgetoverd kreeg.

hagelnieuwe uit het rek moest komen. Maar dat betekent buiten het
vele extra werk, ook opnieuw inrijden en daar was in de twee maal
twintig minuten op zaterdag maar
bar weinig tijd voor. Resultaat was
dat Keur nagenoeg achteraan moest
starten en daardoor geen rol van betekenis kon spelen voor een ereplaats.

Bij de andere merkenrace, die van
de Toyota Starlets, ging het al niet
veel beter. Zeer geroutineerde coriIn de befaamde Gerlachbocht was er feeen vlogen door wat duwwerk van
een typisch merkenrace incident de baan en John Postma moest zelfs
waardoor trainings-snelste de Belg na twee meter vanaf de startstreep
Thibaut de banden en derhalve de zijn Starlet al aan de kant duwen
vangrails opzocht. Wagen plat en met motorische problemen.
Jaap van der Ende greep in deze
einde race voor de Belg, en zoals
later bleek een diskwalificatie voor klasse de overwinning komend vanCaron.
af een negende startplaats. Maar wat
Plaatsgenoot Marco Keur zal zijn vooral opviel, was dat hij de laatste
deelname aan deze competitieve ronde al op kop ging. Dan is het in de
merkenracerij zeer ongebruikelijk
om de eindoverwinning te pakken.

Eglem met slechts 22-honderdste
van een seconde naast zich op de
eerste rij.

De Fin Pertti Kurku-Suomo en
Gert Valkenburg eisten samen de
tweede startrij op en dat op ook weer
slechts kleine onderdelen van een
seconde. Een boeiende strijd ontspon zich tussen deze vier courcurs,
die uiteindelijk door de Fin in zijn
voordeel beslist kon worden, daar de
twee Hollanders Klarenbeek en
Eglem iets te veel met elkaar in de
slag gingen. Gert Valkenburg had
toen al moeten afhaken.

Ruim binnen de gestelde tijd kon
wedstrijdleider Jelle Hingst voor de
laatste keer deze dag de vlag zwaaien, en dat betekent dat de orgamserende NAV niet teveel tegenslag te
verwerken kreeg op deze opemngsdag. De thuisblijvers hebben absoluut ongelijk gekregen. Goede races, Autosportjournalist Matthe Ijzerman, zelf deelnemer aan de Renault 5-cup.
prima sfeer en uiteindelijk prachtig
weer, wat wil je nog meer?
Hoff-Toyota 1600-2000 cc: 1. FauHet kan dan ook bijna niet anders of
chy-Renault. Boven de 2000 cc. l
John Vos uit Heiloo moet hebben
Van Mol (Bel )-BMW. Sportclass : l
Uitslagen
geslapen, in ieder geval moest deze
Breijer-Ford, 2. Hemmes-Ford, 3.
basketbal met kansen op de zege merken-cupfighter bij uitstek in dit
Sports 2000: 1. Zwolsman-Rey- Krab-BMW. FF 1600: 1. Kunki Suovoor beide partijen. Lions zette de geval genoegen nemen met een der- nard, 2. Onderstal-Tiga, 3. Ernst- mo (Fin )-Reynard, 2. Eglem-Van
aanvallen nauwkeurig op en wist die de plaats.
Tiga. FF 2000. 1. Anderson (Den.)- Diemen, 3. Klarenbeek-Van Diemen.
ook af te ronden. Bij het ingaan van
New, 2. Waayenberg-Reynard, 3. Lit- Toyota Starlet 1. v d. Ende, 2. VerZANDVOORT/ZOLDER - Plaats
de laatste minuut kwam Lions op
jens-Reynard. Squadra Bianca: 1. schuur, 3. Vos.
genoot Frans, Vorós heeft pen goede
Slip-stream
een 69-68 voorsprong. In eerdere
Hart, 2. Huisman, 3. Gerhards. Opel
Groep A toerwagens: tot 1300 cc: l
indruk achtergelaten bij zijn eerste
wedstrijden was Lions, ondanks
Heel wat subtieler ging het toe bij Ascona: 1. Rekelhof, 2 Thung, 3. v. Steenman-Toyota, 1300-1600 cc. 1.
optreden in de nieuwe raceklasse de
haar kwaliteiten, door te nerveus de FF 1600 race. Deze monoposto's Wingerden. Renault 5-cup: 1. Schol- Singelenberg-Alfa Romeo, 1600-2500
Opel-Lotus Challenge Op het Belgispel niet bij machte om zo'n kleine moesten het bij deze harde wind ze- ten, 2. Coronel, 3. Verschuur.
cc: 1. v. Dedem-BMW, boven de 2500
sche circuit van Zolder was afgelo
VOETBAL
voorsprong vast te houden, maar nu ker van slip-streamen hebben. HenGroep N: tot 1300 cc: Nick v.h. cc: 1. Staal-Staal-Opel.
pen eerste Paasdag de start van deze
Zondag. Geel Wit-Zandvoortmceu met veel belangstelling tegemoetgo
bleef men goed bij de les. Onze Gewen 14 30 uur te Haarlem
zellen probeerde geforceerd de baziene nieuwe formule klasse.
TZB-EHS 14.30 uur terrein aan de
kens te verzetten, maar Lions kreeg
Jan Lammers leidt een team mti
Kennemerweg
balbezit en besliste de strijd door
Allard Kalff en Frans Voros m deze
Zaterdag TOV-Zandvoort '75 14 30 spectaculaire rappe klasse Kalü
vlot achter elkaar negen punten bijuur te Baarn
een te schieten. Daar de defensie gestond op de eerste rij met alleen de
sloten bleef zegevierden de ZandDuitser Frenzen voor zich en eer.
BASKETBAL
voorters zeer verdiend met 78- 68.
dertiende trainingstijd voor ZandZaterdag.
Dokko-Lions
herun
21
15
Tegen Akrides 2 ging het met
voortse Fians. Veel verwacht men
uur
te
Umuidcn.
Lions de eerste twaalf minuten erg
van deze klasse, door een streng regoed. Het sterke Akrides kon zich
glement de kosten m de hand hou
ZAALVOETBAL
niet losmaken van het zich fel verVrijdagavond in de Pellikaanhal: den. en toch tijden die de formule 3
werende Lions dat slechts tegen een
18.00 uur Zandvoort '75 C jun -DIO, benaderen of zelfs nog snellere tijdrietal punten achterstand aankeek.
HALFWEG/ZANDVOORT - treffer begroeten. Henry Marcelle sief het Zandvoort '75 zich de zege 18.30 uur Bekcrwedstnjd, ï.9.00 uur den
Ongelukkig voor de Zandvoortse Het paasweekend is voor stelde Rob Gansner m kansrijke po- niet meer afnemen.
Door een storing kon de Duitser
Zandvoort '75 dames-DSC '74. 19 45
ploeg moest Geurt Jan Beekhuizen Zandvoort '75 een uitstekend sitie en die faalde met, 0-1. De baduur Zandvoort Noord 3-Meervogels zijn eerste plaats met behouden
toen met een lichte hersenschudgasten bleven het betere van het spel
2, 20 30 uur Zandvoortmeeuwen 4- Kalff werd eerste en na een voor
geworden. behouden
SVJ-Zandvobrt '75
ding worden afgevoerd en Lions voetbalgebeuren
en gingen op zoek naar
NAS 2, 21.25 uur TZB vet.-Edo, 22 00 zicht ig begin, komend vanaf een
stortte in. Akrides kon in de laatste Tweemaal moesten de Zand- een tweede treffer. Die had er eigenOp tweede paasdag moesten de uur Zandvoort Noord vet -Zand- twintigste plek in de race, werd
minuten van de eerste helft de strijd voorters in actie komen en dat lijk moeten komen doch Philip van Zandvoorters opnieuw aan de bak voortmeeuwen.
Frans Voros tenslotte 10. Ook op do
naar zich toe trekken en gaan rusten leverde een honderd procent de Heuvel had weinig geluk.
SVJ speelde een rommelige partij Maandagavond m de Pellikaanhal. Zandvoortse piste zijn dit jaar enkemet een 40-22 voorsprong. Lions was score op, namelijk vier punten.
In de tweede helft startte Halfweg voetbal waardoor de Zandvoorters 20.45 uur Nihot L -La Belle/PT 21 40 le races met deze nieuwe klasse gegeklopt en geen partij meer voor Ak- Zaterdag werd, na een goede een offensief maar dat leverde geen minder in het spel kwamen dan afge- uur TZB vet.-Tweede Jeugd, 22 20 pland
rides, dat zich in de tweede helft
doelpunten op. Zandvoort '75 kon lopen zaterdag. Ondanks dat het uur TZB-Beurszicht
heerlijk kon uitleven. Vooral aanval- partij voetbal, Halfweg met 2-3 onder de druk vandaan komen en niet zo gesmeerd liep waren de
lend kwam Lions kracht te kort en verslagen en tweede Paasdag nu zat het Philip van de Heuvel wel Zandvoorters meer in de aanval en Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
de tegenstander voerde de stand op werd SVJ met 2-1 teruggewe- mee en op aangeven van Henry Mar- kregen ook de betere kansen. Rob 19.00 uur Zandvoort Noord 4-Zandnaar een 91-34 zege.
zen. Door de resultaten van het cel zette hij 0-2 op het scorebord. De Gansner zag een keiharde inzet net voort Noord 5, 19.45 uur Zandvoortstrijd leek onder controle maar een gestopt worden. Zandvoort '75 bleef meeuwen 5-Koppers OG 2, 20 30 uur
afgelopen weekend is Zand- verdwaalde
„Van Akrides verliezen was wel ver- voort
voorzet verdween on- in het offensief en na een half uur Scandals vet.-Concordia, 21.15 uur
'75
gestegen
naar
een
derwacht," stelde coach Willem de
verwachts achter doelman Beeke- spelen zou dat rendement afleveren. Zandvoort Noord 2-Sekura 2, 22.00
Ruig. „Voor het overige gaat het de plaats en wie weet wat er laar, 1-2. Halfweg probeerde de ge- Nu gelukte het Rob Gansner wel om uur TZB 4-Zandvoort Noord 6
lijkmaker te forceren en drong wel de SVJ doelman te verschalken en 0toch wel goed en hebben we al meer nog meer inzit.
keren gewonnen dan in de laatste
aan. De Zandvoortse defensie bleef 1 te scoren.
De wedstrijd tussen Halfweg en knap overeind en via een snelle uitjaren. Uit'de laatste drie wedstrijden
In de tweede helft drong SVJ aan
moeten we nog wel een overwinning Zandvoort '75 was zeer de moeite val kon Rob Gansner opnieuw doel- maar de Zandvoortse defensie, onkunnen halen. De stemming was waard om gezien te worden. Beide treffend uithalen en 1-3 scoren.
der aanvoering van Frans ter Veen
wat gezakt maar zit er gelukkig weer teams speelden fris van de lever
Met nog tien minuten te spelen gaf en invaller doelman Wim van Straaaardig in, nu de opgaande lijn is ge- waarbij wel opgemerkt moet wor- Halfweg zich toch nog niet gewon- ten waren in goede doen. De Haarpakt. Met een tweetal aanvullingen den dat Zandvoort '75 in de eerste nen en het volhouden van de gasthe- lemmers slaagden er niet in een gat
moet Lions volgend jaar in de mid- helft beter combineerde. Na zeven ren werd beloond met een tweede te forceren in de Zandvoorterse verminuten kon Zandvoort '75 de eerste treffer, 2-3. Ondanks een slotoffen- dediging en met snelle uitvallen was
denmoot mee kunnen draaien."
Zandvoort '75 veel gevaarlijker. Na
een half uur spelen kwamen de
Zandvoorters verdiend op een 0-2voorsprong. Frans ter Veen zette
voor en Henry Marcelle was ter
ZANDVOORT - Na vier van ter Met een grote voorsprong op
plekke om er 0-2 van te maken.
de
acht klassementsproeven nummer twee Turkije finishte het
SVJ was van mening dat er toch
Dutch Team op de eerste plaats, on
meer inzat en trok wanhopig ten heeft Turkije verrassend de lei- danks enige problemen onderweg
aanval. Wim van Straaten redde ding genomen in de Camel ,,De stuui stang werd verbogen en de
eerst nog prachtig maar was tien mi- Trophy '88 op het Indonesi- lier raakte voortdurend oververhit "
ZANDVOORT - Afgelopen zich in de resterende partij den danig ruim twintig teams. Deze keer zul- nuten voor het einde kansloos, 1-2. sche eiland Celebes. Deze kop- vertelde een gelukkige Murk de Jong
geweerd. Van Brakel werd groeps- len zij vermoedelijk op zwaardere De spanning was geheel terug en de
zaterdag hebben enkele leden winnaar
de zogenaamde poule I tegenstand kunnen rekenen.
Haarlemmers roken een gelijkspel. positie danken' de Turken na afloop van de zware proef, waarin
van de Zandvoortse Schaak- en Cliteurin kon
de derde plaats beEen datum die reeds nu genoteerd Zandvoort '75 moest terug doch had mede aan het Nederlandse de Turken een lier verspeelden.
club meegedaan aan het snel- machtigen in poule K.
De nacht aan de kust bij het plaatskan worden is donderdag 12 mei, pech met een hard schot van Rob team dat met dertien punten
schaaktoernooi in WormerHemelvaartsdag. Dan organiseert Gansner dat rakelings overging. De achterstand op de leider de je Kora Kora was voor de meeste van
de twaalf deelnemende teams van
Aanstaande zaterdag gaan deze de Zandvoortse Schaakclub voor de hechte Zandvoortse defensie was
veer, waar ruim honderd schatweede plaats inneemt. Toen korte duur. Er moest druk worden
kers uit het gehele land voor twee spelers, aangevuld met Ed- achtste keer haar bekende Rapid niet bereid de kleine voorsprong tijdens
de derde klassements- gesleuteld om de Land Rovers weer
ward Geerts, Walter Gerhards en Toernooi. Dit wordt gehouden in het weg te geven en wist die dan ook
hadden ingeschreven.
Van Kempen deelnemen aan het Gemeenschapshuis. Een schaak- bekwaam te consolideren.
proef een brug instortte en de in puikc conditie te brengen voor de
zeer sterk bezette snelschaaktoer- toernooi waaraan naar verwachting
Het werd dus een zeer vruchtbaar Turkse Land Rover 110 turbo twee klassementsproeven van de
Na negen ronden „Zwitsers" ge- nooi m de Wieringermeer. Hieraan ongeveer honderd deelnemers zul- weekend voor de Zandvoorters en
volgende dag. Begonnen werd met
speeld te hebben had zich een eerste doen voornamelijk hoofdklassers len meedoen. Informatie hierover kan er zaterdag in de uitwedstrijd diesel vast kwam te zitten, hiel- een rit over 42 kilometer die in
pen
Leendert
Ursem
en
Murk
groep gevormd waar de Zandvoor- mee. Ongeveer twee maanden gele- kan verkregen worden op de volgen- tegen TOV voor een stunt gezorgd
2.55,55 uur diende te worden afge
ters net buiten vielen. Toch hebben den behaalde dit kwintet een tweede de telefoonnummers: (02507M5721- worden, dan komen zij aardig in de de Jong de Turken uit hun be- legd Ondanks de hulp aan de Tur
Hans van Brakel en Olaf Cliteur plaats uit een deelnemersveld van 17272 of 14884.
buurt van de koploper Altius, die narde positie.
ken moest Nederland m deze proel
nog een zwaar programma te wachalleen
Engeland en Italië voor laten
ten staat.
Het eerste deel van de klasse- gaan De Westduitsers hielden slech
mentsproeven werd m de twee dagen te herinneringen over aan deze
na de start op 25 maart afgewerkt proef Hun wagen raakte in de slip
Opdracht één bestond uit het aflcg- en kwam omgekeerd in een greppel
gen van dertien kilometer terrein in tot stilstand. Gelukkig raakte ni'
33 minuten. Een foutieve bereke- mand gewond
nmg van het Nederlandse team
De vierde en laatste klassement'stond een hoge klassering in de weg
hij al twee calculators had proef kende dezelfde opdracht als
ZANDVOORT - In een kort Hoewel
meegebracht naar Celcbes. verzocht die in de ochtenduren, met dien ver
programma van deze week be- de
mijnbouwkunde Leen- stande dat de afstand (20.5 kilomo
haalde het eerste heren volley- dertstudent
Ursem de Nederlandse begelei ter) en de richttijd (54.21 minuten'
balteam van Sporting OSS een ding meteen op zoek te gaan naai korter waren Opnieuw ontpopte
gemakkelijke 3-0 overwinning. een derde. ,,Dan zal mij zoiets niet Turkije zioh als de belangrijkst*Het derde herenteam speelde meer overkomen." aldus de strijdba- kandidaat voor de eerste plaats in de
verrassend gelijk tegen Spaar- re Zuidhollander Met een jaloerse Camel Trophy '88, ofschoon uur
ne'75 6 terwijl het derde da- blik keek hij in de richting van de voorspiong op België en Nederland
mesteam het liet afweten tegen Japanners die over oen geavanceer minimaal \\as
de rekencomputer in hun Land Ro
Kennemerland 1.
ver beschikken
Programma
Het tweede deel van de klass*1
Na de goede prestatie tegen SpaarStuurstang
ne'75 l van vorige week, was de wedmentspioeven staat voor 5 en 6 api ;1
stnjd tegen OVRA van een matig
Beter te sproken was Ursem over op het programma, vlak vooi de L
niveau. De tegenstand van de Haar- zijn capaciteiten als navigator in de msh m het zuidelijke Ujung Pa'
lemmers was dermate zwak dat tweede proef, een rit ovei 38 kilome- rlang.
Sporting OSS moeite had om de
concentratie vast te houden. Dat het
desondanks toch een ruime 3-0 overwinning werd was te danken doordat Sporting op alle fronten de betere ploeg was. Alleen de tweede set
leek het erop alsof OVRA nog wat
terug kon doen. Tot 10-10 ging de
stand gelijk op. Daarna was het
Sporting, dat het karwei simpel afmaakte.
Sporting OSS 3 heeft de merkwaardige gewoonte om pas aan het
einde van het seizoen m vorm te
komen. Nu moest Spaarne'75 6 dit
ervaren. Vooral in de eerste twee
sets bewezen de Zandvoqrters de
laatste weken gegroeid te zijn. Maar
de 16-14 zege in de tweede set kostte
De dames van ZHC en De Garnaelen vonden elkaar al in een gezellige sfeer tijdens het inspelen.
zoveel inspanning, zodat in de laatFo!o Bram Stiinen
ste twee sets Spaarne'75 de stand
gelijk kon trekken. 2-2.
Sporting OSS dames 3 liet een beDe Zandvoortse heren kwamen pri- waren de laatste jaren erg succesvol Black H. Beide teams zorgden voor hoorlijke steek vallen door van Kenma voor de dag en wisten de derde doch moesten nu terrein prijsgeven. een goed partijtje hockey waarbij nemerland l te verliezen. Eigenlijk
het krachtsverschil erg klem was. kon Sporting geen moment overtuiplaats te grijpen. ZHC bleef DKS
met 2-1 de baas, terwijl het tweede De> finale ging tussen DKS uit En- Dat de ZHD dames met 1-0 verloren gen en niet de vechtlust opbrengen
herenteam, spelend onder de naam schede en Weesp. DKS had de bete- en dus als vierde eindigden was be- die het team zo typeert. KennemerDe Garnael, fraai als vijïde eindigde. re conditie en won knap met 2-0. In langrijk voor de statistieken, het land werd zo opeens een serieuze
Ook bij de dames stond het hoc- de strijd om de derde en vierde toernooi dat gespeeld werd was zeer bedreiging voor de belangrijke twee- Leendert Ursem en Murk de Jong bezetten de tweede plaats in het klassede plaats.
key op een hoog peil. De ZHC dames plaats traden aan de ZHC dames en goed geslaagd.
ment.

Lions zijn goed op dreef
ZANDVOORT - De basketbalheren van The Lions behaalden tijdens hun laatste
wedstrijd opnieuw een overwinning, een succes dat de
laatste jaren niet voor mogehjk werd gehouden. Tot in de
laatste fase bleef Onze Gezellen in de buurt van The Lions
maar dat sloeg toen toe en won
met 78-68. Tegen het gedurende een uur op volle kracht spelende Akirdes 2 was Lions zaterdags echter volstrekt kansloos, 91-34.
De strijd tussen Lions en Onze Gezellen was van een goed niveau met
enorm veel spanning. Henk Gaus
maakte zijn rentree in het Zandvoortse team en dat pakte voortreffelijk uit gezien de 17 punten die hij
scoorde.
Een keihard werkend Lions, onder aanvoering van Ruud Becic,
goed voor 23 punten, bokste in de
eerste helft constant tegen een achtjrstand aan. Onze Gezellen was
trefzeker en bepaalde de ruststand
op 32-36.
In de tweede helft werkte Lions de
kleine achterstand weg, maar het
goed partij biedende Onze Gezellen
het zich niet imponeren en bleef bij.
Het werd een gelijkopgaande partij

Kinderen in gevaar
door wegpiraterij
ZANDVOORT - De automobilist die zondagmiddag met
een glimlach en luid toeterend
een paar fietsende kinderen
aan de kant drong, is het lachen later wel vergaan. Hij had
een 'black-out' van het race-gev/eld op het circuit gekregen,
zo verklaarde hij achteraf.
De drie kleine kinderen werden in
de volgeparkeerde bocht tussen
Prinsenhofstraat en Swaluestraat
achterhaald door de automobilist.
Acrobatische toeren moesten de kinderen uithalen om voor het met piepende banden de hoek omracende
voertuig weg te blijven. De man reed
lachend door richting Kleine
Krocht.
Even later liet de politie het in de
Poststraat geparkeerde voertuig
wegslepen naar het bureau. Toen de
eigenaar zich daar een uur later
meldde, werd hij gehoord inzake
fout parkeren, maar ook vanwege de
wegpiraterij. Hij bekende na enig
randringen. Na betaling van de
sleepkosten en onder aanzegging
van een proces-verbaal, kon hij na
een uur het bureau verlaten.

t
goed In Opel-LoUis

Zandvoort 75 haaltvolle
winst uit Paaswedstrijden

Van Brakel en Cliteur scorengoed
tijdens landelijk snelschaaktoernooi

ZHC-paashockeytoernooi slaagt opnieuw
ZANDVOORT - Het afgelopen paasweekend werd er op
de hockeyvelden van de ZHC
volop de stick gehanteerd in
het traditionele internationale
toernooi van deze Zandvoortse
Hockeyclub. Voor de twintigste keer werd dit grootse eveuement georganiseerd en wetierom werd het een zeer groot
succes.
De weersomstandigheden waren
"ptimaal waardoor het hockeyfeest
eigenlijk niet meer stuk kon. Bovendien was het geboden hockeyspel
\ an een dermate goede kwaliteit dat
alleszins van een geslaagd toernooi
uösproken mag worden. Twintig jaar
ueleden werd het eerste toernooi gehouden onder impulsen van de toennialige voorzitter Dick Muller, die
•uch ook nu nog in het organisatieco'aité bezig houdt. De organisatie'-'ommissie zorgde voor een perfect
^erloop van de strijd en achter de
'jar waren vele ZHC'ers actief de in'Vendige mens te onderhouden.
Aangezien het een toernooi betrof
nioest er nu ook op natuurgras ge^Peeld worden. IJsbrand Kleyhorst
'leeft er bijzonder veel werk aan gehad maar zorgde voor een schitte'<2nde grasmat. Het gehele eveneitient werd op de zaterdagavond af^usloten met een geweldig feest en
zondagmiddag mocht de disco er
'-veneens zijn.
Wat het hockey betreft werd het
ten goed en sportief toernooi onder
l Roede scheidsrechterlijke leiding.
Bij de heren kwam na de voorrondes
«en finale tot stond tussen Servette
^cneve en Black H. uit Engeland.
Het werd een pittige partij waarbij
Servette met 2-1 de zege opeiste. Zij
kwamen door deze overwinning in
liet bezit van de Schelpenkartrofee.

Sporting Oss
wint makkelijk
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'lEU'A' PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
o " f D ETEN KUNT U OVERAL OOK BIJ ONS,
' f, „'O N UNIFKE SPEER ALS BIJ DE MANEGE
T REPT U NERGENS
o Gespecialiseerd
in
r^
i t
*i";*
bruilo(ten partijen.
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
o Wij verzorgen uw
komplete feestavond
BIJV arrangement voor
80 personen 3-gangen
» ro
l'.iruLC-iirum menu onbeperkt drinKen muziek en dansen
vanaf pp ƒ39,50

•DF: M \NEGE"

v'cor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

Waterleid ing bed rijf
I..,id -Kennemerland
SPOELEN V A N HET WATERLEIDINGNET
rHTE ROESTKLEUR VAN HET LEIDING.-,'Al ER kan tijdelijk optreden als gevolg van
11
noodzakelijk spu r en van het leidingnet
i ?e jverlast is helaas niet te voorkomen
v
o r i'e gezondheid is dit enigszins troebele
1
°,or niet schadelijk
'-='v.vi&eerd wordt in de periode tussen 8 00
1 r
i en 17 00 uur
GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN
M , "iieer het wasgoed desondanks roodhru ne ijzervlekken vertoont, kunnen deze
'•.orden verwijderd door het nog natte
^ ascopci opnieuw te wassen met schoon
i vn aoet er den goed aan om de eventueel
T, v ez.ga Mters voor het gebruik schoon te
\ ".Ken
De werkzaamheden zullen worden
i."'grj 'oe'd
- 10 Bentveld en langs de Zandvoortselaan
v on 5 t/m 15 apn! 88;
b >n Zandvoort Zuid, dit gebied wordt
begrensd door de spoorlijn Haarlem Zandvoort Burg Engelbertstraat,
Jansstraat, Gort v d Lmdenstraat en de
Zwaanstraat, van 18 april t/m 6 mei 88;
c in Zanavoort Noord, dit gebied wordt
begrensd door de spoorlijn HaarlemZandvoort. Boulevard Barnaart, circuit
Zandvcort, Keesomstraat van 9 mei t/m
27 mei 88.
Voor inlichtingen kunt u bellen
023 - 24 04 24
Ir J Louwe Kooijmans,
direkteur

HoteS Hoogland
Westerparkstraat 5. Tel. 15541
Vraagt

Daar is ie dan, de Golf Memphis. Of misschien
moeten we zeggen: daar is ie nog. De Golf Memphis is
namelijk geen "gewone" Golf maar een speciale uitvoering
die slechts beperkt leverbaar is.
Ga dus snel tot actie over als u straks een auto wilt
rijden die in vele opzichten uniek genoemd mag worden.
Wat u direct zal opvallen zi|n de sportieve trekjes
van de Golf Memphis. Zoals de zwarte spatbordverbreding en dorpelbekieding, de striping met geïntegreerde Memphis-aanduiding op de zijkanten, de zwarte
antenne en de zwarte poriiergrepen.

Kamermeisje (21 uur p.w.)
en

Part-time kamermeisje

De keuze blijft
enorm bij

Daarnaast zorgen "rally-velgen" met extra brede
banden (185/60 R14) ervoor dat de Golf Memphis niet alleen sportief oogt maar zich ook sportief gedraagt.
Natuurlijk laat ook het inteneur niets te wensen oven
Voor een volledige beschrijving ontbreekt ons hier echter
de ruimte.
En waarom zouden we dat ook niet aan de dealer
overlaten? Hij zal immers niet nalaten u te vertellen over
het vierspaaks sportstuur, de sportieve bekleding, de in
twee richtingen verstelbare hoofdsteunen en de middenconsole met verlichte asbak en aansteker.

Hij zal u ook vertellen dat u normaal voor de Go!
Memphis met bijvoorbeeld een 1.3 liter 55 pk motor
f 27.455,-betaalt maar dat u zich nu eigenaar mag noemei
voor f24.955,- Wat een prijsvoordeel van niet minder dar
f2.500,- betekent.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat we
dus niet zullen doen. Anders heeft de dealer u straks
niets meer te vertellen. Bel voor het dichtstbijzijnde deale-adres 020-86 73 51.

BLOEMENHUIS
Golf Memphis l 3 f 27 455,- U betaalt f 24 °55 - Golf Momphis l 6 f 29 855,- U oetaalt f 27 355,- Golf Memphs I 8 f 32 430,- U betaalt f29 930,- Golf Memphis l 6 diesel (33 055- U betaalt f30 555,- Golf Memphis l 6 turbo-diesel f38 255- U betaalt f35 755,Pnizen zitn ,/ana- piijzen inclusief BTW en katalysatoc exclusief aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden Importeur Pon's Automobielhande! BV Telefoon 033- 949944
De specialist
m al uw
'jleemvverken

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel 1 20 60
P S ook voor uw tuin verschillende
zaden bollen en knollen

Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.

GOEDKOOP

. NATUURLIJKE
, GENEESKUNST" J^
KLASSIEKE HOMEOPATHIE
F-YTOTHERAPIE
VOETREFLEXOLOGIE

jj
•j

Inl 1800-19 00 uur Tel 18741
T. v.ei. Spek

Ct

8x13

Ct

1DX15

Ct

HET BESTE

ALTIJD

op

10x15 cm
op het nieuwste
Zwitserse

Bij ontwikkelen
en afdrukken
50% korting op
volgende film (5,50 bij 24 opn.)
(6,50 bij 36 opn.)

pepier
10x15

papier
en ... in 3 uur kSaar

p.St.
N.W.P
• i

P r8$B$SS«.iB0lB geregistreerd
^fiSPTBTI SRS

7xio

GOED

Smullen aan de beach dat vindt U vast ook wel iets!
Op de Tolweg a.s. vrijdag en zaterdag
ROOMBOTER APPELFLAPPEN
van 1,75

voor

Franse baguettes gebakken waar U bij staat
GROTE BAGUETTES
van 1,75

.i

voor

BAGUETTES
van 0,85

voor
Tot ziens smakelijke broodeters!
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April Genootschap zorgt ook
dit jaar voor de nodige humor

Estafette van Zandvoort

ZANDVOORT - Een Prix de
Joke was er dit voorjaar niet
bij, omdat deze tijdelijk is verplaatst naar 'St. Juttemis', namelijk 30 oktober 1988. Maar
dat wil volgens het l April Genootschap nog niet zeggen dat
Zandvoort deze maand van humor verstoken blijft. Aanstaande zaterdag namelijk, 9
april, wordt er evenals in 1970
in sociëteit Duysterghast een
zogenaamde Moppentappers-Taptoe gehouden.

daat-moppentappers zich nog meiden voor deelname aan de taptoe,
waarmee men de Moppentappers-Loeres of één van de medailles voor
de tweede en derde plaats kan winnen. Zoals gezegd vond een dergelijk
festijn al in 1970 plaats, waarop Willem van der Zeijs de eerste prijs in
de wacht sleepte. Deze Zandvoorter
heeft al te kennen gegeven ook dit
jaar weer mee te doen!"De bedoeling
is dat men tijdens een 'toer' van vijf
minuten leuke moppen tapt. De drie
hoogst geplaatsten gaan vanuit deze
voorronde door naar de finale, welke tijdens de Prix de Joke wordt gehouden, wat plaatsvindt in Palace
Hotel De zaal is zaterdag open vanTot en met morgen kunnen kandi- af 21.00 uur en de avond wordt muzikaal begeleid door organist, zanger
en entertainer Steven Pronin.

Ursula Ygosse
exposeert in
de bibliotheek

Deze foto, eigendom van Herman Wardenier, is gemaakt toen op 16 juli
1949 de Estafette van Zandvoort werd gehouden. Helaas is niet iedereen
meer bekend. De lopers zijn:
Staand (v.l.n.r.): Hans Gansner, Jan v.d. Bos, Gerlach Halderman, onbekend, onbekend.

Midden: Dik Koper, trainer Henk Geusenbroek, Herman Heldoorh, onbekend, onbekend.
Zittend: Theo v.d. Koekelt, Richard Kerkman, Jan Visser en Herman
Wardenier.

ZANDVOORT - Postduiven
moeten weer worden opgehokt
tot en met 27 mei 1988, dagelij ks, dus ook in de weekenden,
tot 17.30 uur. Dit is afgesproken door de Postduivenhouders Organisatie en het Landbouwschap.

Ursula Ygosse volgde in het begin
van haar opleiding lessen in verschillende technieken. Later kreeg
zij les van de Haarlemse aquarellist
Dick van Woensel en ontdekte zij
haar liefde voor waterverf. Kenmerkend voor haar werk zijn luchten,
meeuwen en zeegezichten, waarbij
zij blauw als hoofdkleur hanteert.

Sommige landbouwprodukten,
zoals pasgezaaide erwten, hebben
een grote aantrekkingskracht voor
duiven. Door vreterij kan er veel
schade worden aangericht. Daarom
wordt er jacht gemaakt op wilde en
verwilderde duiven. Omdat voorkomen moet worden dat postduiven
getroffen worden door de te nemen
maatregelen, is er - evenals vorige
jaar - tussen de bij deze gelegenheid

Spulletjes welkom voor fancy-fair
Rode Kruis afdeling Zandvoort

den de bereikbaarheid bij massale
ZANDVOORT - De afdeling
aanvoer sterke beperkingen ppge- Zandvoort van het Nederlandlegd. Infrastructurele verbeteringen
den per jaar badplaats, zij het met lijken, gelet op het verleden, tot de se Rode Kruis houdt zaterdag
enkele beperkingen, c.q. onbein- politieke wonderen te moeten wor- 14 mei een fancy-f air annex
Vanzelfsprevloedbare factoren: het klimaat, de den gerekend. Want welke politicus rommelmarkt.
bereikbaarheid/infrastructuur,
het is bereid zijn nek uit te steken voor kend zijn allerlei spulletjes
dorp. Om met het laatste te begin- 20/25 zonnedagen per jaar, tegen- hiervoor welkom.
nen:
over aantasting van de beschermde
Het dorp: dit valt in drie delen uit- duinen?
De fancy-fair wordt gehouden in
een, te weten de dorpskern, de bou- Het klimaat: Zandvoort geniet een het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslevard en het strand. Dit brengt met zeeklimaat, met warmte-aanvoer laan 14 te Zandvoort, van 10.00 tot
zich mee, dat er tenminste drie groe- vanuit de Mexicaanse Golf. Daar- 16.00 uur. Behalve dat er het een en
pen van ondernemers zijn, met voor door wordt onder andere de tempe- ander te koop is, kan men ook deelelke groep een specifiek groepsbe- ratuur van het zeewater nog gunstig nemen aan een groot aantal spellelang, in casu een specifieke afhanke- beïnvloed. De zonnewarmte blijft tjes en een Rad van Avontuur. De
lijkheid van het marktproces.
echter onontbeerlijk voor zee- en
De
bereikbaarheid/infrastructuur: strandrecreatie in zijn huidige
de ligging van de gemeente, geklemd vorm. Wanneer vooral de weersom- lijke aspecten van de reclame in het
tussen de Kennemerduinen ten N., standigheden niet leiden tot het be- algemeen, of reclame t.b.v. toerisme
de Waterleidingduinen ten Z. en een oogde doel - zwemmen, liggen en en recreatie in het bijzonder van de
stedelijke agglomeratie ten O., heeft bruinbakken - dan zoekt de recreant badplaats Zandvoort.-Het zijn in feidoor bescherming van natuurgebie- of toerist zij of haar heil elders. Er te antipoden.
wordt een 'bewuste' keuze gemaakt.
TOERISME EN RECREATIE
(Denk aan de zwembad-prognose). Onderzoekingen op het gebied van
In de vele rapporten over de moge- consumenten motieven hebben uitlijkheden van Zandvoort die het gewezen, dat de moderne mens zich
licht hebben gezien, heeft er niet een graag verplaatst. De Nederlander
ons een belevenis. U slaat dan twee zich bezig gehouden met de belang- liefst per auto. En voorts dat er meer
vliegen in één klap: u maakt ons blij rijkste factor in deze, n.l. de keuze- behoefte bestaat aan dagbreken, geen u doet zelf ook weer wat gezond- mogelij kheid die ieder mens heeft nieten van schouwspel en spektakel.
heid op in de frisse buitenlucht.
om onder bepaalde omstandigheden U zult dus enige creativiteit moeten
wel of niet naar Zandvoort te gaan. betrachten om uw product zodanig
Geadverteerd hebben wij al eens, Nog even buiten beschouwing gela- te vertalen in termen van menselijk
maar daarop is geen enkele reactie ten die mensen die nog niet van gedrag, dat de toerist (plezierreizigekomen. Daarom proberen we het Zandvoort als badplaats gehoord ger) en de recreant (iemand die ontnu op deze manier. Wij kunnen trou- hebben.
spanning zoekt) zich door uw boodwens ook niet geloven, dat er nieIeder mens kan zich met betrek- schap tot uw product voelt aangemand is, die een beetje tijd over king tot een bepaald product waar- trpkken. Bedenk daarbij, dat het cirheeft.
derend uitspreken. Dat oordeel kan cuit geen grotere naambekendheid
positief of negatief uitvallen, en de geeft aan Zandvoort als badplaats,
Wanneer u door deze oproep het uiteindelijke keuze die wordt ge- maar alleen meer drukte (omzet)
idee heeft gekregen dat het leuk en maakt, hangt nauw samen met per- door de racerij, zo goed als Monaco
ook zinvol is om eens met een van soonlijke ervaringen, gevoelens en gekend wordt om zijn Mediterrane
ons erop uit te gaan, belt u dan even wensen, en verwachting. Selectieve ligging en andere voordelen, maar
met het Wim Mensink-Huis, Hoge- waarneming. Uitsluitend tijdens het niet om zijn circuit.
weg 42 in Zandvoort, tel. (02507) selectie-proces is beïnvloeding moDrie gulden regels voor communi17141. Bij voorbaat onze hartelijke gelijk. Vreemdelingen Verkeer valt catie met de consument (toerist/redan ook op geen enkele wijze te rij- creant): Vertaal uw product - of wat
dank.
DE BEWONERS
men met de gedragswetenschappe- u te bieden heeft - in termen van

Zandvoort, WV, toerisme en recreatie
4Het is niet aan mij een oordeel uit
te spreken over de individuele kwaliteiten van de Zandvoortse ondernemer. Maar zolang u gezamenlijk
over Vreemdelingen Verkeer blijft
praten alsof daar de oplossing ligt
voor zakelijke verbeteringen, dan is
uw verwachting op zand gebouwd.
Iedere ondernemer heeft in deze
zijn eigen doelstelling, en hij of zij
weet hoe die het best verwezenlijkt
kan worden. Het behalen van de
grootst mogelijke omzet (marktaandeel) tegen de laagste kosten. Als
daarbij de overheid direct te hulp
wordt geroepen, zal dat altijd kosten
verhogend werken. De overheid
heeft slechts tot taak de randvoorwaarden te optimaliseren.
Zandvoort is gedurende 4/5 maan-

Vrijwilligers voor bejaarden
Bewoners van Zandvoort en^ omstreken. Wist u dat er bewoners van
bejaardenhuizen zijn, die soms weken niet naar buiten komen omdat
ze in een rolstoel zitten, slecht ter
been zijn of niet goed kunnen zien
en daarom niet alleen de straat op
kunnen? Er zijn wel een paar erg
lieve vrijwilligers die af en toe met
ons op stap gaan, maar ook zij kunnen geen ijzer met handen breken,
wat betekent, dat lang niet iedereen
regelmatig naar buiten komt. Wij,
de bewoners van het Wim MensinkHuis in Zandvoort, zouden zo graag
wat vaker de deur uit willen, vooral
nu, met het voorjaar in aantocht.
U heeft toch wel een paar uurtjes
per week vrij om met ons te gaan
wandelen of boodschappen te doen?
Bijvoorbeeld een bezoekje aan de
weekmarkt is voor de meesten van

ZAKELIJK BEKEKEN

Jonge deelnemertjes eierkleurwedstrijd worden
verrast door Paashaasvan kinderboetiek Fan's
ZANDVOORT - Het bekende Kinderwinkeltje aan de
Bureweg is verhuisd en heeft
een andere naam gekregen.
Het zo genaamde Oilily-winkeltje was de laatste jaren duidelijk uit zijn jasje gegroeid
vandaar dat Susan Spierings,
moest omzien naar een wat
groter onderkomen voor haar
'Fan's'.
Het pand op de hoek KerkstraatThorbeckestraat kwam toevallig
leeg. Een unieke locatie volgens Susan, temeer daar zij al jaren met het
plan rondliep haar assortiment uit
te breiden. Vandaar dat zij niet lang
aarzelde en de oversteek naar dit
adres maakte. Gezien de reactie van
haar vaste klantenkring een terechte keus.
Van het begrip Kinderwinkeltje
wil Susan duidelijk af. De Oilily collectie is daarom drastisch uitgebreid met een damescollectie. Exclusief is ook haar badmode voor de
allerkleinsten. "Het feit dat wij ons
op een breder terrein hebben begeven,
rechtvaardigt alleszins een
naamsverandering", laat zij weten.
De kinderen van weleer zijn nu haar
fans geworden, vandaar de naam
Fan's.
Susan had afgelopen zaterdag de
paashaas uitgenodigd om de prijzen
uit te reiken van haar actie 'Wie
schildert het mooiste ei'. De mooiste
van de vijfendertig inzendingen waren van Nicoline Gerus (L), Nike
Hanneman (2.) en Bas Warmerdam
(3.).

opbrengst hiervan is bestemd om
ouderen en minder validen een gezellige dag te geven.
Mocht men spulletjes voor dit
doel willen afstaan, dan kan men
contact opnemen met mevrouw Cabri, Hasebroekstraat 12, tel. 18043, of
mevrouw Greve, Van Lennepweg 40
flat l, tel. 17764. Ook kan men op
maandagmiddag en donderdag de
gehele dag het een en ander afgeven
m het Rode Kruisgebouw. Uiteraard
is men ook op 14 mei van harte weikom zodat het een geslaagde fancy-fair wordt.

Foio Bram

betrokken organisaties overleg gepleegd over een ophokplicht voor
deze duiven. De postduiven mogen
wel deelnemen aan wedvluchten en
africhtingen, maar na aankomst
moeten zij worden opgehokt tot
17.30 uur.
In het belang van de postduivenhouders en van de landbouweis
dringen de Postduivenhouders Or
ganisatie en het Landbouwschap ei
met de meeste klem op aan, zich
strikt aan bovenstaande afspraak ie
houden. Dit betekent, dat landbouwers zich na 17.30 uur dienen te on*houden van een bestrijding van ce
duiven en dat in geen geval mag worden geschoten op overvliegende
postduiven. De houders van deze
dieren moeten zich strikt houden
aan de ophoktijden.

Zandvoortse politie lost
dertig-tal inbraken op
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft met uitgebreid onderzoek een dertigtal
inbraken opgelost en een groot
aantal gestolen goederen opgespoord. De buit was onder andere afkomstig uit ongeveer
vijfentwintig flatboxen in
Zandvoort, waarvan de inbrekers de deuren hadden ingetrapt. Drie verdachten zijn
aangehouden.

van pas kwam bij hun werkzaamhe
den. De goederen zijn merendeels
gestolen m de periode vanaf l januari 1988.
Door de gangen van enkele verdachte personen na te gaan, kon de
plaatselijke recherche, onder leiding van adjudant Barmentlo, vonge maand uiteindelijk overgaan tot
de arrestatie van één der vermoedelij ke daders. Na verhoor en verder
onderzoek volgden nog twee aanhoudingen.
Het bleken drie vrienden te zijn,
twee van zeventien en één van achtlen jaar oud.' De gestolen goederen
werden gevonden in de woningen
van deze verdachten. De ouders verklaarden niet op de hoogte te zijn
van de duistere praktijken van hun
kinderen.

Twee fietsen, audio-apparatuur,
boortollen, een werkbank en hengelsport-artikelen maakten deel uit van
menselijk gedrag; onder alle om- de buit, evenals 9 mm-patronen, sistandigheden klantgericht denken garetten en gereedschap. Tot dit
en handelen; service is meer dan laatste behoorde ook een bétondienstverlening. En ondanks alles schaar, welke de dieven weer goed
wat U onderneemt maakt de toerist/recreant een 'bewuste' keuze, gebaseerd op irrationele motieven.
Zandvoort to be or not to be.
Waarom wel en masse in de bus of
het vliegtuig naar Spanje en de Méditerrané, en niet alleen vanuit Nederland! Er is dus sprake van kenmerkend groepsgedrag, zowel bij
Nederlanders als buitenlanders als
het gaat om toerisme en recreatie in
en naar genoemde 'resorts'. Een psychologisch marktonderzoek kan
daarbij een verhelderend licht doen
schijnen over de motieven die tot
een bepaalde keuze hebben geleid
(positief of negatief). U moet daarbij
niet uit het oog verliezen, dat het
product badplaats geen wezenlijke
pos./neg. motivatie opwekt. Daarvoor moeten de secondaire (van het
product afgeleide) functies zorgen.
Een sterkte/zwakte-onderzpek kan
daarbij de helpende hand bieden.
Iets om voor het volgende seizoen
over na te denken, en veel sterkte.
• Hoofdagent Van Geilswijk kan tevreden een lijst opstellen van een groot
P. Keur
aantal teruggevonden goederen.
•
Foto: Bfam sujnen
In de middeleeuwen werden de
duinen beschouwd als schrale
gronden, die mets konden opleveren. De Hollandse graaf, eigenaar
van het duinengebied van Noord
tot Zuid, noemde het een grote wildemis, en de man, die voor hem
toezicht moest houden over dat gebied, kreeg de veelzeggende naam
„rentmeester voor Wildernissen"
(Archief stad Haarlem II 728).

Duinen
brengen

Maar op het einde van de vijftiende
eeuw kwam men te weten dt het
duingebied heel vruchtbaar kon
zijn. Er waren heel vruchtbare
vlakten tussen de zandheuvels en
daar groeide een bijzonder soort
gras, wat zeer m trek was bij veehouders. De boeren uit de kuststreek, m de veronderstelling dat
zij uit de duinen konden halen wat
zij wilden, gingen zelf op pad met
paard en wagen om het voedzame
bentgras te verzamelen.
Toen de graaf daarover te horen
kreeg, maakte hij een eind aan de
strooptochten van de boeren. Er
kwam in de keuren van de Hollandse kanselarij een nieuw woord
„dumenweidmg" en dat recht werd
toegekend aan de graaf of aan de
edellieden die een stuk duin in bezit
hadden gekregen.

Door Bcrtus Vocts

Brederodes rechten

De paashaas deelde zaterdagmiddag voor Fan's de prijzen uit van de eier-schilderwedstrijd.

Postduiven worden opgehokt

ZANDVOORT - Iri de Openbare Bibliotheek is momenteel
een expositie te zien van de
Zandvoortse aquarelliste Ursula Ygosse. De tentoonstelling blijft gehandhaafd tot en
met 27 april.

De expositie is te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.

BRIEVENBUS

Dat de Prix de Joke dit jaar is uitgesteld, houdt verband met een 'renovatie' van het Nationaal l April-

-genootschap. Men wil een nieuwe
opzet en een frisse aanpak, profes
sioneler en nationaal op een hoger
plan, waarmee ook de benoeming
van de jonge Hem van Leeuwen tot
nieuwe ad-mtenrn voorzitter, op l i
april, samenhangt. Over een defmi
tieve voorzitter is men nog doende,
Edo van Tetterode blijft secretans-generaal. Door het uitstel is ook c'e
aanmeldingstermijn van grappe'i
verruimd tot l juni 1988, grappen
gepleegd m het afgelopen jaar of in
de eerste vijf maanden van dit jaar
Op 21 mei kunnen belangstellen
den in Duysterghast de film 'Loeren
in zicht', uit 1974, zien. Deze is g_'
maakt door cineast Thijs Ockersen
met gebruik making van oude NTSen bioscoopjournaals De film, die
over het begin van Loeres' historie
handelt, toont tevens een aantal bekende Nederlanders uit Zandvoort
en andere plaatsen, uit de jaren 1962
tot 1974.

wat op
kreeg het niet m eigendom maar in
erfpacht, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de graaf het altijd terug
kon vorderen ÖpSdec 1505 werd het
contract opgesteld waarbij Philips de
„vruchtbare duingronden m Zandvoort" aan de familie Brederode in
erfpacht aaf (Archief stad Haarlem I
1749)

De staten worden eigenaars
Na 1572, toen de Republiek der Verenigde Nederlanden zich begon te
vormen, kwam er een ander beleid
aangaande de duinen De graaf was
verdwenen zijn plaats werd overgenonien door het college van de staten
De staten waren dus 'eigenaar van de
duinen gen-orden en om dit zo goed
mogelijk vast te stellen, werd er een
officieel stuk in 1588 opgemaakt De
heer van Brederode, altijd op zwart
zaad, had in 1560 zijn weiderecht in
de Zandvoortse duinen doorverkocht
aan de bestuurders van de stad Haarlem. De fout was gemaakt, dat men
met iiadmkkelijk had gesteld dat Brederode de Zandvoortse duinen alleen
maar m erfpacht had Toen men m
15SS al deze erfpachten wilde intrekken, sputterde Haarlem tegen, maar
de toenmalige rentmeester van de
wildernissen, Willem Haneman,
ambtenaar in dienst van de staten,
luist haarfijn een procedure op te stellen. waarbij men precies de rechten
tegenover elkaar afwoog
(Archief
stad Haarlem U 72S)

Een van deze hren die alles te zeggen had over de dumweiding bij
Zandvoort, was de heer van Brederode Hij had de titel van Heer van
Zandvoort, maar dat leverde heel
weinig op. Toen hij gehoord had
dat bentgras zo goed verkocht kon
worden - en juist dat groeide welig
in de dalen tussen de duinen rond
Zandvoort - vroeg hij aan hertog
Philips of die genegen was hem het
weiderecht in Zandvoort af te
staan. Philips wilde dat wel, maar
het moest niet zo worden dat zijn
bezit geheel versnipperd werd, zoals dat vroeger gebeurde bij het geven van heerlijkheden De heer van
Brederode, één van de getrouwste
edellieden, had zeker dat stuk duin Laat de bewoners profiteren
verdiend waarnaar hij vroeg Hi) Hoewel de regemig van de republiek

een oligarchie was, die vooral de
klasse van bevoorrechten wilde
steunen, heeft men in het beheer en
vooral in de beweiding van de duinen een andere weg gevolgd Al
deze bepalingen ten aanzien van
land, wat eigenlijk van iedereen
was, waren niet meer te handhaven, de staten besloten alles weer
terug te nemen en aan ieder het
recht te geven van beweiding in dit
vroegere niemandsland De staten
konden dan ook niets anders doen
dan de rechten die anderen hadden
verworven, op te kopen.
De stad Haarlem was via de Brederodes aan het weiderecht gekomen en dat was nog wel wat waard
Maar de staten oefenden druk int
op de regering van Haarlem en inteindehjk kwam men overeen, dat
de Staten 5000 gulden zouden neertellen om Haarlem af te kopen en
de bewoners van Zandvoort en om
geving wat meer vrijheid te geven
om van de vruchtbaarheid tan de
duinen te profiteren. lArchiej stad
Haarlem, 15 Apr. 160G II 548)
In het hele spel kwam Bredeiodc
niet voor. Maar toch meende hij,
dat hij in het belang van het duingebied zelf ook maatregelen kon
nemen en keuren uitvaardigen
Men maakte zich er met druk over
de Brederodes hadden in het Zandvoortse gebied hun gezag verloren
Toch. een man int Overveen, Lambart van Dalen, in 1581 protesteerde tegen de keur van Brederode
over het schieten of aanleggen vaji
sloten in het duingebied van Overveen en Zandvoort (Archief stad
Haarlem I 2691
De Staten, hoewel er belangrijker
dingen waren waaraan ze moesten
denken, heten duidelijk weten dat
Brederodes rol in de duinen rail
Zandvoort was uitgespeeld Men
verneemt daarna ook niets meer
van hem en zo werd het duingebied, met zijn bijzondere vruchtbaarheid, m de aanvang van de 17e
eeuw zonder moeite opengesteld
voor iedereen en werden in tiet particuliere gebied vaak tuintjes voor
de armen aangelegd.
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
,w1icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor<Jen gpzet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettero'ootlen
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
iviicro s op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zam'vooits Nieuwsblad ƒ0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven. 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aanZandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2. 2042 JM Zandvoort
Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
'\•\ Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
7. Badnoevese/Sloiense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbodp, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
all? bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Skiitingstijd vrijdag 16.00 uur
"• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gpbracht alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
veispreidmgsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
üezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

VHerenondergoed
van elastisch katoen.
Wit of lichtblauw.
Mt5-8 Slip of hemd
8.75 nu 750

«PJumperwol 100%
scheerwol, in 8 kleuren Bol over' Geld
terug1100
gram 6 - nu

Oversized heren
sportshirt. Uni,
gestreept of geruit
100% Katoen
Mt39/40- 43/44 ,
29.75 nu

W Katoenen jongensondergoed. Wit,
blauw of grijs Mt 104176.Tshirt 6.-/6.50
Smglet 5.-/5.50
Slipje 4.75/5.25
nu 75 et korting
<& Beugelbeha met
ajourmotief. Wit en
ivoor. Mt 75 85B/C.

W Beugelbeha met
broderie. O.a. wit en
ivoor. Mt75-85B,
75-95C, 80-95D en
80-90DD. 16.75 nu

^ Buikvaas Wit, mintgroen of blauw. 16.75
nu

VWekker, diverse
kleuren. 14.75 nu

GRATIS
Woninggids van Zandvoori
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
"2 uur nat gym, Vi uur droog
gym Ma 9-10 uur, dl 20-21
uur, do 10-11 uur ZWEMBAD
DE DUINPAN TEL 12170
-v Aangeb
zonnescherm,
breed 305 meter uitval 1 15
rn, t e a b Tel 12521
i' Bep en Hans gefeliciteerd
met jullie 25 jarig huwelijk
Maaike en Bert, Truus en Piet,
Oma en de rest
•v De nieuwe burgemeester
is er nu Het Kostverlorenpark
al jaren Het boekje erover ligt
te koop in het Cult Centr en
bij Gen Oud-Z , ƒ 15
Ervaren
gedipl
SPORTI/IASSEUR geeft prima sporten ontspanningsmassages a
ƒ40 Evt ook aan huis Bel
overdag 023-271874
-tt Even noteren, donderdag
12 mei het 8e Rapidschaaktournooi van de Zandvoortse
Schaakclub Vooi info tel
1572'17272/14884

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
FUENGIROLA
lehuurzon fl 2 pers , bez
v 2 8 7 2 5 / 8 Tel 17030
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
Gevr dame om tegen vergoeding vrouw, bejaarde, gezelschap te houden, 5 ocht
per week verzorging is aanwezig Tel 02507-15917
Gevr kamer met douche v 2
pers werkend op strand, tot
ƒ400 p m Tel 17580
\ Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
ridies9 Dat hebben wij voor u'
Inl lel 029075235

sverc
tandpasta

W Kunststof
balkonbakken. Wit of
bruin. 60 of
80 cm. 4.75 nu

VEverclean fluortandpasta.
Inh 75 ml. 1.50 nu

NVM

Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B V., Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
* Het winterseizoen is bijna
over, maar de ver Vrouwen
van Nu, organiseert driftig
door' Word dus ook lid of bel
met nr 14462
* Joke ziet Sarah Gefeliciteerd1

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

V Doos met 30
huishoudkaarsen.
Wit, rose, rood of
lichtblauw. 5.75
nu
2 voor

VZelfklevendespiegeltegels. Pak met
6 stuks, 30x30 cm.
32.75 nu 27.75.
Pak met l O stuks,
15x15 cm. 18.75 nu

VNylonshopper
metritsenSvoor-5*
vakken. Marine,
zwart, rood en
zandkleur.1975

"16?5

Aanbiedingen zijn geldig t/m 9 april 1988.

De Hema doet je deze week een kleurrijke aanbieding uit de collectie sokken, panties en dames
kniekousen. Van 1.40 tot 5.75, nu per 3 met 15% korting. En omdat ze te mooi zijn om naast je
schoenen te lopen, kosten onze canvas damesschoenen met ruitje, tijdelijk geen 19.75 maar 16.75

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr.
2b, tel 02507-12070
Met spoed t h gevr woonr, 4
kam , b v ged v. huis, ongem , Centr, v perm , eig k ,
d , t -i- ingang. Tel 17434.
* Nog maar 10 maanden in
Zwitserland en dan zijn we
alweer thuis Tot gauw Groetjes aan alle bekenden Andre
en Hank

Afwasbakken.
Wit,blauwofzwart
Rond, 6ltr225
nu 1.90. Vierkant,

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.
* Te koop gevraagd in goede staat 2-zits slaapbankje,
leifst zwart Tel 18167

SUCCES is geen toeval,
succes is te leren
Info 020-996584

Ellen Cats

* 2 stuks Mexicaanse vesgediplomeerd
ten, zwaar gebreid, mooi gehondentnmster
kleurd, ƒ50 Tel 18893
Videotheek 'Dombo'
* Op Hemelvaartsdag al
Corn Slegersstraat 2B
weer het 8e Louis-Blok
* Te koop 2-zits bank ƒ75
Friedhoffplem 10
Tel 02507-12070
schaaktournooi Doet u ook * Te koop Inkel (Bose) cass - Tel 02507-13829, tussen 182042 BN Zandvoort
7
mee U kunt u vanavond in deck ƒ 150, Moulinex grill ƒ 50, 19 uur
1 film / 5'/ 7,50 p d
Tel 02507-12773
het Gem sch huis opgeven
doos vol Playmobil ƒ50, kin- Te koop aangeb SONY in
5 films / 25 p week
derf iets, 6-10 jr, ƒ25 Tel stal, best u cass deck +
Verhuur movie-boxen
Seizoen 1 1-'88 tot 3M2-'E
18893
platensp + radio -t- tuner, pr
TENNISCLUB „UNICIUM'
Nog enkele uren open op * Te koop kindersurfpak, ƒ400 Tel 02507-18551
kunststof baan, v a ƒ 120 p u ± maat 176, z g a n Tel * Te koop
breimachine
per jaar per baan
02507-16752
ƒ250 Tel 18893
Inlichtingen mevr Sebregts,
* Te koop lederen fauteuils, * Te koop dubbeldeurs koeltel 02507-14273
Bij het knippen,
ƒ 50 per stuk, toilettafel ƒ 50. kast, ± 350 Itr, Fngidaire Inl
inwavevlechtje gratis.
droogmolen ƒ 25, gaskachel NIC Beetslaan 60
ƒ50, decoratieve wandspieOok voor de boys.
* Te koop gevr bolderwa
gel ƒ25 Tel 17405
MAATKLEDING EN
gen
met
luchtbanden
en
kap
VERANDERWERK
J. M. Coiffeurs
* Te koop lits-jumeaux onTel 18599, Corn Slegersstr 2 derstel, spiralen, 2 matras- Tel 15279
Kerkstraat 22/4
Geopend dinsdag t'm zater- sen, ƒ100 Tel 02550-32817 T k oud boot stuurwiel ƒ 250,
Zandvoort. Tel. 14040.
dag van 1000-1400
oude Engelse massief kope
na 17 uur
ren hanglantaarn ƒ 150, tennisrackets div modellen, + 6
stuks, ƒ 30 p s t , Salvador Dali
on mn
schild op bord (uniek) ƒ250
Tol 18893
'/2 uur nat gym, V? uur droog
gym Ma 9 10 uur, dl 20-21
uur do 10-11 uur ZWEMBAD * Te koop surfplank, Wayler
DE DUINPAN TEL 12170
290 P, geheel compleet, bofVoor al uw behang en wit- fersprijs ƒ299 Tel 15884
werk Tel 02507-18980
* Te koop t v -onderstel ƒ 50
Tel 12636, na 1630 uur
Voor trouwfoto's
* T e koop wasmachine,
Foto Boomgaard combi / 100, gasfornuis ƒ 75,
wit aanrechtblad met twee
Grote Krocht 26
spoelbakken / 50 Tel 16952
V Volkoren tarwebrood, |
Te koop wegens verhuizing
gratisgesneden
Tel. 13529
H
slechts 3 jaar gebr ETNA
Fijn 2 20 Grof 2.40 nu JU H
Werkend meisje zoekt woon GASFORNUIS
met
oven
ruimte in Z voort (etage of zo ƒ425 Tel 17402
merhuis) Tel 13240
V Jonge Goudse Kaas , l kilo
_
•* Te koop zeilwagen evt
En de makelaar weet van
WONINGRUIL, 4 karnerflai ruilen tegen beginners surf_
10.50 nu 8.90
wanten en kranten.
uitzicht duinen, tegen 3-ka plank Tel 12238V
V Tarwe crackers Doosje met ca
merflat of ruime 2-kamerflat
* l k 4 eeth stoelen, grenen
1.50 nu 1.25
Tel 14482
35 stuks
ritting biezen rug roestvrij
* Zandvoorts
Kamerkoor staal frame, ƒ80 Tel 18908
V Boerensnyworst lOOgiam
zoekt ter uitbreiding twee
. 145 nu 1.25
bassen Voor inlichtingen bel- * T k Etna gasfornuis met
oven ƒ 150, kinderwagen,
V Roomboter appeltaart met verse
len D v Putten 14551 of E
hoog Engels model, ƒ 100,
Bouman
15009
Hollandseappelen
8.75 nu 7.25
Moulinex grill ƒ25 Tel 023
ZOMERHUIS TE HUUR
287716
V Hema Huiswijn, rood of wit l liter
v perm , v werkend alleenT k FILMSET Candi filmca5 75 nu 2flessen 9.75
staande Tel 13946
mera -*• tas, Eumig proj /moniV
2 uur nat gym, '/2 uur droog tor i spoelen, Kodak direct
gym Ma 9 10 uur, dl 20-21 fotocamera, filmscherm, filmuur do 10-11 uur ZWEMBAD lamp lotaal ƒ 600 Tel 18893
DE DUINPAN TEL 12170
* Te koop gouden tientje,
halflang haar, 1897, met gouden sierrand, ƒ250 Tel
19348

fftemti april Hindermaand

Silhouettes

5 REGELS

GRATIS

CRO

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

HfflWSERS

Voorbeeld:
Te k o 0P b r u j ds l aP0n
mt
3 8 • m0 d
le uk e
sa lo nt a f e l *
r i e t en s t o e l
T e l 0 2 0 - 111.

*•

f

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

n

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld J

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
i

Telefoon:

n Postcode:
feBBmoainann

Plaats:

II

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Veel katten te zien
op tentoonstelling
in Pellikaanhal

Voorjaarsmode maakt het gemakkelijk .

De vrouw mag weer
helemaal vrouw zijn
ZANDVOORT - Deze zomer
mag alles en darmee hebben de
mode-ontwerpers het de vrouwen erg gemakkelijk gemaakt.
Ze mogen weer helemaal
vrouw zijn, hun natuurlijke
vormen mogen gezien worden
en de soepelvallende stoffen,
veelal in kleurige bloemdessins, de ronde schouderlijn en
het nadrukkelijk accent op de
taille dragen er toe bij om dit
effect te bereiken.

Voor de meer sportieve vrouw zijn
er tal van andere mogelijkheden, zoals pakjes met een getailleerd jasje
en een rok op kniehoogte. Maar ook
blazers, zowel single- als double-breasted, in linnen, katoen, polyester en
kreukkatoen, en dan is er natuurlijk
de marinelook. Donkerblauw en wit
is sinds jaar en dag een vast item in
de voorjaarsmode en ook al veranderden lengte en silhouetten, de marinelook bleef. Ook deze zomer zullen we haar in jasjes, sweaters en
blazers op lange broeken en bermuda's weer tegenkomen, en heus niet
alleen op de boulevards en langs het
strand.
De rok vormt altijd een belangrijk
onderdeel van de garderobe en ook
daarmee kan de modebewuste
vrouw dit seizoen alle kanten uit.
Rokken mogen héél kort zijn, zwierig rond de kuiten cirkelen, maar
ook tot net even boven of onder de
knie reiken. „Wij mikken op de
vrouw die klassiek gekleed wil gaan
en daarom hebben we die mini-rpkjes niet in de collectie," zegt Rosita,
echtgenote van Ruud Bas, die drie
jaar geleden VIVA op de Grote
Krocht vestigde. De zaak is in Zandvoort inmiddels een begrip gewor-

den, en dat bleek vorige week heel
duidelijk toen tijdens een „open
huis" de nieuwe voorjaarsmode getoond werd.
Grote belangstelling was er ook
voor de show van Cortina Modes op
17 maart jl. in hotel Queenie, waar
vier mannequins de nieuwste modellen van o.a. Yarell en Kerko lieten zien en een dressman die van
Arrow, Van Gils en de overhemden
van -Le Dub. Cortina op het Kerkplein brengt een draagbare mode in
het betere middengenre. „Een vrolijke jonge mode, die heel erg aanslaat," aldus de heer Rutte, die in de
zaak al tal van jaren wordt bijgestaan door mevrouw Rovers en Martine.

Modern Art, gespecialiseerd in
kleding die vervaardigd is uit handgeweven en handbedrukte stoffen,
heeft haar Scandinavische merken
(o.a. Marimekko, Fenno, Maud en
Fredin Fredholm) uitgebreid met
Deens materiaal dat in Nederland
wordt geconfectioneerd. Anneke
Bottinga toonde ons de beeldige jasjes in prachtige tinten, die deze zomer hun weg wel zullen vinden.
Zoals gewoonlijk hebben de Olympische Spelen weer hun invloed gehad op de mode. Lida Bromet heeft
de bekende kleuren dan ook in huis,
maar daarnaast is er een veelheid
aan pasteltinten, donkerblauw en de
combinatie zwart-wit. Ook bij haar
kwam de omstreden roklengte weer
ter sprake. De strakke rok, variërend van mini tot kuitlengte, wordt
niet door alle vrouwen gewaardeerd
en velen zullen zich in een lange
wijde rok dan ook heel wat prettiger
voelen.
Collecties van de betere middenklasse als Lady Arrow, Marianne Da-

HUISARTSENPRAKTIJK
G.J.J.
Mol / P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen: Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

de

eigen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.

en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ1,50 per persoon per
rit binnen de gemeente.
STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u ; vnjdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12 Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26,2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
23,70 per half jaar, ƒ 43,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere taneven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507-

17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

vid, Gardeur, Mammut en Spotlight
zijn weer in ruime mate aanwezig en
sommige modellen zijn vervaardigd
van natuurprodukten als linnen en
katoen, bijzonder mooi en de moeite
van het strijken meer dan waard.
Het is niet verwonderlijk dat Lida
Bromet, die haar collectie altijd
kleursgewijze rangschikt, geïnteresseerd is in de visie van Ria Dorrestijn-Bijman. Deze kleurenanalyste
en schoonheidsspecialiste is van
mening dat de schoonheid van een
vrouw beter .tot uiting komt wanneer haar kleding in harmonie is
met huidtint, kleur ogen en haar.
Hiertoe moet zij wel weten wat haar
speciale seizoen is en tal van dames
kregen het afgelopen weekend te horen dat zij lente, zomer, herfst of
winter zijn. De ontvangende kleurenwaaier met hun eigen seizoenkleuren zal het winkelen voortaan
aanzienlijk vergemakkelijken. Interesse? Lida Bromet is bereid TJ er
meer van te vertellen.

En wat heeft Belli & Ribelli voor
haar jeugdige klantjes in voorraad?
Enthousiast laat Thea Terol schattige jurkjes, bloesjes en rokjes zien op
piepkleine hangertjes voor piepkleine vrouwtjes. Maar ook voor oudere
meisjes zijn er tal van mogelijkheden, zoals sweatshirts en eigenwijze
strokenjurkjes. Ook hier voeren
pasteltinten en de marinelook de
hoofdtoon. Voor de heertjes der
schepping zijn er jacks, „Jan Lenferink"-overhemdjes en geestige Tshirts met opdruk van een ligstoel,

een boot en een garnalenvisser.
Zandvoort-promotie op z'n best!
C.E. KRAAN-MEETH

Goede Vrijdag/Paasweekend
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Goede Vrijdag: 10.00 én 19.00 uur Ds.
J.A. van Leeuwen, met in beide
diensten viering Heilig Avondmaal
Eerste Paasdag: 10.00 uur Ds. J.A.
van Leeuwen m.m.v. Hervormd
kerkkoor en muziekgroep, Paaskollekte
Kindernevendienst

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Eerste Paasdag: 10.00 uur Dr. S.L.
Verheus
Donderdag 7 april: 20.00 uur 'Jongeren in gesprek'
ROÖMSKATHOLIEKE KERK
Donderdag 31 maart: 20.00 uur E.V.
m.m.v. St. Caeciliakoor
Goede Vrijdag: 15.00 uur meditatie
bij de kruiswegstatie; 20.00 uur
plechtige viering liturgie v.d. Goede
Vrijdag
Zaterdag 21.00 uur: Paasnacht liturgie m.m.v. St. Caeciliakoor
Eerste Paasdag 10.30 uur: Hoogfeest
van Pasen m.m.v. St. Caeciliakoor
Tweede Paasdag 10.30 uur: E.V. met
orgel en samenzang
Kinderoppas en -nevendienst

ZANDVOORT - De collecte
voor het Nationaal Reumafonds, die in de week van 7 tot
13 maart in Zandvoort en Bentveld werd gehouden, heeft een
bedrag
opgebracht
van
ƒ5693,70.
Dit is aanzienlijk meer dus dan
vorig jaar, toen ƒ3446,96 werd opgehaald. Het bestuur is alle betrokkenen dan ook zeer dankbaar, zowel de

Kleurenfoto's
vanaf45cent

Zandvoortse
Bridgeclub
Binnen de Zandvoortse Bridgeclub is de laatste wedstrijd van de
vierde competitie gespeeld Voor
sommige teams betekende dat dus
promotie of degradatie, hoewel men
zijn uiterste best deed om aan dit
laatste te ontkomen. Mevrouw De
Leeuw en de heer Braun eindigden
als eerste m deze competitie in de
A-lijn, gevolgd door het echtpaar
Spiers met een tweede plaats Deze
stand geldt pok voor het totaalklassement na vier competities. Naar de
B-lijn degraderen de heren Emmen,
de dames Hoogendijk en Smink en
het koppel De Vnes/Haalman

Van de B-lijn naar de A-hjn promoveren het koppel Stocker/Hoogendijk, het echtpaar Potharst (dat als
nieuwkomer bijna rechtstreeks van
de D-lijn naar de A-lijn is opgerukt)
leden van het plaatselijk comité, de en
de dames Hagen en Lemmens. De
collectanten en ieder die door fman- dames
Van Duyn en Koning, Meijer
ciéle ondersteuning heeft bijgedra- en Rooymans
en de heren Bakker en
gen tot het welslagen van de collecte. Groen degraderen
naar de C-lijn.

Van de Bos en Havinga, het koppel
Ten Broeke/Brandse en de dames
Boom en Verburg degraderen naar
de D-lijn.
De echtgenoten van laatst genoemde dames, de heren Boom en'
Verburg promoveren vanuit de
D-lijn naar de C-lijn. Zo ook het echtpaar De Zwart en de dames Keur en
Notterman.
De winnaars van de laatste wedstrijd waren: A-lijn: 1. Echtp. Spiers,
59,52°o; 2. Overzier/V.d Staak,
56,25%.
B-lijn: 1. Hagen/Menks,
57,440/o; 2. Van Duyn/Visser, 56,55°o
C-lijn: 1. Emmen/Vulsma, 70,98°o (!),
2. Echtp. Paardebek, 67,71°'o. D-lijn:
1. Braun/Bakker, 58,93°'o; 2/3. Bos/Klmkhamer én echtp. Van Til, beide 58,57°o.
Na de Paasdrive wordt de laatste
competitie gespeeld en is het seizoen 87/88 alweer ten einde, maar in
de zomer speelt de Zandvoortse
Bridgeclub gewoon door in een
aparte zomercompetitie. Inlichtingen hierover kan men verkrijgen bij
de wedstrijdleider, C. Braun, tel.
14060, of bij de secretaris, mevr. E.
Visser, tel. 18570.

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen houdt op dinsdag 5
april een bijeenkomst in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17, aanvang 14.00 uur. De heer
Brosens houdt dan een lezing over
de 'mens' en het werk van Godfried
Bomans. Brosens zelf is secretaris
Eventuele bijdragen kunnen nog geIn de C-lijn kon promotie naar de geweest van deze schrijver. Het bestort worden op gironummer 324 of B-lijn genoteerd worden voor de he- looft een boeiende middag te worbanknummer 707070848 ten name ren Sjouwerman en Vulsma, het den. De toegang voor leden is gratis,
van het Nationaal Reumafonds te echtpaar Paardebek en de dames andere belangstellenden betalen
Den Haag.
Haverkate en Rudenko. De dames 72,50.

Hotel Club Zandvoort presenteert
zich met uniek eigen arrangement

Vandaag gebracht, overmorgen
klaar!
PicoPnnlFolodtflUr

J. üssenberg
Haltestraat 9

ZANDVOORT - De leerlingen van de Mariaschool hebben van een geplande kleine
inzameling voor Polen een flinke actie gemaakt, die naast de
diverse goederen ook een bedrag opbracht van ongeveer
ƒ1000,-. Dit geldt wordt via de
Stichting Tomcio Paluch besteed voor een Pools kindertehuis, voornamelijk met de aankoop van luiers.

dankzij particulieren en winkeliers.
Maar de leerlingen van de groepen
zeven en acht kwamen ook op het
idee, zelf langs de deuren te gaan en
geld op te halen. Maar dat leek moeilijk uitvoerbaar. Geen nood, de kinderen bedachten wel wat anders. Zo
onstond de sponsorloop op de Prinsesseweg, gehouden op 17 maart,
waar elk gelopen rondje geld moest
opleveren.
Daarvóór waren de leerlingen al
langs de deuren te gaan, om 'sponsors' te werven. Dit lukte zo goed,
dat de totale actie een totaalbedrag
van yiOOO,- opleverde, waarbij ook
geld, dat afgelopen weken nog spontaan door de kinderen werd opgehaald. Deze week werd het bedrag
overhandigd aan een vertegenwoordigster van Tomcio Paluch. Zij
stond er versteld van.

• De leden van Hotel Club Zandvoort presenteerden afgelopen donderdag hun unieke arrangement.

ZANDVOOBT - Zes Zandvoortse hotelliers hebben zich
vorige week donderdag aan de
pers en diverse genodigden gepresenteerd als Hotel Club
Zandvoort, compleet met het
voor deze badplaat unieke arrangement 'Zandvoort, als je
even op adem wilt komen'. Dit

Zandvoortse politie fietst geld
bijeen voor gehandicaptensport
ZANDVOORT - Het I.P.A. en
de lokale politie sportvereniging organiseren van 16 t/m 20
mei aanstaande een nationale
politiewielertoertpcht ten bate
van de gehandicaptensport.
Ook de Zandvoortse politie
stelt twee man beschikbaar
om aan deze tocht mee te doen.
De organisatie van de politiewielertoertoch is reeds in een vergevorderd stadium. Het I.P.A. (International Police Association) en de lokale
Politie Sportverenigingen organiseren deze toer om geld bijeen te brengen voor de gehandicaptensport. In
vijf dagen zal men 1100 km af dienen
te leggen om zodoende een fiks bedrag via sponsoring binnen te halen.

De inschrijving voor deze toertocht overtrof de stoutste verwachtingen. Het organisatiecomité had
een deelnemers-maximum gesteld
van 100 wielrenners. Doch 300 politiemensen uit het land zegden spontaan hun medewerking toe. Er diende dus geselecteerd te worden.
Uit Zandvoort werden de brigadiers Jaap Schilder en Joop Goedegebuure gekozen, beide fanatieke
toerrijders. Tegen inlevering van vijf
verlofdagen en betaling uit eigen
zak, voor te te maken onkosten zullen zij onze badplaats vertegenwoordigen. Zij zoeken nog sponsors die
een bepaald bedrag per verreden km
willen betalen, ten bate van de gehandicaptensport in Nederland. Gedacht wordt hierbij aan bv. scholen,
verenigingen, het bedrijfsleven en
particulieeiren.

De eerste bedragen zijn al binnen.
De Zandvoortse Politie sportvereniging en de winkeliersvereniging op
de Grote Knocht hebben ieder al een
dubbeltje voor elke verreden km
toegezegd, zodat het batig saldo
thans ƒ220,00 bedraagt. Maar er
moet meer komen vinden zij, vandaar dat op de balie van het politiebureau op de Hogeweg een bus staat
waarin eventuele Zandvoortse sponsors hun giften kunnen deponeren.
Zandvoorts Nieuwsblad houdt de lezers de komende weken op de hoogte van de stand van zaken.
De karavaan wordt begeleid door
motorrijders van de Algemene Verkeersdienst, zes voorrijders van de
toerclub Le Champion, een cadiwagen voor de inwendige mens onderweg, een medisch team met arts, een
personenbusje voor de eventuele
uitvalelrs, een mecanicienwagen en
een bezemwagen met reservematenalen.
Men vertrekt vanuit Apeldoorn
via Enschede, Tietjerk (Fr.), de
Beemster, Den Haag, Serooskerke,
Heukelum, Heer (L.), en dan via
Groesbeek weer terug naar Apeldoorn. Tijdens deze tocht zullen de
renners naar verwachting in de diverse plaatsen warm onthaald worden.

KERK v.d.NAZARENER, Zrjlweg
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Bodamer
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin

biedt de toerist een uitgebreid
scala aan mogelijkheden om
zich op aangename wijze te
verpozen in Zandvoort en omgeving.
De voornaamste doelstelling van
de Hotel Club Zandvoort is gerichte
promotie met een daaraan verbonden kostenbesparing. Aangesloten
zijn de hotels: Amare, Bad Zandvoort, Hoogland, Palace, Triton en
Zuiderbad, respectievelijk onder de
hoede van de families Jacobse, Van
Gelder, Lammers van Toorenburg,
de heer Spaan (manager), B. Schuitemaker en R. Ramakers, en de familie Weilers. De promotie is voorlopig gericht op groepstoensme en
de individuele consument. Ten aanzien van het groepstoensme presenteert de club zich op internationale
reisbeurzen, terwijl ook nauwe contacten worden onderhouden met 'incoming touroperators'.
Ruim negen maanden geleden besloten de hotelliers nauwer samen te
gaan werken. Zoals eerder vermeld
m deze krant ontstonden daarbij uitgebreide plannen, waarbij de hotelliers terzijde werden gestaan door
VVV-manager Karin Kas, die onder
andere adviezen gaf ten aanzien van
de promotie. Een en ander heeft geresulteerd in een uitgebreid recreatief en cultureel arrangement voor
de individuele toerist, dat is opgezet
als winter/week-arrangement, maar
- op aanvraag - ook zomers in de
weekenden verkregen kan worden.
De promotie hiervan vindt onder andere plaats via de VVV, het Nationaal Reservenngscentrum en het
Nederlands Bureau voor Toerisme.
Een fleurige, zeven pagina's tellende
folder geeft de benodigde informatie.

BURGERLIJKE STAND
Periode: 22 - 28 maart 1988
Ondertrouwd:
Vermeulen, Erwin en Van Keulen,
Marie Louise
Gehuwd:
Van Lieshout, Louis en Burger, Jolanda
Geboren:
Amanda Stephanie, dochter van :
Pellerin, Hermanus Gerardus Anthonius en Van der Veen, Bankje
Bibi Alexandra en Tessa Manska,
dochters van : Overakker, Roelof
Antor en De Vré, Patncia Astrid
Rita
Tim Menno, zoon van : Huitzmg,
Ernst Rudolf en Visser, Anna Theresia Maria

Naast twee overnachtingen in één Overleden:
van de aangesloten hotels biedt het Willemse,
Hermanus, oud 84 jaar
arrangement tal van activiteiten
waarvoor men niet nog eens apart Stuart, Johannes Cornelis, oud 87
hoeft te betalen. Voorbeelden zijn jaar
tweemaal een diner m een restau- Swinkels geb. De Wit, Maria Anthorant naar keuze, haring eten bij een ma, oud 83 jaar
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De brigadiers Jaap Schilder en Joop Goedegebuure benutten ieder vrij
uurtje om zich voor te bereiden op deze lange tocht.
Foto Bram stijnen

Foto Beriott

vishandel m Zandvoort, gratis entree bij gelegenheden als Kennemerduinen, Casino, zwembad Sonneyeld en een museum in Haarlem,
inclusief een treinkaartje en consumptie. Ook een fietstocht behoort
tot de mogelijkheden terwijl daarnaast het nodige informatiemateriaal over Zandvoort en omgeving ter
beschikking wordt gesteld. Om met
de eigen auto gebruik te kunnen maken van het circuit, moet men wel
zelf betalen, maar hierop geldt een
korting van twintig procent. Het arrangement komt de toerist op ƒ185,per"persoon, onafhankelijk van het
hotel waar men voor kiest.

Dommel

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

Vereniging Vrouwen Van Nu gaat
donderdag 7 april 'Loosdrechts porselem' bekijken in het Rijksmuseum te Amsterdam. De heer Kooij
verzorgt de rondleiding, evenals
langs werken van schilders die m de
zeventiende eeuw in Delft woonachtig waren, zoals Vermeer en Metsu
Verzamelen om 10 00 uur bij de linkenngang van het museum. De kosten bedragen /'4,- per persoon, exclusief de entreeprijs

Hoge opbrengst collecte Reumaf onds

Kerkdiensten
i^O^^H^^^^HMMMMMMMM^HM

Het wordt de zevenentwintigste
internationale show die Pro-Kat organiseert. Men verwacht grote taelangstelling van kattenliefhebbers,
als bezoeker of als deelnemer met de
eigen kat. Wat dit laatste betreft,
verwacht men katten uit Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk. Vele
rassen zullen hieronder vertegenwoordigd zijn, als Perzen en Siamezen en met klinkende namen als
Main Coon, Rexen en Heilige Birmanen. Indien een bepaald ras in zijn
klasse door minstens drie katten
vertegenwoordigd is, zal er een Variëteitsprijs worden uitgereikt.
De show lijkt een groot spectakel
te worden en voor liefhebbers beslist een bezoekje waard. De tentoonstelling is geopend van 10.00 tot
18.00 uur.

Vrouwen Van Nu

Leerlingen Mariaschool in
actie voor Poolsekinderen

WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
Het is ondertussen een goede ge17.30-18.30 uur.
woonte geworden, elk jaar een kleine actie te houden voor Poolse kinHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't deren, waarbij onder andere babyStekkie, Nieuw Noord. Eerste en kleren, shampo en tandpasta worderde donderdag van de maand den ingezameld. De hele school
neemt hieraan deel wat ook dit jaar
20.00 - 21.00 uur.
flink wat spulletjes opleverde. Mede

GEREFORMEERDE KERK,
CENTRALE POST AMBULANCE- Goede Vrijdag: 19.30 uur Ds. L. den
VERVOER (CPA) KENNEMER- Hartog
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Eerste Paasdag: 10.00 uur Ds. L. den
Hartog, viering Heilig Avondmaal
TAXI: tel. 12600.
Kindernevendienst
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen.
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar

• De kleding moet volgens kleuranalyste en schoonheidsspecialiste Ria
Dorrestijn-Bijman aangepast zijn aan onder andere de teint van de huid.

Kindermode

Weekenddiensten
Goede Vrijdag/Paasweekend
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging van Kattenliefhebbers, Pro-Kat, houdt aanstaande zondag, Eerste Paasdag, in sporthal De Pellikaan
een internationale kattententoonstelling. Vele rassen zullen hier vertegenwoordigd zijn.

VERENIGINGSNIEUWS

(SCHIP LAIXX3S
> GEKOMErO

DONDERDAG 31 MAART 1988

WEEKMEDIA 30

BAR - RESTAURANT

RUMOURS
Indische specialiteiten

PAASMENU

Als u 't Hema paasgebak proeft, weet u
meteen waar onze eieren zijn verstopt.

PANGSIT
•ü

HARMJAGERS

SOTO AJAM
•ü

NASI RAMES
#
KOFFIE MET SPEKKOEK

VPiqueTshirt
O a groen, navy en
lilaMt 86152675
t/m 8 75 Nu met

V Porseleinen,
bone China, kop
en schotels Div
modellen en
decors

25,-

L- korting

9 75 nu

Katoenen streepjes
broek Blauw/rose
en blauw/geel
Mt 86-158 32 75
t/m3975 Nu met

V Doos met 50
theelichtjes in
capsule 675 nu

Geldig van 1-4 t/m 9-4.

5.- korting

Voor reservering
Haltestraat 21,
2042 LK Zandvoort.
Tel. 18619.

VMotoroliel5W/40,
SF/CD, 5 Itr 19 75 nu
17 75 15W/50 SF/CC,
5 Itr
-M7K
16 75 nu J*±.10

V Katoenen dames
ondergoedset met
stip of streep
Mt 36 44 Slip 6 75,
hemd 975 Als set
1650nu "IA

Gezellige
Paasdagen
met bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
m al uw

bloemwerken

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 1 20 60

l

A

Reflecterende buitenbanden,zwart/para 28"
2175 nu 19 75 Zwart
en naturel 28" 18 75
nu 1675. 26" 16 75
nu'

//

Welours pullover
80/20% katoen/pol
O a groen en blauw
Mt 104-11618 75 nu
15 75 Mt 86 98
16 75 nu T O75

P S. ook voor uw tuin verschillende
zaden, bollen en knollen

WEGENS SUKSES
GEPROLONGEERD

MOPPENTAPPERS
TAPTOE
Eerste voorronde - a.s. zaterdag 9 april a.s.

SOCIËTEIT DUYSTERGHAST zaal open 21 uur
Diaconiehuisstraat 1 te Zandvoort
m samenwerking met het Nationaal
1 APRIL Genootschap
Hoofdprijs: BRONZEN TAPTOE-LOERES '88
met 1 april-medailles voor de
tweede en derde plaats.
Muzikale begeleiding door STEVEN PRONIN.
DEELNEMERS GEVRAAGD, ook u m/v kan
deze echte LOERES winnen, door in
een toer van 5 minuten leuke MOPPEN te vertellen?
Aanmelding schriftelijk vóór 8 april
a.s. bij het Centraal Sekretariaat,
Brederodestraat 77 te Zandvoort,
2042 BC.
Tel. info.: 02507-14618
GROTE FINALE tijdens de PRIX de
JOKE '88 komende St. JUTTEMIS
op 30 oktober 1988.

VDraaitopstofzuiger,
electronisch regelbare zuigkracht,
1000 W,
opbergruimte voor'
accessoires
300-nü

V Sweatshirt
65/35% pol /katoen
Roseofturquoise
Mt 128152 36 75 nu

3075

250.-

"Het oog"
Vladimir Nabokov,
675
In april

VPocketsene
"Briljant" Keuze uit
25 romans
Per deel

V Schroef-klopboormachme, 500 W
Electronische toerentalregelmg Rechtsenlmksdraaiend,13mmboorkop200-.
BIJ inlevering van uw oude
boormachine nu
Aanbiedingen zijn geldig t/m 2 april 1988.

VZydeglansverf,
voor binnen, 2,5 Itr
4275,750mll275,
250 ml 6 25 nu met
15% korting

De lekkerste paasdagen beginnen bij de Hema met heerlijke paasslagroomtaart, boordevol vruchten
en slagroom, van 13.75 voor 11.-. Of originele Schwarzwalder-Kirschtaart 13.75. Amarettotaart gevuld
met slagroom en ijschocolade 13.75. Advocaattaart met chocolade glazuur 13.75. Notentaart gevuld
met slagroom en notenlikeur 13.75, of originele Limburgse rijstevlaai met slagroom van 13.25 voor 11.-.

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

INHETDR.SARPHATIHUIS
HOPEN VEEL MENSEN DAT
jij je Mavo haalt
In het Dr. Sarphatihuis worden oudere mensen verpleegd die het thuis niet meer kunnen redden.
Daarom hopen zij op jongeren die ziekenverzorgende
willen worden;

hopen zij op mensen zoals jij.
Die straks hun Mavo-diploma hebben en dan in het
Dr. Sarphatihuis willen starten met een opleiding voor
deze veel voldoening gevende baan, die echter lang
niet makkelijk is. Welaan: voor wat hoort wat. Daarom
betalen wij je opleiding en krijg je de eerste 7 maanden
in de vooropleiding f395,- per maand zakgeld. En als
je daarna in de praktijk gaat werken een salaris meestal
hoger dan het minimum jeugdloon.
Na die opleiding kun je in aanmerking komen vooreen
vaste aanstelling. Kortom, ben je tussen de 16 en 20 jaar
en hoop je straks je Mavo te hebben? Dan kun je ons
nu bellen 020-263115 toestel 328 of... de bon insturen.
Wij sturen je dan meer informatie en een uitnodiging
voor een gesprek. De opleiding waarin ook 4 weken
vakantie is opgenomen start op 30 mei a.s. Je kunt ook
in september met de opleiding starten.

VERPLEEGHUIS DR. SARPHATIHUIS
Een instelling van de Gemeente Amsterdam.
Roetersstraat 2.1018 WC Amsterdam.
Telefoon 020 - 263115.

r

BON

opsturen m open enveloppe
ZONDER POSTZEGEL.

Wilt u uw huis verkopen?
Wilt u een huis kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

VAN

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -129 44* / Fax 02507 -186 44

Kroon Mode
Haltestraat 55

SPECIAALZAAK voor
VERF - GLAS - BEHANG
VLOERBEDEKKING
alle ZONWERINGSYSTEMEN
ROLGORDIJNEN
VERTIKALE LAMELLEN

KEUR en ZOON

stretch pantalons
met elastieke
band.
In 7 kleuren.
Maat
40 t/m
48
p. stuk W
ƒ

Helioformschoenen vertegenwoordigen kwaliteit in leer. maakwi|ze en
vooral pasvorm, en dat merkt U' Ze
staan goed on lopen lel kcr. ze zi|n er
voor vrouwen van deze tijd
Verkrijgbaar m diverse
wijdtematen

PARADIJSWEG 2
TELEFOON 15602

-o

8

tegenover het politiebureau

o

Cu

Bloemendaal aan zee
Tel.:023-252280

Verkrijgbaar bi|

HERMAN HARMS
Grote Krocht 22
Zandvoort

Met ingang van de paasdagen is ons

TERRAS WEER GEOPEND
en worden bij mooi weer lunch en diner
door ons met veel plezier
buiten geserveerd."
Maar ook binnen kunt u natuurlijk genieten
van gerechten van onze uitgebreide lunchen dinerkaarten.
Opsturen aan:
Verpleeghuis
Dr. Sarphatihuis
Afdeling Personeelszaken
Antwoordnummer 10596
1000 RA Amsterdam

SPECIAAL AANBEVOLEN MET DE PASEN:

TARBOT
gepocheerd met witte-wijnsaus of
gebakken met dillesaus.
DAGELIJKS GEOPEND VANAF 09.00 UUR.
RUIME EIGEN PARKEERGELEGENHEID.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186
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Zandvoorts nieuwe burgemeester Van der Heijden ziet wel wat in een voortrekkersrol

Samen in dezelfde richting bouwen
•WT*-' -W "~r~******W V^

tijd en aandacht ingeruimd hebben voor de
wensen en problemen. Dat geldt met alleen
voor het bijwonen van culturele mamfestaties maar ook voor de typische problemen
van de mensen van het dorp".

ZAND VOORT - "Een bijzonder aimabel man, bijzonder
collegiaal en beslist geen solist". Wie kan de nieuwe
burgemeester van Zandvoort, M.R. van der Heijden, beter
beschrijven dan een van zijn oud-collega's uit de
noord/westhoek van de provincie Groningen. Zij kennen hem
als burgemeester van Leens, eveneens gelegen in deze streek,
langs de weg van de stad Groningen naar het Lauwersmeer.
Zes jaar heeft Van der Heijden de ambtsketen gedragen van
deze gemeente, welke in feite bestaat uit zes dorpjes oftewel
'kernen' met in totaal 3700 inwoners en hetzelfde
grondoppervlak als Zandvoort. Nogal een verschil met de
badplaats dus, maar voor de familie Van der Heijden lijkt dit
geen bezwaar. In tegendeel zelfs, het westen, en met name
Zandvoort, lokt en vormt een nieuwe uitdaging.

Luisteren
Toch komt het voor dat de belangen van
bepaalde groeperingen haaks op elkaar
staan

tweetal gemeenten het initiatief genomen
tot de ontwikkeling van een soort recreatieschap, met name toegespitst op watersport. Maar de recreatie hier heeft een eigen vorm en kun je op geen enkele wijze
vergelijken met die in Zandvoort en omgeving. Het is hier een rustgevend gebied met
veel mogelijkheden om bijvoorbeeld te varen of te kamperen". Ook de aanleg van
fietspaden vormde een onderdeel van genoemde ontwikkelingen, waarvan Van der
Heijden één van de twee initiatiefnemers
was, wat hij pas na doorvragen toegeeft.
"Omdat je hier vanuit het niets aan het
opbouwen bent geweest, was het een hele
boeiende ervaring. Wij knokken hier om
een hotel, om elk bed, een 'gevecht' dat wij

"Ik denk dat het erg onverstandig is, nu
in dit stadium al in te gaan op de specifieke
problemen binnen Zandvoort. Er komt
een hoop op mij af en in de komende weken en maanden ik ga graag luisteren, praten en horen. Ik heb in de provincie Groningen geleerd, goed te luisteren vóór ik
een oordeel geef, en dat is een standpunt
dat ik ook in Zandvoort zal innemen. Je
kunt overal een mening over hebben maar
je moet deze wel kunnen funderen en evenwichtig op tafel kunnen leggen, en ten aanzien hiervan kan ik dat nu nog niet", aldus
Van der Heijden, die zich hiermee diplomatiek opstelt. Zo ook ten aanzien van het
ODRP-rapport, waarin Zandvoort een
'stuurloos schip' werd genoemd. "Ik heb
het ODRP-rapport in huis. Mijn vrouw en
ik gaan woensdag een weekje naar Mallorca want wij willen fit beginnen. Het rapport neem ik mee om daar te lezen".
Hoe zal het nieuwe burgemeestersechtpaar zich presenteren naar de bevolking?
"Laat ik voorop stellen, dat een burgemeester een bestuurder is, die tussen de bevolking staat, onafhankelijk is ten opzichte
van de gemeenteraad maar deel uitmaakt
van het college en in dat verband dus ook
stemrecht heeft. Daarbij is hij natuurlijk
nauw betrokken bij alles wat er gaande is,

'Niemand kan
zijn carrière
precies plannen'

'Ik heb het goede
uit het Brabantse
land meegekregen'

moeten leveren met projectontwikkelaars.
Want zij gaan rekenen. En de bezettingsgraad hier is bijzonder laag, op het ogenblik ongeveer dertig procent". De kwestie
van de kip en het ei, kennelijk, want als er
geen accommodatie is, verschijnen er ook
geen verblijfsrecreanten.
Wat direct opvalt bij het binnenrijden
van één van de zes kernen van Leens, zijn
een welkomsbord voor toeristen en de aanwezigheid van zowel een natuurbad als een
sporthal. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden, dat er in deze kleine gemeente
inderdaad flink 'aan de weg is getimmerd'.
"Het is jammer, dat ik de ontwikkelingen
niet verder kan meemaken", geeft de burgemeester toe, "hoewel je nooit kunt zeggen dat zij voltooid zijn, want zij gaan
steeds verder". Wachten tot het wel zover
is, zou dus irreëel zijn, zo blijkt uit zijn
woorden.
Het echtpaar Van der Heijden, dat geen
kinderen heeft, verlaat de gemeente Leens
daarom wel met enige spijt, hoewel beide
echtelieden zich ook duidelijk verheugen
op hun vestiging in Zandvoort. "Toen de
vacature in Zandvoort zich voordeed, besloot ik toch te solliciteren, want het was
een unicum", aldus Van der Heijden, die
zijn nieuwe functie ziet als een 'uitdaging'.
De structuur van Leens en die van de badplaats zijn echter volstrekt verschillend,
maar juist daarom hoeft er 'geen vergelijking getrokken te worden'.

naar de bevolking toe. Wij zullen veel aandacht besteden aan de kennismaking. Het
zal veel tijd vergen om je te laten zien en
aan te geven wie je bent. Maar bij alles zeg
ik: je moet volstrekt jezelf blijven en je
geen rol laten toemeten, je niet in een patroon laten drukken waardoor je jezelf
gaat verliezen. Als je volstrekt jezelf blijft,
dan leert men je op een gegeven moment
wel kennen. En ik hoop dat de bevolking
van Zandvoort dat ook doet.

door Joan Kurpershoek
Tweeënveertig jaar is de nieuwe
burgemeester, waarmee hij naar alle
waarschijnlijkheid de jongste eerste
burger is, die Zandvoort ooit heeft
gehad. Deze gemeente is voor Van
der Heijden dan ook geen 'eindstation', zoals dit voor de meeste burgemeesters wel het geval was. Hiermee
beantwoordt hij overigens uitstekend aan één van de wensen van de
Zandvoortse politieke partijen, zoals deze in de profielschets was vermeld.
"Ik denk dat ik dat zelf ook niet zou
willen. Op een gegeven ogenblik, en dat
kan na acht, tien of twaalf jaar zijn, zijn
gemeente en burgemeester misschien wel
eens op elkaar uitgekeken, dat moetje allebei kunnen ontdekken. Ik kan mij dan ook
met voorstellen dat ik, los gezien van Zandvüort, tot mijn vijfenzestigste in een zelfde
gemeente zou blijven zitten. Dat zou niet
goed zijn voor het bestuur, want het stagneert dat bestuur, er komt geen doorstroming en ook geen nieuwe ontwikkeling.
Ket is bestuurlijk gesproken qnverstandig", aldus Van der Heijden, die na alle
sollicitatiegesprekken hoog genoteerd
stond op het 'verlanglijstje' van de vertrouwenscommissie, welke bestond uit de fractievoprzitters van de plaatselijke politieke
partijen. Maar hoewel het niet te voorspellen valt, hoe lang hij in deze gemeente
werkzaam zal zijn, richt hij zich nu uitsluitend op Zandvoort.
Dus geen 'carrièreburgemeester?
"Niemand heeft mij kunnen uitleggen
wat het begrip carrièreburgemeester precies betekent. Volgens mij houdt dat in, dat
je globaal kunt plannen wanneer je wat
gaat doen. Maar in dit vak kun je dat niet.
Ik wist zes jaar geleden niet dat ik zes jaar
later naar Zandvoort zou gaan. Ik plan dat
niet, ik kan dat ook niet plannen en ik denk
dat niemand dat kan plannen".
Van der Heijden is geboren in het Brabantse Oisterwijk, was de oudste van de
twee kinderen en groeide op in het eveneens in deze provincie gelegen Vught. Van
1964 tot 1967 volgde hij een opleiding Bedrijfskunde in het Engelse Northampton
m Engeland. Daarna keerde hij terug naar
Oisterwijk, waar hij deel ging uitmaken
van de directie van de schoenfabriek Vedeha, een familiebedrijf van de Van der Heijdens, waar hij zich voornamelijk bezighield met management-taken. In 1976 vesUsjde hij zich in Den Haag, waar hij ook zijn
toekomstige vrouw Hanneke leerde kennen. De verhuizing was het gevolg van zijn
benoeming tot landelijk adjunct-secretaris
j van de WD.

Toerisme
In mei 1982 volgde de benoeming tot burgemeester van Leens, welke functie dus
bijna zes jaar werd vervuld. Rob van der
Heijden heeft hier zeker niet stil gezeten,
wat onder andere tot uiting komt in de vele
ontwikkelingen die gaande zijn in deze
streek en de gemeente Leens, vooral op het
sebied van het toerisme. "Een jaar of vijf
geleden hebben de bestuurders van een

Aanpassen
"Zandvoort is juist voor mij zo aantrekkelijk door de problematiek van de randstedelijke agglomeratie en datgene wat er
in Zandvoort op je afkomt en opk typisch
des Zandvoorts is: de ontwikkeling van recreatie en toerisme, de infrastructuur, die
duidelijk in ontwikkeling is in de zin van
de ruimtelijke ordening, en alles wat daarmee annex is. Dat zijn allemaal zaken die
het besturen in een gemeente als Zandvoort des te boeiender maken en voor mij

Verenigingen
Het nieuwe burgemeestersechtpaar Hanneke en Rob van der Heijden: "Wij gaan met enorm plezier naar Zandvoort". Foto: Bram stijnen

de uitdaging vormen". In Zandvoort wordt
het besturen binnen een andere cultuur,
dat realiseer ik mij volledig. Ik zal mij
moeten aanpassen aan de andere structuur van deze gemeente, maar ik geloof dat
dit met gezond verstand en evenwichtigheid moet lukken".
Besturen binnen de ene gemeente of besturen binnen de andere zijn echter begrippen, die niet ver uiteen lopen, voegt hij
eraan toe, al verschilt de wijze van benaderen van bepaalde zaken en heerst er een
andere vorm van 'zakelijkheid', een andere
wijze van 'filosoferen'.
"Besturen in Groningen is overigens bepaald geen eenvoudige zaak. We zitten hier
in een toch wel moeilijke economische ontwikkeling, waardoor je hebt geleerd, althans dat is mijn ervaring, hoe je het gebied mede tot ontwikkeling kunt brengen.
Je doet dat gezamenlijk, want je maakt
deel uit van een collegiaal bestuur, en in
die sfeer heb ik geleerd, wat het is om te
werken in een economisch moeilijke structuur. Dat wordt in Zandvoort een heel ander verhaal. Ik wijs alleen maar naar de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin
het randstedelijk gebied een voorname rol

inneemt. Daar zal ongetwijfeld ook uitstra- visie komen die je gezamenlijk ontwikkelt
ling vanuit gaan naar een badplaats als en waar je elkaar kunt vinden. Dat is, denk
Zandvoort en dat geeft tegelijkertijd het ik, heel belangrijk Als de burgemeester
verschil aan tussen hier en daar". Het be- daarin een voortrekkersrol kan spelen, of
zoek van het college, afgelopen zaterdag- een initiërende rol, dan is dat uitstekend.
ochtend, heeft hem nog wat meer duidc- Dat staat mij persoonlijk erg aan"
lijkheid verschaft over deze gemeente
"Het gesprek dat ik met het college gehad
heb, vond ik verhelderend, erg plezierig, Uitdaging
Overigens sluit hij, gezien zijn ervaring
openhartig. Het heeft voor mij een aantal
dingen op een rij gezet, waar ik de komen- met zes dorpskernen met elk hun eigen
de weken eens rustig over ga nadenken". wensen, niet uit, dat sommige partijen wel
eens teleurgesteld moeten worden "Ik
denk datje niet altijd kunt doen, wat je wilt
Woonklimaat
doen, soms omdat de belangen anders ligUiteraard zal Van der Heijdt;?; ook gecon- gen Dan beslist de politiek daar over De
fronteerd worden met de 'eeiimg' durende gemeenteraad heeft in ons staatsrecht nog
vraag, of Zandvoort een toeristische of een steeds het laatste woord".
"Specifiek ten opzichte van Zandvoort
'woon'gemeente moet zijn.
denk ik, dat mijn coördinerende rol een
"Ik denk dat het evenwicht tussen de hele wezenlijke zal zijn Dunrm zal ik voor
belangen van de autochtone bevolking en een belangrijk deel mijn uitdaging zoeken.
de toeristische inval, in een aantal rnaan- Je moet zorgen dat je gezamenlijk bouwt
den van het jaar, een evenwicht is. dat heel aan een 'produkt', maar dan allemaal in
zorgvuldig afgewogen moet worden en dezelfde richting Alt je ccn huis bouwt
waarbij naar mijn mening de positie van de waar wel een fundament is. maar waar
oorspronkelijke bevolking niet wezenlijk
in het geding mag worden gebracht. Je
moet ervoor waken dat zij qua ontwikkeling volledig aan haar trekken blijft komen, in de zin van woon-, werk- en leefklimaat. Er voor waken dat alle belangen in
evenredige mate aan bod komen".
In Zandvoort bestaan tal van min of
meer initiatiefrijke belangengroeperingen
als bijvoorbeeld de Vereniging van Strandpachters, Ondernemers Vereniging Zandvoort, Horeca Nederland afdeling Zandvoort, de pas opgerichte Hotel Club Zandvoprt, en buiten de commerciële sfeer de
Stichting Leefbaar Zandvoort Ten aanzien iedereen de muren velschillende kanten
van de belangen van deze groeperingen, opbouwt, dan komt er geen huis, Als je
zowel onderling als in verhouding met de daarin een coördinerende rol kan spelen,
gemeente, kan de burgemeester streven kunt zorgen dat wc niet elkaar dezelfde
naar concensus, aldus Van der Heijden. taal spreken, dan is daar naar mijn mening
"Een burgemeester maakt, als het goed is, een belangrijke taak voor de voorzitter van
deel uit van een collegiaal bestuur, waar- het college en de raad weggelegd"
In het verleden gingen in Zandvooit wel
binnen concensus moet zijn ten aanzien
van ontwikkeling. Dat bestuur moet ont- stemmen op. dat deze gemeente eerdei een
vankelijk zijn voor visies van buiten af en manager nodig heeft, dan een 'burgemeeskan daarbij een vooraanstaande rol spelen. ter'. "Ik denk'dat ik mij in die sfeer goed
Maar ik denk dat de burgemeester, als pn- kan ontplooien, want dat is mijn achtermus mter pares binnen het college, zich grond, mijn opleiding In mijn kwaliteit als
wel degelijk rekenschap moet geven van de manager heb ik oen aantal gereedschappen
verhoudingen binnen het gemeentebe- meegekregen, dat bruikbaar kan zijn bij
een 'dergelijke benadering Tegelijkertijd
stuur en de visie welke dat heeft"
"Ten aanzien van de georganiseerde be- betekent de management-invalshoek ook,
drijven denk ik, dat je moet trachten brug- dat je uit bent op besluit vorming, heldcrfuncties te ontwikkelen. En daar waar vi- heid. duidelijkheid en aangeven welke
sies volstrekt uiteen lopen, zul je concen- richting je niet elkaar uit wilt Of die eigensus moeten vinden om elkaar in ieder geval schappen pluspunten zijn? Ik hoop dat dat
te begrijpen en op basis van dat begrip tot zo ib".
Anderzijds wordt van een burgermeester
een verdere ontwikkeling te komen. Dat
betekent open staan voor visies van buitcn- echter ook het optreden als oen typische
af, helder aangeven waar de bestuurlijke 'burgervader' verwacht. "Ik denk dat die
verantwoordelijkheid ligt en wat je be- beide dingen uitstekend hand m hand
stuurlijk noodzakelijk en wenselijk acht. gaan. De taakmvulling moot veelzijdig zijn
en op basis daarvan met elkaar rond de en je moet in die functie herkenbaar zijn
tafel zitten. Zo kun je tot een algemene voor de bevolking Je moet dus voldoende

'Ik moet me
aanpassen aan
Zandvoorts cultuur'

Volgens Van der Heijden zal ook het culturele leven in Zandvoort niet te klagen
hebben over de aandacht van het burgemeestersechtpaar: "Daar gaan wij opgewekt naar toe, want we vinden dat leuk.
Het moet uiteraard wel passen in het tijdsschema, maar als het even kan, doen wij
dat graag. Het is ook een wijze om met de
bevolking en haar cultuur kennis te maken. Ik heb het goede van het Brabantse
land meegekregen en dat houd ik zo. Ik
ben een beetje opgegroeid in de Brabantse
gezelligheid, maar dat betekent niet dat je
wat nonchalant of gemakzuchtig bent. Het
is wat moeilijk te definiëren, maar je zou
het zo kunnen vertalen: in Brabant zijn
enorm veel cultuurveremgingen en gildes,
en de Brabander is erg sociaal gericht en
voelt zich dan ook heel nadrukkelijk betrokken bij dat verenigingsleven".
Leens heeft zes kernen van verschillende
aard en dat betekent evenveel verschillende verenigingen. Mijn vrouw en ik zijn daar
altijd met veel genoegen naar toe gegaan.
Het geeft aan waar een dorp zich mee bezig
houdt. Hoe ogenschijnlijk onbelangrijk
het ook zou zijn, het is voor een dorp van
groot belang. Heel belangrijk is, dat een
burgemeester kennis neemt van wat er om
gaat, wat karakteristiek is voor de gemeenschap" Om er alvast achter te komen, wat
er in deze gemeente leeft, leest het echt
paar Van der Heijde al enige maanden,
sinds de sollicitatie die bijna een halfjaar
terug plaatsvond, het Zandvoorts Nieuwsblad, dat door een familielid werd opgestuurd.
Nog enkele v/eken en het echtpaar zal
zich dus vanuit het hoge noorden in Zandvoort vestigen. Poch het begrip 'badplaats'
beide echtelieden niet vreemd. In de penode dat zij in Den Haag woonden, bezochten
zij regelmatig Schevemngen om daar te
zwemmen, terwijl ook enige malen een be
zoekje aan Zandvoort werd gebracht. "Het
badleven is ons dus niet onbekend getoleven", aldus Van der Heijden
Wij zullen Groningen wel een beetje missen, want wij hebben het hier erg gezellig
gehad. Het is kleinschalig dus verhoudingsgewijs ken je veel mensen enbestuurlijk kom je makkelijk met elkaar in contact" Tussendoor kwamen de hobby's van
Van der Heijden aan bod, zoals muziek,
vooral pianospelen, tennis en politieke geschiedems. Ook Hanneke van der Heijden
had m deze omgeving verschillende bezigheden. Zo maakte zij deel uit van het provinciaal bestuur van het Rode Kruis, studeerde zij Publiek Recht aan de Universiteit van Groningen en trad zij op als fractie-assistente van de VVD Statenfractie. Over
hetgeen waar zij zich in Zandvoort mee
gaat bezighouden, heeft zij zich nog geen
duidelijk beeld gevormd, in afwachting
van wat er op haar afkomt.
Wij laten dus wel wat achter, maar we
gaan met een enorm plezier naar Zandvoort. Hoewel wij van Groningen zijn gaan
houden, voelen wij ons toch aangetrokken
tot het westen, waar wij bovendien ook
weer vrienden en familie terugzien".
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De lekkerste
kazen voor

1 pond STOOFLAPPEN
ions BOTERHAM WORST

7.25
l.15

Begin het „paasontbijt" goed met lekkere
broodjes van VAN DER VOOREN TOLWEG 6

114 ons HAM

2.25

AANBIEDING VRIJDAG EN ZATERDAG A.S.

1 ons LEVER

l .60

Croissants 1,00
Kaiserbroodjes 5 halen

9S

1 ons PEKELVLEES

l -

Gegarandeerd rundvlees zonder verboden hormonen.

0,75
4 BETALEN

Wilt u iets bestellen dan kunt u
l 5895 even bellen.

echte pikant belegen Goudse

SfFfi
heerlijk pittig
én niet zout

T E R

Nü 500 gram
voor maar...

E R E

V A N
DE A U T O
V A N H E T J AA R

de zonnigste kazen uit Europa

12 SOORTEN
SPAANSE
KAAS
nü op het proefplankje
let op! bij aankoop van één van
ötêze kaassoorten krijgt u ter introductie:
een overheerlijke fles

RIOJA BERBER ANA
van
nü voor
maar...

r? er is nog véél meer- leuke
/ feestelijk opgemaakte

PAASEIEREN
met kaas
en wijn
al vanaf...

van 100%
Roomboter

kies uit
3 modellen
nu per stuk.

de echte Franse

Wie wat te vieren heeft, houdt een
receptie. En Peugeot heeft wat te vieren,
heel wat. Gaat u maar na: de 405 is
gekozen tot Auto van het Jaar 1988...
Pcugcotwcrd winnaar van Paris-Dakar...
de 205 werd door de lezers van AutoMotor und Sport uitgeroepen tot de beste
„compact"-auto ter wereld... wc hebben
nieuwe speciale modellen zoals de 205
Rallyc en de 309 Score... en wc introducercn de 405 Diesel...
Vandaar dat wc een marathonrcceplic houden in elke Pcugcot-showroom in Nederland. LI bent van harte
welkom voor een uitgebreide kcnnismaking met een van onze modellen.
Voorts nodigen we u vooral uit voor een
geheel vrijblijvende proefrit LI kunt dan
zeil de kwaliteit en het comfort ervaren.
Bovendien krijgt u dan na afloop nog een
aardig flesje mee naar huis. Tenslotte is
het IccsL

dé basis voor
al uw sauzen
100 gram nu

Kom proeven én
genieten, u bent van
harte welkom!
De Frcwnp Winkel vindt u
Srofe Kmht 3-5
in Zandvwrt

/

l_

PEUGEOT405 DIESEL
ONGH<END TALENT.

/

/

Een half jaar na introductie van de
405, is er nu de 405 Diesel. Uitgangspunt
was het creëren van een auto waarbij
u alleen aan de pomp merkt dat het een
diesel is. En dat is gelukt. Z'n 1905 cm !
motor is uitermate stil en rap.

't Is een krachtige en economische
diesel, die - en dat is niet overdreven op hel gebied van prcstaüc.s, zuinigheid
en actieradius menig record breekt.
Daar komt bij dat z'n bedrijfszekerheid
hem tot een ideale werknemer bcstcmpelt Kortom, een diesel met ongekend
talent.
Peugeot 405 al vanaf 27.350,-,
405 Diesel vanaf 33.990,-.

/

/

PEUGEOT 205 ACCENT. /
'N STERK NUMMER.

j

Met z'n meer clan 2 miljoen vcrkochlc exemplaren is de 205 een
daverend succes. Een succes dal natuurlijk te danken is aan z'n onvergelijkbaar
concept Méér dan 30 verschillende modcllcn waaronder de 205 Accent.
Deze uitvoering heelt veel sportieve
extra's die u voor weinig extra krijgt:
dakspoiler, zwarte antenne, stootstrips
met rode bies die doorloopt in de bumpers, sportieve wiclplaten, hoofdsteunen.
Bovendien: de 205 Accent en
Junior krijgen tijdelijk een extra zonnig
accent. Namelijk een zonnedak voor
slechts 250 gulden.
Peugeot 205 al vanaf 17.325,-,
205 Accent vanaf 18.500,-.

/ PEUGEOT 505 SX SELECT. /

/

DE ONVERWACHTE ONTDEKKING. /

Wanneer u voor 'n 505 kiest, dan
kiest u voor een representatieve en zakelijk verantwoorde aanschaf. Zeker nu de
505 SX Select (in benzine en diesel)
een aantal chique extra's heelt ter waarde
van 3.000 gulden waar u O gulden voor
betaalt. Is dat geen leuk zaken doen?
Enkele van die extra's zijn: hoofdsteunen achter, middcnarmstcun achter,
velours bekleding, speciale wiclplalcn,
vernis mctaallak, vcilighcidsgordcls achtcr, elektrisch bedicnbaar schuildak etc. ,
Peugeot 505 al vanaf 32.195,-, /
505 SX Select vanaf 35.895,-.

PEUGEOT 309 SCORE.
ONGEHOORD GOED.

De Peugeot 309 manifesteert zich
als een van de meest zuinige en comfortabclc gezinsauto's in z'n klasse. Binnen
het 309 gamma heelt u keus uit meer
dan 20 versies, waaronder een nieuw en

wel heel speciaal model: de 309 Score.
Bij deze auto valt de score flink in uw
voordeel uit Want voor heel weinig extra
krijgt u een serie aantrekkelijke extra's.
LI kunt rekenen op ondermeer een
achterspoilcr in de kleur van de carrosserie, sportieve wiclplaten, vlotte binnenbcklcding met rode biezen, hoofdsteunen
vóór, bekleed stuurwiel, analoog klokje,
aansteker, radio-inbouwkit, dakantenne,
stootstrips, dubbele rode striping,
rode bics in de bumpers en Score-logo
achter en op de zijkanten.
De 309 Score is er in wit .-n
- tegen mcequrijs - in de metaalkleuren
grijs en anthracicL De keus is aan u.
Peugeot 309 al vanaf 20.950,-,
309 Score vanaf 22.800,-.

/EEN PROEFRIT BU
PEUGEOT BEKLINKT U
MET PROEVEN THUIS.
Stap maar in een van de vele
Peugeots die op de receptiedagen voor u klaarstaan of
beter nog, maak eens een
proefrit In dat geval gaat u naar huis
met een leukjlesje Petite Licorelle van het
champagnehuis Aloët Si^Chandon.
Dan kunt u thuis nog eens rustig nagenieten van een ongetwijfeld feestelijke
proefrit.
I ' K I J / I N I N U H l W, l \ C l A l l L V I K I N G S k O S l b N .
WIJ/.IGINCU N \ t ) O R I H ! I O U O I N l'ttlGl O1 l LASl.
11 AM N l I C , l M l N' AAN! KI kkl l IJkl I'RIJS.

PEUGEOT-RECEPTIE TOT EN MET A.S. ZATERDAG.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PELIGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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Honda Civic 1.4 GL

Geld

Honda Civlc 1.4 GL dricdeurs
ƒ 24.590,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 375,- tot ƒ 385.- per
jaar.

Wat ronder en weer wat groter
'oen in 1973 de eerste Civic's naar Nederland kwamen waren dat
uiterlijk en ook van formaat geheel andere auto's dan deze vernieuwde
Civic. De eerste had een lengte van drie meter een en veertig, de huidige
is ruim een halve meter langer. Maar ook aan de prijs is in de loop der
jaren wat bijgeschaafd. Kostten de eerste Civic's een dikke acht mille,
voor de huidige driedeurs Civic moeten we vanaf ƒ 22.790,- incl. BTW
betalen. Ach, je ziet het eigenlijk bij elk merk, de kleintjes worden
'oter zodat er weer een nieuwe kleine moet komen en dat heeft Honda
eprobeerd met de Jazz maar om diverse redenen zijn ze daarmee
estopt. Ook de tegenvallende vekopen van het afgelopen jaar hebben
iet de komst van de nieuwe Civic te maken want vanaf augustus vorig
jaar kon men de oude Civic niet meer leveren en was de nieuwe nog niet
earriveerd. Maar ondertussen zijn de schepen gelost en heeft de veroop in alle hevigheid een aanvang genomen.

onder

et nieuwe model lijkt op zich veel op
ijn voorganger maar is heel duidelijk
onder van vorm. De karakteristieke
ichterkant. die bij de vorige Civic recht
as, is nu veel ronder afgewerkt en dat:elfde geldt voorde rest van het uiterlijk.
)pvallend is de dakspoiler, die al deze
Inedeurs Civic's hebben. Deze dient om
te achterruit schoon te houden door de
uchtstroom langs de achterruit te laten
tromen, zodat water en opspattend
traatvuil het uitzicht naar achteren niet
«lemmeren. Uiteraard hebben deze
onde vormen hun invloed op de luchteerstand en dat houdt in dat deze Ciic's zuinig omspringen met de brand,tof.

De instap gebeurt door twee grote portieren, wat als nadeel heeft dat bij het
parkeren naast een andere auto het uitstappen een bijna onmogelijke taak
wordt wanneer er niet voldoende afstand
tussen de auto's is. De stoelen hebben de
vorm van een kuipstoel, wat resulteert in
een goede zit met veel zijdelingse steun.
De stoelbekleding is op het zitgedeelte
afgewerkt met een soort ribstof, terwijl
de zijkant afgewerkt is met gladde stof.
Heel smaakvol. Op het dashboard vinden we alleen het hoognodige maar wel
op een overzichtelijke plaats, alleen de
handknop van de choke zit verstopt
achter het driespakig stuurwiel. In de
middenconsole is de bediening voor
verwarming en ventilatie goed over-

zichtelijk gemonteerd; opvallend is de
vierstanden-keuze van de aanjager.
Daaronder kan de radio geplaatst worden terwijl daarweer onder de asbak met
sigarenaansteker te vinden is.
De ruimte achterin lijkt optisch erg groot
maar nadat we daar zijn gaan zitten,
blijkt die ruimte krap en de zit erg hard,
wat op de lange duur gewoon hinderlijk
is. De zitfc>dermate laag datje het idee hebt
genoeg. Reken alleen niet op een grote
kofferruimte want die is een beetje opgeofferd aan het leefgcdeeltc. Deze Civic
ziet er leuk uit alleen zijn prijs is toch wat
aan de forse kant, lerwijl wat de afmetingen betreft er ook wel wat bedenkingen
zullen zijn bij de oude Civic-rijders. de
Civic l .4 GL kost zonder radio maar met
BTW/ 24.590.-.

Prestaties
dat je knieën naast je hoofd zitten.
Natuurlijk heeft dat een beetje te maken
met de lichaamslengte maar het is best
een punt ter verbetering voor de heren
bij Honda.

16 kleppen

Voor deze Civic heeft Honda de doos
met nieuwe motoren open getrokken

uzuki Alto met beter veercomfort

De Suzuki Alto is door de jaren heen
iltijd een geliefd auto'tje geweest. Niet
lieen door zijn vlotte uiterlijk, maar ook
loor het uitgekiend benutten van de
'innenruimte. Maar er was een punt
aar die Alto laag scoorde, het veer-

comfort werd namelijk nadelig beinvloed door het aan een bladveer opgehangen starre achterasje. Dat dit ook het
weg- en bochtengedrag nadelig beinvloedde lijkt mij een duidelijke zaak.
Gelukkig is daar nu een eind aan geko-

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.
*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Techniek

men, want de weer eens opgewaardeerde uitvoeringen van de Alto is nu voorzien van een semi-onafhankelijke achterwielophanging. Een behoorlijke verbetering, al blijft het altijd erg moeilijk
om in zo'n klein automobieltje een aanvaardbaar veercomfort te creèercn.
Het probleem met deze kleine auto'tjes
is dat de totale massa enorm wordt beinvloed door de inzittenden. Zo'n ding
heeft nu eenmaal een laag eigen gewicht
maar we willen toch graag een goed
veercomfort, of er nu een of vier mensen
in zo'n ding vervoerd worden.
En ja, dan moet er voor een compromis
gekozen worden door de heren constructeurs en dat lukt de een kennelijk
beter dan de andere.
Overigens hield de vernieuwingsdrang
van de Suzuki-ontwerpers niet op bij alleen een nieuwe achterwielophanging.
Uiterlijk onderscheidt deze gefacelifte
Alto zich door een vernieuwde grill en
koplampen. De Importeur stelt dan ook
dat de vernieuwde Alto klaar is voor de
jaren negentig. Dit lijkt mij trouwens
enigzins overdreven, gezien het constant
vernieuwen van de modellen, waar de
Japanse fabrikanten een gewoonte van
hebben gemaakt.

want alle Civic's zijn nu uitgevoerd met
16 kleppen cilinderkoppen, zodat er een
hoog rendement verkregen wordt, dat
ten goede komt aan de prestaties en een
gunstig brandstofverbruik. Ook is het
hele motorblok vervaardig uit het lichtmetaal aluminium, wat ten goede komt
aan zijn gewicht. Zeker voor zijn afmeting heeft deze Civic een behoorlijk laag
eigen gewicht, wat men duidelijk merkt
aan het tarief van de motorrijtuigenbelasting. Want voor 850 kilogrammen
moet vanaf 98 guldens betaald worden,
tenminste per kwartaal. De motor
loopt soepel, alleen als deze hard moet
werken, gaat hij toch een beetje lawaai
produceren maar verder loopt hij opvaliend rustig. Het motortje levert 90 pk uit
1396cm3 en dat brengt deze Civic dan in
9,3 sec. van O naar 100 km/h, terwijl de
topsnelheid ligt op 175 km/h en dat zijn
nu beslist geen kinderachtige gegevens.
Het gemiddelde brandstofverbruik
kwam op een liter Eurosuper voor 13,8
km, wat ook zeer redelijk te noemen is.
De wielophanging is grondig aangepakt.
Er is nu rondom een onafhankelijke
wielophanging, die Honda het doublé
wishbone systeem noemt. In de praktijk
ligt deze Civic als een huis op de straat,
alleen op een natte straat reageert hij
nogal fel bij gas loslaten in een bocht,
zeker wanneer we die bocht wat te fors in
gaan. De auto rijdt op de rechte weg
opvallend koersvast, ook zijwind heeft
weinig vat op de ronde carrosserie en bij
spoorvorming reageert hij ook niet zoekerig.

achterin aan de kleine kant maar bij gebruik als twee plus twee. oftewel met
kinderen op de achterbank, is hij ruim

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN!
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Het is een zeer zorgvuldig afgewerkte
auto, die opvallende uiterlijke kenmerken heeft maar eveneens opvallende
prestaties. Als vierpereoons auto is hij

Specialisten in dakramen en dakkapellen
VX Ursem. Tel.

Persoonlijke leningen
netto
looptij'd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente
55007500105001 5 000 20 000 35 000 -

119,17
16250
22233
317.61
42349
73637

Doorlopende
kredieten
Theoretische looplifd 65 mnd
elf renlc bij 10 000 0 91 °0 p mnd
15000 - 081° 0 pmnd 20000
0 77°„ p mnd 25 000 0 77% p mnd

11.4
11 4

Bedrag

103
103

1 0 000 1 5 000 20 000 25 000.-

10,3
10,0

rente en
afl. p. mnd.
200 - p mnd
300 - p mnd
400 - p mnd
500 - p mnd

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.

'«onaf

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ Emmetoord

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 UUT

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

02202-2700

GROOTS P MSB AL!!!
Voor alle gezellige ongebonden
mensen groots paasbal op
zaterdag 2 april, 20.00-03.00 uur,
met optreden Soundmix Winnaars.
Beide Paasdagen 15.00-23 00 uur
Matinee Diner Dansant
Corr kleding
v.a. 25 jaar.

BARON AUTOVERHUUR RV
V

141,74
19329
26556
37937
50583
880.58

"

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Conclusie

TIMMERBEDRIJF RUITER
Nijverheidsterrein 14, 1645

Topsnelheid 175 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h m 9,3
sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 13,8 Eurosuper.

Dwars voorin geplaatste viercilinder
lijnmotor met 16 kleppen en l bovenliggende nokkenas. Boring x slag
75 x 79 mm. Compressieverhouding
9,0:1. Cilinderinhoud 1396 cm3. '
Max. vermogen 66 kW (90 pk) bij
6300 omw./min. Max. koppel 112
Nm bij 4500 omw/min. Voorwielaandrijving. 5-vcrsnellingsbak met
achteruit. Wielophanging voor en
achter onafhankelijke constructie
'doublé wLshbone'. compensaties tang
achter, torsiestabilisator voor. Stuurinrichting tandheugel. Diagonaal gescheiden remsystcem, geventileerde
schijfremmen voor, trommels achter,
vacuüm' bekrachtigd. Staalgordel radiaalbanden in de maat 165/70 R 13.
Velgmaat 5J x 13. Lengte 396.5 cm.
breedte 168 cm. hoogte 133 cm.
Wielbasis 250cm. Spoorbreedte voor
145 cm, achter 145.5 cm. Draaicirkel
10,40 m. Tankinhoud 45 liter. Massa
850 kg. Max. aanhanggewicht geremd 700 kg. ongeremd 410 kg.

DE MANEGE ZANDVOORT

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

Tel. 02507-16023

Voor smakelijke
PAASDAGEN
zult U bij
Bakker PAAP
zeker slagen

16 april

In kunststof, hardhout of combinatie van
beide. Geïsoleerde uitvoering. Casco of
geheel afgetimmerd. Alle maten uitvoerbaar.
Met handige raamsystemen. In één dag
gereed met vijf jaar garantie, incl. aanvraag
en afhandeling bouwvergunning. Óók hele
dakopbouwen, dakramen.

Dus naar de Potgieterstraat
gesneld en alles keurig besteld.

GROOT
KLAVERJASTOERNOOl
in het gemeenschapshuis
ten bate van het Wereldnatuurfonds
aanvang 20.00 uur

ƒ 10,- per koppel

Vraag vrijblijvende offerte.

Zoals duivekaters, Banketkoek,
Paasbrood, Taarten, choc.
Paaseieren, Pasteitjes, Koekjes,
Ham- en Kaas- en
Slagroomsoesjes.

Inl. en aanmelden 02507-14085 of 17070
Leuke prijzen

Snelle correcte afwikkeling.
Ook leverbaar als zelfbouw-pakket.

Te veel om op te noemen ...
en niet te vergeten alle soorten
brood (36).
Bij uw warme bakker

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Te huur per direct
v. perm.
gestoff.
zolderetage
Z'voort centr.
eig. keuk. gebr. d.t.
500,- all in
tel. 18011
na 17.00 uur

Is er geen leuke gelegenheid voor
mensen boven 30 jaar die van
gezellig dansen en eten houden???

JA WEL HOOR, DE MANEGE
ZANDVOORT!!!
Beide paasdagen 15.00-23.00 uur.
Matinee Diner Dansant (Heerlijk 3
gangen menu 17.50p.p. incl. entree)
Za 20.00-0.300 uur
UITSLUITEND ALLEENSTAANDEN.
Info 02507-16023.

DQSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

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

prijsopgave:

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

FA. GANSNER & CO.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpehplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
,.Bespaar 20°o op uw gasrekemng
door een nieuwe gasketel. wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bi/
cadeau
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Sig. mag.
Lissenberg

CENTRAGAS
VAN GALEN B.V.

Pasteurstr 2, Zandvoort

'f Pannekoekenhuisje
Wij hebben weer diverse nieuwe
soorten pannekoeken o.a.

„Shoarma pannekoek"
gevuld met shoarmavlees, knoflook
en shoarmasaus

Zeestraat 38 tel. 17616
Geopend vanaf l 2 uur.
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HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ra

Voel je goed in je eigen stijl.

Lid NVM,

m

M

PEUGEOT auto's DE WINNAARS...!
Géén Olympische Spelen voor auto's

Tóch 3 x GOUD voor PEUGEOT.

Kijk maar

* PEUGEOT 405, AUTO VAN HET JAAR 1988.
* PEUGEOT 405 & 205, WINNAARS van de PARIJSDAKAR Rally.
* PEUGEOT 205 voor de 4de maal gekozen tot beste
auto in zijn klasse.
Op naar goud, PEUGEOT 309, door de pers
aangemerkt als de beste diesel in zijn klasse.
Ter ere van deze Gouden Winnaars houden wij een grootse Voorjaars-receptie en Show met in
de Hoofdrol weer een Winnaarstalent, de PEUGEOT 405 DIESEL.
De receptie en showdagen zijn van 24 maart t.m. 4 april 1988
1ste paasdag gesloten, 2de paasdag geopend.
Openingstijden: dagelijks 9-18 uur.

VERDIEN GOUD BIJ VERSTEEGE!
Tijdens de showdagen bieden wij GOUD voor Uw inruilauto!
Autobedrijf VERSTEEGE B.V. - Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 -12345

De Pasen
is op komst.
Bestel op tijd uw
eieren naar
eigen smaak. De
paashaas en de
kip als taart zijn
er weer alleen op
bestelling.

Haltestraat 39 A
Tel. 15584

La Bonbonniere
Burg. van Fenemaplem 2 - 2042 TA Zandvoort
Tel. (02507) 12911 - Telex 41812

PALACE
HOTE
# #• •£ $•
LENTE

MENU

van 31 maart - l l april

Met nieuw
profiel
20% goedkoper

ebr. uon den J3rink B.V.

Showroom: Tolweg 18A, 2042 EL Zandvoort, tel. 02507-19120

DROGISTERIJ

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

KERKSTRAAT 20

ZANDVOORT

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

Geülplomeerü schoenhersteller
voor al uw schoenreparaties
en sleutelservice
Moet u zijn bij

J. van Campen & Zn. .
Corn. Slegersstraat 2,
Zandvoort, telefoon 15449
VAKWERK IS ONZE RECLAME

Het enige waar u
pief op kunt vertrouwe
is dat we 'm morge og
hebbe

Salade met gemarineerde zalm
Dubbele kalfsbouillon
Tongfilet met lentegroenten
Kiwi ijsdrank
Lamscôteletjes met rozemarijnsaus
Verse aardbeien met vanille-ijs

Prijs ƒ 49,50 per couvert

„NATUURLIJKE
GENEESKUNST"
KLASSIEKE HOMEOPATHIE
FYTOTHERAPIE
VOETREFLEXOLOGIE

De Jetta Sky. Dat wordt vliegen.
N.W.P

N.W.P. PRAKTIZIJN geregistreerd
Inl. 18.00-19.00 uur. Tel. 18741

KUNSTSTOFRAMEN
deuren - kozijnen
erkers - schuifpuien

Showroom:
R. Visserstraat 47 A
Ingang: Vondelweg nabij
Delftplein

De stoelen, om mee te beginnen, zijn uitgevoerd in
een streepdessin en voorzien van in twee richtingen verstel bare hoofdsteunen.
Mooi én praktisch zijn ook de middenconsole met
verlichte asbak en aansteker, de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en de opbergvakken aan de voorportieren.
Daarnaast zijn de voor-ruitewissers voorzien
van een intervalschakelaar en zijn de buitenspiegels van
binnenuit verstelbaar.
Zelfs de stereo-radiovoorbereiding, waaronder vier
speakers, is al aanwezig.

TEL 023-379661
-1

Naam
Adres'

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.

Postcode
Plaats

LTelefoon

En dan het prijsvoordeel. Voor de Jetta Sky met
bijvoorbeeld een 1.3 liter 55 pk motor zou u normaal
f28.410,- betalen. U betaalt nu echter f2.500,- minder
Zodat u deze bijzondere Jetta al voor f25.910,- de uwe
mag noemen.
U begrijpt waarom we u nu niet langer ophouden.
Ga zo snel mogelijk naar uw dealer. Hij kan u alles vertellen
over de Jetta Sky. Dat wil zeggen, als ie 'm nog heeft staan
Of bel 020-867351 voor meer informatie.

Volkswagen.Wie anders?

Jetta Sky l 3 f28 410,- U betaalt f25910,- Jetta Sky l ó f30 810- U betaalt (28310- Jetta Sky ] 8 (33 385- U betaalt f30 885 - Jetta Sky l o diesel f34010,- U betaalt (31510,-. Jetta Sky l 6 turbo diesel f39.210,- U betaalt (36 710, npen zi|n "vanaf'-pripen, inclusief BTW en katalysator; exclusief aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden Importeur Pon's Aulomobielhandel BV Telefoon 033-949944

zend onderstaande bon ingevuld naar:
POSTBUS 2528, 2002 RA HAARLEM

rStuur mij vrijblijvende informatie:

Voor wie op zoek is naar 'n Jetta is de Sky de limit.
De Jetta Sky wel te verstaan.
Staat de Jetta bekend om z'n ruimte, z'n comfort en
z'n betrouwbare rij-eigenschappen, de Jetta Sky heeft
naast die kwaliteiten nog veel meer in huis. Het gaat hier
namelijk om een Jetta in speciale uitvoering.
Z'n knappe voorkomen bijvoorbeeld, dankt hij aan
groen warmtewerend glas rondom, 'n typevermelding op de
achterkant, speciale wieldoppen en 'n zwarte antenne.
Ook met het interieur kan de Jetta Sky uitstekend
voor de dag komen.

:J

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.
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Opbrengst parkeerautomaten moet kosten dekken

Parkeren op Boulevard Barnaart wordt
stuk goedkoper dan elders in het dorp

ZANDVOORT - De Boulevard
Barnaart telt na de reconstructie 292 betaalde parkeervakken
voor auto's en vier vrije plaatsen voor autobussen. Dit
meldt een raadsvoorstel, dat

afgelopen week in de commissies voor publieke werken en
financiën werd besproken. Betalen wordt mogelijk gemaakt
door middel van kaartjesautomaten. Naar verwachting zal

dit echter geen winst opleveren voor de gemeente, vooral
omdat de controle niet 'optimaal' kan zijn. Het aantal parkeercontroleurs voor het gehele dorp blijft namelijk gelijk.

Kennismaking met toekomstige burgemeester

WEEK

Dit in tegenstelling tot het
voorstel van de gemeentepolitie, om twee man extra in te
zetten omdat de taak van de
controleurs aanzienlijk wordt
uitgebreid.

kring plaatsvond. Aanstaande maandag, 18
april, zal Ter Heijden in aanwezigheid van tal
van genodigden in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd worden.
Deze vergadering begint om 14.30 uur.
Foto: Berlott

Het aantal parkeercontroleurs
wordt niet uitgebreid. Momenteel
bestaat dit team uit vijf man, waarvan één continu in de weer is met
belasting- en milieutaken, al is dit
laatste moeilijk te omschrijven.
Volgens de controleurs zelf stelt de
milieutaak niet zoveel voor, omdat
men hiervoor eigenlijk gespeciali'seerd moet zijn middels een hogere,
gerichte opleiding. Naast dit team is
er nog een administratieve kracht
werkzaam.
De parkeerplaats, die voorheen
verpacht was en waar de gemeentelij ke parkeercoatroleurs dus geen
omkijken naar hadden, betekent
een uitbreiding van het takenpakket. Volgens de politie is het nadeel
van de automaten, dat de controleurs bij elke auto moet kijken of er
een geldig kaartje voor het raam
ligt. Dit is duidelijk
Optimale controle is hier echter
niet mogelijk, omdat er ook nog
steeds in de overige delen van het
dorp op gelet moet worden, of de
parkeerders wel geld in de meter
stoppen. Vandaar van politiezijde is
gepleit voor het aanstellen van twee
man extra, zodat er minimaal tweemaal peri dag gecor -rcleerd kun
worden.
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Voorzitter OVZ pleit voor financiële bijdrage aan evenementenpot

ï

van ƒ500,- als bijdrage aan het
Samenwerkingsverband. Tijdens de vergadering vorige
week donderdag was echter
een dertigtal van de ruim tweehonderdzestig leden aanwezig.
Volgens voorzitter Van der
Laan het hard nodig en nuttig
voor iedereen, de handen ineen
te slaan. Ondernemers die niet
meebetalen aan allerlei activiteiten maar hiervan wel profiteren, noemt hij 'klaplopers'.
Zoals eerder vermeld wil het Samenwerkingsverband een bufferpot
creëren voor allerlei activiteiten,
van minstens twee miljoen gulden,
hopelijk groeiend tot vijf miljoen.
Van der Laan ziet wel in, dat dit
bedrag, dat bijeengebracht worden
door de Zandvoortse ondernemers,
de gemeente >en sponsors, moeilijk
in twee jaar tijd te vergaren is, maar
toch ziet hij mogelijkheden. De uitgaven moeten beperkt worden, door
de evenementen zoveel mogelijk
kostendekkend, te organiseren. "Dat
is het uitgangspunt en dat moet normaal gesproken ook lukken, tenzij
je een keer pech hebt", aldus Van
der Laan. "Met het Paas-modefestival is het bijvoorbeeld al gelukt".
De opmerking van Van der Laan
op de vergadering van OVZ, dat elke
ondernemer die niet betaalt, een
'klaploper' is, wekte bij een aantal
aanwezigen verbazing. "Ik bedoel
daarmee de ondernemers die bij
geen enkele organisatie zijn aange-

Waterstanden
Datum
14 apr
15 apr
16 apr
17 apr

18 apr

HW
0229
0314
0356
0435
0515
0555
0635
0715
0759

LW
1014
0023
0124
02.10
02.47
01.33
0222
0306
03.44

HW
1449
1533
16 14
1656
1738
1821
1904
1948
2034

LW

1104
1148
1234
1324
14 15
1459
1537
1604

19 apr
20 apr
21 apr
22 apr
Maanstanden
Zaterdag 16 apr NM 14 00 uur
Spnngtij 18 apr 05 15 u NAP+105cm
Zondag 24 apr EK 00 32 uur
Doodtij 26 apr 0038 u NAP+29cm

sloten en dus financieel ook op geen
enkele wijze bijdragen aan de activiteiten voor het toerisme. Iedereen
die in

meente herbergt veel meer bedrijfsleven dan het inwoneraantal rechtvaardigt".

Jeugd plant tachtig bomen

van het nodige nieuwe groen te voorzien. Aan het eind van de
ochtend was de klus geklaard en ontvingen de kinderen in de
Pellikaanhal een frisdrankje en een aandenken.

Dit jaar was gekozen voor de A.J. de straten verguld zijn met de komst
van der Moolenstraat en de Vondel- van het nieuwe groen.
laan, om daar een flink aantal jonge
bomen te planten. Het werkje, spitVooraf kregen de leerlingen, rond
ten en planten onder deskundige be- tien uur aanwezig op het parkeertergeleiding van medewerkers van de rein van de Pellikaanhal, instructie
dienst Publieke Werken, werd dit voor het planten, daarna konden zij
jaar verricht door de leerlingen van daadwerkelijk aan de slag. De dienst
groep acht van vier Zandvoortse ba- Publieke Werken had al gaten gegrasisscholen. Dit waren de Van Heu- ven van ongeveer een meter in het
ven Goedhartschool, de Dr. Albert vierkant en deze opgevuld met zwarPlesman-, Nicolaas- en Beatrixbasis- te grond.
school.
Door de landelijke actie kan
do1 jeugd oen b'jdrage leveren aan
Bij de remie" waren een dezer 'iahet leefbaar houden van het dichtbe- gen de ongeveer tachtig jonge Rode
volkte Nederland. Maar ongetwij- Elzen bezorgd. Deze zijn afkomstig
feld zullen ook de bewoners van bei- van een kwekerij in het Westland.

Nieuwe kollektie leren
jacks, jassen, rokken,
broeken, jurken en
tassen.
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444, Grote

DE LEERSHOP

Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3, Haarlem,

Haarlem, tel. 023-270850

Alphen, tel 01720-74262.

023-322187; Gen. Oranjestraat 56, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919, Raadhuisstraat 182,

aanbrengen van broedhokjes of voederplanken.

Musical
De leerlingen konden zo ervaren
dat werken met de natuur gewoon
leuk is. En dat zullen zij deze week
ook wel gemerkt hebben in de klas,
waar gewerkt is met de 'klassekist'.
Deze bevat allerlei lesmateriaal, foto's, films, kaarten, spelletjes en
zelfs een muziekcassette met liedjes
voor een musical, waarmee onderwijzers en leerlingen deze week aan
de slag konden. Zo ook met de Panda Natuurkrant, met leuke opdrachten. Daarnaast wordt het onderwerp
verwerkt in de behandeling van al-

lerlei vakken, zelfs bij rekenen. Met
de resultaten van deze projectweek
wordt er binnenkort op school een
speciale tentoonstelling ingericht.
Leerzaam en vermakelijk kan het
bezoekje aan de bus, bemand door
Peter Heres en Han van de Kamp,
wel genoemd worden, want behalve
de leerkrachten waren ook de leerlingen zeer ingenomen met dit project. Een bewijs dat de opzet van de
tentoonstelling, met zoveel aspecten
van natuur en milieu, goed gericht is
op de lagere-schooljeugd. De natuurbus is dan ook zeer gewild bij de
basisscholen en is al voor lange tijd
gereserveerd. De Nicolaasschool
had al meer dan een jaar geleden
ingeschreven en had het geluk afgelopen maandag aan de beurt te zijn.

Hond bijt
wandelaar
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag meldde een strandwandelaar dat hij was gebeten
door een hond.
Na het gebeurde was de eigenaar
er met zijn hond, een Dobermann
Pincher, vandoor gegaan, maar later werd hij opnieuw gesignaleerd.
De politie ging erop af en kon de
man aanhouden. Met hem werd de
afspraak gemaakt, dat de gebeten
man de doktersrekening ter vergoeding aan hem kon opsturen.

Bouw Beach Hotel begint
ZANDVOORT - De komst
van het Beach Hotel Zandvoort is nu in zicht. Woensdag
27 april zal men officieel aanvangen met de bouw van dit
hotel, dat komt te liggen tegenover de circuitingang.
Naar verwachting is de bouw
begin volgend jaar voltooid.

beeld vergaderruimte, en een gezondheidscentrum waar een kuur
kan worden gevolgd. Maar ook de
Zandvoortse bevolking is niet vergeten met de bouw van een grote zaal
met volledige accommodatie voor
optredens van de verschillende verenigingen.

Met de officiële handeling, die 's
middags om 16.00 uur wordt verricht, gebeurt dan eindelijk, wat eigenlijk een jaar geleden al werd verwacht. De bouw wordt realiteit. Zij
het na lang uitstel. Reeds in november 1986 was er sprake van, dat er
spoedig zou worden gebouwd, maar
dit werd steeds uitgesteld, omdat
niet voldoende van de honderdtweeendertig appartementen waren
verkocht. Deze appartementen
kunnen vrijwel permanent bewoond worden, of, evenals de honderd suites, verhuurd via de hotelorganisatie. Dit is de Henriksen
Group, die al in diverse plaatsen in
Nederland, zoals bijvoorbeeld in
Rotterdam, dergelijke hotels onder
zijn beheer heeft. Managing director van deze 'group' is mevrouw
G.M. Elmar.
In het gebouw worden ten behoeve van de gasten diverse luxe voorzieningen getroffen, zoals bijvoor-

DE FAVAUGEPLEIN
Luxe parterre flat
Direkt aan zee
Bel CENSE mak. o.g.
12614

ADVERTENTIES

Zandvoorts
Nieuwsblad
zoekt serieuze

jongens of
meisjes
om als reserve in te vallen bij
eventuele ziekte of vakantie.
Aanm. tel. 17166.

oorMbs
Nieuwsblad

"De regenwormen waren wel een
beetje eng", vonden twee meisjes
van de groepen vijf en zes van meester Bothe. Evenals de 'wandelende
takken', slakken en pissebedden,
vertegenwoordigden deze diertjes
een deel van de natuur, zoals deze
vlak naast de deur of in de tuin te
vinden is. Evenals de (namaak) spin
in het 'stadshoekje', die tevoorschijn
kwam door het optillen van één van
de trottoirtegels. "Wij hebben lekker
met de computer gespeeld", verklaarden enkele andere leerlingen,
die zich ook aangesproken voelden
door het electro-spel, waarmee je
moest proberen een aantal vragen
over de natuur goed te beantwoorden.
De bus was voorzien van een toilet, maar deze was niet echt door de
kinders te gebruiken. Wel konden
zij 'doorspoelen' en via technische
snufjes zien waar het afvalwater terechtkomt. Hiermee ook al de chemicaliën, die bij huishoudelijk gebruik in het riool verdwijnen. Een
collage van ander afval, als bijvoorbeeld plastic en batterijen, plus foto-materiaal van sterk vervuilde beken en rivieren, moest aantonen dat
het toch wel heel zinvol is, yporzichtig om te gaan met het milieu. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de zuidelijke landen waar op een drastische wijze tropische regenwouden
worden gekapt.
Maar de onderwerpen waren niet

i
'

De auto waarin beide heren zich
bevonden, werd 's nachts om twee
uur staande gehouden. De eenentwintigjarige bestuurder verklaarde
dat hij en zijn zeventienjarige bijnjder de mast op de Boulevard Barnaart hadden gevonden. Tussen de
• Leerlingen van vier Zandvoortse basisscholen gingen woensdagochtend Van Heemskerkstraat en het verenthousiast aan de slag, in verband met de Nationale Boomplantdag. FOIO keerseiland, voegde de ander daar
Berlott
aan toe. Zij werden overgebracht
naar het politiebureau.
Daar bleek dat de bestuurder
dienstplichtig korporaal was. Hij
dan ook door de Koninklijke
ZANDVOORT - Leerlingen van diverse Zandvoortse basisscho- wenste
Marechaussee gehoord te worden,
len zijn er woensdagochtend op uit getrokken, om in het kader en dat gebeurde. Na het verhoor
van de tweeëndertigste Nationale Boomplantdag twee straten werden beide heengezonden.

Spelenderwijs veel te leren in Panda Natuurbus
allemaal even 'zwaar'. Zo was er een
soort reukplank, waar bijvoorbeeld
de geur uitkwam van een walvis of
een moerastijger, terwijl een foto
van het dier te zien was en zijn geluid te horen. 'Leuk' aldus'de kinderen, al vonden zij het wel een beetje
stinken. De nodige aandacht trok
ook de marmot die door lange buizen zijn weg zocht door de bus. In
plaats van een groot huisdier kan
ook een kleintje leuk zijn, zo wil
men hiermee zeggen. Bloemen en
dieren waren verder ook onderwerp
van tal van spelletjes, zoals bijvoorbeeld vier-op-een-rij. Daarnaast kónden de kinderen door voorbeelden
ook zien wat voor dingen zij zelf
kunnen doen voor de dieren uit hun
omgeving, zoals bijvoorbeeld het

;

ZANDVOORT - Twee mannen zijn zaterdagnacht vroeg
aangehouden omdat zij met
een surfmast op de imperial
rondreden. Zij verklaarden
deze te hebben gevonden.
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ZANDVOORT - Afgelopen
maandag kreeg de Nicolaasschool in Zandvoort-Noord bezoek van de Panda Natuurbus
van het Wereld Natuur Fonds
Nederland. In de bus is een
tentoonstelling 'Kies voor de
natuur' ingericht, met een
schat aan informatie over het
milieu, zowel naast de deur als
in andere delen van de wereld.
De leerlingen konden hier op
speelse wijze kennis van nemen. De problematiek rond
natuur en milieu komt ook de
rest van de week terug in een
groot aantal lessen, waarna er
een expositie van werkstukken
volgt.

!

Surfmast gevonden

(Advertentie)

'Ondernemers die niet meebetalen
aan activiteiten, zijn klaplopers'

ZANDVOORT - De leden van
Ondernemers
Vereniging

• De vernielingen vorig
jaar op de begraafplaats
achter de Sint Agathakerk
>zijn bijna niet meer terug te
vinden.
Pag. 3

Het hele jaar door zal er tussen
09.00 en 17.00 uur betaald moeten
worden, indien men zijn auto pp
een van de parkeervakken kwijt wil.
Het tarief is gesteld op./ 2,50 per vier
uur, maar men heeft de mogelijkheid te betalen voor een periode,
variërend van minimaal een half
uur tot maximaal acht uur, al vergt
dit laatste uiteraard een behoorlijke hoeveelheid aan kleingeld. De
automaten zijn echter ook al berekend op de toekomstige muntstukken van ƒ5,-. Om de muntenopbrengst te tellen, zal de gemeente
voor een bedrag van ongeveer
ƒ27.000,- een nieuwe telmachine
aanschaffen.

ZANDVOORT - De raadsleden plus de hoofden
van dienst van de gemeente konden deze week
in het Raadhuis kennismaken met het nieuwe
burgemeestersechtpaar. De familie Ter Heijden vertoefde dinsdag voor deze gelegenheid
in Zandvoort, overdag in het dorp, 's avonds in
het Raadhuis waar de ontmoeting in besloten

• Dokter
J.F. Zwerver
werd afgelopen vrijdag benoemd tot erelid van de
< Zandvoortse Reddings Brigade.
Pag. 3

i, !

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

d v m controle bezorging)

WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand / 3 95' O kwaitaal / 12.90 O halfjaar / 23 70 O jaar / 43 75
" een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam
De leerlingen van de Nicolaasschool konden in de Panda Natuurbus spelenderwijs allerlei informatie opdoen
over natuur en milieu.
Foto 80*11

8 "710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN
de gezelligste supermarkt van
geheel Zandvoort vraagt op korte
termijn:

Tot onze droefheid is geheel onverwacht uit ons
midden weggenomen onze geliefde zorgzame
vader, schoonvader en opa

Gerrit Molenaar

Kennismakingsbijeenkomst Burgemeester

weduwnaar van
Catharina Wilhelmina Kerkhoven

Met ingang van 16 april 1988 is de heer

in de ouderdom van 80 jaar.
Herkenbosch:
J. N. Molenaar
H. A. E. Molenaar-Oosterling
Richard
Marcel
Toronto (Canada):
L. H. H. Pierce-Molenaar
M. J. Pierce
6 april 1988
Gonst. Huygensstraat 8, Zandvoort
Correspondentieadres: Hoosveld 14
6075 DA Herkenbosch

uit Leens benoemd tot burgemeester van de gemeente Zandvoort
Ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe burgemeester worden
ingezetenen en belangstellenden in de gelegenheid gesteld met hem en
zijn echtgenote kennis te maken op

maandag 18 april 1988 van 16.30- 18.3O uur

- fulltime
cassière/verko(o)p(st)er

in de raadzaal van het raadhuis.
Zandvoort, april 1988
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
De Secretaris,
De Burgemeester,
N. Dost. l.s.
I. M. Aukema, l.b.

leeftijd 17-20 jr., 5-daagse
werkweek, zaterdags vrij.
Wij belonen motivatie en inzet met
een goed salaris, er heerst bij ons
een goede gezellige werksfeer.

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
1. oprichten bedrijfspand aan de Flemingstraat 100.
2. aanbrengen verdieping op de panden Pasteurstraat 8, 10 en 1?

Het is ons een droeve plicht u in kennis te stellen
van het overlijden op 12 april j.l. van onze allerliefste zuster, schoonzuster, tante en nicht

Nettie Smits
op de leeftijd van 46 jaar.

Interesse? Bel snel 02507-14361 en
vraag naar de heer Bouwens of kom
langs: Celciusstraat 192,
Zandvoort.

De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 18 april 1988 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
voor een ieder ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur).
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

CENTRAGAS
VAN GALEN B.V.

Aangevraagde bouwvergunningen

Vancouver BC, Canada.
Uit aller naam:
A. H. Smits
Westerparkstraat 19,
2042 AV Zandvoort.

EM
18 april a.s. is het zover .. .
Eindelijk volwassen!
Gefeliciteerd
Jacqueline

7 o p ril

leeftijd 16/17 jaar
die de winkelverzorging voor hun
rekening willen nemen, werktijd
dinsdags 18.00-21.00 uur.

M. R. VAN DER HEIJDEN

De crematie heeft maandag 11 april plaatsgehad
in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Vanaf donderdag

- een groep
enthousiaste mensen m/v

42B88 De Wittstraat 9
- dakkapel
- erfafscheiding
43B88 Wilhelminaweg 64
- wijziging indeling
44B88 Brederodestraat 55
- wijziging voorgevel
45B88 Haltestraat 10
- garage
46B88 Haltestraat 83
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
„Bespaar 20% op uw gasrekening
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bij
cadeau.

is onze kleding beveiligd
met de kleurklem
WAARSCHUWING
Open de kleurklem
NOOITzelf.
Wie ermee wegloopt,
loopt een blauwtje!!

De kunststof kleurkiem wordt bevestigd op
kledingstukken en is uitsluitend nog met
een speciaal hulpmiddel te verwijderen.
Dit verwijderen gebeurt bij het afrekenen
aandekassa. Elke andere poging de
kteurklem te openen wordt afgestraft met
een vloed van blauwe vloeistof, die net
artikel waardeloos maakt en bovendien de
dader besmeurt.
De vloeistof is namelijk onuitwisbaar uit
kleding en slechts met zeer veel moeite
van de handen te verwijderen.
Deze nieuwe artikelbeveiliging, waarvan de
goedwillende klanten geen hinder
ondervinden, zorgt ervoor dat het winkelen
plezierig blijft.

HEMA

Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen."

Verleende bouwvergunningen
20B88

BROODJE
BURGER

21B88
1B88
15B88
12B88
30B88
25B88

WEEKAANBIEDING

Broodje
half om
Open van 11.00-01.00 uur
Weekend van 11.00-03.00 uur
Dinsdag gesloten
Schoolstr. 4. Tel. 18789

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

De gemeenteraad heeft bij besluit van 29 maart 1988 op grond van art. 21 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening verklaard, dat een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor de percelen:
a Flemingstraat 100
b. Pasteurstraat 8, 10 en 12
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode
omlijning voormelde percelen zijn aangeduid, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter inzage (geopehd maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur).

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. dTONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2 0 M : Zandvoort
'••

'

' "'r'

-

- '

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Corn. Slegersstraat 2,
Zandvoort, telefoon 15449

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BLI DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" Bijv. arrangement voor
80 personen, 3-gangen
Bistro
Restaurant - Partycentrum
menu, onbeperkt drinken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blinkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland

DAG EN NACHT VERZORGING

DAMES- EN HERENKAPPEN
BEJAARDENHELPENDE
BEJAARDENVERZORGENDE
GEZINSHELPENDE
GEZINSVERZORGENDE
Do. 21 april 1988 om 16.00 en 18.00 uur
RutherforrJstraat 4 - Haarlem

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

ferrertxfej/raaf r 09
2023 iro haariem
leL 023-281555/263635

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

/////''/ INFORMATIE
MIDDELBARE OPLEIDINGEN:

OOK NAAR MAAT

MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN

CCD

Hotel
de Meeuw

Civiele- en Consumptieftechnische Diensten
INTAS

Interim Algemene Schakelopleiding

vraagt voor het seizoen

MK

Mode en Kleding
Dagelijks via tel.nr. 023-261555/263685

11 JAAR
HONG KONG

VROUWELIJKE
HULP
Tijden bespreekbaar.
Hogeweg 50 tel. 12173.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

SPECIALE AANBIEDING
BABIPANGANG SPECIAAL

„Ui$ en Specialiteiten"

(geroosterd mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)
aflialen 8,25

Haltestraat 16, tel. 16204

PAELLA
14- 15 - 16 APRIL

Chin. Indisch restaurant
69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel.

Autorijschool VB
uw rijbewijs

Engelen

Eerste 10 lessen ƒ 37,50 p. uur
Vervolglessen

ƒ 42,50 p. uur

U kunt ook bij ons terecht
voor examentraining.

GROTE
VERBOUWINGSOPRUIMING
Het Westen heeft een •
aanbieding voor elke slaper

10-40% KORTING
• matrassen • boxsprings • slaapkamers
• bedovertrekken • dekbedden • kussens
• accessoires • merkartikelen
showmodellen
Alles moet zo snel mogelijk weg om plaats te maken
voor de komende verbouwingswerkzaamheden.
Om te profiteren van het aanzienlijke prijsvoordeel
moét u er dus snel bij zijn.
HET WESTEN LID SLAAPVOORLICHTERS

uw traiteur en visspecialist

WEEKSPECIALITEIT

AANBIEDING GELDIG

Wees wijs haal bij

DROGISTERIJ

BOUWMAN

OPEN HUIS
parttime-opleidingen:

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. O25O7-19453

tel. 02507 - 1 53 51

L chr. school mot r

Moet u zijn bij

J. van Campen & Zn.

Tel. 02507-18686.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

tetterode college ////j

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

voor al uw schoenreparaties
en sleutelservice

VAKWERK IS ONZE RECLAME

14 april 1988.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Fa. Frank

Gediplomeerd schoenhersteller

Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.

Voorbereidingsbesluiten

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NAQHT bereikbaar

•.'••'\,'

Hét adres voor:

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

nu 2,75

•-\--

Zcrndvoorf Raadhuisplein 1

- wijziging indeling winkel en bovenwoning
- wijziging indeling woning
Potgieterstraat 6
Zandvoortselaan 145/147 - aanbrengen buitenspouwblad
- uitbreiding terras en terrasmuur
Boul. Paulus Loot 85
- snel-service restaurant
Raadhuisplein 3
Koninginneweg 20
- wijziging achtergevel
Fahrenheitstraat 52
- dakkapel
Haltestraat 57

Rijk gevuld
kilo

6 50
V•

het Westen
lid Slaapvooriichlers

3O

DE BELANGRIJKSTE BEDDENSPECIAALZAAK VAN GROOT-AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 183-189 - Amsterdam - Tel. 020-169813

DONDERDAG 14 APRIL 1988

WEEKMEDIA30

Scheidende vice-voorzitter zet punt achter zijn activiteiten

VERENIGINGSNIEUWS

J.F. Zwerver benoemd tot erelid
Zandvoortse Reddings Brigade

Zandvoortse
Bridgeclub

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade hield vorige kon zwemmen". Pas toen hij met de
leerde hij de
week vrijdag in het Gemeenschapshuis haar algemene ledenver- E.H.B.O.-cursusbegon,
gadering. De uit dertien punten bestaande agenda werd in een leden kennen.
vlot tempo afgewerkt, met uitzondering van punt zes, de bestuursverkiezing. Dit was te voorzien, want in tegenstelling tot Instructeur
In een boeiend betoog memoreerde periodiek aftredende bestuursleden R. Vos en G. J. de Roode,
die zich respectievelijk als penningmeester en commissaris de dokter Zwerver de talrijke verandie zich in de loop der jaherkiesbaar hadden gesteld en bij acclamatie werden herkozen, deringen
ren hebben voorgedaan, zoals de
had vice-voorzitter J.F. Zwerver de wens te kennen gegeven een verbeterde verenigingsstructuur,
punt te zetten achter zijn activiteiten, waaronder die als me- het verschil in de E.H.B.O.-opleidindisch adviseur.
gen, de vermindering van het aantal
"Wij hebben wel gezegd dat hij wel, want het was negenentwintig
voor een opvolger moest zorgen, an- jaar geleden (vanaf 7 april 1959) dat
ders hadden wij hem niet laten dokter Zwerver medisch adviseur
gaan", aldus voorzitter Aug. van der werd van de ZRB, terwijl hij een
Mije, die in een sympathieke toe- paar jaar later, op 14 april 1961, als
spraak de vele verdiensten van Joop vicevoorzitter de brigade-gelederen
Zwerver schetste. Met 'Joop' zeggen kwam versterken. Met de benoebleken de bestuursleden in het be- ming tot erelid gaf het bestuur uigin nogal wat moeite te hebben ge- ting aan zijn grote waardering voor
had, maar daar waren ze nu over- de scheidende Z.R.B.-functionaris.
Nadat hem door de voorzitter de
heen. Dat mocht onderhand ook
bijbehorende oorkonde en insigne
waren uitgereikt, haalde Joop ZwerADVERTENTIE
ver, die al lid van verdienste was,
herinneringen op aan zijn beginperiode in Zandvoort. Als vanzelfsprekend werd aangenomen dat hij bij de
overname van de praktijk ook het
medisch adviseurschap van z'n
voorganger overnam. Het eerste jaar
had hij daarvoor niet veel belangstelling, omdat hij tezeer in beslag
werd genomen door de ontdekking
dat ziekte ook nog met zieke mensen te maken heeft. Van de brigade
wist hij alleen dat het wat oudere
mannen waren, die bij Publieke
het café
Werken vergaderden. "Het ging er
met de beste
niet democratisch toe. Ik mocht niet
in het bestuur, men wilde eerst wesaté.
ten of ik wel een pilsje dronk en of ik

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK
G.J.J.
Mol / P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen: Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor
tandarts bellen.

de

eigen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorder
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat ervoor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, kollekte Alg. Diakonale Doeleinden
Kindernevendienst
GEREFORMEERDE KERK:
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
Kindernevendienst

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zondag: ds. C.P. Hoekema, Heerenveen
CENTRALE POST AMBULANCE- Dinsdag 14.30 uur: Bijbelkring
VERVOER (CPA) KENNEMER- Woensdag 20.00 uur: thema-avond
'Sabbath en Zondag'
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.

TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober weer van start gegaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient
men zich 24 uur van tevoren op te
geven bij Huis in de Duinen, tel.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen ƒ1,50 per persoon per
rit binnen de gemeente.
STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor: Gasthuisplem
12, Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort

Kantoor geopend
maandag 13 16 u .
dinsdag 10 13 en 14-16
u , woensdag 9 11 u
donderdag 10 12en 13 17u .vrijdag9 12u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70 1421
AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 • 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvnnrt
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12.90 per kwartaal, ƒ
23,70 pei half jaar, / 43,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

ROOMSKATHOLIEKE KERK:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: Eerste Communieviering m.m.v. jeugdkoor St.
Agatha, cel. H.J. Kaandorp
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
.10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin

BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd:
Van Gemert, Johannes Arnoldus
Maria en Brakel, Karin
Van der Woerd, Harry en Zabel, Dorathea
Geboren:
Roy Pieter, zoon van : Verschoor,
Jan Willem en Van den Berg, Dora
Maria
Eugenie Rosa Dorotbea, dochter
van : Stuijfzand, Pieter Jan en Manunza, Loredana
Wendy, dochter van : Luttik, Rudolf Dirk en Van Duijn, Frederika
Hendrika
Carola Chantal, dochter van :
Reurts, Albert Johan en Van den
Bos, Liesbeth
Tristan, zoon van : Hanning, Berend Roelof Derk en De Vries,
Yvonne
Joyce Pascalle, dochter van : Otten,
Hans en Van Duijn, Patricia Elisabeth Jolanda
Overleden:
Stolk geb. Hansen, Theodora Maria,
oud 79 jaar
Landshoff, Pritz Helmuth, oud 86
jaar
Hordijk geb. Aukema, Martha, oud
89 jaar
Molenaar, Gerrit, oud 80 jaar
Gertenbach, Gerrit Gerardus, oud
79 jaar
Hoving geb. Bloemendal, Hendrika
Johanna. oud 102 jaar

Na de Paasdnve zijn de leden van
de Zandvoortse Bridgeclub begonnen aan de laatste competitie, welke
over zes wedstrijden zal gaan. Het
echtpaar Spiers zette deze goed in,
door met G3,34°o eerste te worden in
de A-lijn. Mevrouw De Leeuw en de
heer Braun weerden zich ook weer
goed en werden tweede met 57.59V
De dames Hoogendijk en Smmk
zijn weliswaar gedegradeerd naar de
B-lijn maar in deze eerste wedstrijd
lieten zij al merken, terug te willen
naar de A-lijn. Zij scoorden 64,29°o
waarmee zij de rest van het veld ver
achter zich heten. Tweede werden
de heren V.d. Moolen en Oostermeijer met 58,04°o.
In de C-lijn werden de dames van
Berghoff en Drose eerste met
61,61°o, gevolgd op de tweede plaats
door de dames Van Ackooy en
Drenth met 58,48°o
In de D-lijn begon het koppel Ten
Broeke/Brandse goed met Gl,4G°o,
goed voor een eerste plaats. Tweede
werd het gelegenheidspaar Raavé-

drenkelingen ('we moeten nu zeilplanken bewaken') en de herkenbare bezetting van de functies. Voorts
wees hij op het belang van een jeugd
E.H.B.O.-diploma en de wenselijkheid om een kader-instructeur aan
te trekken. Deze laatste wens, zal
binnenkort in vervulling gaan, zo
bleek later op de avond. Daarentegen noemde Zwerver het een klap
voor de brigade, indien deze geen
gebruik meer zou kunnen maken
van zwembad De Duinpan.
In zijn dankwoord, waarbij hij ook
zijn opvolger dokter Paardekoper
betrok,
uitte
de
scheidende
Z.R.B.-functionaris zijn waardering
voor de ontvangen medewerking en
vriendschap. "Jullie allen hebben
gemaakt dat ik me bij jullie thuis
kon voelen als 'Joop'!". Gezien de
tijdens een zeer geanimeerde receptie aangebodend cadeau's, waaronder een flitser van de brigade en een
vogelgids van het bestuur, bleek die
waardering wederzijds. Voor mevrouw Zwerver ('hij is nooit met tegenzin naar de brigade gegaan') waren er mooie bloemen.
C.E. KRAAN-MEETH

Doordat de jaarlijkse Prix de Joke
dit jaar verschoven is naar 30 oktober, leek het er heel even op, dat het
een rustige april-maand zou worden
voor de badplaats. Maar niets was
minder waar. Zowel het Genootschap als Duysterghast, welke in het
verleden samen vele l april- en Prix
de Joke happeningen voortbrachten, wilden toch ook deze maand
niet stil blijven zitten. Gevolg was
dat na zeventien jaar de 'Moppentapperstaptoe' van stal werd ge-

't Stekkie kampt
met sterk tekort
aan vrijwilligers

Vrouwen Van Nu
Woensdag 20 april houdt de heer
Reeder voor de vereniging Vrouwen
Van Nu m Hotel Triton een lezing
met dia's over alles wat met het
landgoed Elswout te maken heeft.
De vereniging verwacht een mteressante middag met een flinke opkomst.
Zondag 24 april gaat men een aantal minder bekende hofjes in Amsterdam bekijken. Dit onder leiding
van de heer Tulleners, die onlangs
ook een lezing over dit onderwerp
hield. Hiervoor om 11.00 uur verzamelen bij de boekenkiosk in de hal
van het Centraal Station te Amsterdam.
Maandag 25 april sluit de bridgeclub van Vrouwen Van Nu het wmterseizoen af met een feestelijke drive. Dit vindt plaats in restaurant Delicia en begint om 12.30 uur. De klaverjasclub doet 's avonds hetzelfde,
aanvang 19.30 uur.

'Vakantie' centrale thema van
de Landelijke Bibliotheekdag
• Dokter Zwerver, aftredend als vice-voorzitter, werd vrijdagavond erelid van
de Zandvoortse Reddings Brigade.
Foto: Berlott

Grappen en grollen vliegen de zaal
in tijdens Moppentapperstaptoe '88
ZANDVOORT - Samen met
de Zandvoortse sociëteit Duysterghast heeft het momenteel door 'renovatie' - in een rookgordijn verkerende Nationaal
l April Genootschap voor een
aardige verrassing gezorgd.
Met name door de Moppentapperstaptoe van afgelopen zaterdag, welke een succesvol en
leuk spectakel werd, met als
winnaar Henk Meijer.

/Verburg met 56,25°o
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub kan men verkrijgen bij
de heer C. Braun, tel. 14060, of bij
mevrouw E. Visser, tel. 18570.

haald. In 1970 genoot deze al voldoende belangstelling, onder andere
van radio en TV, en waren er enthousiaste deelnemers. Een en ander
groeide na een drietal voorronden
uit tot een daverende finale op l
april 1970.
Dit keer hadden zich vooraf
slechts enkele kandidaten aangemeld, maar zaterdagavond groeide
het aantal deelnemers en kon spelleider Edo van Tetterode nog een
moppentapper uit het publiek overhalen om naar voren te treden.
Een zware taak rustte op de
schouders van de deelnemers, want
vijf minuten lang leuke grappen en
anecdotes vertellen is 'niet niks',
vooral als er ook nog een jury aanwezig is, die cijferborden gaat heffen
met de beoordeling van kwaliteit en
presentatie.

Hilariteit
De drempelvrees was dan ook zo
groot, dat Van Tetterode - buiten
mededinging - de spits moest afbijten. De jury speelde hier leuk op in,
door een vernietigend oordeel te geven en deze moppentapper met zeer
lage cijfers het bos in te sturen. Hila-

riteit alom dus. Het ijs was gebroken
en een reeks 'tappers' vulde een gezellig aantal uurtjes, waarbij grappen en grollen de zaal invlogen, tot
groot vermaak van het publiek.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Openbare Bibliotheek
aan de Prinsesseweg houdt ter
gelegenheid van de Landelijke
Bibliotheekdag, 23 april, een
expositie waarin de vakantie
centraal staat. Belangstellenden kunnen ook deelnemen
aan een schrijf-of dichtwedstrijd.
De wedstrijd, in verband met deze
vierde landelijke bibliotheekdag,
wordt georganiseerd door de Zandvoortse bibliotheek in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek
Centrale. Men kan deelnemen door
een verhaal of gedicht te schrijven
over zijn mooiste vakantiebelevenis,
waarin het boek dat men meenam
een belangrijke rol speelde. De deel-

nameformulieren liggen vanaf heden klaar in bibliotheek, waar deze
uiterlijk 29 april moeten worden mgeleverd. Een deskundige jury met
onder andere Margreet van Hoorn
zal de inzendingen beoordelen. Men
kan een volledig verzorgde reis voor
twee personen winnen, naar Berlijn,
de 'Culturele hoofdstad van Europa', Brugge of 's Hertogenbosch.
Zaterdag 23 april is de bibliotheek
geopend van 10.00 tot 14.00 uur, en
voor iedereen staat een kopje koffie
klaar. Bovendien vindt op deze dag
de verkoop plaats van afgeschreven
boeken en grammofoonplaten.
Over genoemde steden heeft de bibliotheek momenteel een tentoonstelling samengesteld, maar men
wijst erop dat er ook andere toenstische informatie te leen is, zoals hotel- en campinggidsen, taal- en reisgidsen en allerlei vakantielectuur.

De jury, bestaande uit Bep Kist
(Zandvoort), Mr. Guus Gerkens
(Bussum) en voorzitter Frits Damave (Haarlem), had haar handen vol
aan de becijfering maar kwam tot
een eensluidend oordeel. Eerste
werd Zandvoorter Henk Meijer, die
ZANDVOORT - De zesender- voel en andere verhalen'.
hiervoor de door Duysterghast uit- tig-jarige schrijfster Vonne van
Geïnteresseerden kunnen nu al
geloofde Bronzen Taptoe Loeres der Meer geeft maandag 25 boeken van deze schrijfster lenen,
aan de hand waarvan men ook evenontving. Tweede werd de eveneens
uit Zandvoort afkomstige Wim Bos- april in de Openbare Biblio- tuele vragen kan stellen.
theek
te
Zandvoort
een
lezing.
sink, derde Hans Babehosky uit
Santpoort. Beide ontvingen de l Deze begint om 20.00 uur en de
April Medaille. Deze drie winnaars entree kost ƒ2,50, inclusief een
gaan naar de grote finale van Taptoe kopje koffie.
'88 welke op 'St. Juttemis' (30 oktober) tijdens de Prix de Joke '88 in
Palace Hotel wordt gehouden. Hier
Vonne van der Meer schreef al op
treden dan ook de winnaars aan van de middelbare school korte verhaOp dinsdag 19 april heeft de Kring
de andere voorronden, die komende len, maar zij koos uiteindelijk voor Zandvoort van de Nederlandse Veremaanden worden gehouden.
een loopbaan als freelance regisseu- niging van Huisvrouwen weer haar
se. Als zodanig werkte zij de laatste gezellige kienmiddag in het GeDe bekende moppentapper Max jaren onder andere voor Poëzie meenschapshuis, Louis DavidsTailleur zei het al tijdens de eerste Hardop en de toneelgroepen Cen- straat 17, aanvang 14.00 uur. Tevens
Prix de Joke in 1963: 'De humor ligt trum, Baal en Theater.
zal op deze middag afscheid worden
op straat'. 'Je moet 'm alleen opraMaar het schrijven liet haar-niet genomen van de dames Louman en
pen, dan kan je een Loeres winnen', los en zo debuteerde zij in 1985 met Bartens. Men verwacht een grote opvult Van Tetterode hierbij aan.
de verhalenbundel 'Het limonadege- komst.

Schrijfster Vonne van der Meer
spreekt in openbarebibliotheek

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

Kerkhof St. Agatha weer in ere hersteld

ZANDVOORT - Het buurtcentrum voor kinderen, tieners en volwassenen, 't StekZANDVOORT - Het aangekie, kampt met een ernstig gevan de begraafplaats bij
brek aan vrijwilligers, met zicht
de
St.
Agathakerk is het afgeloname voor het kinder- en tie- pen half
jaar danig veranderd.
nerwerk. Omdat het centrum Vorig jaar
augustus werd het
maar twee beroepskrachten kerkhof nog
geteisterd door
telt, betekent dit een extra gro- vandalisme, waardoor
tal van
te handicap.
grafstenen waren beschadigd,
'De hulp van een flink aantal vrij- maar daarvan is nu bijna niets
wüligers is noodzakelijk om de be- meer te zien. Steenhouwer
staande activiteiten te kunnen acti- Toon Lavertu heeft de ruim zeveren, stimuleren en uit te bouwen, ventig vernielde grafzerken
zodat het mogelijk wordt om een vrijwel allemaal gerepareerd.
gevarieerder en dynamischer activiteiten-aanbod te ontwikkelen', aldus
Franceska Rath, die het jongerenwerk onder haar hoede heeft. Zo
worden mensen gezocht, die het
leuk vinden om te werken met kinderen in de leeftijd van vijf tot en
met elf jaar. Met name voor de
woensdagmiddag, de wekelijkse kindermiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Enige ervaring in dit werk is uiteraard welkom. Na een kennismakingsgesprek en een paar keer meedraaien wordt bekeken of het voor
beide partijen aantrekkelijk is om
met elkaar te werken.

Ook voor het werk met tieners van
dertien tot en met zestien jaar zoekt
men vrijwilligers. Hiervoor zijn
mensen met ideeën over het organiseren van bepaalde (ook éénmalige)
activiteiten van harte welkom, met
name op de donderdag- en/of vrijdagmiddag, van 14.00 tot 17.30 uur.
Op die uren komen de tieners qin
een praatje te maken, thee te drinken of spelletjes te doen, en worden
er kleine hartige en zoete lekkernijen gebakken. Men denkt aan vrijwilligers van minimaal vijfentwintig
jaar, terwijl enige bekendheid en ervaring met deze leeftijdsgroep vereist is.
Mocht men belangstelling hebben
of meer informatie willen, dan kan
men Franceska Rath op woensdag
(vanaf 10.45 uur), of donderdag- en
vrijdagmiddag bereiken op het Stekkie, tel. 17113. En voor de kinderen
die het nog niet wisten: éénmaal in
de veertien dagen is er op zaterdagavond van 19.00 tot 21.00 uur een
kinderdisco in 't Stekkie, voor kinderen van zeven tot en met twaalf
jaar. De toegang kost ƒ l,-.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

In augustus 1987 werd de Zandvoortse rooms-katholieke geineenschap ruw opgeschrikt door het feit
dat tal van grafstenen omvergeworpen en beschadigd waren. Het gaf
een uiterst triest beeld, dit geruineerde kerkhofje, tot grote droefenis van familieleden van de overledenen, pastoor Kaandorp en de kerkeraad. Twee jonge jongetjes die op
heterdaad werden betrapt, bleken
de daders te zijn. De verzekering
moest de schade dekken.
Het zag er naar uit dat het lange
tijd in beslag zou nemen, eer Lavertu deze vernieling van het levenswerk van zijn vader en hemzelf ongedaan gemaakt zou hebben. Naar
schatting ruim een half jaar. Deze
schatting blijkt juist geweest te zijn,
want op dit ogenblik zijn bijna alle
grafstenen hersteld. "Er moeten nog
een paar gerepareerd worden, maar
daar hoop ik eind april mee klaar te
zijn", aldus Toon Lavertu, die nu
weer tevreden over het kleine kerkhof achter de St. Agathakerk kan
rondlopen. "Het ziet er nu al weer
goed uit, ook omdat wij, de heer Van
Kleef en ik, het hele kerkhof hebben
opgeknapt".
Gezamenlijk hebben de stcenhouwer en de kweker er een keurige
begraafplaats van gemaakt. Struiken werden gesnoeid, onkruid verwijderd en de bodem rond de graven
werd geëgaliseerd en bedekt met een
laag mijnsplit, kleine steentjes - zoals de naam al zegt - afkomstig uit de
mijnen. Daaronder ligt een laag die
de groei van onkruid tegengaat.
Zo kan pastoor Kaandorp op 22
mei met een gerust gevoel zijn veertig-jarig priesterschap vieren en afscheid nemen van deze parochie. Uiteraard is het te hopen, dat het kerkhof voortaan bespaard blijft van
vandalisme of beschadigingen. Lavertu wijst onder andere op het
speelterrein naast de begraafplaats.
Juist op het moment dat hij hierover
vertelt, zeilt als bewijs van zijn bezorgdheid een voetbal over het lage
hek, om nét naast een van de grafstenen te belanden. "Dat komt wel vaker voor. Die jongens klimmen dan
over het hek om de bal op te halen en

Steenhouwer Lavertu en pastoor Kaandorp kunnen weer tevreden rondlopen over het kerkhof achter de St.
Agathakerk.
Fo to Be.i-i
als zij terug gaan, steunen zij nog al
Zo moest hij vorig jaar nog het m waar de nodige toezicht en verzoi
eens op een van de grafstenen. Die de duinen geplaatste vliegersmonu- ging voorhanden zijn "Bovendien is
kunnen wel iets hebben, maar geen ment repareren. Voorzichtigheid dit een geschikte plaats om in alle
veelvuldige klimpartijen".
ook ten aanzien van het oorlogsmo rust een herdcnkingsceremome te
nument bij de Vijverhut, dat in ver- houden, ook bij slecht weer".
band met het Vendoradopark verOorlogsmonument
Of dit monument dit jaar met doplaatst moet worden. Op de vraag
Voorzichtigheid blijft geboden, al- waar dit dan volgens hem geplaatst denherdenking echter al een nieuwe
dus Lavertu. die al de nodige keren zou moeten worden, verwijst hij plaats heeft gevonden, is nog niet
geconfronteerd is met vandalisme. naar de Algemene Begraafplaats, bekend.

J Dommel
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Fam. Van der Heijden
en overige nieuwe bewoners

Alleen al voor de sport moet ie deze
week bij de Hema zijn.

WELKOM IN ZANDVOORT
Wij wensen U vele dier-bare jaren
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^ Aquarium tot Zangvojcl

Diaconiehuisstraat 36
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur,
maandag vanaf 13.00 uur

HARTENJAGERS

HAKTWIMCRS
V Glans trainingspak,
Zeer sportief uitgevoerd
m diverse moderne
kleurcombinaties
Polyester/acetaat
Maten S t/m XL
85-nu.

SONNEVELD

S PORTEN G
Heeft u geen tijd voor de zon.

V Rooscorsage,
leuke decoratie

69.-

Geen probleem

VNylon bood
schappentas
Zwart, rood
en blauw.
1475'
nu

v.a. 10 april hebben wij het nieuwste
V Wedstrijd zwembroek
Mt 104176 10 75/12 75
mt 4 8 12 75
Nu met 2.-korting

In één keer al resultaat.

V.A. 20 APRIL
NIEUWSTE GEZICHTSKANON

VNoorsbreigaren
Wol/viscose/
polyamide Bol
over'Geld terug1
100 gram O7C
425 nu O.

Passage 37, tel. 02507-14678

Waarom zou je verder
lopen als je bij de
bakker elke dag vers
brood kunt kopen

V Katoenen herenpantalon met band
plooi O a grijs, khaki
en wit Mt 48/4956/57 CC
65-nuQQ."

zaterdag:
5 heerlijke tarwerozijnen bollen
voor

V Naadloze beha O a
wit, rose en blauw.
Mt 70-80 AA/A, 70-85B
en75-85C.7.75nü
2 voor l O 75

2,25

V Pak met 20 afvalzakken,
mcl sluitstnps. 3.90 nu
2 voor ^7R
10

O.

Bij uw warme bakker
100% katoen
l- en 2-persoonslakens en hoeslakens Wit of gekleurd
13 75 t/m 23 75, nu
met 2.- korting
Slopen, per 2 st wit
875, kleur 9 75 nu
met 1.- korting

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

iHETGROTE
'BABYBOEK

V Heggeschaar,
snoei- of grasschaar
Hoogwaardig staal,
voorzien van Teflon""
coating "IO7K
19 75 nu 10.

V Uit onze herencosmetica-sene milde doucheshampoo
250 ml

VAN

SCHAÏK

VBuitenlatex muurverf Wit, mat, afwas
baar, goed hechtend
Ook voor vochtige
binnenruimtes.
750 ml 7.25; 2,5 Itr
22.75, 5 Itr 4175 nu
met 15% korting

V Aluminium wissel
lijsten met ontspie
geld glas
30x40 cm 2675
40 x 50 cm 3575
48x60 cm 4575
50x70 cm 5250
nu metl5%korting

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -129 44* / Fax 02507 -186 44
Openingstijden dagelijks 09 00 -18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 -14 00 uur

V'Het Grote
Babyboek". Baby's
eerste 12 maanden.

Aanbiedingen zijn geldig t/m 16 april 1988

Of je nu tennist, surft of zwemt, je start goed bij de Hema Deze week wedstrijdbadpak voor meisjes en dames, marine, groen
en kobaltblauw, 22 75/24 75 en 27 75 nu met 4- korting. Sweatshirts, 5 modellen, S t/m XL, van 3975 voor 33.75. Bijpassende joggingbroek, van 32 75 nu 27.75. Nylon sportschoenen, maten 36 45,25 75 nu 21.75, maten 30-35,23 75 nu 19.75.

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.
ZONWERING BESTELLEN ..
FRANSSEN BELLEN.
TELEFOON 02507-14623

Markiezen
Zonneschermen
Luxaflex
Alum. Jalouzieen
in diverse kleuren

TIMMERBEDRIJF

C. Kooy

ensen verschillen,
smaken verschillen,
fietsen verschillen

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen kozijnen ramen
hefschuifpuien tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02260-14823

Ongeveer twee weken na bestelling zijn uw gordijnen op maat
gemaakt Dat kost bij ons slechts f 12,50 per baan, inclusief band en
haken Voor het thuis opmeten heeft de Hema een simpele
handleiding Aan enkele maten hebben we al genoeg om uw
gordijnstof perfect m de plooi te brengen U vindt ons op de afdelmg Woningtextiel

Bij ons heeft u volop
keuze en als fietsenspeciaalzaak staan wij
voor de volle honderd
procent achter de
kwaliteitsprodukten
die wij leveren.
Daarom hebben wij
gekozen
voor Gazelle.

Dubbele Buurt 14

VOLTASTRAAT 32
2041 CK ZANDVOORT

De nieuwe Hema Gordijnmaakservice
brengt uw gordijnstof perfect in de plooi.

1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

• 'l TT
v11111
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Raadhuisplein 1
Zandvoort

HEMA
.Echt Waar Voor |e Geld

ZONDAG 8 mei 1988
met start en finish op de Dam
V Jonge Goudse
kaas
l kilo _ 10 50 nu

8?°

MARATHON AMSTERDAM
aanvang l 3 30 uur
deelname mogeh|k voor iedereen van 19 par en ouder

REKREATIELOOP AMSTERDAM

*Praline bonbons Doos a 200
4 75 nu 4.25
gram

(halve marathon)
aanvang l 3 35 uur
deelname mogelijk voor iedereen van l 6 |aar en ouder

*CôtesduVentouxAC Rode,
droge wijn _ 4 50 nu 2 flessen 7.75

Gazelle maakt
fietsen leuker

V Runderrookvlees 100 gram _
3 20 nu 2.70
V Huzarensalade 1000 gram
_
_
425nu3.60
Abr ikozen/slagroom , appel/ci
troen appel/ananas of ketsen/ slag
loomvlaai _
12 75 nu 10.25

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld

Voor meer informatie en inschrijving
POSTBUS 9689, l 006 GD Amsterdam
en bij alle kantoren van de Verenigde Spaarbank

'Mag ik er even tussendoor?" \jlG\ ptt telecommunicatie amsterdam

isostar

Peter Versteege
HALTESTRAAT 31 ZANDVOORT

Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden.

OPEL

ICITIZEN

^tó

verenigde spaarbank

5

adidas ^

KLM

HET PARGDL
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TZB zet ongeslagen reeks knap voort
ZANDVOORT - Voor de
achtste maal in successie bleef
TZB na de winterstop ongeslagen en deed daarmee de laatste
plaats over aan EHS. In een
hard duel klopten de volgelingen van trainer Thijs Bouma
EHS met 2-0 en maken kans op
de periodetit.el indien in het
laatste competitieduel tegen
DSC '74 gewonnen wordt.
Mede door de straffe wind was van
f?oed voetbal geen sprake. Beide
teams toonden veel inzet en vaak
«ing dat gepaard met te harde oyertredingen. De Zandvoortse scheidsrechter Schrader probeerde de
teams zoveel mogelijk te laten voetballen maar moest toch vaak het
jpel onderbreken om het geheel in
de hand te houden. Het werd dan
ook een rommelige partij voetbal
rnet veel balverlies. TZB kon van het
windvoordeel niet profiteren daar
de bal te vaak te hard werd gespeeld.
Op het Zandvoortse middenveld
werd de geblesseerde Fred Keur
node gemist. EHS was wel meer aan
Je bal doch kon ook niet gevaarlijk
worden.
In de tweede helft kreeg EHS het
windvoordeel en leek de betere papieren te hebben. Er kwamen wel
Wat schoten op het Zandvoortse
doel maar die waren te hoog of de
^ekwame Zandvoortse doelman Bo.lald Eerhart greep in. De Zandvoortse defensie bleef eigenlijk gemakkelijk overeind en in de 25ste
minuut kon voor het eerst een goede
,ianval worden opgezet.
Jos van Houten zette op rechts
goed door waarna Alex Miezenbeek
.ïnel ter plekke was om de voorzet
doeltreffend af te ronden, 1-0. EHS
was aangeslagen en vijf minuten viel
definitief het doek voor de Haarlemmers. Een handsbal in het strafschopgebied werd terecht bestraft
met een strafschop en William Rutaeling faalde niet vanaf elf meter, 20
In de slotfase ging EHS er nog
even keihard tegenaan en probeerde
tevergeefs de achterstand weg te
werken. Want alhoewel er geen team
degradeert is het toch een prestigestrijd om niet als laatste te eindigen.
Het slotoffensief van de Haarlemmers leverde echter niets op en ondanks dat er geen hoog niveau, wat
spelpeil betreft, werd gehaald, was
de overwinning verdiend voor de
Zandvoorters.
„Het was geen grootse wedstrijd
maar het resultaat was belangrijk",
aldus trainer Thijs Bouma. „We
misten inderdaad Fred Keur doch
het team verdiend toch een complinient dat we gewonnen hebben. Individueel is onze voorhoede wat ster-

Geel Wit en Zandvoortmeeuwen
kwamen niet tot een geweldige partij voetbal. De Meeuwen hadden de
wind tegen waardoor Geel Wit meer
m de aanval was. Er ontstonden wel
wat gevaarlijke situatie voor het
Zandvoortse doel doch Geel Wit
wist er niet van te profiteren. Toen

Door de overwinning in het harde duel tegen EHS maakt TZB kans op.de periodetitel. Jos v. d. Mije (r) tracht hier
Folo Bram Stijnen
EHS de bal te ontfutselen.

ker dan die van EHS en ik hield de
jongens dan ook voor geduld te hebben. De kansen komen wel." De
Zandvoortse trainer zou graag de periodetitel willen pakken welke recht

geeft op het spelen van promotiewedstrijden. „Ik vind dat wij het
knap hebben gedaan om een achterstand van zeven punten op EHS geheel weg te werken. Kunnen we win-

nen van DSC '74 dan pakken we
waarschijnlijk de periodetitel. De
groep is erg positief, de achterhoede
zit goed dicht dus vertrouwen is er
wel."

Magere resultaten Sporting OSS
ZANDVOORT - De afgelppen week kon geen van de uitspelende Sporting OSS yolleybalteams tot een overwinning
komen. VCH l haalde de
broodnodige punten tegen
Sporting dames l binnen, terwijl Allides voor zowel de heren als de adspiranten onoverkomelijke hindernissen bleken te zijn.

Zandvoortse
schaakclub

ting relext stond te volleyballen. Dit
werd met name duidelijk in de eerste set waarin Sporting met 7-12
voor kwam, dacht dat ze er al waren,
waardoor VCH toch nog terug kon
komen en met 15-13 de set pakte. Na
de gewonnen tweede set geloofden
de Zandvoortse dames het wel,
waarna de 3-1 overwinning door
VCH werd bejubeld als een kampioenschap.
Allides 4 is voor het eerste herenteam van Sporting altijd een tegenstander geweest waartegen met fraai
volleybal, pittige duels werden geleverd. Zo ook was het voornemen in
deze laatste competitie wedstrijd
voor de Zandvoorters. Het werd echter anders. Met veel plaatsballetjes
wist Allides het Sporting OSS spel te
ontregelen. Ook het warrige optreden van de tweede scheidsrechter
droeg niet bij tot een groots optreden. Integendeel, alsof beide teams
op hun laatste benen liepen zo werd
de wedstrijd gespeeld. Met de 3-0
winst plaatste Allides zich hoger op
de ranglijst dan Sporting OSS.
Tegen kampioen Allides 7 had
Sporting heren 2 uiteraard geen

Nederlaag voor Zandvoort 75

ZANDVOORT - Na het goede paasweekend van Zandvoort "75 moest afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen
TOV met een 3-1 nederlaag genoegen worden genomen. De
Bij de jeugd voert Dennis van der achterstand op koploper Alti-

Meijden met 14,5 punt uit 17 wedstrijden de ranglijst aan. Patrick Piket Weeserik en Erik Jorning volgen
met respectievelijk 12 en 11,5 punt.

Belangrijke
Z'meenwen
de sterk spelende Riek Keur met
een blessure uit moest vallen nam
Jos van der Meij zijn plaats in als
laatste man Dat bleek zeker geen
slechte oplossing daar Van dor Mei]
een sublieme partij zou spelen Met
veel geluk kwam Zandvoortmeeu
wen aan een voorsprong. Na een
Zandvoortse ingooi kwam de taal m
bezit van een Geel Wit-verdediger
die terugspeelde op zijn doelman,
maar die had zijn doel al verlaten.
De bal rolde daardoor m eigen doel,
0-1

Dat was een lekkere opsteker voor
de Meeuwen die met veel inzet vooi
de punten knokte. Op slag van rust
viel echter de gelijkmaker, 1-1.
In de tweede helft kwam Zandvoortmeeuwcn door het windvoor
deel meer aan bod en moest Geel
Wit het hebben van uitvallen. Uu
zo'n u i t v a l scoorde Geel Wit wel
doch de scheidsrechter had buiten
spel geconstateerd. De ingevallen Si
mon' Molenaar slaagde erin om de
bal dermate ver weg te trappen dat
die door het ruit ging van een riabi]
gelegen woning.
In de 35e minuut rukte Jan He.n
Carree op links op en besloot zijn
rush met een keiharde knal die via
de binnenkant van de paal m het nc-t
verdween, 1-2. In de slotfase heeft
Geel Wit tevergeefs geprobeerd de
nederlaag te ontlopen en behaalde
Zanclvoortmeeuwen twee zeer be
langrijke punten

Nihot en ZVM/Auto Versteege
maken opnieuw sterke

Het eerste damesteam van Sporting OSS kan zonder zorgen de competitie uitspelen. Kans op promotie
is niet meer aanwezig en voor de
degradatie komen zij ook niet meer
in aanmerking, terwijl in de bekerstrijd al enige tijd geleden werd verloren. Zodoende wordt al voorzichtig gekeken naar het volgende seizoen, bijvoorbeeld met het inpassen
van nieuwe speelsters. VCH daarentegen vecht nog tegen degradatie en
dat kenmerkte dan ook de wedZANDVOORT - Met nog vijf strijd. De Hoofddorpse dames stonden van begin af aan op scherp en
speelavonden voor de boeg vochten
voor elke bal terwijl Sporgaat in de interne competitie

van de Zandvoortse Schaakclub Walther Gerhards aan
kop. Olaf Cliteur volgt op een
tweede plaats terwijl Twint
zijn belagers op afstand moet
houden om zijn derde plaats
veilig te stellen. Ayress en Lindeman volgen namelijk met
een zeer miniem verschil in
punten.

ZANDVOORT/HAARLEM Door een toch wel verrassende
2-1 overwinning op Geel Wit en
de nederlaag van DSS is de situatie voor Zandvoortmeeuwen een stuk beter geworden.
Met nog vier wedstrijden te
gaan hebben de Zandvoorters
drie punten voorsprong op degradatie concurrent DSS en
dat is een situatie die voldoende moet zijn voor het behoud
van de vierde klasse.

us is nu wel te groot geworden.

De Zandvoorters begonnen erg
sterk en zochten direct de aanval op.
Deze aanvallende instelling werd beloond met een doelpunt van Philip
van de Heuvel, maar nog voor de
rust stelde TOV orde op zaken. Met
twee vlot op elkaar volgende doelpunten konden de gastheren met
een 2-1 voorsprong gaan rusten.
In de tweede helft was het voornamelijk Zandvoort '75 dat sterk de
aanval zocht. TOV trok zich terug en
verdedigde bekwaam de voorZANDVOORT - De eerste sprong. Wat de Zandvoorters ook
het lukte niet om de
strandviswedstrijd van de ondernamen,
te forceren. TOV slaagZandvoortse zeevisvereniging gelijkmaker
er zelfs in om via een uitval de
is een groot succes geworden. de
score te verhogen naar een 3-1 zege.

Prima vangst bij
strandviswedstrijd

De uiteindelijke kampioen is op dit
moment zeker nog niet bekend, omdat leeftijd en opkomstpercentage
zwaar meetellen.
Afgelopen zaterdag heeft het snelschaakteam in Wieringerwerf een
eervolle zesde plaats behaald, waarover volgende week een uitvoerig Onder gunstige weersomstandigheden namen vijftien man
verslag volgt.

deel aan deze strijd en die ging
gepaard met een meer dan goede vangst.

De vangst bestond deze keer alleen uit veel bot en daarbij haalde
Ton Haak de grootste binnen, namelijk een bot van 40 centimeter. Hij
werd echter géén winnaar. Dat werd
Meivin Dröse die de meeste vis wist
te verschalken gevolgd op een tweede plaats door Ton Haak. Als derde
Voetbal
Zondag: Zandvoortmeeuwen-DSOV eindigde René Visser. De Zandvoort14.30 uur terrein Vondellaan. DSC se Visclub staat in grote belangstel'74-TZB 14.30 uur te Haarlem. Zater- ling geziien het aantal leden dat deze
dag: Zandvoort''75-IJFC 15.00 uur vereniging nu heeft. Door veel aanmeldingen is het aantal leden nu
terrein binnencircuit.
reeds 52.
Basketbal
Zaterdag: TYBB 2-Lions heren 19.00
uur Van Turnhouthal Haarlem.
Handbal
Zondag: 10.00 uur JA ZVM 1-HVH l,
10.50 uur HS ZVM 2-GVO 2, 12.00 Vierde klasse KNVB.
uur HJ ZVM 1-TYBB l, 13.00 uur DS
18-26 VSV 18-19
ZVM 1-Quick l, 14.10 uur HS ZVM 1- DIO
Ripperda 18-23 Renova 18-17
A.ccom/KSV 1.
Bl.daal
18-20 De Brug 18-15
Volleybal
Zaterdag in de Pellikaanhal de da- Hillegom 18-20 DSOV 18-14
18-20 Z.meeuwen 18-13
mes: 18.30 uur Sporting OSS 1- TYBB
18-10
OVRA 2, 20.00 uur Sporting OSS 2- Geel Wit 18-19 DSS
Van Nispen l, 19.30 uur Sporting Vierde klasse KNVB Zaterdag.
OSS 4-SBY 3, 20.30 uur Sporting Altius
18-29 DSC '74 19-18
OSS 5-Triumph 4. Heren: 19.30 uur TOV
18-27 Bloemend. 18-14
Sporting OSS 2-VCY 3, 20.30 uur Zandvrt'75 18-23 Halfweg 19-12
Sporting OSS 3-Die Raeckse 4. Ad- SMS
18-23 NAS
19-11
spiranten: 18.30 uur Sporting OSS IJFC
16-22 SVJ
18-10
M-Triumph N, 18.30 uur Sporting
Hoofddorp 17-22 SVB
18-4
OSS K-Spaarne '75 M.
SIZO
19-21
Zaalvoetbal
'vrijdagavond in de Pellikaanhal: Tweede klasse H VB.
18.00 uur Zandvoortmeeuwen C DSK
DSC'74
19-28
19-17
Hm.-Kalmthout, 18.30 uur Zand- SVIJ
Schalkwijk 20-17
19-26
voort '75 B jun.-DSK, 19.00 uur Vog.zang 19-25
VVH
20-14
Sandvoort '75 dames 2-Schoten 4, Sp.vogels 20-23 TZB
19-12
19.45 uur Zandvoort Noord A jun.- KIC
18-11
20-22 EHS
HBC 2, 20.30 uur Zandvoort '75 2- BSM
20-19
Hoofddorp 8, 21.15 uur Zandvoort
Noord 8-BMS 2, 22.00 uur TZB 6Vrouwentroost 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur TZB dames-Spaarnevogels, 21.30 uur Zandvoortmeeu'»ven-De Meer, 22.20 uur Zandvoortmeeuwen 3-TZB 2.
Dinsdagavond Pellikaanhal: 19.00
Uur Zandvoortmeeuwen 6-Hoofddorp 5, 19.45 uur Zandvoort NoordSIZO, 20.40 uur TZB 3-Zandvoort'neeuwen 2, 21.25 uur Club Maritime-Klungels, 22.20 uur TZB 5-ZwaHenburg 2.

•AGENDAS

Standen voetbal

schijn van kans. Kon de eerste set
nog aardig bijgebeend worden, de
laatse twee sets domineerde Allides
nadrukkelijk. Met de 3-0 nederlaag
is de degradatie van Sporting nagenoeg een feit.
De meisjes adspiranten troffen
ook een AÜides team als tegenstander. In tegenstelling tot de herenwedstrijden werd dit wel een leuke
wedstrijd waarin de 'teams nauwelijks voor elkaar onderdeden. Uiteindelijk sloeg de balans door naar
Allides, die de laatste set wist te winnen, 2-1. In Hillegom was het adspiranten mixteam niet opgewassen tegen Triumph, 3-0.

ZANDVOORT - De succesvolle zaalvoetbalverenigingen
Nihot en ZVM/Auto Versteege
scoorden wederom hoge cijfers in de competitie. Het naar
het kampioenschap stomende
ZVM/Auto Versteege had totaal geen moeite met Texaco
en won met maar liefst 13-0.
Nihot speelde de laatste wedstrijd van dit seizoen en sloot
af met een gave demonstratie
zaalvoetbal en zegevierde met
9-3 over La Belle PT.

scoringskansen gecreëerd en dat Icverde ook enige zeer fraaie doelpunten op. De Zandvoorters leefden zich
heerlijk uit en stopten pas bij de
score van 13-0. Voor de produktie
zorgden Johnny Keur vijfmaal, Rob
van der Berg viermaal, Bobby Brune
tweemaal en Pieter Brune en Rocco
Termaat scoorden eenmaal.
„We waren erg gemotiveerd" stelde coach Eli Paap. „De hele ploeg
draaide perfect en we hebben nu
meer dan honderd doelpunten gescoord. We moeten nog een punt halen en dat kan niet meer misgaan.
Het betekent de kroon op het werk
van de laatste jaren".

ZVM/Auto Versteege verzorgde
een perfeckte zaalvoetbalshow en
kan binnenkort de kampioensvlag
hijsen. Texaco bood m de beginfase
even fel tegenstand doch toen Rob
van der Berg de score openbrak was
het met het verweer gedaan.
ZVM/Auto Versteege bleef het tempo hoog houden en verslapte geen
moment. Bij de rust hadden de
Zandvoorters reeds een 5-0 voorsprong. Ook in de tweede helft liet
ZVM zien terecht de meeste aanspraak te mogen maken op de titel.
Met snel zaalvoetbal werden vele

Toch kwam La Belle PT tot 2-1 terug
maar het maakte weinig indruk op
De Zandvoortse hoofdklasser Ni- Nihot. Door een doelpunt van Bas
hot besloot de competitie op indruk- Hemo werd de marge weer twee
wekkende wijze door tut te halen doelpunten en toen was het de penotegen La Belle PT Door de 9-3 over- de van Henk Gaus Vier maal achterwinning eindigden de badgasten in een wist hij de bal in het doel te
de bovenste helft van de ranglijst en deponeren en Nihot leidde met 7-1
La Belle PT bleef het wel proberen
kunnen terugzien op een sterk debuut in deze klasse. Het begeleiden- en kon nog tweemaal scoren maar
de duo Guus Marcello en Ruud verder liet Nihot het niet komen
Krijgsman waren dan ook terecht Doelpunten van Ivar Steen en optevreden met dit resultaat en den- meuw Henk Gaus waren de laatste
ken dat er nog meer uit te halen is m verrichtingen m deze succesvolle
besloten competitie, 9-3.
het volgende seizoen

Hij had enige malen pech door twee
maal het houtwerk te raken. Nihot
speelde in hoog tempo de bal ronct
en had weinig'moeite La Belle PT
weg te spelen. Ivar Steen opende de
score en even later verhoogde Bas
Hemo de stand. Jaap Bloem verrichtte in het Zandvoortse doel een
aantal fraaie reddingen en mocht
ook nog twee minuten naar de strafbank. Bas Hemo nam zijn plaats m
onder de lat en stopte
de strafschop
t£

Nihot

ZHC-softbal gaat van start

Eerste Circuit Parkloop
ZANDVOORT - Aanstaande zondag wordt om 10.00
uur het startsein gegeven
voor de eerste Circuit Park
Zandvoortloop. .Op dat tijdstip vertrekt de 4 kilometerloop. Om 10.30 uur gaat de 10
km van start. Vele joggers,
trimmers en hardlopers zullen dan hun beste beentje
voorzetten. Hardlopen op
een circuit, waar de razendsnelle bolides voorbij hebben
geraced, blijft een geheel
aparte belevenis.

re loper krijgt een complete uitslagenkrant thuisgestuurd. De eerste
15 bij de mannen en de eerste 10
bij de vrouwen op de 10 km komen
in het bezit van ere-bekers.
Op het Circuit Park Zandvoort
is kleedgelegenheid aanwezig
maar geen douchegelegenheid.
Onder alle deelnemers wordt een
reis naar Parijs voor twee personen verloot. De prijsuitreiking van
de 10 km is kort na de finish van
deze strijd en vindt plaats op het
parcours.
Iedereen die van joggen, trimmen of hardlopen houdt kan meedoen. Deelname is echter wel op
eigen risico. Komende zondag kan
er vanaf 09.00 uur worden ingeDeze eerste circuitloop wordt schreven m restaurant La Course
georganiseerd door de Hardloop- op het circuit. De inschrijfkosten
club Amsterdam m samenwer- zijn ƒ 8,- en voor de jeugd tot en
king met Buro Sportpromotie met 15 jaar ƒ5,-.
Amsterdam. Aan de circuitloop
De organisatie heeft voor een
kan door iedereen worden deelge- begeleiding van twee motoren genomen en iedere deelnemer krijgt zorgd en op een geluidswagen valt
een fraaie, exclusieve legpenmng de tijd af te lezen hoe lang men
Deze legpenning wordt speciaal bezig is met deze circuitloop. Bij
voor dit evenement geslagen Bo- de finish staat er verfrissend fruit
vendien worden onder alle deelne- klaar of kan er wat gedronken
mers naturaprijzen verloot. lede- worden.

Zware trucks op gevarieerde racedag
ZANDVOORT - Liefhebbers
van truckraces kunnen zondag
17 april weer hun hart ophalen
op het Zandvoortse circuit. De
Nederlandse Truck Race Organisatie houdt dan de eerste van
een serie van drie races, welke
alle in Zandvoort worden gehouden. Daarnaast zijn er zondag ook wedstrijden in diverse
autoklasses, plus een uur autocross.

Ondanks afzeggingen kon ZHC terugzien op een geslaagde middag.
FOTO Brom Stijnen
ZANDVOORT - Onder zon- BSM en ZHC werd een overwinning
nige maar toch wel gure om- voor eerstgenoemde. Opzet van deze
standigheden hield de ZHC- dag van de ZHC was de softbalsport
en daar het ook nog een
softbal afgelopen zondag haar te promoten
nieuwe leden opleverde was
open dag met een tweetal de- aantal
men bij de softbalafdeling van ZHC
monstratiewedstrijden. Door bijzonder verheugd

late afzegging van DSS was de
organisatie genoodzaakt een
andere oplossing te zoeken,
maar op zondagmorgen zegden
óók nog eens de vervangende
teams af.
Toch kon de ZHC-softbal terugzien op een geslaagde middag. BSM
kwam met twee damesteams en daar
tegen kwamen de ZHC-heren en dames m het veld. De hoofdselectie dames van BSM gaf de Zandvoortse
heren bijzonder goed partij, die door
ZHC na goed softbal met 5-2 werd
gewonnen De damesstnjd tussen

• talen ƒ5,-. De indrukwekkende Zandbergen en de als derde geeinvrachtwagens zullen vanaf 13.00 uur digde Gerard Kraay.
over het hele circuit rondracen, in
De autoraces worden gereden met
de strijd om het Nederlands kampi- de types Squadra Bianca en Opel
oenschap.
Ascona. De Ascona's komen de zelfIn principe rijden zij hiervoor in de dagen op de baan als de trucks,
drie verschillende klassen, maar dit welke races meetellen in de strijd
weekend komen zij gelijktijdig op de om de KAV Trophy. Zondag worden
baan. Het klassement wordt bepaald zowel met deze wagens als met de
over drie heats, elk over acht ron- Bianca's twee heats gereden van
den. In de eerste start de best geklas- twaalf ronden elk.
ZANDVOORT - Ondanks reseerde rijder van vorig jaar achterDe autocrossers rijden in tegen- delijk goed handbal slaagden
aan, terwijl de bij het vorige kampi- stelling tot de overige coureurs niet
oenschap minst goed geplaatste over het hele circuit, maar beperken zowel de dames als de heren
deelnemer een plaatsje aan de start- zich - als het goed is - tot een verkor- van ZVM er met in tot overwinHet belooft een spectaculaire mid- lijn krijgt. Aan de start verschijnen te baan van 1200 meter lengte De ningen te geraken. De dames
dag te worden, waarvoor J 12,50 toe- onder andere nationaal kampioen twee te verrijden heats gaan beide verloren van Concordia Haargang wordt berekend, kinderen be- Gerrit Hulting, runner up Kees over tien ronden.

Met twee teams gaat de ZHC de
softbalcompetitie m en tevens is
trainer John Klaasen aangetrokken
om de fijne kneepjes van deze sport
bij te brengen. De ZHC-softbal speelt
nu haar wedstrijden op het Dumtjesveld, maar bij het gemeentebestuur
is een verzoek m behandeling om bij
de hennkadering van sportvelden
rekening te houden met de softbal
sport.
Inlichtingen en aanmeldingen be
treffende de ZHC-softbal kan gedaan
worden bij mevrouw A. Korper, B
Paulus Loot 85, telefoon 13483.

ZVM mist winstpunten
ondanks goed handbal

lem met 9-5 en de heren moesten tegen Alkmaar met een 1715 nederlaag genoegen nemen.

« - . ..-,„ir.fp.

Door wat schorsingen moest Ni
hot een beroep doen op good-oid
Raymond Keunmg en die kon terugzien op een sterk gespeelde partij

i

De Zandvoortse dames liepen tegen zeven strafworpen aan waai van
er zes werden benut. Dat was mede
de oorzaak van de uiteindelijk geleden nederlaag. Concordia Haarlem
was bovendien wat feller en ZVM
draaide erg stroef Via een 5-1 achter
stand bij rust liep Concordia uit naar
een 9-2 voorsprong Toen pas lukte
het bij ZVM doch het was te laat Tot
9-5 kon ZVM terug komen maar
meer zat er met m.
Doelpunten ZVM. Elly von Stem 3.
Janneke de Reus 1. Mar]a Brugman
1.

ders beschikten echter over voldoen
de kwaliteit om de voorsprong mei
geheel uit handen te geven ZVM
kwam terug tot 17 15
Doelpunten ZVM Hans Moll 3. Po
ter Pennings 3, Dirk Berkhout '2,
Joost Berkhout 2. Guid Weidema l,
Ronald Vos l, Richard Vos l, Gerard
Damhoff 1. Jan van Duijn 1.

'Vluchteling
is iedereen'
ZANDVOORT/HAARLEM
- Amnesty International en do
Stichting Vluchtelingen Werk
Haarlem (en omgeving) voeren
momenteel actie voor een bete
re behandeling van vluchtclingen. In het kader hiervan
wordt vanavond in Haarlem
het toneelstuk 'Vluchteling is
iedereen' opgevoerd.

Het toneelstuk, een eigen produL
tic van 'De Zwarte Komedie', word!
De strijd tussen Alkmaar en de opgevoerd m de Toneelschuiu
ZVM heren was de moeite waard. Smedestraat 23, Haarlem, aanvang
ZVM bood zeer goed partij en deed 2030 uur. De toegangsprijs is /(i,-.
Er zullen ook vluchtelingen mee
niet onder voor Alkmaar Tot aan 4-4
bleef ZVM gelijkwaardig en een klei- spelen in dit stuk. waarmee men
ne inzinking vlak voor de rust werd laat zien, wat het betekent om als
hen uiteindelijk noodlottig. Door vluchteling te leven m Nederland
enige slordigheidjes in het ZVM De actie is namelijk ook gericht op
team kon Alkmaar naar een rust- een beter vluchtelingenbeleid, plu^
verbetering van de publieke opinie
stand van 9-4 uitlopen
In de tweede helft herstelde ZVM Zij zijn met 'eng' of 'bedreigend'
zich knap en ontstond er een span- maar worden m de meeste gevallen
nende partij handbal Vooral, de na juist zulf bedreigd. Zij hebben dan
een blessure teruggekeerde. Hans ook hulp nodig en recht op een
• De eerste spectaculaire trucHraces van dit jaar vinderwwndag plaats op het circuit, waar die dag ook autoraces Moll was erg goed op dreef en bracht i menswaardige behandeling, aldus
en autocrosswedstrijden worden gehouden.
(Arrhicitoto) ZVM vlak bij Alkmaar De Alkmaar l Vluchtelingen Werk

Heren
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Opel Corsa nu ook met turbo-dieselmotor

Gratis installeren

/.» al' en toe krijg ik een automobiel in handen die me gewoon bij
voorbaat al enigszins opwindt. Soms wordt dat veroorzaakt door het
imago wat zo'n merk heeft opgebouwd en soms ook doordat ik bijzonder goede herinneringen heb aan het merk dat zo'n automobiel vertegeiiwoordigt. En bij de SAAB 9000i met een Vialle gasinstallatie was
het laatste voorbeeld de oorzaak van mijn opwinding. Jaren geleden
heb ik namelijk een ontstellend plezierige tijd gehad met een van de
voorvaderen van deze 9000i. U kent ze vast nog wel, zo'n klein vloeiend
gelijnd S AAB'je, die in die tijd nog voorzien waren van een driecilinder
tweetaktmotor. Het ding stuurde als een scheermes en was mede door
ingrepen van Henk van Zalinge, de toptuner in de tijd, razend snel.

Maar nu het grappige, bij de S A AB-importeur zijn ze zo enthousiast over deze
Vialle gasinstallatie, dat ze zo'n installatie met een waarde van ƒ 2.875,- gratis
installeren, mocht u overgaan tot de
aanschaf van een SAAB 900i of 9000L
Een voordeel dus van maar liefst
ƒ 2.875.-. Het kan natuurlijk zijn dat de
beweegredenen van de SAAB importeur niet alleen gestoeld zijn op hun enthousiasme over die gasinstallatie maar
dat ze ook graag nog meer SAAB's op
onze vaderlandse wegen zien rondrijden.
Een loflijk streven overigens want het
zijn en blijven geweldige automobielen.
Een nadeel van zo'n gasinstallatie kan
trouwens de plaatsing van de tank zijn,
hetgeen in veel gevallen ten koste gaat
van de bagageruimte. Doch ook daarin
heeft Vialle voorzien. Hebt u die toch al
forse bagageruimte helemaal nodig, dan
kan een gastank van 45 liter met behoud
van benzinetank onder de auto gemonteerd worden. Vindt u die tank wat aan
de krappe kant en is voor u enig ruimteverlies in de bagageruimte niet van importantie, dan kan er een 65 liter tank in
de bagageruimte gemonteerd worden.
Wilt u helemaal geen gasinstallatie, dan
krijgt u een andere tegemoetkoming van
deSAAB-dealer. In welke vorm is altijd
te overleggen met die dealer.
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Prestaties:

Topsnelheid benzineversie 185 km/h.
Topsnelheid LPG-versie 179 km/h. Acceleratie van O tot 100 km/h benzine
versie 11,0 sec.. LPG versie 12,3 sec.
Brandstofverbruik l op 10 benzine en
LPG l op 8.

Dit jaar wordt de Corsa serie uitgebreid
met een turbo-dieseluivoering, die maar
liefst 32r/r krachtiger is dan de enige tijd
terug geïntroduceerde normale diesel
Corsa. De Corsa TD heeft een topsnelheid van 166 km/h.
Het basisontwerp van de 1,5 liter turbodieselmotor stamt van de Japanse dieselspecialist Isuzu, waar General Motors
een belang van 41,579r in heeft.
De Opel ingenieurs hebben deze krachtbron afgestemd voor gebruik in Europa,
waarvoor traditionele testen zijn uitgevoerd rond de Poolcirkel, onder tropische omstandigheden, op de autobahn

met langdurige topsnelheid en in het
drukke stadsverkeer.
De I,5diesel heefteen relatieflange slag
(76 x 82 mm) en een licht aluminium
cilinderkop. De turbo charger is watergekoeld en de oliekoeler heeft meercapaciteit dat in de Japanse versie. Het
vermogen bedraagt 49 kW/67 pk bij
4600 toeren p/m en het koppel is 132
kW bij 2600 toeren p/m.
De prestaties van de 850 kg 'zware'
Corsa Turbo-diesel zijn van 'benzine niveau' met een top van 168 km/h en een
acceleratie van O tot 100 km/h in slechts
13 seconden.

De Corsa D is nu enige maanden op de
Nederlandse markt en uit de eerste zeer
positieve reacties blijkt, dat de 1,5 Dzeer
gewild is voor met name het zakelijk
vervoer. Het aantal diesel Corsa's is inmiddels dr/< van het totaal aantal vei'kochte Corsa's, en daarmee is tevens de
eerste doelstelling gerealiseerd.
De nieuwe turbo-dieselmotor is vanaf nu
niet alleen leverbaar in de 3-, 4- en 5deurs Swing en GL modellen, maar tcvens als krachtbron van de sportieve
Corsa GT.
De 3 drs. Corsa Swing Turbo Diesel is
leverbaar vanaf ƒ 24.686.-incl. BTW.

(Advertentie)

Geld:

SAAB 9000! ƒ 66.450,-. Motorrijtuigenbelasting voor LPG-versie van
ƒ 1.632.-tot ƒ 1.662.-per jaar.

Techniek

DL' Saab 9000 met -'n Jraaie belijning.

Nader bekijken
Maar goed. laat ons die 9000i met zijn
\ lalle gasinstallatie eens wat nader beMjken. Deze forse vijfeittcr met vijf
deuren heeft - zoals het bij SAAB al
sinds jaar en dag traditie is - voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor met een vermogen van 125 pk. Maar
dat gaat alleen op voor een 9000i die zijn
dorst lest middels benzine. Het mag na.nelijk als algemeen bekend worden bevhouvMl dut wanneer er met gas gestookt wordt, er enige paardekrachten
achter de muziek aan zijn. Geen nood
want zulks wordt ruimschoots gecompenseerd door de economische voordelen van het LPG rijden. Bovendien is het
ook nog /o dal het tijdens het rijden
\ rijwei niet merkbaar Ls dat er wat minder vermogen beschikbaar is. De cijfers
van de acceleratie en topsnelheid tonen
ddt overigens wel aan. De topsnelheid

van een benzine consumerend excmplaar is 185 km/h en het gasgestookte
exemplaar haalt nog altijd 179 km/h. De
acceleratie van O tot 100 km/h vergt respcctievelijk l 1.0 en 12.3 sec. Dus echt
geen verschillen om verdrietig over te
worden.

Soepel

Daarnaast is die 2 liter viercilinder motor
met zijn 16 kleppen dermate soepel dat
een sehakelluie automobilist helemaal
aan zijn trekken kan komen. Het grappige is trouwens dat deze SAAB helemaal
niet vraagt om snel te rijden. Zelf ben ik
nogal een driftig baasje in een automobiel. vooral wanneer zo'n apparaat mij
door zijn felle karakter begint op te jagen. Maar niets van dat alles met deze
aan het gas liggende SAAB. Ik betrapte
mijzelf er op dat ik alleen op de snelweg
de neiging had om af en toe de maximum

snelheid redelijk fors te overschrijden.
Moet ik er trouwens wel bij vertellen dat
ik toen even haast had. Ook algemeen
bekend mag worden verondersteld dat
een gasgestookte automobiel erg milieuvriendelijk is maar tevens dat de brandstof consumptie iets hoger ligt. Is bij een
benzine consumerende 900()i een verbruik van l op 10 een makkelijk haalbare zaak, een gasgestookt exemplaar
verbruikt l liter LPG op 8 kilometer.
Afhankelijk van de rijstijl zal dat iets
meer of minder zijn. Daartegenover
staat uiteraard het gegeven dat LPG
maar enkele dubbeltjes per liter kost.
u aardoor de winst al begint te komen bij
een jaarkilometrage van plusminus 7600
en het vanaf 25.000 km per jaar al zo'n
2000 gulden scheelt. Tel maar uit de
winst als je een kilometervreter bent en
dus 50.000 of meer kilometers per jaar
onder de wielen door laat draaien.

Dwars voorin geplaatste 4-ciIinder
lijnmotor met twee bovenliggende
nokkenassen. Cilinderinhoud 1985
cm3. Boringxslag 90x78 mm. Compressievcrhouding 10,1:1. Max. vermogen 125 pk bij 5500 omw./min.
(met gasinstallatie iets minder). Max.
koppel 173 Nm.
Voorwielaandrijving. 5-versnellingsbak met achteruit. Wielophanging
voor onafhankelijk met veerpoten.
Wielophanging achter starre as met
schroefveren. Gasgevulde schokdempers. Torsiestabilisator voor en
achter.
Besturing
tandheugel.
Schijfremmen voor en achter, bekrachtigd. Velgen 6J, banden 195/60
HR 15.
Lengte 462 cm, breedte 176.4 cm.
hoogte 143 cm. Wielbasis 267,2 cm.
Spoorbreedte voor 152,2 cm, achter
149.2 cm. Draaicirkel 10,9 m. Massa
1305 kg. Max. aanhanggewicht ongeremd 600 kg, geremd 1600 kg.
Tankinhoud 68 liter benzine, gastank
45 of 65 liter naar keuze.

Ooit gedacht SAAB te gaan rijden
uit koele berekening?
Iedere zakelijke rijder wordt gekweld door een zeker dualisme bij de keuze van een nieuwe
auto. U wilt representatief rijden. En veilig en komfortabel. Hetgeen pleit voor een Saab.
Anderzijds denkt u zakelijk en dus aan de kosten. De kostprijs per kilometer wordt vooral
bepaald door de brandstof. Autogas is een uiterst goedkoop alternatief, waarmee Saab rijden
u slechts enkele dubbeltjes per liter kost.
Dat voordeel wordt nog groter als u nu een nieuwe Saab 900i of Saab 9000i aanschaft.
Want dan krijgt u daarin van ons gratis een door de firma Vialle geïnstalleerde
autogasinstallatie ter waarde van ƒ 2.875,- (incl. BTW). Hierdoor gaat het voordeel van
rijden op het schone, milieuvriendelijker autogas voor u al tellen vanaf een jaarkilometrage
van ongeveer 7.600 km. En vanaf 25.000 km per jaar scheelt het u al zo'n 2000 gulden.
Wij nodigen u uit gebruik te maken van dit aanbod dat uiteraard niet onbeperkt is.

In een SAAB 900i of 9000! kost 'n Vialle gasinstallatie u even niets
Saab dealer-leaseprijzen incl. Vialle gasinstallatie: Saab 900i 4-deurs ƒ 1.295,-; Saab 9000i ƒ 1.550,- per maand (excl. BTW). Op
basis van 48 maanden, 25.000 km per jaar. Saab 900 v.a. ƒ 45.200,-; Saab 9000 v.a. ƒ 66.450,- (incl. BTW, excl.
afleveringskosten). Indien u geen gebruik wenst te maken van onze Vialle aanbieding, bieden wij u een voordeel van / 1.100,(incl. BTW).
B.V. Auto Import Maatschappij A.I.M.,. Lange Dreef 28, Vianen, tel. 03473 - 72604

Sfeer, dansen en
gezelligheid!!!

FA. GANSNER & CO.

Voor elk
wat wils

Voor gezellige ongebonden
mensen:
elke za. 20.00-03.00 uur.
Elke zo. 14.00-23.00 uur
(Matinee Diner Dansant)
Corr. kleding; v.a. 25 jaar

GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

De Manege Zandvoort
tel. 02507-16023.

Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 1 20 60
P b ook voor uw tuin verschillende
zaden, bollen en knollen.

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102
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buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

RSOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen mterieur kleuren en kwaliteiten vergeleken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Marisstraat 13a, Tel. 15186

S ELECTED DEALER

E. de Boer
men shop
KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT

[
l

CHINEES-INDISCHSPECIAL1TEITENRESTAURANT

AZIË

Dagelijks geopend
van 11.00-23.00 uur
Ook op zon- en
feestdagen geopend!
•

]

B

ZEESTRAAT 49 - ZANDVOORT - TEL. 02507-14567

Aankondiging van de nieuwe chef van „Azië"
Zeer geachte heer/mevrouw,
Sinds maart j.l. wordt het restaurant ,,Azie" beheerd door een nieuwe eigenaar. Dankzij uw ondersteuning
en waardering loopt de zaak voortreffelijk. Hiervoor wil ik u van harte bedanken.
Om onze taak nog beter uit te voeren, zijn wij van plan een serie Chinese specialiteiten op te nemen in ons
menu. Daarom deze aankondiging.
China is een land dat even groot is als Europa met een bevolking van meer dan een miljard. De Chinese
keuken kent gigantisch veel variaties. Wij hebben u in het verleden slechts een heel klein onderdeel van
onze keuken laten proeven. Dat was onder andere te wijten aan het ontbreken van grondstoffen. Door de
toenemende uitvoer van verschillend voedsel uit China is nu het jiiste moment aangebroken om ook een
breder scala van onze eetcultuur te introduceren.
Men kent in China vier beroemde keukens: De Peking-keuken, de Kanton-keuken, de Shanghai-keuken en
de Szchuan-keuken. ledere keuken heeft zijn eigen uitgesproken karakter.

ll
i
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de Peking-keuken UIT ONS MENU:
• Krokant gebakken peking-eend • • Peking-eend met gebakken champignons
de Kanton-keuken
Vogelnestje, aardappelnestje gevuld met
vlees, kipfilet, garnalen en Chinese groeten
De Shanghai-keuken
Tong chu hyu ping: gefileerde
tong met zoetzure saus

Ti Pan: sissend gevuld gerecht
met vlees, kipfilet of garnalen
of met tongfilet

Hou see hgau yuk: ossehaas met
Chinese champignons en groenten in
oestersaus

De Szchuan-keuken
Kong po kai ding: kipfilet met cashewnoten en groenten met speciale peper bereid

Ma po tau fu:
tahoe met ma-po saus

Ook voor kleine hopjes - lunch. Chinese Din-Son Tevens kunt u bij ons alle gerechten ook alhalen!
Chinese londu
1
1
De direktie:
.vc-f '',- ^ ni<n:wu ^rnc.2 'o V-ÏH'
Wij hopen u binnenkort in ons restaurant te mogen begroeten.
S.F. Hu
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ZANDVOORT/CELEBES Evenals vorig jaar op Madagascar is het Nederlands team ook
in de Camel Trophy 88 op een
derde plaats geëindigd. In het
tweede deel van de klassementsproeven een paar honderd kilometer noordelijk van
de finishplaats Ujung Pandang
op het Indonesische eiland Celebes, lukte het Leendert Ursem en Murk de Jong niet hun
in de eerste vier proeven opgebouwde tweede plaats te verbeteren ten koste van het leidende Turkije.

School D

In het schooljaar 1945/194G werd deze foto genomen op School D
(Hannie Schaft), van de klas van. meester Bruinsma. De inzender is
J.J. v.d. Kroon-Van Duyn. De leerlingen zijn (v.l.n.r.):
Edwin Paap, Fokkie Schaap, Jaan de Jong, Carla Emous, Eugen
Allebes, Jan Molenaar, Bob Gansner, Elias Bol, Hans Huier, Kees
Koper, Arie Koper, Miep van Duijn, Thea Wanders, Dinie Krijger,

Rob Souveplan, Karel Loos, Huib Laurier, W i m v.d. Meij, Annie
Groenestein, Pietje Koster, Koper, Harrie Visser, Cees van Duyn,
Annie Bol, Eugenie Brossois, Bep Keur, Jansje van Duin. Rita Lever,
Gientje de Jong.
"*
Verder: Gerrit Cense, Fransje Drommel, Hennie Hendriks, Marijn
Straten, Truus van Dalen, Sina Hoogendijk en Dida Weber.
ADVERTENTIE

Manuele therapie is meer dan 'kraken'
ZANDVOORT - Regelmatig
organiseert de Kruisvereniging
Zandvoort in samenwerking
met de Stichting Gezondheidscentrum Zandvoort voorlichtingsavonden over tal van (para) medische onderwerpen. In
de maand maart was het thema
'Manuele Therapie', waarschijnlijk interessant genoeg
om er nog even op terug te komen.
Gastspreker was de heer M.C. Koper, fysiotherapeut en manueeltherapeut. In ruim anderhalf uur slaagde hij erin de manuele therapie in
grote lijnen te beschrijven. In een
kort historisch overzicht werd het
ontstaan van verschillende opleidingen in Nederland duidelijk. De duur

van deze opleidingen varieert van
drie weken tot vier a vijfjaar. Koper
heeft de methode 'Eindhoven' gevolgd, met de langste opleidingsduur, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare internationale kennis en vaardigheden.
Continu controleren, bijstellen en
gebruik maken van hulpwetenschappen zijn de middelen om deze
methode zo volledig mogelijk te maken. Bij het uitgebreide onderzoek is
de therapeut met name op zoek naar
stoornissen in de functie van het bewegingsapparaat, die positief te beïnvloeden zijn via manuele therapie.
De behandeling is met name gericht op de gewrichten, maar blijkt
meer te zijn dan alleen het bekende
'kraken'. Verschillende behandelingstechnieken voor de spieren, pezen en kapsels rondom het gewricht

Klaverjastoernooi ten bate
van Wereld Natuur Fonds
ZANDVOORT - Ten behoeve
an het Wereld Natuur Fonds
wordt op zaterdag 16 april in
net Gemeenschapshuis een
laverjastoernooi gehouden.
pit begint om 20.00 uur.
Het toernooi is het resultaat van
en spontaan hulpaanbod van het
ieheerdersechtpaar van het Geneenschapshuis. Hanneke Jongsna, ambassadrice van het Wereld
Matuur Fonds, afdeling Zandvoort,
iad zich tot de beheerders van het
Gemeenschapshuis gewend, met de

vraag of zij daar een stand kon opstellen, met informatie over het
WNP. De beheerder en zijn vrouw,
Ab en Claudia van der Moolen reageerden hierop enthousiast. Zo enthousiast zelfs dat zij spontaan aanboden om voor het WNF een klaverjastoernooi te organiseren.
Deelname aan het toernooi kost
ƒ10,- per koppel en er zijn leuke prijzen te winnen. Zoals inmiddels wel
duidelijk is geworden, komt de opbrengst ten goede van het WNF.
Voor meer inlichtingen kan men bellen: tel. 14085 of 17070.

WEEKMEDIA geeft u meer.'
AANSTAANDE BRUIDSPAREN
De Felicitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te bieden.
Bovendien treft u m dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwelijksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
vóór uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

worden - indien nodig - ook gebruikt.
Bovendien blijkt beïnvloeding van
bepaalde zenuwen een essentiële
prikkel te geven tot herstel van de
klachten. De zenuwen van de wervelkolom- of ruggegraatgewrichten zijn
hierbij erg belangrijk. Het zogenaamde 'kraken' of manipuleren
lijkt hierop erg effectief te werken.

Parkeren
Vervolg van voorpagina

Daarbij werd een vergelijking getrokken met de gemeente Haarlem
met twaalfhonderd meters en automaten, waar één controleur per
honderd plaatsen beschikbaar is.
Dit team zit dus duidelijk ruimer in
het jasje dan het Zandvoort met elfhonderd betaalde parkeerplaatsen.

Kleurenfoto's
vanaf45 cent
Vandaag gebracht, overmorgen
klaar!
Pito Print Falodeoler

J. Lissenberg
Haltestraat 9

Topkwaliteit /ptcoprintNS
Kleurenfoto^ \fotoserMce,.^

Geld komt binnen
voor sponsor-rit

Joop Goedegebuure en Jaap Schilder hebben met hun deelname aan
de actie al een aantal Zandvoortse
instanties geraakt. In positieve zin
dan, want de 'po' op de balie van het
politiebureau, waar men zijn bijdrage kon storten, moet minstens al
ƒ635,- bevatten. Maar er kan uiteraard nog meer bij, hoe meer hoe liever. Beide renners wachten dan ook
in spanning af. De Politie Sport Vereniging, winkeliers Grote Krocht, De
Puur, Delicia, Co Koper (auto's) en
de Yanks van het Dorpsplein hebben
al van zich laten horen.
Zaterdag begint voor ue renners
een aantal inspannende dagen. Dan
is de start van de 1100 km lan^e
tocht.

Gevarieerd zangpr
in 't Oude Slot te He'
ZANDVOORT - Drie zangers, waaronder sopraan Martha Koper en bariton Jan Peter Versteege, beide uit Zandvoort, verzorgen vrijdag, 15
april, in het Heemsteeds cultureel centrum 't Oude Slot
een muzikale avond. 'Voor elk
wat wils', zo omschrijven zij
het veelzijdige programma. De
avond begint om 20.15 uur en
de toegang is gratis.

tede

Het prcHtftana bevat onder andere liederejMBde West Side Story
en Porgy ai^fcess. Maar ook de
klassiekers komen aan bod, zoals
Schubert, Gneg, Tsjaikovski, Britten. Daarnaast krijgt men aria's te
horen van Verdi, Donizetti en Puccmi.
Het optreden wordt uiteindelijk besloten met het bekende duet
uit 'De Parelvissers' van Verdi. De
Zandvoortse pianist Ton van der
Voort zorgt voor de instrumentale
begeleiding.

Graag ontvang ik tijdig voor mijn huwehjksdag bezoek van een
hostess van de Felicitatiedienst.

Plaats:

Naam bruidegom:
Postcode:
Telefoon:
Huwelijksdatum:

Plaats:
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Mensen van deze tijd denken
dat het woord solidariteit nu pas
opgang heeft gemaakt. Vroeger
ging men uit van de gedachte
„iedereen moet zorgen voor zich
zelf en God voor ons allen" We
durven zonder meer te zeggen
dat solidariteit een verworvenheid is van deze twintigste eeuw
en dat we daarom ver staan boven de mensen van vroeger.
Dit is volkomen onjuist Óók
vroeger was men solidair, maar
men liep er niet mee te koop
Men hielp de ander als dat nodig
was, hing het niet aan de grote
klok en hengelde niet naar bedankjes.

Een arm dorp heeft hulp
nodig

De geschiedenis van Zandvoort bevat heel veel staaltjes
van deze stille solidariteit. Ik wil
in dit verhaal zulk een daad van
solidariteit vertellen, die ik tegengekomen ben in de archieven
van het kapittel van Haarlem,
waarvan de stukken zowel van
de oud-katholieken als van de
rooms-katholieken
te zamen
zijn gebracht in het rijksarchief,
Kleine Houtweg.
In het begin van de zeventiende eeuw was er in Zandvoort
nog een /linke kern katholieken
bewaard gebleven Van de 547
inwoners, aldus een informatie
uit0 1645, waren er 171, ofwel een
30 'o van de bevolking, katholiek
gebleven Omdat de katholieken
alles wat opgespaard was voor
de armen over hadden moeten
geven aan de gereformeerde
kerk, hadden ze niets om uit te
delen aan hun ?nensen m de wintemiaanden. Van het beetje dat
iedereen van slechte tijden had
bewaard, werden geloofsgenoten geholpen, maar die bronnen
droogden spoedig op en het was
grote armoe geworden.

Actie van de pastoor
Nu was er in 1645 een kapelaan uit Haarlem, een zekere
Hem, als pastoor naar Zandvoort gestuurd. Toen hij na een
paar maanden een verslag over
zijn werkzaamheden aanbood

• Ton van der Voort (piano), Rob Moeke (tenor), Martha Koper (sopraan) en
Jan Peter Versteege (bariton) verzorgen vrijdag een mu^ika^jyond in 't Oude
Slot.

Solidariteit
door Bert us Voets
aaji het kapittel, hield hij een
lang verhaal over de grote armoede onder de katholieke bevolking ,,U moet maar geen al te
grote venüachtingen hebben
over de godsdienstzin van de
Zandvoortse katholieken" zo
vertelde hij. „Ze hebben wel wat
anders te doen dan te bidden. Ze
moeten eerst zorgen in leven te
blijven "
Hoewel het kapittel over bezittingen beschikte, kon het moeilijk een besluit nemen om te helpen „We scheppen een precedent," zo merkte de Amsterdamse pastoor Marius op. Doen we
het voor Zandvoort, dan moeten
we het voor andere plaatsen ook
doen en dan denk ik dat er wel
héél wat staties geld komen vragen en dit is mei mogelijk." Men
gaf Marius wel gelijk, maar daarmee was Zandvoort niet geholpen

Ei- komt hulp
Toen de pastoor van Haarlemmerliede, Vosbergen, daarover
gehoord had, schaamde hij zich
diep. Hij was pastoor geworden
van een plaatsje dat helemaal
katholiek was gebleven Van de
kant van de gereformeerden had
men deze gemeente rustig lalen
voortbestaan Er werden geen
boeten opgelegd, wanneer men
godsdienstoefeningen ging houden, er waren fondsen gebleven
om armen te helpen en bovendien profiteerden de boeren van
de hoge opbrengsten van hun
producten
„Wij moeten ons schamen,"
zo verkondigde de pastoor van
de kansel, „dat wij het hier zo
goed hebben, terunjl twee uur
hier vandaan een gemeente van
trouwe katholieken verkommert Het is onze plicht deze
mensen te helpen en nu weet ik
wel wat u gaat zeggen de pastoor kan wel wat missen Hij
heeft het heel goed bij ons Maar

donder in de raad en ik geloof dat ze
beter af zijn. als ze een aantal dmgen aan het bedrijfsleven overlaten.
Vervolg van pagina l
Ik denk dat de gemeente sommige
dingen per definitie duurder doet
Juist door het toerisme dan een vrijwillige organisatie" Een
dus kan elke ondernemer volgens tijdelijke, parttime kracht inhuren
Van der Laan een redelijk inkomen om de organisatie van evenementen
verwerven. "Nou zie je in de praktijk te stuien, acht Van der Laan alleen
dat er lieden zijn, die alles prachtig zinvol bij een duidelijke taakomvinden, zolang een ander het maar schnjvmg "Eerst moeten wij zelf
doet. Dat noem ik nou klaplopers". weten wat wij willen".
Het Samenwerkingsverband wil
Wat betreft de bufferpot, hangt
ook veel van de gemeente af. "Deze is komen tot een veiemging, waarbij
verzocht met een aanzienlijk bedrag behalve de plaatselijke ondernemers
deel te nemen. Zij krijgt daarvoor ook VVV, het sport- en culturele leterug, want dit geld wordt nu ook ven plus de gemeente vertegenwooruitgegeven", zo meent Van dei- digd zijn. "De gemeente moet er op
Laan, waarbij hij het plaatsen van bestuurlijk niveau inzitten, want
dranghekken, toezicht en schoon- een ambtenaar kan niets toezeggen
maken als voorbeelden noemt. "Het en moet alles terugkoppelen.
doorberekenen veroorzaakt steeds Wij wachten echter tot de nieuwe
meer problemen. Het geeft een nieu- burgemeester er is, én een nieuwe
we vorm van gedonder in Zandvoort gemeentesecretaris, zodat de geen ik geloof dat deze badplaats dat. meente weer een duidelijke leiding
niet moet hebben. Er is hier toch heeft en slagvaardig is. om dan in
altijd al e"ti redelijke mate van ge- harmonie samen te opereren". Op

Ondernemers

Bon voor onze lezers
Naam bruid:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Overtuigend consolideerden de
vorig jaar in de Camel Trophy debuterende Turken hun eerste plaats in
het tussenklassement en legden
daarmee beslag op de felbegeerde
hoofdprijs. Het Nederlands team het
zich in een alles-of-niets poging zelfs
nog passeren door de Belgen die hun
Land Rover 110 turbo diesel met een
indrukwekkende eindsprint op de
tweede plaats parkeerden.
De twee dagen vóór de finish op 6
april in Ujung Pandang brachten
duidelijkheid over de afloop van de
Camel Trophy 88, die dertien dagen
eerder in de noordelijke plaats Manado van start was gegaan. De twaalf
deelnemende landen dienden toen
de resterende vier van de in totaal
acht klassementsproeven af te leggen. Na de eerste dag viel in feite de
beslissing, want de Turken bleken
opnieuw in een superieure vorm te
steken. Met een tweede plaats in de
vijfde en een eerste in de zesde proef
werden zij onbereikbaar voor de
concurrentie.
Direct na het startschot in Manado voltrok zich de eerste helft van de
klassementsproeven. Daarin ontpopten de Turken zich onmiddellijk
als favoriet, met Nederland op een
toen nog perspectiefrijke tweede
plaats. In de daarop volgende dagen
trok het konvooi van noord- naar
zuid-Celebes over een afstand van
meer dan tweeduizend kilometer.
Zeker de eerste fase van deze avon- De zware moessonregens hadden hun sporen duidelijk achtergelaten.
turentocht betekende een uitputNaarmate het konvooi naar het den, was echter niet aan een opknaptingsslag voor mens en machine.
De zware moessonregens die het zuiden aizakte, kreeg men de onge- beurt onderworpen en voldeed dereiland de maanden daarvoor hadden wilde hulp van de Indonesische au- halve uitstekend aan de gestelde ei
geteisterd, dwongen de teams ertoe toriteiten. Die hadden opdracht ge- sen. Ook het weer - het regende vrijveelvuldig gebruik te maken van geven een deel van het traject waar- wel aan één stuk door - voegde er
hun lier om de auto's uit de alom langs de Camel Trophy zou voeren, een aantal extra off road ingredien
aanwezige modderbrij te trekken. op te knappen. De bewust in de route ten aan toe, waardoor de deelnemen
Vaak tot diep in de nacht moest wor- opgenomen modderputten, maar de landenteams aan het slot van dit
den doorgesleuteld om technische liefst 27 in getal, taleken met grind te imponerende avontuur hun hart nog
mankementen aan de geteisterde zijn opgevuld, zoadat de Land Ro- eens extra konden ophalen.
Tijdens het afsluitende banket
auto te verhelpen. Eén van de Turk- vers betrekkelijk eenvoudig deze
se deelnemers werd op een ochtend van te voren als zwaar bestempelde werd bekend dat de deelnemende'
zelfs slapend onder z'n Land Rover kilometers onder zich weg lieten glij- teams de Team Spirit Award hadden
toegekend aan de Engelsen als de
aangetroffen, overmand door de den.
Het gebied waar de laatste vier meest sportieve deelnemers tijdens
slaap na een nachtelijke reparatiekklassementsproeven werden gehou- het evenement.
lus.

Kom & Profiteer ervan!

ZANDVOORT - De nationale
politiewielertoertocht, waar de
Zandvoortse brigadiers Jaap
Schilder en Joop Goedegebuure aan deelnemen, heeft al
een aardige bijdrage van de
'Pakkans'
Een probleem is, dat niet aan de Zandvoortse ondernemers opingangen wordt aangegeven wan- geleverd. De tocht begint aanneer de parkeerplaats vol is. Een staande zaterdag, maar nu al is
meetsysteem hiervoor zou te veel er meer dan zeshonderd gulgaan kosten. Over de uitvoering van den in kas, ten behoeve van de
een en ander bestaan echter nogal gehandicaptensport.

wat verschillen van mening tussen
Gemeentepolitie, Publieke Werken
en College van Burgemeester en
Wethouders. Zo is bijvoorbeeld het
door de eerste twee aanvankelijk
aangedragen advies, om automatische slagbomen te plaatsen, door
het college ter zijde geschoven. Deze
bomen zouden bijvoorkeur geplaatst moeten worden bij de uitgangen, om de vlotte toegang tot het
terrein niet te belemmeren en de
afvoer geleidelijk te laten verlopen.
Dit in verband met de verkeersstroom op de boulevard. Deze oplossmg zou echter te veel problemen
geven, zoals bijvoorbeeld in Scheveningen, waar de bomen regelmatig
mankementen vertonen.

Nederlanders derde
bij Camel Trophy 88

dat is de gemakkelijke u-eg Wij
moeten met deze arme mensen
meevoelen en uit ons zelf wat
geven, zodat de pastoor werkelijk een vader kan zijn "
Dat korte preekje had een goede uitwerking De tweehonderd
kerkgangers van Haarlemmerliede brachten 38 florijnen en 2
stuivers bij elkaar En omdat de
pastoor deze hejdegift via het kapittel wilde laten lopen, werd het
geld daar gestort en m de boeken
verantwoord
Een andere pastoor, van Wienngen, een zekere Buytendijck,
die ook zo gunstig zat, nam het
initiatief over en bracht met zijn
gelovigen 42 florijnen en 8 stuivers bijeen Er kwamen nog verschillende anderen, wier namen
niet m de boeken voorkomen Er
staat alléén opgetekend, dat alnque (anderen) dit nog met 124
florijnen en 12 stuivers aanvulden

Hel kapittel in actie
De kapelaan van Zandvoort
was diep onder de mdruk van
deze solidariteit Omdat zijn collega's uitdrukkelijk
vroegen,
geen bedankjes te sturen - er
staat immers m de schrift dat de
linkerhand met mag weten wat
de rechter doet ~ leest men er
verder niets van
Alleen het kapittel vond het
standpunt dat zij bij aanvang
van deze geschiedenis hadden
ingenomen, met helemaal juist
Vooral dit bestuurscollege moest
solidariteit tonen met de noodlijdendc gemeenten In de vergadenna van 3 september werd ajgcsproken dat Zandvoort „zolang het nodig was op een be
drag van zestig florijnen kon rekenen en als er iets extra 's moest f
gebeuren, dan kon men bij dat \
colleaa gaan aankloppen "
|
Zo heeft de solidariteit in de f
17e eeuw de katholieke gemeentu er door geholpen en zi> zijn er
meer moeilijkheden, waarin
Zandroort door anderen in solidanteit >s aered
Archief Kapittel Haarlem, in
Bruikleen Rijksarchief Haarlem
dat moment pas zal OVZ ook op
nieuw pnonteiten stellen ten aan
zien van hot Terp-rapport "Zolanu
de gemeente niet slagvaardig is.
heett het voor ons ook geen zin om tedrammen Maar volgens loco-biu
gemcester Aukema wordt ambtelijk
al het een en ander voorbereid, zoals
bijvoorbeeld de henniichting vnn
de Haltestraat en de Kelkstraat"
Volgens Van der Laan zal er m
een nieuwe structuur voor Zandvoort ook rekening moeten worden
gehouden niet de burgers "Ik be
grijp dat er nu een aantal dingen
niet goed zijn en daar moet dus ver
andenng m komen Maai aan de
andere kant is hot wel van algemeen
belang, dat er een goede onderne
mingssfecr in Zandvoort is" De ondernemers zijn ook verzocht een
kandidaat aan te wijzen als vertegenwoordiging m het bestuur van
de Regionale VVV Gedacht wordt
onder andere aan de heer Biomet
De plaatselijke horeca wordt verte
senwdordigd door Fied Paap
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Ik vont! wat Ik zocht op 6e Grote Krocht
^tomerij

Aica

Voor al uw
Bloemen en
Planten is

B.V.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER

Groente en fruit
Grote Krocht 25

LENTEKRIEBELS

\ERICA

Grote Krocht 24

24 UUR SERVICE
UW BLOEMIST

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

BEACH AND
BODYSHOP

KROCHT
Grote Krocht 17, Zandvoort

ZUID-KENNEMERLAND
NATUURLIJK
Vijfduizend jaar mens en natuur
tussen duinen en polders
f
Jos Kluiters/Frits van Daalen

!OIS OF

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

'/2 uur nat gym, Va uur droog
gym. Ma. 9-10 uur, di. 20-21
uur, do. 10-11 uur. ZWEMBAD
DE DUINPAN. TEL. 12170.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zanovoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Weesper. Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5.00 adm. kosten.
o BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

ONDERNEMERSBOKAAL 7987

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412
Begijne boetiek
HERMAN HARMS

De voorjaarskollektie van \ Mare O'Polo
is binnen!
O n l y iLiturc's imtc-n.ils

Grote Krocht 20 B, 2042 LW
Zandvoort. Te!.: 02507-15697

Makelaar o.g.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

BEKROOND MET DE

hebben
al de
in ons nooj
En de
nieuwe
kolkktie
kleding en
lingerie in
de winkel

H. W. COSTERBV

ICRO

AART VEER
DE EERSTE DE BESTE

Ervaren
gedipl.
SPORTMASSEUR geeft prima sporten ontspanningsmassages a
ƒ40 Evt ook aan huis. Bel
overdag: 023-271874
* Goed tehuis gezocht voor
een lieve 5-jange kater en een
poes. Voor meer inlichtingen:
tel 075-314443, na 17.30 uur.
* Hans en Bep bedankt voor
het gezellige feestje en de
heerlijke hapjes (vooral de hanng)
* Hartelijk
gefeliciteerd
S E.W , maar met elkander
toch tevree, ga zo puzzelend
door met z'n twee. W. en C
Heer, 59 jr, 1 86 l., 88 kg, afgek ambtenaar, goede gezondheid, rijkspensioen zoekt
vaste relatie ( geen LAT) met
charm dame. Br m. foto
s.v.p. worden beantw o nr
798-75862 bur. v d blad.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl : tel 02907-5235
* Hemelvaartsdag, 12 mei,
het 8e Louis Bloktournooi m
het Gemeenschapshuis Voor
info tel 17272/15721/14884.'
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fielsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B.V., Grote Krocht 18. Tel. 12600
Tevens inkoop en verhuur.
* Jaan en Jaap Schuiten, 50
jaar te samen, dus goud. Hartelijk gefeliciteerd. Bat en
Tanni
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 02507-12164.
KAMER TE HUUR
v rustig pers , 25-35 jr, m
2-kamflat. ƒ475 Tel 12510
KOK BIEDT ZICH AAN.
R Mensink, Dorpsplein 2,
Zandvoort
* Kwestie van doorzetten
opi en oma, 50 jaar getrouwd,
hartelijk gefeliciteerd. Hedi,
Bob

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

V^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

Van der Vooren's weekaanbiedingen o.s. vrijdag en zaterdag.

Gefe roomfompouces *
van 1,50 voor l/
Zachte witte en bruine bolletjes,
puntjes/ kadetjes etc.n
1 _
3voor
e
n
'/
Smullen moor...
Wi/f u iefs bestellen dan leunt ü 15895 even bellen,

Silhouettes

Dream Line
06320.322.30

Pour foi

06320-320-05

* Te koop bijna gloednieuwe
Etna gasstel (4-pits), kleur
bruin Prijs n.o t k Tel 16461.
* Te koop damesfiets, Superia, i z g.st. Tel 18690
* Te koop Gazelle kmderfiets, i z g s t , ƒ 150 Tel 023287716
TE KOOP GEVR GARAGE
bij De Schelp
Tel. 02507-15212

Ellen Cats

gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

Vrouw, won te A'dam, zoekt
* Lieve Jaan en Jaap, gev d. per. 1 mei tot 1 sept. '88
woon doorgaan, elke dag is
aantr. woonruimte in Z'voort,
er een, oma Gansner, An en
event. wonmgruil v.d per. ReHans
act . br. o nr. 798-75861 bur
* Gevr
allerlei
soorten * De excursie naar Zeeland
Lijsten op maat
v.d blad of tel.nr. 020-176772.
spaarzegels, A v d Mey, is volgeboekt, maar vlg
bij
* Wilt u schrijven voor geweTrompstr 15-4 Zandvoort
maand gaat de ver Vrouwen
tensgevangenen, dat kan
Foto Boomgaard
BIJ welke lieve dame kan ik van Nu weer een dagje uit
thuis1 Voor informatie: AmGrote Krocht 26 GARAGE TE HUUR GEVR IN nesty International, tel.. 12572
(dame uit A'dam) tijdelijk, Word ook lid Tel 14462
CENTRUM. Br. o. nr 798- of 19649.
event perm woonr krijgen in
Foto Boomgaard
75863 bur v.d blad.
ruil v gezelschap en'of aanWONINGRUIL Aangeb. gr. 5ook voor
spraak Graag in Centrum Br
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film * Geen brons, zilver maar
kam.hoekhuis + 2 gr. zolder,
portretfoto's,
o nr 798-75864 bur v d blad
va ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25 goud, 50 jaar is niet veel als je kam., cv., tuin met schuur
pasfoto's,
per week Corn Slegersstr van elkander houdt. Johan en
COUPEUSE/
etc, I. huisk., 8.65 m, huur
receptiefoto's,
2b, tel 02507-12070
MODEONTWERPSTER
Skylla
ƒ620. Gevr. in Z'voort mm.
groepsfoto's aan huis.
heeft tijd om de leukste mo* Marijke en Martin wensen
3-kam won , geen Nw-Noord.
Grote Krocht 26
dellen naar maat en eigen
opi en omi 14 april een hele Vrouw, 29 jaar, zoekt per 1 Tel. 023-330085, voor 12 uur.
Tel. 13529
juni
een
2-kam
woning
m.
ontwerp voor u te maken, ook
fijne dag toe, op naar de 51
douche/toilet in Z'voort e.o., T k a OPEL KADETT CITY,
GARAGE TE HUUR
veranderwerk Voor alle leef* Te koop gevraagd grote huur ±ƒ500 mol. Tel 030- bj '78, rijdt als een trein Wie
Burg v Fenemaplem
tijdsgroepen en maten
haan Tel 16413
biedf Inl tel 15100
887911. toestel 226
Tel 14534
Tel 02507-17370

Tel. 13529

M

* Te koop gevraagd Duplo * T.k. klassiek leren 2-zits
en buggy van merk Bébé bank + fauteuil, t.e.a.b. Tel.
12880.
Comfort. Tel. 02507-12695.
* Op di.ocht. is nog plaats
bij de Literatuurclub, romans * Te koop gouden tientje, * T.k. meisjesfiets, 6-8 jaar,
en gedichten van Couperus, hangend haar, 1897, met gou- ƒ 60. Brugstraat 16, tel. 15592.
Vonne v.d. Meer, Van Dis,den sierrand, ƒ250. Tel. T.k. WANDMEUBEL, 2-delig,
19348.
Hotz, Mullisch. Bel: 13873.
balibruin, totaalafm.: l. 1.47,
* Op Koninginnedag staat Te koop: GROTE BIERTAP- br. 0.54, h. 200 cm, ƒ 150.
ƒ 750. Tel. Tel. 02975-65400.
de Zandvoortse Schaakclub INSTALLATIE
op de markt bij de Pnnsesse- 02507-18893, na 20 uur.
* T.k. wandmeubel, teak,
weg
* Te koop koeiehuid en biel- ƒ 195; ronde uitschuifbare tafel ƒ75. Tel. 02507-14104.
* Opi, omi stel van „goud" zen tafeltje. Tel. 18340.
die ik in het liefste plekje van •* Te koop koelkast, tafelmo- * T k. zeer platte Sony walkmijn hart houdt. Hedwig (Pie). del, ƒ80. Tel 16548.
man WM-101 met auto-rever* Rode Kruis fancy fair op 14 Te koop LANDROVER 109, se, dolby, i.z.g s t , nw.pr.
mei a.s., 10-16 uur, veel spel- benz., grijs kenteken, 4 nwe ƒ398, gaat weg voor ƒ150.
letjes, rad v avontuur, verlo- banden (spec. v zand), mo- Tel. 02507-16848
ting v. 2 Zandvoortse pop- tor en aandr 100%, goed uit. * T.k a. 4-deurs linnenkast,
pen. Nic. Beetslaan 14.
Pr. ƒ2500 Tel. 02510-21098 wit, stijl Louvre; eiken deken* Te koop Renault 4 voor on- kist ƒ75. Tel. 15913
T.k.a. Engelse KINDERWAderdelen. Tel. 02507-17244
MAATKLEDING EN
GEN, merk Silver Cross, als
* Te koop solide werkbankVERANDERWERK
blad, 2x080 m, ƒ35. Tel.nieuw, ƒ 250; TUINSTEL, vr.pr.
Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2.
ƒ 150. Tel. 18527.
02507-13783.
Geopend: dinsdag t/m zater+
Te
koop
Tefal
espresso,
dag van 10.00-14.00.
2/4-kopjes, ƒ35. Tel 12141.
SUCCES is geen toeval,
Te koop VOUWWAGEN, Lasucces is te leren.
bohéme Max, compl. met
Info- 020-996584.
keuken, binnen + gasfles,
Sunta en Dennis Veerkamp stoeltjes + tafel, tot. opp. 20
BEDANKEN Micky's Snacks
mtr Tel. 02503-12383.
en alle andere sponsors.
Te koop WANDSTELLING, 3* Te koop 2 koelkasten, ta- delig, met 2 kastjes en bufelmodel, ƒ 100, ƒ 150 Tel. reau, ƒ 100; BUREAU, staal,
16548
ƒ50. Tel 02975-65400.
3 supershots p.d. 50 et pm
Te koop 2-pers. POL. ZEIL- * T.k. 2x Itho elektr. afzuigBOOT (Delta Jol) + toebehoventilatoren v toilet/badkaren. Inl. tel 14107.
mer, ƒ 30 per stuk. Tel 19348. * T k.a. prima demonteerba•*• Te koop 2-zits bankje, grijs T.k FLEISCHMANN locomo- re strandkar voor Catamaran
manouj 100; 3-zits zwart ma- tief no. 65014, met wagons, ƒ 75; pocketcamera ƒ 40. Tel.
15199, na 18 uur.
nou ƒ 200 Beide 1 '/2 jaar oud. ƒ250 Tel 02975-65400
Tel. 18908.
'/2 uur nat gym, Vz uur droog
T.k FORD TAUNUS 1.6 AUTe koop 3 ROLHORREN voor TOMAAT BRAVO, als nw, mei gym. Ma. 9-10 uur, dl. 20-21
uur, do. 10-11 uur. ZWEMBAD
caravan, 2x 140 br., 0.55 hoog
'81, weinig gereden, ƒ4750. DE DUINPAN. TEL. 12170.
en 1x 0.80 br., 055 hoog, Tel. 18893, na 20 uur
ƒ 125 Tel. 02975-65400
Voor al uw behang- en wit* T k. kinderwagen, hoog
Te koop 500 nieuwe STRIP- Engels model, ƒ 100; Etna werk. Tel. 02507-18980.
BOEKEN ƒ700 Tel. 02507gasfornuis ƒ 150; Moulinex Voor al uw tuin-, straat- en
18893, na 20 uur.
hekwerk, levering v. alle maelektr. grill ƒ25. Tel. 023tenalen. Vraag vrijblijvend
* Te koop Ahorn hout buffet 287716
prijsopgave. Tel. 023-274340.
ƒ65;kl model linnenkast ƒ 65;
manou bankstel ƒ 225 Tel.
Voor trouwfoto's
14271.
Te koop BIER- +
FRISDRANKCOMPRESSOR
(nooit meer koolzuur nodig)
Tel. 02507-18893, na 20 uur.

Nu elke dag vanaf 10.00 uur geopend.

Grote Krocht 22 - Zandvoort

r
5 REGELS^ *t GRATIS

_/MlCRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Voorbeeld:
T e
*
3 8

r i

koo p b r u ids la po n
mt
mod
s a 1 0 n t a f e 1 ; 1 euk e
T e 1 0 2 0 - 111 .
e t e n s t 0 e 1
(

J

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 13529
Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ 5// 7,50 p.d.
5 films ƒ25 p.week
Verhuur movie-boxen.

30
'/2 uur nat gym, '/2 uur droog
gym Ma 9-10 uur, di. 20-21
uur, do. 10-11 uur ZWEMBAD
DE DUINPAN. TEL 12170.
• Reflectanten op advertenties onder nummer geheven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

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

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Scheepmaker geeft in 'Open Hof kleur aan dichtersnacht

'Je moet niet al te defti
wordt als dichter of coET VROUW en twee hij op het omstreden vertrek van waarop Nico Scheepmaker het gevraagd
lumnist
Lacht.
weet inmiddels
woord
voerde.
Johan
Cruijff
over
wie
hij
een
boek
dochters bewoont hij een schreef. Wat er nu bij Ajax gebeurt Dat hij zich journalist noemt wil niet beter, dat ik„Ik
vaker wordt benaprachtig houten huis in irriteert en raakt hem duidelijk. Het niet zeggen, dat hij zich geen dichter derd en ook bekender ben als columhet waterrijke Broek en Wa- verbaast hem niet, dat door al het voelt. Dichten doet hij het liefst inst, dan als dichter " Kijkt nu heel
terland. In zijn rustgevende gedoe rond 'zijn' voetbalclub de pu- Maar zoals hij zijn schrijvend leven ontdeugend. „Als ik ergens columns
werkkamer met veel kunst blieke belangstelling is afgenomen. nu heeft ingedeeld schrijft hij 'auto- voorlees doe ik er altijd gedichten
matisch' minder gedichten. Dat hij bij."
aan de muur, produceert hij
Hij is het niet eens met de veelge
de
tijd mist om zich meer vrij te
Linda
van
Dijck
per maand 33 vaste columns
maken voor de poëzie accepteert hij hoorde kritiek, dat dichtbundels in
aan de GPD (Gemeenschappe- Zolang hij beroepsmatig schrijft zonder morren. Het gemis maakt hij Nederland niet verkocht worden
lijke Pers Dienst), Panorama, noemt hij zich journalist. „Ik ben goed door veel gedichten in zijn co- „Nederlandse dichters hebben geen
Schipholland en Bzzulletin. het bekendst als columnist en daar lumns te verwerken. Over waarde- reden om te klagen. Engelstalige
Met zijn Trijfel-columns be- verdien ik ook de kost mee." Hij ring voor zijn bescheiden proza-oeu- bundels hebben dezelfde oplage."
heeft het gevoel, dat de mensen over vre heeft hij geen klagen. Voor zijn Dat er tijdens de populaire jaarlijkreikt hij iedere dag ruim 900 twee
honderd jaar nieuwsgierig zijn bundel De kip van Egypte kreeg hij sc dichtersnachten door de duizenduizend lezers. Hij is er bijzon- hoe er
nu in Nederland wordt ge- in 1958 de Anne Frankprijs. Een on- den bezoekers weinig of geen bunder trots op, dat hij nu al 27 leefd. Met zijn Trij/els hoopt hij late- derscheiding, waar hij zelf nog het dels worden gekocht verbaast hem
jaar dagelijks, zonder een dag re generaties een aardig beeld van meest verbaasd over was „Ik had met zo Vertelt smakelijk over het
te verzuimen, zijn columns deze tijd te geven. Al heel jong had altijd gedacht, dat ik wel leuk ge- 'leuke idee' om dichtbundels tijdens
over sport, televisie, literatuur nij de behoefte de gewone dingen dichtjes maakte Ineens bleek, dat het laatste boekenbal in de Utrechtde dag vast te leggen. Na zijn anderen mijn dichterschap crken- se Vredenburg aan kettingen op te
en nog veel meer aan de GPD van
studie ging hij als free lancer in de den."
hangen. „Ik vind zoiets erg aardig,
heeft doorgeseind.
journalistiek. De vrijheid, die hij als
De onverwachte erkenning deed maar de mensen reageeiden er niet

M

vrij journalist heeft, bevalt hem nog hem vanzelfsprekend heel goed.
steeds zo goed, dat hij zo altijd hoopt Toch had het niet direct de uitwerte blijven werken.
king, die zijn bewonderaars ervan
Lachend: „Ik heb nog nooit achter verwachtten. Van 1959 tot 1971
een bureau bij een krant gezeten. schreef hij geen gedichten meer.
Mijn bijdragen heb ik altijd thuis Toen sloeg de inspiratie weer toe en
geschreven." Dat hij het hem nu al verraste hij weer regelmatig met
27 jaar is gelukt op tijd zijn dagelijk- mooie rijmen. In de jaarlijkse boese column op tijd door te seinen kenweek en ook daarbuiten is hij
schrijft hij toe aan de discipline, die een veelgevraagd auteur, die overal
hij heeft. Op de dag van dit inter- in het land optreedt. Zijn vrouw
view heeft hij zijn dagelijkse column vindt, dat het aantal optredens dit
alweer klaar. De begrafenis van ac- jaar 'te veel' is. Bladerend in zijn
trice Teddy Schaank heeft hij als overvolle agenda zegt hij een beetje
onderwerp genomen. Terwijl hij dit schuldig. „Zij heeft gelijk. Het is wel
vertelt belt de actrice Linda van veel."
Dijck. Zij wil nog even napraten
Het is typerend voor hem, dat het
over de begrafenis van haar moeder, lem met zoveel uitmaakt of hij nu

door Wil Merkies

Met zijn column voor Vrij Nederland is hij vorig jaar na 25 jaar trouwe dienst gestopt. Na de ingrijpende
veranderingen bij het weekblad
e Nico Scheepmaker: 'Dichten is geen vak om te leren. Er is ook geen werd geen prijs meer gesteld op zijn
wekelijkse bijdrage. Hij is er niet
opleiding voor'.
verbitterd over. „Ik kan me wel
voorstellen, dat de redactie na 25
jaar iets anders wilde," zegt hij
nuchter. Minder nuchter reageert

ken en ook ontroeren Die rijmen
zitten echt heel goed m elkaar Hij
bereikt een heel ander publiek dan
de meeste dichters en dat vind ik
heel goed Wat hij doet met zijn njmen is niet zo gemakkelijk als vaak
wordt gedacht. Toons collega's Seth
Gaaikema, Herman van Veen, Paul
van Vliet proberen het allemaal,
maar niemand haalt zi]n niveau "
Weinig begrip heeft hl] voor de
Nederlandse leraar, die hij tijdens
een van zijn spreekbeurten op een
school ontmoette. „Die man had nog
nooit een gedicht gemaakt. Zoiets
vind ik onvoorstelbaar voor een
neerlandicus, die toch altijd met de
taal bezig is. Ik bedoel met een gcpubhceerd gedicht, maar een vers, dat
je voor jezelf schrijft."
Zelf beleeft hij iedere week veel
plezier aan de cursus poëzie, die
plaatsgenoot en publicist Aart van
Zoest op de Academie Waterland
op. Ik heb m Utrecht niemand m geeft. Dezelfde Academie, waar zijn
een bundel zien kijken."
vrouw Anne kooklessen aan mannen geeft. Nico Scheepmaker vertelt trots, dat haar lessen zo'n succes
Verguisd
zijn, dat er nu een kookboek van is
Zoiets is voor hem geen reden om gemaakt
te denken, dat er geen belangstelling is voor gedichten. „Poëzie lezen
doe je thuis en met m een drukke
openbare ruimte. Het opvallend
commerciële succes van de door veel
intellectuelen verguisde dichters
Nel Benschop en cabaretier Toon
Hermans veroordeelt hij met. „Toon
Hermans heeft veel rommel gemaakt. Daarnaast zijn er zeker 20 of
dertig gedichten van hem, die met al
hun eenvoud veel mensen aanspre-

Wij hebben plaats voor

Alles >n eIkaarvalt

2 FULL-TIME
VERKOOPSTERS
op onze BROOD- EN
VLEESWARENAFDELING.
Tevens plaats voor een

FULL-TIME
KASSIÈRE
Ervaring is niet vereist,
enthousiasme wel.

score in uw voordeel uit.
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Werktijden maandag t/m vrijdag.

HEMA ZANDVOORT
Raadhuisplein 1
Tel. 02507-14225, vragen naar dhr. V. T.
Hof.

i

i

•

I

'l...

!!3c Tin
n TIC T I P »lp c l
l Ui U l 3 l !l\ l ir -3!
:

i

•

1.

•

•

_

.

\

l

1
l

Voor
advertentiemogelijkheden

' T - ' ' ' ; • " • • • . ' • ' • "!

BEL:

i - r i •••••• •

... i

'

i

' .. .

'.;

ISPlORTllEIVEl UIIElLPlLRlTEi
•

in uw

'ï

mot
.

Leeftijd v.a. 16 jaar.

Informatie over

._...!

:

t

-i

1

••!

•"•}•

' . . ' : • .

ï/:«iï"S<J .. ••.-!•. • - ' -••

. •"•":•• n
'•

- . . . \

l
'D ji U
i I-QIÖ-ÜJ
civ^fSbiintovMe
^©-yfi?
t*|M
O'Ü-C t*:C[;= Kiu UlC 13 i ••&•• l.;;fi;;fe$*
'

'

'

'

'

'

•

' '

' ''

Gevraagd

FLINKE
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VAN MAAS

HULP
3 a 4 ochtenden
p.w.
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Lunchroom
Berkhout

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

Kerkstraat 17
Tel. 13273

i'••=n
LU

(C. Koper)
02507-1 82 25

TE KOOP
Complete
filmset
400,-,
Kodak direkt
camera
75,-,
calculator
Metrol
(30x30)
150,-,
oud
bootstuurwiel 200,-,
compl.
stereoset
350,-,
Starwars ruimteschip
met veel
poppen
100,-,
Rollertoast
60 cm
200,-,

„'t PANNEKOEKENHUISJE"
50 soorten
diverse nieuwe soorten
o.a. „Fruits de Mer" pannekoek met
mosselen, inktvis enz.
Geserveerd met cocktailsaus
Zeestraat 38
Tel. 17616
Geopend v.a. 12.00 uur, maandag en dinsdag
gesloten.

poolbiljart
(kinder)
eiken
eettafel

16 april
GROOT
KLAVERJASTOERNOOI

ƒ 10,- per koppel

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

De Spar
Weekmedia
Sig. mag.
Lissenberg

Fa. Veldwijk
AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Een kleine optelsom laat xicn dat wanneer u nu een
Peugeot 309 Score aanschaft, u kunt rekenen op een pakket
aantrekkelijke extra's. Een pakket bovendien waar u weinig
extra voor hoeft te betalen.
Dat betekent dat u voor 22.800,- in een auto stapt
die in Icitc l.200,- duurder zou moeten zijn. Bovendien: u
stapt in een Peugeot 309. En dat heelt zo z'n voordelen.
Bekijk om te beginnen eens het interieur achterin en
ontdek dat uw passagiers alle ruimte*hebbcn om comfortabel
te zitten. Net zo op uw gemak zit u trouwens voorin en zeker
wanneer u een lange rit maakt. Per slot gaat het hier om een
Peugeot, 'n merk dat op het gebied van comlort 'n naam heeft.

Andere \ oordelen zijn z'n grote betrouwbaarheid en
z'n lage onderhoudskosten. Slechts om de 20.000 kilometer
heeft hij 'n grote beurt nodig.
Even prettig voor uw portemonnee is z'n \erbruik.
De l.3 liter schone motor (met 5-\crsnellingsbak!)
verbruikt l op 20 bij 90 km/u constant*.
Tot slot: de 309 Score is verkrijgbaar in wit en (tegen meerprijs)
in de metallic kleuren grijs ol anthraciet. Alles bij elkaar \alt
de score dus ruim in uw voordcel uit.
M C I Hl l I I ) ?09 SCORl 5 Hl LiKS \ \ 2 2 M H I . 5 Dl U K S \ \ 2 i 7 2 S
I ' R I J / I N INC1 B l \ \ , l \U \ l l l \ l R I N G S k O S U N 475,- t t l J / l d l V . l \ \ O O R B l H O U
Dl N l'l tIGl O l' l l AS1. l l \Sl N 11 C!l M l N A \M Rl K k l l I J K I PRIJS f ( M \ \ N \ I 599,PI R M \.\ND (I X C I B I \ \ ) Ol' H \ S I S \ \N 4S M \ \MM \ l \ 2(1000 K M J \ \ R 1*1 dl'
14.5 HIJ 120 KM/U l N l OP 12,1 IN S1.\1)S\ I R k l l R. l C l N O R M )

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

200,-.

Tel. 02507-18893,
na 20.00 uur.

in het gemeenschapshuig
ten bate van het Wereldnatuurfonds
aanvang 20.00 uur
Inl. en aanmelden 02507-14085 of 17070
Leuke prijzen

100,-,

Ongehoord goed.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

Pasteurstr 2, Zandvoort

PFUC.FOT. DYNAMISCII OPWFG.

WEEKMEDIA30

10

DONDERDAG 14 APRIL 1988

Laat u GRATIS adviseren door een
schoonheidsspecialiste van het hypo-allergene
merk Ga/énic
Vrijdag 22-4-'88 volgens afspraak.

lij Galenic gaan
wetenschap en
schoonheid
amen

Galenic is een serie h \ p n allerpenc
huidveiYorpmgsprodukten.
wetenschappelijk sanufmest
op h.isi wn n i t u u r h j k i
li(.siandi kn Resultaat
v j n sa icnwerkini: tusstn de l horjiona Pierre
f al're {c n \ a n F r a n k r i j k
grootste
Ubnk m t e n ) en franse üerindiolog^n G <ileniL
hmdvir/orcing *prnduk!cn
bieden u daardoor de niC'
\cilice 1 manier \ai
\erzorn
Ontdek
Galenic
en kom

langs
\oor

een

Laat u dus gratis adviseren
door de schoonheidsspecialiste
van Galenic!

INSTITUUT

Kosterstraat 13
2042 JJ Zandvoort
Telefoon 02507-14975

Onze worstsoorten en vleeswaren zijn
diverse malen bekroond!!

Haltestraat 54, Zandvoort

Van Stolbergweg 1 ^
Zandvoort - Tel. 17093
DINSDAG GESLOTEN

VASTE PLANTER!
BOMEN - HEESTERS - STRUIKEN

Diverse bemestingen
Wij zijn de gehele week geopend

Tijdens een testrit wel uw
paspoort bij de
hand houden.
Voor u begint aan een testrit in de
nieuwe Audi 100, raden we u aan vooral
even te controleren of uw paspoort niet
verlopen is.
In een limousine die zich zo moeiteloos laat besturen, heeft u voor u't weet de
eerste grensovergang bereikt.
Wat u natuurlijk de gelegenheid
geeft de top van rond de 200 km/h
even bij de buren uitte proberen. En u te
laten imponeren door het ook bij hoge
snelheden onberispelijke weggedrag van
de nieuwe Audi 100.
Terug op eigen bodem neemt-u nog
eens rustig de tijd om te genieten van
het totaal gerestylde, ergonomische
dashboard. En de uiterst comfortabele,
in hoogte verstelbare bestuurders- J
fauteuil.
Ook de door-en-door verzinkte
carrosserie van de nieuwe Audi 100
komt nergens beter tot z'n recht dan
in ons eigen vochtige zeeklimaat.
Uiteraard is een testrit te kort
om dat aan den lijve te ondervinden.
Maar met 10 jaar garantie op
doorroesten van binnenuit, heeft u
daaralle kans toe als de nieuwe Audi 100
eenmaal voor uw deur prijkt.

Bel020-867651 voorde dichtstbijzijnde
Audi-dealer waar u 'n testrit kunt maken.
Audi
Voorsprong door techniek

voor singles, CD-sing!es, LP's en CD's!
Ook cassettes en videobanden.

ff

Auto Strijder B.V.
Burg.van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

V-A-GïAuoi

TeL 02507-17679
Maand april kindermaand
BIJ het knippen,
mwavevlechtje gratis.

Ook voor de boys.
J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22/4
Zandvoort. Tel. 14040.

Markiezen
(tevens opnieuw bekleden)
Zonneschermen
Verticale lamellen
Jaloezieën
Rolgordijnen
Rolhorren en hordeuren
Zonwerende- en glasveiligheidsfolie
Autofolie voor zelfmontage

Onze Duitse
profielen hebben een
meerkamersysteem,
een hoge stabiliteit,
zijn
energiebesparend en
voorzien van het
KOMO Certificaat

KAMERTJE
TE HUUR

*^Vebea/kozijnentechniek
CZAAR PETERSTRMT 114 - A'DAM - TEL. 020-381935/382011

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN EN SERRES IN KUNSTSTOF
OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT

BIJPASSENDE HORREN VERKRIJGBAAR
SHOWROOM GEHELE WEEK GEOPEND

's Zaterdags en 's avonds volgens afspraak

75,- per week

Tel.
02507-17084

Aan aannemer en
particulier,
rechtstreeks af
fabriek. Dus ...
betaalbare prijzen
voor een
kwaliteitsprodukti
Montage geschiedt
door m de fabriek
getrainde monteurs!
U krijgt 10 jaar
garantie op de
konstruktie van de
puien, plaatsing en
het meegeleverde
isolatieglas.

VRAAG
VRIJBLIJVEND
ADVIES EN
OFFERTE

VOOR INFORMATIE:
NEVENSTAANDE BON IN
ONGEFRANKEERDE
ENVELOP AAN:
ANTWOORDNUMMER 10691,
1000 RA AMSTERDAM

r~
i Naam
l Adres
Postcode en woonpl.
Telefoon

610.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Van der Heijden geïnstalleerd als burgemeester

'U kunt op mij rekenen'
ZANDVOORT - In aanwezigheid van ongeveer tachtig genodigden, waaronder oud-burgemeester
Machielsen, is
maandagmiddag de heer M.R.
van der Heijden geïnstalleerd
als burgemeester van Zandvoort. Van loco-burgemeester
Aukema kreeg hij de ambtsketting omgehangen. Na de speciale
raadsvergadering
stroomden die middag verder
nog bijna tweehonderd Zandvoorters toe om het burgemeestersechtpaar te feliciteren.
"Het verheugt mij vanaf deze dag
met u allen, raad, college en medewerkers, aan het werk te kunnen
gaan", zo benadrukte Van der Heijden in zijn speech na de installatie.
"U kunt op mij rekenen, de bevolking kan op mij rekenen en de talloze organisaties en belangengroeperingen zullen steeds een open oor en
oog bij mij kunnen vinden. Want in
mijn visie mogen de belangen van de
eigen bevolking bij voorbaat nooit
en te nimmer ondersneeuwen bij de

anderzijds zo gewichtige discussies
omtrent zaken van belang-verruimdende aard. Steeds zal gestreefd
moeten worden naar een situatie
waarin doelstellingen en beleid ten
aanzien van een zich economisch
ontwikkelend Zandvoort hand in
hand kunnen gaan met de terechte
wens van de eigen inwoners, gehoor
te kunnen vinden".
Van der Heijden onderwierp zich
in dit stadium nog aan 'terughoudendheid' en beperkte zich tot enige
bespiegelingen, zij het 'niet vrijblijvend'. Wat betreft zijn optreden in
het begin, voorspelde hij de nodige
voorzichtigheid. "De nieuw benpemde burgemeester stapt in een rijdende trein. Alléén hij" is nieuw, niet de
situatie, noch de gemeenschap
waarin hij terechtkomt. Hij observeert, luistert - als hij verstandig is-,
ontwikkelt een eigen beeldvorming,
tracht meningen te vormen en probeert vervolgens op eigen wijze bij te
dragen aan discussies en standpuntbepalingen betreffende zaken van
inhoudelijk bestuurlijke aard".
Van der Heijden vergeleek de taak
van burgemeester met de rol van een
speler in een team. "Hij blijft één
van de spelers, zij het dan misschien
in de meeste gevallen niet de minst

Politie rijdt verdachten klem

• Een politiefunctionaris fouilleert één van de twee verdachten die vrijdagmiddag op de Grote Krocht werden klemgereden en aangehouden.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Zandvoortse politie reed vrijdagmiddag op de Grote Krocht
een auto klem en hield vervolgens de inzittenden aan, twee
mannen verdacht van afpersing en bedreiging met een
mes. Bovendien bleek dat zij
hadden verzuimd, hun huurautobij het betreffende garagebedrijf terug te brengen. De heren werden deze week voprgeleid voor de officier van justitie.

De politie was gewaarschuwd
door de garagehouder, die de mannen had aangesproken omdat zij de
auto nog niet hadden teruggebracht.
De heren hadden dit donderdag al
moeten doen. Maar ook vrijdagochtend waren zij niet genegen het voertuig achter te laten. Evenals de garagehouder ging de politie achter de
verdachten aan, mede omdat zij gezocht werden vanwege afpersing. Na
de aanhouding bleek uit het erop
volgende onderzoek, dat zij ook die
ochtend de nodige bedreigingen
hadden geuit.
De heren waren zelfs zo ver gegaan, een telefonische bedreiging op
een antwoordapparaat achter te laten. In dit geval betrof het een dakdekker, voor wie zij de week daarvoor twee dagen hadden gewerkt. Zij
hadden van hem ook geld ontvangen
voor afgelopen maandag, hoewel zij
toen niet konden werken omdat het

Bouw Vendorado
is nu begonnen
ZANDVOORT - Het is er
nu'toch van gekomen: de
bouwwerkzaamheden voor
het Vendoradopark zijn begonnen.

Het terrein voor het hoofdgebouw aan de Boulevard Barnaart is vorige week afgezet en
de uitvoerder, Intervam, een
dochteronderneming van HBG,
is nu bezig met grondwerkzaamheden. De officiële eerste
handeling volgt later. Het park
moet in juli 1989 operationeel
zijn.

Waterstanden
Datum
21 apr
22 apr
23 apr
24 apr
25 apr
26 apr
27 apr
28 apr
29 apr

HW
0715
07.59
0852
1007
11.29
0038
01.38
02.22
0258

LW
03.06
03.44
04.16
0451
05.39
0705
0843
0950
1039

HW
19.48
20.34
21.25
22.29
12.56
13.52
14.34
15.10

LW
15.37
16.04
16.30
1720
1909
2037
2140
22.31
23.15

te hard waaide. Kennelijk was dit
hen zo goed bevallen, dat zij hun
tijdelijke werkgever meer geld wilden aftroggelen. Daarnaast waren zij
dinsdag kwaad geworden, toen zij
andere werklieden aantroffen bij de
nieuwe klus.
Telefonisch was de man niet te
bereiken, waarop beide de bedreiging inspraken op zijn antwoordapparaat. Het bandje werd uiteraard
bewaard. De verdachten vatten post
voor zijn woonhuis en volgden later
zijn vrouw richting Haarlem, waar
zij haar man trof. Omdat deze door
anderen vergezeld was, dropen de
twee mannen onverrichter zake af,
terug naar Zandvoort, waar een kennis werd gecharterd. Toen zij opnieuw naar Haarlem wilden rijden,
werd het gezelschap aangesproken
door de autoverhuurder, die vervolgens de politie waarschuwde.

• Notaris Weve draagt per
1 mei zijn praktijk over aan
Mr. A.N.J. Gielen. Pag. 3

belangrijke: met hij scoort, maar het
gehele team. In alle gevallen blijft
zijn speelruimte mede afhankelijk
van de overige bestuurders en politici, van de ruimte die de lokale pohtiek hem wil laten".
De nieuwe burgemeester noemde
als aandachtspunt onder andere de
ontwikkeling van kwaliteit m eigen
huis, welke volgens hem mede de
invloed zal bepalen van de Eijks- en
provinciale overheid op de gemeentelijke besluitvorming. Die aandacht geldt evenzeer voor de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.
Maar, de taken van de gemeentelijke
diensten kunnen alléén optimaal
worden vervuld, als er een zekere
mate van bezieling ontstaat, aldus
Van der Heijden. Gemeenteraad en
college zullen gezamenlijk voor die
bezieling, 'voor dat overtuigend bezig zijn', dienen te zorgen. Wat betreft zijn eigen taak ziet de burgemeester 'de bewaking van een zo
goed mogelijk werkende structuur'
centraal.
Ten aanzien van de gemeenteraad
acht hij het best te kunnen functioneren 'm uw midden en niet boven
u', waarbij een open opstelling naar • Zandvoorts nieuwe burgemeester, Van der Heijden, geflankeerd door
leden individueel en fracties van be- secretaris De Regt, luistert aandachtig naar een van de speeches.
lang is. Er zal gestreefd moeten worden naar besluitvorming m zo groot
mogelijke eensgezindheid. "Want
slechts dan krijgt gezamenlijke verantwoordehjkheid wezenlijk betekenis".
Bij een en ander acht hij wederzijds vertrouwen nodig. "Dat u inmiddels de basis voor dat vertrouwen hebt gelegd, stemt mij tot tevredenheid", aldus Van der Heijden.
ZANDVOORT - Ieder die geMet deze uitspraak wees hij vermoedurende
het komende seizoen
delijk op het eensluidende oordeel
iets wil weten over de weersvan de vertrouwenscommissie ten
omstandigheden op strand,
aanzien van deze nieuwe burgekan in de periode van l mei en
meesterskandidaat. Volgens loco-burgemeester Aukema was deze
l oktober dagelijks via een speeensgezindheid zeer opmerkelijk en
Haarlem
ciaal telefoonnummer deze involgens de 'Nestor' van de gemeenteBarteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
formatie verkrijgen.
raad, Flieringa, wijst dit erop dat
tel.(023)312655
Van der Heijden al op voorhand een
Amsterdam.
unieke prestatie heeft geleverd.
Het nummer 069-1122351 geeft een
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
'Meer hierover op één van de binnenspeciaal strandweerbericht te hotel.
(020)
223596
pagina's.
ren, dat verzorgd wordt door KNMI

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy

ge) nationale circuitaccommodatie,
waarbij de locaties Zandvoort en
Moerdijk een rol spelen, aldus GS.
Zij spreken niet over het circuit van
Assen, dat behalve voor motorsport
(TT) ook gelegenheid voor autoraces wil gaan creëren, en zeker tot de
kanshebbers op overheidssteun gerekend kan worden. In de 'wandelgangen' in Zandvoortse politieke
kringen wordt al gemompeld, dat
GS met dit standpunt buiten hun
boekje treden, en het de Stichting
Nieuwe Accommodatie Circuit onmogelijk maken de reconstructie
door te voeren, onafhankelijk van
Gedeputeerde Staten wijzen erop, eventuele subsidie.
met op korte termijn een 'beslissing
te kunnen nemen over de vergunAndere overwegingen zijn, dat
ning voor de reconstructie. Hier- door zes - niet nader te noemen voor worden verschillende redenen personen of instanties bezwaar is gegenoemd. Zo kan de aanvraag voor maakt, en dat de Gemeente Zandde vergunning niet los gezien wor- voort m samenwerking met de proden van de - op rijksniveau te nemen vincie nog bezig is met de voorberei-beslissing omtrent een (toekomsti- dingen van een duinbeheersplan. In

verband hiermee heeft de gemeenteraad onlangs een bedrag uitgetrokken om de Grontmij een plan te laten opstellen.
Gedeputeerde Staten hebben uit
een en ander de conclusie getrokken, dat men met op korte termijn
kan beslissen over een vergunning
voor de totale reconstructie. Zij vragen zich dan ook af, of met de ontgrondingen met hierop kan worden
gewacht, ook omdat het circuit in
zijn huidige vorm, dus mét de bestaande Hugenholtzbocht, al vele jaren in gebruik is. Volgens GS is het
ongewenst, door het afgeven van een
machtiging voor de ontgrqnding
vooruit te lopen op een beslissing,
omtrent de vergunning voor de reconstructie van het circuit. Vandaar
dat men de machtiging weigert. De
Stichting Nieuwe Accommodatie
Circuit kan nog voor 20 mei bezwaar
indienen tegen deze weigering.

"Je krijgt ze bovendien niet allemaal op een vaste tijd bij elkaar",
zegt voorzitter Ed Fransen. Zaterdagavond maakten de leden van
'Jong Zanvoort' in de Hannie Schaftschool echter duidelijk dat hun
73-jarige kinderoperettevereniging
nog springlevend is. Er was voor
deze locatie gekozen omdat er gedeelten werden opgevoerd uit 'Een
wonderlijke dag in Zandvoort', de
musical die een aantal jaren geleden
voor het voetlicht werd gebracht
door leerlingen van de Hannie
Schaftschool. De daar nog aanwezige decors konden door 'Jong Zandvoort' gebruikt worden.
Het gegeven was heel actueel. Vader, moeder en de twee kinderen weten nog niet waar ze dit jaar met
vakantie naar toe zullen gaan en
raadplegen verschillende folders
van reisbureaus. Hoewel met leuke
versjes en dansen diverse landen
werden aanbevolen, vielen er toch
een paar af. Schotland omdat het er
altijd regent, Italië omdat de kinderen geen spaghetti lusten en Spanje
vanwege de stieregevechten. Rusland maakte een goede kans, zeker
na de temperamentvolle rit door de
steppe van twee in bontjassen gehulde 'Russen' op hun stokpaard. Maar
helaas, de reis is volgeboekt en dan
wordt het een dagje Zandvoort.

Alle perikelen die met een zomers
Zandvoort verband houden komen
aan de orde: parkeerproblemen, files op de weg en kinderen die in een
geestig liedje ('met z'n vieren op de
zolder, met z'n drieën in de schuur,
allemaal voor de verhuur') laten
merken dat dit hele gedoe met gasten hun niet zint. Ook op het strand
herkenbare tafereeltjes van een bedrijvige moe, een knorrige pa, kinderen die om een ijsje zeuren en zes

besnorde mannen van de Zandvoortse Reddings Brigade, die een
vermiste strandbezoeker op een
brancard weer bij z'n gezin afleveren.
Er werd leuk en vlot geacteerd en
gezongen, de kinderen hadden er
duidelijk zin in en de complimenten
die de leiding, bestaande uit Marjolijn Hofmans, Brenda Stock, muzikaal begeleidster Greet Vastenhouw, souffleuse Els Dijkstra en gri-

• Zandvoortmeeuwen
bleef dit weekend hangen
op een gelijkspel en blijft
daardoor in gevaar. Pag. 5

wethouder Aukema en waarnemend
r0io Bram stenen

• Koning Willem l had aandelen in één van Zandvoorts meest bekende hotels, aldus Bertus Voets.
Pag. 7

en een aantal strandpachters. De mformatie betreft de omstandigheden
op dat ogenblik, plus de verwachtmgen op korte termijn. Een en ander
is gisteren in Rotterdam bekend gemaakt tijdens de presentatie van de
Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee-strand.
Het weerbericht wordt zeven maal
per dag aangepast aan de situatie
van dat moment, 's morgens tussen
06.00 en 10 00 uur op elk heel uur,
plus om 12.00, 14.00 en 16.00 uur Er
wordt exacte informatie gegeven
over de weerssituatie op zeven of
acht plaatsen langs de Nederlandse
Noordzeekust, welke met name worden genoemd Dit zijn Terschellmg,
Bergen (NH).IJmuiden (nog niet geheel zeker), Zandvoort, Schevemngen, Hoek van Holland, Vlissingen
en Cadzand. Daarbij worden termen
gehanteerd als bijvoorbeeld zonnig,
vrijwel onbewolkt of licht bewolkt.
Daarnaast wordt er een weersverwachting gegeven voor de overige
dagdelen, tot 20.00 uur, ten aanzien
van het Waddengebied en de kusten
van Noord-Holland, Zuid-Holland
en. Zeeland. Daarbij maakt men meldmg van het te verwachten aantal
uren zon, de kans op neerslag, windrichting plus -snelheid, en de temperatuur van lucht en zeewater. Opmerkelijk is ook de melding van het
tijdstip van de zonsondergang, waarvoor ook zeker belangstelling wordt
verwacht. Vanaf 16.00 uur kan men
een verwachting voor de volgende
dag horen. Met deze service vervalt
het strandweerbericht via de
003-lijn.
De aanbieding van het strandweerbericht is overeengekomen tussen de nieuw opgerichte Nederlandse Vereniging Strandexploitanten
Noordzee-kust en het KNMI Deze
laatste instantie houdt voor elke

aanpassing van het bericht contact
met waarnemers langs de kust
VERVOLG OP PAGINA 7

Nieuw bestuur
reserve-politie
ZANDVOORT - De Vereniging Reserve-Gemeentepolitie
Zandvoort heeft eind maart tijdens de algemene ledenjaarvergadering een complete bestuurswisseling ondergaan.
De reden van deze wisseling was
het aftreden van bestuursleden, die
zich niet meer herkiesbaar stelden
Dit waren: Th. van Koningsbruggen
(voorzitter), D Klinkhamer (penningmeester), H.J. Franke (secretaris) en R.M. Schaeffer (waarnemend
penningmeester).
Tijdens de daarop volgende be
stuursverkiezing werden de dooi
het bestuur voorgedragen kandida
ten met algemene stemmen gekozen
en benoemd. Dit zijn: J.F Hollandei
(voorzitter), H.G. van der Zijpp-Oxe
ner (secretaris), G.A. Beekhuijb
(penningmeester in samenwerking
met P.M. Van Keulen, financieel ad
mmistrateur), A J. Klepper (commissans), G.C. Kramer (commissa
ris), M.C.M, van Nes (vice-voorzitter) en J. Draijer (tweede secretaris)
Na zijn benoeming dankte de nieuwe voorzitter de afgetreden bestuursleden voor hun jarenlange be
langeloze inzet en enthousiasme
Hij zegde toe, in augustus, tijden?
een te houden barbeque-avond, op
waardige wijze afscheid te nemen
van deze oud-bestuursleden

(Advertentie)

'Een wonderlijke dag in Zandvoort'
ZANDVOORT - 'Jong Zandvoort' is afgestapt van het imago van een operettevereniging
en zoekt het nu in de musical.
Noodgedwongen weliswaar,
omdat het niet mogelijk is met
een beperkt aantal kinderen
een operette op de planken te
brengen. Vroeger was er voor
de Zandvoortse kinderen alleen maar 'de operette', met
een veelheid aan sportverenigingen kunnen ze nu alle kanten uit.

• Maandag start weer het
jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi.
Pag. 5

KNMI start komende maand met
gedetailleerd strandweerbericht

Provincie weigert vergunning voor
verplaatsing van Hugenholtzbocht
ZANDVOORT - Uitstel met
onbekende duur dreigt voor de
verlegging van de Hugenholtzbocht en de uitbreiding van het
rennerskwartier. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben namelijk de benodigde
'machtiging' voor de ontgronding geweigerd, omdat beide
deel uitmaken van de totale reconstructie van het circuit,
waarvoor nog geen vergunning
is afgegeven.

• Het Oranjecomité presenteert een compleet programma voor Koninginnedag, 30 april.
Pag. 3

meuse Naomi Hofmans na afloop
van Ed Fransen in ontvangst niochten nemen, waren dan ook zeer terecht. Onder de aanwezigen bevonden zich vier oud-bestuursleden, die
hun enthousiasme over het gebodene niet onder stoelen of banken staken. Een groot compliment, want
Nel Duker, Nel Keesman, Mien van
der Mije en Fem van der Werff wcten waar ze het over hebben.
C. E. KRAAN-MEETH

BE5WSHOPS"
JNQOTWN

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850

Nieuwe kollektie leren
jacks, jassen, rokken,
broeken, jurken en
tassen.
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel 02507-15444 Grote
Houtstraat 4, Haarlem Spekstraat 1-3, Haarlem,
023-322187, Gen Oranjestraat 56, Beverhof 6. Beverwi|k, tel 02510-10919, Raadhuisstraat 182,
Alphen, tel. 01720-74262

IMieuwsbla

dertien weken voor maar ƒ 9,75
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3,95' O kwartaal / 12,90 O halfjaar / 23,70

O jaar ƒ 43 75

' een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

• Kinderoperette-vereniging Jong Zandvoort 'in de file' op weg naar de badplaats.

Foto Berloll

_
_
8 II 71Ö37Ï' I OÏ7003 11

abonnee-service 020-562.3066
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FAMILIEBERICHTEN

Na e t n langdurige ziekte, waar hij steeds dapper
tegen gevochten heeft, overleed onze zwager,
oom en oud-oom

Nico van Wijk

echtgenoot van A. C. van Wijk-Koning
Zijn liefde en belangstelling voor onze kinderen
en kleinkinderen was groot en gemeend.
Haarlem:
K. .1. Koning-Gerrits
en kinderen
'/andvoort :
A. M. N. Koning-Keereweer
en kinderen
).. J. v. d. Werff-Koning
.1. v. d. Werff
en kinderen
en kleinkinderen
Zandvoort, 20 april 1988
Dr. C A. Gtrkestraat 5'! rd.
sosa&s

".'nor de overweldigende belangstelling na het overlij•::-jn ' an mijn lieve man. onze vader, schoonvader en
lieve opa

Leo Bluijs
'. illen wij u hartelijk danken.
b\v mooie bloemen brieven en persoonlijke contacten
h.'iihen on^ enorm gesteund.
n t aliei naam:
A. W. Bluijs-Uilzinger
Zandvoort, ipril 1988

25 jaar
getrouwd zijn

....
'•••

Gerrie Kraayenoord

•»•

en

jj

Astrid van de Werff

•;<•

Hartelijk gefeliciteerd

.;;.
De kinderen ":.

Op 3 mei 198S zijn onze ouders, grootouders en
overgrootouders

In 1985 is de Grondwaterverordenmg NoordHolland van kracht geworden. Die verordening is
een uitwerking van de in de Grondwaterwet
gegeven regels. Het gaat daarbij vooral om de
registratie- en vergunningplicht voor onttrekkmgen en infiltraties.
Na enige jaren ervaring met deze verordening
achten gedeputeerde staten het gewenst een aantal wijzigingen m de verordening aan te brengen.
Deze wijzigingen beogen met name meer
duidelijkheid te scheppen m de grenzen waar
beneden de registratie- en vergunningplicht niet
geldt.
Gedeputeerde staten hebben daartoe onlangs een
ontwerp van de gewijzigde Grondwaterverordenmg
vastgesteld. Dit ontwerp ligt tezamen met de
welichtmg erop, van 25 april tot en met 24 mei
1988 ter inzage op alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Noord-Holland, alsmede ter
provinciale griffie (afdeling waterstaatszaken,
Meesterlottelaan 301, kamer 216) te Haarlem.
Binnen genoemde termijn kan iedereen bij
gedeputeerde staten schriftelijk bezwaren
indienen tegen de ontwerp-Grondwaterverordening.
Het adres luidt: Gedeputeerde Staten van NoordHolland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Nadere informatie kan worden ingewonnen via de
volgende telefoonnummers: 023 - 163353 of
163453 (D.A. Corverof J.B. Willems).
Inspraakondersteuning
Als u dat wilt kunt u voor hulp bij het opstellen
van een reactie een beroep doen op het
Ondersteuningsinstituut Noord-Holland, een
onafhankelijke instelling die kosteloos assistentie
kan verlenen. Bel of schrijf hiervoor naar:
Ondersteuningsinstituut Noord- Holland,
Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem, tel.
023 - 319130 (vragen naar P. den Boer of
H.C. Wieringa).

Grote Krocht 25
Zandvoort - tel. 14404

"•«•W» Hol/ancfce

Aangevraagde bouwvergunningen
47B88 Piet Leffertsstraat 28
-dakkapel
48B88 Duinrooslaan 1
- twee paardenboxen
49B88
Piet Leffertsstraat 17
-dakkapel
50B88 Celsiusstraat 42
- dakkapel
51 B88 Tussen van Speykstiaat 6 en? -garage/berging
52B88 Spoorbuurtstraat 1
- vergroten dakkapel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tol 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder rneer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

GRATIS

GESCHILD -

«*

Verleende bouwvergunningen
204B87 Koninginneweg 43

- uitbreiding woning

28B88 Haltestraat 35

- wijziging indeling winkel en boverr
woning.

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

AART VEER
DE EERSTE DE BESTE
BEKROOND MET DE
ONDERNEMERSBOKAAL 1987

Beleidsplan Gezondheidszorg deel IV
In de openbare bibliotheek en het Raadhuis is ter visie gelegd: 'Het Beleidsplan
Gezondheidszorg deel IV betreffende het financieel kader.
Commentaar op dit plan dient voor 20 mei 1988 bij ons te worden ingediend.
21 april 1988

uw bloemwerk
OF BLOEMEN

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

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
R.J. de Wit, voorzitter.
F.J. Meijer Drees, lo. griffier.

tel. 02507 - 1 53 51

provinciaal bestuur
van noord-hdland //

DAG EN NACHT VERZORGING

Piet Stokman
en
Marie Stokman-Heemskerk

Grote Krocht 24

ZONDAG 8 mei 1988
met stort en finish op de Dam

60 jaar getrouwd
Gelegenheid tot feliciteren tijdens de receptie op
dinsdag 3 mei van 3.30 tot 5 uur in de Kerkstraat
16. cafe-rest. "Dplicia" waar u van harte welkom
bent.
Hun dankbare kinderen.
Linnaeusstraat 3/2
2041 BP Zandvoort

GROENTE EN FRUIT

Aart Veer

WIJZIGING
GRONDWATERVERORDENING
NOORD-HOLLAND

MARATHON AMSTERDAM
DAG en NAQHT bereikbaar

aanvang: l 3.30 uur
deelname mogelijk voor iedereen van 19 |oar en ouder

Tel. 0250743278

REKREAT6ELOOP AMSTERDAM

HUIS

(halve marathon)
aanvang: l 3.35 uur
deelname mogelijk voor iedereen ven ló |aar en ouder
Voor meer informatie en inschrijving
POSTBUS 9689, 1006 GD Amsterdam
en bij alle kantoren von de Verenigde Spaarbank

DOKTERSBERICHTEN
P. FLIERINGA
. '
huisarts
AFWEZIG TOT MAANDAG 2 MEI
Waarnemers de huisartsen Drenth en Zwerver

"Mag ik er even tussendoor?"

ptt telecommunicatie amsterdam

©CITIZEN
M.i.v. 2 mei 1988

verenigde spaarbank

openen

5

adidas ^ HET PARGDL

de krant helpt
u op weg

Jonkheer J. A. Boreel

en

veilinggebouw

R. Koevoet
ZENUWARTSEN
een SPREEKUUR volgens afspraak
in het Gezondheidscentrum.
Beatrixplantsoen l te Zandvoort.

de witte zwaan
Voor het maken van een afspraak
gelieve men te bellen

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar enz.

023 - 27 56 16
dagelijks van 8.30 - 16.30 uur.

KKetts
„Uls en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

WEEKSPECIALITEIT:

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
o Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" Bijv. arrangement voor
80 personen, 3-gangen
Bistro
Restaurant - Panyccmrum
menu, onbeperkt drinken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blinkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

HOTEL HET OUDE POSTHUIS
vraagt zo spoedig mogelijk

FLINKE VROUWELIJKE
KAMERHULP
voor de morgenuren.
Inl.: mevr. L. v. d. Werff
Haltestraat 60 - Tel. 16162

SONNEVËLD
SPORTING

Ook inen verkoop

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
i ioo" kun' u gebruiken om een aankondiging te doen
van bi]vut i beeld jubileum, reunie, vergadering, huvvelijk, geboorte nf andere famihebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zandvoort. Bentveld en Aerdenliout en betaalt daarvoor
slechts i 27 jij, ipr.]s exel 6"« BTWi
Voor meei informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02!i73 40041

jongens gevraagd
T

VOOR DE BEDIENING
(liefst met ervaring)

Strandpaviljoen 15
"Lady Bird" TeL 12788

Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9. Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

_

Kerkplein 3 Zandvooit

Drog. Bakels,

Keikstraat 31 Zandvooit

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2. Zandvoort

VERMIST

VERMIST
Zwart m. witte
poes, Spookie,

witte kater
grijs vlekje tussen
oren en op punt
staart. Roepnaam
BOBO, omg.
Zandvoortselaan 2A.

Te!. 15088.

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

grijs halsbandje (door
operatie korter haar
zijkant). Omg. boul.
P. Loot. Gaarne ter.
te bez. tel. 12553.

HONDENKAPSALON
Een begrip voor Zandvoort

Informatie over
koopwoningen
in uw
Voor
advertentiemogeiijkheden

BEL:

Heeft u geen tijd voor de zon.

Geen probleem
v.a. 10. april hebben wij het nieuwste

CENTRAGAS
GALEN B.V.

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER

Speciale aanbieding

VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
„Bespaar 20% op uw gasrekening
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een kloktnermostaat bij
cadeau.

In één keer al resultaat,

V.A. 20 APRIL
NIEUWSTE GEZICHTSKARSOW
Passage 37, tel. 02507-14678

Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen."

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onse ervaring staat garan; vooi vakkundigheid

uit eigen keuken,
per pond

SCHILDERSBEDRIJF
500 gram

W g,

HALTESTRAAT 30 TEL, 12175

Waar anders vindt U zoveel
gezelligheid, sfeer en discretie met
gelijkgestemde ongebonden
. mensen.
DJ/Entertainer met ruim repertoire
en lekkere snacks.

KAN NOG BINNEN- EN
BUITENWERK AANNEMEN

DE MANEGE ZANDVOORT!

Kleverparkweg 70, Haarlem.

Nét even anders!

023-275566

Elke za. 20.00-03.00 uur Elke zo.
15.00-23.00 uur (Matinee Diner Dansant)
Corr. kleding v.a. 25 jaar.
Inl.: 02507-16023

Voor elk
wat wils

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BLOEMENHUIS

Nieuw in Haarlem
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65, Zandvoort
_ Tel. 1 20 60
P.S. ook voor uw tuin verschillende
zaden, bollen en knollen.
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Notaris Weve draagt zijn praktijk per l mei over

VERENIGINGSNIEUWS

'Het leven heeft meer facetten'

Vrouwen Van Nu

ZANDVOORT - Behalve een
nieuwe burgemeester, een
nieuwe gemeentesecretaris en
een nieuwe pastoor, krijgt
Zandvoort ook een nieuwe notaris. Op l mei a.s. zal notaris
Weve na drieëntwintig jaar namelijk worden opgevolgd door
een plaatsgenoot, de uit 21 sollicitanten geselecteerde Mr.
Gielen, die alle notariële stukken van het notariskantoor E.
J. M. Weve in bewaring zal nemen.
"Ik ben eigenlijk een laatbloeier",
vertelt de heer Weve in zijn riante
studeerkamer in 'Njord', de fraaie
villa aan de Kostverlorenstraat, die
hij eerstdaags gaat verlaten om zich
tijdelijk in Heemstede te vestigen.
"We gaan daarna iets anders zoeken
in de regio. Misschien komen we wel
weer m Zandvoort terug, maar Amsterdam wordt het beslist niet".
Toch werd notaris Weve, afkomstig
uit een gezin met tien kinderen, m
1924 in Amsterdam geboren, bracht
er z'n jeugd door en bezocht er de
middelbare school. Hij behaalde het
einddiploma in 1942 en ging, om aan
tewerkstelling in Duitsland te ontkomen, studeren aan de Textielschool in Tilburg. Het laatste jaar
van de oorlog was hij ondergedoken.
Na de bevrijding wist hij eigenlijk
met precies wat hij wilde, hij trok als
tolk een jaar lang mee met de Canadezen en was vervolgens een tijdje
werkzaam in de zaak van z'n vader.
Op z'n vierentwintigste ging hij studeren en volgde aan de Universiteit
van Amsterdam de opleiding tot notaris. Als ingeschreven student was
hij echter gerechtigd ook college's in
andere vakken te volgen, waarbij z'n
belangstelling onder meer uitging
naar wijsbegeerte. Na tien jaar kan-

didaat-notans in Amsterdam te zijn
geweest, hield de heer Weve de
hoofdstad voor gezien. Toen de kans
zich voordeed om in Uithoorn of
Zandvoort een nieuwe standplaats
te krijgen, greep hij die dan ook met
beide handen aan. Hij solliciteerde,
waarna bleek dat hij voor beide gemeenten in aanmerking kwam. Hij
koos voor Zandvoort.
Notaris Weve heeft nooit spijt gehad van z'n beslissing zich hier te
vestigen, evenmin als zijn echtgenote, in die tijd verbonden aan Elseviers Uitgeverij, die met het in de
avonduren typen van de akten, haar
man in de praktijk terzijde stond.
Ook de twee, thans studerende, kinderen bewaren aan Zandvoort de
beste herinneringen.

Onpartijdigheid
Zoals alle notarissen die Nederland rijk is, en dat zijn er zo'n achthonderd, is ook de heer Weve op
advies van de Kamer van Toezicht,
een college dat bestaat uit de Pressident van een Arrondissementsrechtbank, een Kantonrechter, een
Hoofdinspecteur van de Belastingen en twee notarissen uit de regio,
benoemd door de Kroon. Ook terugtreden geschiedt via de Kroon en
notaris Weve heeft zijn verzoek
daartoe dan ook eenjaar geleden bij
de Koningin ingediend.
"Een notaris heeft een wettelijke
functie en is niet gebonden aan één
partij. Je moet bereikbaar zijn voor
alle partijen. Er moet openheid zijn.
In tegenstelling tot een advocaat, die
wordt ingeschakeld bij processen en
problemen, heeft de notaris een andere invalshoek: hij probeert ze zoveel mogelijk te voorkomen", aldus
de heer Weve, die nadrukkelijk stelt
dat onpartijdigheid en geheimhouding de pijlers zijn waarop zijn ambt
rust.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 23/24 apr. 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de hulsartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand 20.00
- 21.00 uur.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Kand. J. van
Baardwijk uit Wijk bij Duurstede
Kindernevendienst en crèche

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
BRANDWEER: Alarmnummer: tel.
12000.

Gezien zijn leeftijd had de notaris
nog een jaar door kunnen gaan.
"Maar het leven heeft wel meer facetten. Ik ga terug naar nul en zie
over een paar maanden wel verder.
Misschien ga ik weer studeren. Ik
vind binnenhuis-architectuur interessant
en weet u wat ik echt leuk
vind9 Etaleren!"
Morgen, 22 april, is er van 17.00 tot
19.00 uur in restaurant 'Bad Riche',
aan de Boulevard Barnaart 67, gelegenheid om notaris Weve en zijn opvolger Mr. A.N.J. Gielen de hand te
drukken.
Zandvoort zal zijn eerste notaris
niet gauw vergeten, maar dat is wederzijds. "Zandvoorters zijn prima
mensen, maar ook met de anderen
heb ik al die jaren een goed contact
gehad. En wat Zandvoort betreft: ik
ben blij dat de badplaats een facelift
krijgt en grootschalig wordt. De
nieuwe burgemeester kan gaan oogsten".
C.E. KRAAN-MEETH • Notaris Weve (I.) draagt de stukken per 1 mei over aan zijn opvolger, Mr. A.N.J. Gielen.

op
nieuwe
rotonde
Boulevard
Barnaart
ZANDVOORT - De ver-

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Geboren:
Nick, zoon van : Van der Meij de Bie,
Rudi en Dolron, Monique
Mattijs, zoon van : Mans, Pieter
Frans en Zevenboom, Jolande
Fleur, dochter van : Meujendijks, Jeroen en Wiersma, Helga
Vincent, zoon van: Greeff, Frederick
Hendrik en Hoogervorst, Kyra
Overleden:
Wescher, Anna Maria Theodora
Francisca, oud 84 jaar
Van den Brink, Dick, oud 22 jaar

Het euvel is ontstaan, doordat de
op- en uitritten dichter bij elkaar
kwamen te liggen, dan was bedoeld.
Op de oorspronkelijke tekeningen
leek alles in orde, maar de praktijk
wees anders uit

Veelzijdig programma Koninginnedag
ZANDVOORT - Het Zand- neland, waarbij jachtopzieners en javoortse Oranjecomité heeft gers als lid zijn aangesloten.
een programma voor Koninginnedag, zaterdag 30 april, be- Kinderspelen
kend gemaakt, met een groot Tussen 12.00 en 13.00 uur kan er
aantal activiteiten. Degenen ingeschreven worden voor de straatdie een kraam willen huren op tekenwedstrijd, de kinderspelen (tot
12 jaar) en het tonnetje steken voor
de rommelmarkt, kunnen zich de
oudere jeugd. Deze laatste twee
hiervoor nog aanmelden. Te- worden
van 13 00 tot 15.00 uur gevens wordt nog medewerking houden op
het Gasthuisplein, waargevraagd van eigenaars van bij de heer Theo Hilbers als speaker
een old-timer. Deze Koningin- optreedt. Straattekenen kunnen de
nedag wordt een oude traditie kinderen vanaf 15.30 tot 16.30 uur
nabij de Hannie Schaftschool. Maar
in ere hersteld.
daarvóór nog, tussen 14.30 en 16.30

Zlandvoorts
Nieuwsblad

Gehuwd:
Houtenbos, Jurriaan en van de
Staak, Catharma Maria
Kras, Ralph Hendrik en Koopman,
Maria Anna

veel moeite nemen, waartal) dan
De op- en afritten bleken zo dicht bij
elkaar te liggen, dat met name meestal ook nog de trottoirband
vrachtwagens in de problemen kwa- wordt 'meegenomen'. Van vrachtwaH genchauffcurs clie ook nog een
men.
Vrachtwagens en bussen kunnen de aan hanger meevoeren, wordt helcnauwe op- en afritten slechts met maal een kunststukje verwacht

Behalve de vrachtwagen- en busbestuurders kwamen ook andere automobihstcn in de problemen, maar
vaak omdat men met te hoge snel
heid kwam aanrijden bij dit plein,
gelegen nabij de ingang van het circuit. Het gevolg van een en ander
was, dat stoepranden eruit gereden
werden en menig autoband vermeld
werd. Zo is er al een schadeclaim
van /600,- onderweg naar de gemeen
te. De oplossing wordt nu gezocht in
het anderhalve meter naar achteren
plaatsen van de stoep-randen.
Voor de goede doorstroming van
het verkeer zullen de automobilisten eerst wel even moeten wennen
aan de verH keersregels In tegenstelling tot de meeste verkeerspleinen en rotondes in Nederland, heeft
het verkeer op dit plein voorrang,
• Op de rotonde nabij de ingang van het circuit moet meer ruimte gecreëerd vooruitlopend op de nieuwe verworden om er makkelijk op- of af- te kunnen rijden.
keerswetaevmg.

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. W. Volker, De festiviteiten op Koninginnedag
Amstelveen
welke in het centrum zijn gepland
Kindernevendienst en crèche
en waaraan prijzen verbonden zijn,
zullen zich voornamelijk rond RaadVRIJZINNIGE
GELOOFSGE- huisplem, Prinsesseweg en Gasthuisplein afspelen. Zoals gebruikeMEENSCHAP NPB
Zondag: dhr. H. Bergman, Oude We- lijk wordt op de Prinsesseweg een
rommelmarkt gehouden, waarvoor
tering
vijfenzeventig kramen voor particulieren beschikbaar zijn. De huur beMILIEUKLACHTENLIJN:
tel. ROOMSKATHOLIEKE KERK
ƒ35,- per kraam en men kan
61572.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en draagt
deze reserveren bij Modehuis Aransamenzang
CENTRALE POST AMBULANCE- Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St. ka, Kerkstraat 19 (onder het Chinees restaurant). Kinderen die spulVERVOER (CPA) KENNEMER- Caeciliakoor, cel. H.J. Kaandorp
letjes willen verkopen, kunnen graLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
tis een plaatsje op de grond mneKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg men.
TAXI: tel. 12600.
218, Haarlem
Vanaf 09.00 uur wordt in het GeDIENSTENCENTRUM: Koningin- Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- meenschapshuis een 'totaal kleuterprogramma' gegeven, met onder anneweg l, Zandvoort. Spreekuur op /Bijbelgespreksgroepen
maandag en donderdag van 1.30 tot 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Over- dere een optreden van goochelaar/illusionist Toraldo. De zaal is open
3.00 uur door de heer Frits van Veen duin
of na telefonische afspraak. Tel: 19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- vanaf half negen.
duin
02507-19393
Om 10.00 uur treedt eveneens bij
BELBUS:
het Gemeenschapshuis de Damiate
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENDe belbus voor bewoners van 55 jaar
Band uit Haarlem aan voor een koren ouder is met ingang van 5 oktober SCHAPSBOND
te wandeling, te volgen door de kinledere
veertien
dagen
een
samenweer van start gegaan. Om hiervan
deren, naar het Raadhuisplein waar
gebruik te kunnen maken dient men komst op maandag 15.00 uur, tel: om 10 30 uur deze Koninginnedag
officieel wordt geopend. De nieuwe
zich 24 uur van tevoren op te geven 14878
burgemeester, Van der Heijden, zal
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els deze feestelijke handeling verrichƒ!,- per persoon per enkele rit bin- woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- ten, dit keer weer vanaf het bordes
destraat 37 te Haarlem.
van het Raadhuis, waarmee een
nen de gemeente, ƒ1,50 per retour.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- oude traditie in ere wordt hersteld.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: tingen: R. van Rongen, Van Raep- Vervolgens zal het Oranjecomité de
tel. 17641.
horststraat 36 te Haarlem, tel. vlag hijsen. Daarna begeeft de burgemeester zich m een open koets naar
023-244553.
de Beatrixboom op de kruising van
Kostverlorenstraat, Quarles van Uffordlaan en Julianaweg. waar een
BURGERLIJKE STAND plaquette wordt onthuld. Men vertrekt hiervoor om 11.30 uur vanaf
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Periode:
het Raadhuisplein, vergezeld van de
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
Damiate Band, de Carrouselgroep
12 - 18 april 1988
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
van Manege Ruitersportcentrum
J M Pekelharmg
Zandvoort en van hoornblazers te
Ondertrouwd:
paard
van Jachthoornclub Het PanVan
Dam,
Johannes
Jacobus
Jozef
Kantoor: Gasthuisplein
en Ouwens, Simone Nancy Winni12 Zandvoort tel 0250717166 Postadres
fred
postbus 26 2040 AA
Van Loenen Martinet, Frederik PhiZancKoort
lip en Glimpel, Doris Christel Erika
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10-13 en 14 16
u , woensdags 11 u .
donderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 5626271 relex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12. Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
23 70 per half jaar / 43 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1.
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
17166

Wijkers
en Blijvers
•7
«j

Vrachtverkeer komt in de
keersH doorstroming over de
rotonde aan het begin van de
Boulevard Barnaart bleek afgelopen weeken niet helemaal
zoals verwacht.

Concert in
Hervormde Kerk

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het Hervormd Kerkkoor, wordt op Koninginnedag, 30 april, een concert gegeven in de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein.
Het concert begint om 15.00 uur.
Het orgel wordt bespeeld door organist Henk van Amerom, terwijl de
sopraan Wieke LTbels enige liederen
ten gehore zal brengen.
Uitgevoerd worden werken van onder andere Mendelssohn, Faure,
Bernardi en Jan Zwart

uur, vindt op de Prinsesseweg het
Carrouselrijden plaats van Ruitersportcentrum Zandvoort, onder leiding van Filip Dros, plus een concours d'elegance waarvoor men zich
kan opgeven bij de heer Hedden, Afdeling Burgerzaken van de gemeen-
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tc, telefoon 61400, of bij Modehuis
Aranka. Hierbij doet men ook een
oproep aan bezitters van een oude
auto, met name een old-timer, om
aan het concours deel te nemen.
De gebruikelijke estafette gaat
vanwege gebrek aan belangstelling
niet door. Als alternatief wordt er wederom met Theo Hilbers als speaker - op de Prinsesseweg een wedstrijd ringsteken gehouden, waar 10dereen aan kan deelnemen. Men
mag zijn vaardigheden vertonen
vanaf de fietskarren, die de taxi-centrale op de Grote Krocht hiervoor
beschikbaar heeft gesteld.
Eveneens op de Prinsesseweg valt
er 's avonds van 20.00 tot 22.00 uur
een grote taptoe te bewonderen, met
als deelnemende bands de Damiate
Showband uit Haarlem, WIK (Willen is kunnen) uit het Belgische
Oostende en de show-band VIOS uit
Mijdrecht

ZANDVOORT - Tot verbij s
tering van een bewoner van de
Noorderduinweg werden daar
vorige week bomen wegge
naald. Zijn verontwaardiging
hierover bleek echter niet te
recht.
De bomen, snel groeiende populieH ren, zijn indcitijd vrij dicht
naast elkaar geplaatst, juist met de
bedoe hng om er later weer enkele
tussen uit te halen Dit is neen onge
bruike lijke gang van zaken, omdat
de jonge bomen elkaar 'beschutting'
geven en daardoor meer kans van
overleven.
Er zijn bomen die daar in het ka
der van het beplantingsplan blijven
staan, de zogenaamde 'blijvers', en
andere die weer worden weggehaald
om elders een definitief plaatsje te
vinden, de zogenaamde 'wijkers'

en gezelligheid
ZANDVOORT - Kan het zonder alcohol niet gezellig zijn?
'Je zou het bijna denken', concludeert Patiënten Belangen
Zandvoort. Om dit onderwerp
eens nader te belichten, houdt
deze instantie op maandag 25
april een voorlichtingsavond
in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen l te Zandvoort, aanvang 20.30 uur. De
toegang is gratis.

Zondag 24 april gaat de verenigiu»
Vrouwen Van Nu onder leiding van
de heer Tullencrs een aantal mmdei
bekende hofjes m Amsterdam bekij
ken Tullencrs heeft deze wancl''Lii',
onlangs voorbereid middels een k'
zing over dit onderwerp Om i l i ii
uur verzamelen bij de boeken!:'! •- .
in de hal van het Centraal Stat u u '
Amsterdam
Maandag 25 april sluit de bniU"
club van Vrouwen Van Nu hei v,-, n
tcrseizoen af met een feestelijke d i >
ve. Dit vindt plaats in restaiu ant l;<
hcia en begint om 12 30 uur De k 1 ..
verjasclub doet 's avonds hetzelfde
aanvang 19 30 uur.
Woensdag 27 april vertrekt n u »
om 08.00 uur per bus vanaf het < <.
meenschapshuis voor een exen; ,u
naar Zeeland. Onderweg woicu i .
het Schippershuis in Numan.scUij
halt gehouden voor koffie met •:'
bak, waarna de rit vervolgd wc • ,,
naar Zienkzee waar een wandeL;,;
wordt gemaakt. De middag wo; < '
besteed aan de Deltawerken, \MIa:;
ver tijdens de lezing in Maart a! \ n i
is verteld. Tijdens een ronuvHai)
kan men een en ander met eJL,i,"
ogen aanschouwen De p i i j ^ '
draagt /30.- per persoon, mei kol!'.
met gebak, entree en rondvaart O<.'
de donateurs kunnen met deze .- •.
cursie mee

Zandvoortse
Bridgeclub
Tijdens de de tweede wedstnjc' .
de vijfde competitie is gebleken d-.het echtpaar Spiers serieuze pogn
gen doet om alsnog clubkampioen ' <
worden. Tot op heden is dit in al ei
jaren nog met gelukt en meestal
werd het echtpaar tweede De aan
houder wint echter, zo lijkt het In
deze wedstrijd scoorden beiden
maar liefst 70,54°o Tweede werd lift
echtpaar Heidoorn met 58,93°o H- '
echtpaar Spiers staat aan kop in rK>
A-lijn met een voorsprong van 20
op de nummer twee, het koppel Dt
Leeuw/Braun
Het echtpaar Paardebek, net terui
in de B-lijn, liet direct zijn visiii
kaartje achter met de overwmmiimet 61,16°ü. Tweede werd het ecl.*
paar Koning met 59,68°o, dat da: :
mee de tweede plaats in de compe',
tie innam, achter de heren V cMoolen en Oostermeijer
De dames Berhoff en Drose heb
ben zich goed op de eerste plaats ir.
de C-hjn genesteld, mede dankz;;
hun tweede overwinning, dit keor
met 56,70°o Het gelegenheidspaai
mevr Van Duyn/dhr. De Zwart we: o
tweede met 56,25°o. De dames Var:
Ackooy en Drenth staan nog op etc
tweede plaats in de competitie
In de D-hjn won het gelegenheid*,
koppel Bakker/Toom met 66.07',
terwijl de heren Holtrop en Van Zot
len serieuze pogen de D lijn te veri;.
ten, door tweede te worden mol
61,79°o Zij staan op de tweede plant-in de D-lijn, achter mevr Ten Broc
ke en dhr. Brandse.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub kan men verkrijgen bij
de wedstrijdleider, de heer C Brsun,
tel. 14060, of bij de secretaris, UK
vrouw E. Visser, tel 18570

'Wat wil je drinken9' 'Ach joh,
neem er nog een!' 'Wat zal 't zijn' Ik
heb bier in huis, wijn of iets
sterkers
misschien?' 'Wil je niks9 Toe, doe
niet zo ongezellig!'
"Er gaat geen dag voorbij, of je
hoort wel iemand zoiets zeggen", aldus Patiënten Belangen Zandvoort.
"Over alcohol dus Want 't is zo gezellig, vinden we. Begrijpelijk, want
soms is het ook echt leuk om een
pilsje of een borrel te drinken. Je
ZANDVOORT - Strandpaviljoen
voelt je wat vrijer, je maakt iets mak- la, oftewel 'Freddy en Paul'. hoiKti
kelijker contact en het geeft al gauw vrijdag 22 april een backgammon
een wat ongedwongener sfeer Soms toernooi. Dit begint om 20 00 uui
is dat wel prettig. Maar wil dat zegHet toernooi, dat tweemaal per
gen, dat het zonder alcohol niet ge- jaar wordt gehouden, geniet over het
zelhg zou zijn?"
algemeen een flinke belangstelling
Eén en andei komt maandag ter met gemiddeld vijfendertig deelnf
sprake op de voorlichtingsavond, mers.
die georganiseerd wordt m samenwerking met het Consultatieburo Ook nu weer kan iedereen meedoen
voor Alcohol en Drugs. Gemteres- Het inschrijfgeld bedraagt /15. en ei
zijn leuke prijzen te winnen
seerden zijn van harte welkom

Backgammon
toernooi

*1 JL

Azië mikt

ZANDVOORT - Het onlangs
aan de Zeestraat, nr. 49, geopende Chinees-Indisch specialiteiten restaurant 'Azië' mikt
vooral naast het Zandvoortse
ook op het internationale publiek dat de badplaats regelmatig met een bezoek vereert. Na
op 28 maart voor een select gezelschap van 120 personen een
culinaire presentatie te hebben gegeven, werd de nieuwe
exotische aanwinst van eigenaar S. P. Hu voor het publiek
opengesteld. Er is veel werk
vericht om het interieur van
het nieuwe restaurant aan te
passen.
Nadat de eigenaar van het restaurant Lotus een halfjaar geleden met
de noorderzon uit het voormalige
hotel Keur was vertrokken, begon
de heer Hu met de uitvoering van
zijn plannen voor een Chinees Indisch restaurant, waar de maaltijden bereid worden zoals in China
gebruikelijk is. dus met speciaal
aangepast aan de Hollandse smaak.
De heer Hu wilde zijn restaurant
'Azië' eigenlijk al eerder openen,
maar omdat de afgifte van de vergunning enige tijd op zich het wachfen, vond de opening pas op 28
maart plaats
Het team dat met alleen de Zandvoorters. maar vooral ook de buitenlandse gasten met Chinees culinaire
kunsten zal verwennen, bestaat uit
zeven personen: vier obers en drie
gespecialiseerde koks die m Utrecht
een opleiding hebben gehad van Chinese meesterkoks. Deze zijn naar
Nederland gekomen in het kader
van een uitwisselingsovercenkomst
tussen dit land en China, die onder
andere inhoudt dat Nederlandse
meesterkoks in China kookles gcven en hun Chinese collega's m Nederland.
Een van de koks die een dergelijke
opleiding betreffende de vele Chinese specip.liteiten heeft genoten, is de
35 jarige bedrijfsleider Hans Njoo.
die een Hollandse moeder en een
Chinese vader heeft In het nieuwe

o Het personeel van het nieuwe restaurant 'Azië' heeft zijn gasten veel te bieden. In het midden (met stropdas
Foto Bram Stijnr
directeur S.F. Hu.

restaurant, waar plaats ib voor 150
tot 200 gasten, worden naast de in
Nederland bekende gerechten, ook
specialiteiten geserveerd uit gerenommeerde Chinese keukens, zoals

Dommel

die van Peking, Kanton. Shanghai
en Szechuan Elke keuken heelt'zijn
eigen uitgespioken kaïaktcr Het
aanbod is uitgebreider dan m het
verleden, wat mogeliik werd dooi de

toenemende uitvoer van eti'iit.\\ a' 'j
vanuit China De kaart omvat oncu
andere Chinese fondue, kwart i l' ..
ren en voaelnestjes Gei echten ,:'!
len is uiteraard ook mogelijk
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Voor de kilometervreters is ook een
dieselmotor leverbaar. Deze diesel heeft
een motorinhoud van 2 liter en levert 54
kW bij 4700 tpm. De 1,6 en 2 liter motoren leveren respectievelijk 70 kW en
94 k W. De l,6 geeft dit bij 6000 tpm, de
2 liter bij een iets lager toerenta], namelijk 5600 tpm. De benzinemotoren zijn
van het schone type en uitgerust met een
katalysator. Standaard voor alle types is

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Deze keer gaat het niet om een facelift, rnaar om een echt compleet
nieuw model. De verwachtingen van de importeur zijn dan ook zeer
optimistisch. Bij de introductie liet de heer Louwman (eigenaar van de
Nederlandse importeur van Toyota) weten, te verwachten dat er zo'n
7000 exemplaren over de toonbank zullen gaan. En dat terwijl door de
grote hoeveelheid frisse modellen die de laatste tijd werden uitgebracht de concurrenten het elkaar erg moeilijk hebben gemaakt. Natuurlijk ontkende de heer Louwman niet dat het vorige model niet al te
vlot verkocht. Een en ander bleek wel uit de cijfers, slechts 2800 Carina's in 1987. De Carina is erg belangrijk voor het merk Toyota, 70% van
de export gaat naar Europa, terwijl het algemeen bekend is dat export
toch voor een groot deel gericht was op de Amerikaanse markt. Nu
hebben de Japanse verkoopbazen hun oog dus meer op Europa laten
vallen, waardoor deze Carina een bijna Europees aandoende wagen is
geworden. Ondanks enige kritiek is het een aantrekkelijke wagen,
/.eker in deze zwaar bevochten middenklasse.
l tin ilc lo\(Ha (. aniui 11
hn\ en tic Ihiklihiu A

Behoudend
De/e nieuwe Carma is qua uilei lijk /ekei
geen trendsetter. Het mode! t> u el modem. mii.il' toch eig behoudend De
techniek ligt op een hoog niveau, hetgeen \an I'oyota. die erg \ooiuit strevend is met motorische techniek, /oals de
/estien kleppen \oorde kleine motoren,
geen \enassing is. Uiteraard is m de/e
Carma de meerkleppcn techniek opgenomen Dit beteken! dat in Nederland
drie motoren geleverd /uilen wolden,
namelijk tuee benzinemotoren met tv.ee
bovenliggende nokkcnussen. van 1.6 litci en een met een inhoud van 2 litei

Op 5. 6. 7 en 8 mei aanstaande wordt in
de Expohal in Hilversum voor de vierde
maal in successie het Droomauto-spektakel gehouden.
hen gevarieerd evenement, gespoasord
door Mailboro. waarin oude en nieuwe
'droomdLitoY centraal staan. Exposanten
en handelaren biengen op Droomauto
een unieke collectie exclusieve auto's bij
elkaar van een voor ons land ongekend
gehalte. Waarschijnlijk zal de absolute
top-attractie de nederlandse primeurvan
de bij voorbaat legendarische Perron
F40 zijn. Verder zullen enige tientallen
Porsches. Jaguars. Rolls-Royces, Mercedessen. Bugatti's. Maserati's. Lamborghinfs en diverse minder bekende
merken zoals de Tilïany (zie foto). Iso en
Abarth zijn te bewonderen.
' Droomauto' wordt traditioneel be/ocht
door duizenden autoliefhebbers, om te
kijken en misschien te kopen. Al is het
geen complete auto. iedereen vindt wel
iets van z'n gading in de vele stands met
boeken, folders, accessoires, miniaturen
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50.000ste Ford Escort Cabriolet
XR3i uitvoering meest geliefd

men. Het voordeel Ls datje niet voorover
hoeft te buigen om ze te bedienen. De
kofferruimte is goed toegankelijk, terwijl
de achterbank van de liftback en de stationwagen met een verhouding van
60/40 weg te kantelen is.

Gaster

<

Om de auto lichter te laten sturen heeft
men onder meer gekozen voor het gebruik van een kleinere caster-hoek. In de
praktijk geeft dit bij het insturen van de
bocht gauw het idee dat je teveel stuurt.
Hij stuurt inderdaad lichter doch het
vergt even gewenning. Tijdens de introductierit reden de beide benzine exem•plaren soepel en gemakkelijk. De 2 liter
was soepeler en sneller dan de l ,6 maar
de laatste viel op door zijn rustige gedrag,
zonder sloom te zijn. Nee, een prima
motor die geruisloos zijn werk doet en
juist bij lage toerentallen nog veel trekkracht levert Bij zowel de liftback als de
sedan viel op dat er bij wat hogere snelheden enig windgeruis kwam van de
achterkant. Heel vreemd, omdat dit
meestal rond de voorkant hoorbaar is. Al
deze nieuwe Carina's zijn stuk voor stuk
een sterke troef, niet alleen door de
hoogstaande techniek die er in verwerkt
is, maar ook prijstechnisch zijn ze sterk.
Opvallend spectaculair qua uiterlijk is hij
niet. Het interieur is behoorlijk luxueus
met standaard vele extra's maar niet iedereen wil een uiterlijk opvallende auto.
De prijzen varieren van ƒ 27.245, - voor
de 1.6 DL sedan tot/ 37.995,-voor de
2.0 GLi Liftback. Met deze prijzen moet
de heer Louwman een redelijke kans
hebben 7000 Carina's te verkopen.

In februari 1988 liep de 50.000ste Ford
Escort Cabriolet van de band bij Karmann in Rheine (Duitsland). De produktie van de Escort Cabriolet startte in
1983.
In 1984 werden er 14.000 geproduceerd
en momenteel bouwt Karmann al 80 cabriolets per dag.
De Escort Cabriolet was in twee uitvocringen leverbaar: een XR3i en een Ghia.
De XR3i met zijn sportieve karakter was
verreweg de meest geliefde en daarom

werd besloten alleen nog deze uitvoering
te leveren.
De Escort Cabriolet XR3 injection heeft
een 1,6 liter motor die 77 kW/105 pk
levert en is standaard voorzien van een
vijfversnellingsbak. Hij kan ook voorzien worden van een anti-blokkeer
remsysteem voor een meerprijs van
ƒ 1.786,- incl. BTW. De Escort Cabriolet XR3i zonder ABS kost
ƒ 47.749,- incl. BTW.

(Advertentie)

etc. Voor het eerste is dit jaar ook het
Droomauto Jaaiboek samengesteld.
Ken uniek autoboek dat geen enkele
enthousiaste bezoeker zal laten staan

TEST'MZELF!

een vijf versnellingsbak, alleen op de
benzine uitvoeringen kan ook een viertraps automaat geleverd worden.

voor de bescheiden prijs van ƒ 29.50.
In vier jaar tijd is 'Droomauto' mtgegroeid tot een van de weinige evenementen bij uitstek die geen enkele Nederlandse autoliefhebber zal willen misscn. Het droomauto-spektakel is alle vier
de showdagen geopend van 10.00 tot
l S.00 uur. op donderdag en zaterdag tot
20.00 uur. De entreeprijs voor volwassenen bedraagt slechts ƒ 12.50. Voor
meer informatie: tel. 02159-45612.

Drie stappen

De nieuwe Carina II. En ervaar, dat het allemaal niet overdreven is. Dat het
kan: één auto waarin al die geweldige eigenschappen verenigd zijn. Want
de nieuwe Carina II is echt een heel bijzondere auto. Hoe bijzonder kunt u
alleen ontdekken, als u 'm zélf test. Dus snel naar de Toyota-dealer voor een
uitgebreide proefrit. Dan pas weet u wat het betekent om in een moderne
multi-kleppenauto te rijden. De Carina II is leverbaar als Sedan v.a. f27.245,-,
Liftback v.a. f37.995,- en Stationwagon v.a. f30.995,-. Sedan en Stationwagon met 1.6 Itr. 16 kleppenmotor of 2.0 Itr. dieselmotor. Liftback met 2.0 Itr. 16

Bij deze Carina gaat geloof ik alles in
stappen van drie. Niet alleen drie verschillende motoren, maar ook zoveel
carrosserievarianten, te weten een sedan,
liftback en last but not least een schoon
gelijnde stationwagen.
Al deze modellen zijn, zoals in deze
klasse verwacht mag worden, strak en
keurig afgewerkt. Het interieur is overzichtelijk en de instrumenten zijn duidelijk afleesbaar. De 1,6 liter moet het
zonder toerenteller doen. maar is verder
goed uitgerust met de noodzakelijke
meters en lampen. De stoelen zijn groot
en breed, wat wel een beetje ten koste
gaat van de zijdelingse steun. De achterbank is breed met het voordeel dat drie
personen er redelijk goed kunnen zitten.
Het bedieningsgemak met betrekking
tot het gebruik van alle hendels bij het
stuur is goed. Alles is logisch gesitueerd
en dat zie je helaas nogergweinig. ledere
fabrikant houdt er zijn eigen ideeën op
na, maar in deze Carina is alles wat met
verlichting te maken heeft links en al het
andere rechts geplaatst. Doordat het
dashboard iets rond loopt zijn de schakelaars dichter bij de bestuurder geko-

!~>c Ti/lain \\otdi een van de giote anrakticii op 'Dioomautu'.

Jdeppen
„e
Nektie
mogarantie
to, Op amet
Toyota's twee
jaar
een maximum van 100.000 km.
Bovendien zes jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van
binnenuit op personenwagens
en alle - af fabriek geleverde gesloten bedrijfswagens.

TOYOTA

JAREN BETER.

TOYOTA

CARINA II, VA 27.245,-

Afgebeeld: Carina n Seclan l .6XL.

IMPORTEUR: tOUWMAN & PARQUI B.V. STEURWEG 8. 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900. PRIJZEN
INCL BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN KIJK VOOR HET
. ADRES VAN UW TOYOTA-DEALER IN DE GOUDEN" GIDS (RUBRIEK AUTODEALERS)

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

IJMOND
MTS
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlems gebied
Roos en Beeklaan 4 - SANTPOORT - Tel. 023-383134

Tel. 02507-18686.

BROODJE
BURGER
WEEKAANBIEDING

BROODJE
LEVER
voor
Open van 11 00-01.00 uur
Weekend van 11.00-03 00 uur
Dinsdag gesloten
Schoolstr 4. Tel. 18789

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
DAGOPLEIDINGEN:
* Bouwkunde/Restauratietechniek
* Weg- en waterbouwkunde
*. Proces- en milieukunde
* Werktuigbouwkunde
* Elektrotechniek/Elektronica
Energietechniek
Computertechniek
Commercieel technisch
B.T./Installatietechniek
AVONDOPLEIDINGEN:
* Procestechniek
* Technicus sterkstroominstallaties
* Middelbare lastechniek
* Milieutechniek
* Computerkunde en
Technische Informatica
* C.N.C. (Computer Numeric Control)

vanaf l januari
gratis
openbaar vervoer
voor scholieren
Texel

KROON
MODE
Haltestraat 55

POLO
BLOUSONS

GROTE KROCHT 7
ZANDVOORT

Den Helder of -Zui6

K/M
7 kleuren

34,95
VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Gevraagd
WINKELJUFFROUW
± 20 jaar.

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

Bakkerij Keur

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Raadhuisplein 2. Tel. 12404.

Lef op!
zondag 24 april a.s. •

DE WIT VERHUIZINGEN

„HAPPY HOUR"
v.a. 16.00 tot 18.00 uur

Bier voor ƒ1,A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

*

Tot ziens in

Café
't Zeepaardje
Stationsstraat 17, Zandvoort.

r

> é

Heerh jgowaard- - »
Alkmaar of - Noord

».„.„„,.._,

7/

Tot het eerste leerjaar van alle afdelingen van de dagopleidingen en tot de dag/avondopleiding Procestechniek kunnen
worden toegelaten:
a. bezitters van een LBO-diploma, waarbij de vakken Nederlands of een moderne taal, wiskunde en natuurkunde volgens het C-programma (op C-niveau) zijn geëxamineerd,
b. bezitters van een MAVO-diploma,
c. bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar
de vierde klas HAVO/VWO,
19'
d. degenen die, ter beoordeling van de schoolleiding, een gelijkwaardige opleiding hebben genoten.
Informatie over de inhoud en toelatingseisen van de avondopleidingen is te verkrijgen bij de administratie van de school.
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CAD (Computer Aided Design)
AUTOCAD - (computer gestuurd tekenen)
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INSCHRIJVING:

Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of afgehaald bij de administratie van de school. Het ingevulde formujier moet zo spoedig mogelijk worden ingeleverd. Het dient in
ieder geval vóór 8 mei in het bezit te zijn van de school, ook als
men nog niet in het bezit is van het vereiste bewijs van toelating.
Op de dinsdagavonden vinden informatie-bijeenkomsten
plaats.
Hiervoor kan men zich telefonisch bij de administratie van de
school aanmelden.

DONDERDAG 21 APRIL 1988
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Experimenteel Sporting OSS
niet sterk genoeg voor OVRA
ZANDVOORT - Doordat aan
het einde van het volleybalseizoen maar liefst drie speelsters
vertrekken was coach Ad Akkerman genoodzaakt nieuwe
speelsters in te passen in het
eerste damesteam van Sporting OSS. Het geroutineerde
OVRA 2 profiteerde van de situatie en won vrij eenvoudig
met 0-3. De overige Sporting
OSS teams kwamen, pp de
laatste wedstrijddag in de
thuishaven Pellikaan tot goede
resultaten. Vooral Sporting heren 2 nam waardig afscheid.
Het vertrek van Leonie van Kessel, Hennie Hiementz en Sandra
Kpierenburg aan het einde van dit
seizoen levert voor de technische
staf van Sporting OSS vooralsnog
urote problemen op voor het komende seizoen. Diverse speelsters uit lare teams mogen proberen een
plaatsje te veroveren in de selectie.
Monique van der Valk lijkt een zekei o keus. Tegen OVRA 2 mocht Marjan de Groot van dames 3 een set
meespelen en zij deed dat zeker niet
slecht. OVRA een team met veel
lengte had vrij vlug in de gaten dat
zij van het huidige Sporting weinig
te duchten had. Anita Vossen, terugekeerd na haar enkelblessure,

Rustige start
TC Zandvoort
ZANDVOORT - De landelijke tennis-competitie is afgelopen zondag weer gestart en de
TC Zandvoort moest het opnemen in eigen huis tegen Didam
uit het oosten van het land.
Het was voor het eerst dat de
TC Zandvoort uitkwam tegen
deze vereniging, dus geheel ontaekend. Het bleek een jonge
ploeg te zijn waartegen Zandvoort niet verder kwam dan
een 4-4 gelijkspel.
Didam gaf prima tegenspel en na
de single partijen keek Zandvoort
tegen een 3-1 achterstand aan. In de
dubbel-partijen ging het met Zandvoort een stuk beter, na de winst in
de heren en dames-dubbel was de
achterstand weer gladgestreken en
werd begonnen met de twee gemengde dubbels. Ook hier won Zandvoort
één van de twee partijen zodat de
eindstand een 4-4 gelijkspel werd. De
beste Zandvoortse prestatie kwam
op naam van Esmir Hoogendoorn
die alle drie de door haar gespeelde
partijen in winst omzette, hetgeen
een fraai succes was.
Natuurlijk kan na een wedstrijd
nog niet veel gezegd worden over de
krachtsverhouding, maar zeker is
dat alle zeilen bijgezet moeten worden wil Zandvoort een plaats in de
Hoofdklasse kunnen realiseren.
Een klein excuus was wel dat de
sterkste Zandvoortse speelster Inge
Dolman verstek moest laten gaan in
verband met een beenblessure.
De wedstrijd van aanstaande zondag is tegen Pelikaan Tennis te Goirle, een grote vereniging met een arsenaal van sterke spelers en speelsters. De tweede en derde teams van
TC Zandvoort moesten beide genoe°en nemen met een 6-2 nederlaag
tegen respectievelijk Metselaars en
Flehite l uit De Meern. Ook voor
| deze teams dus geen succes.

Badmintontoernooi
In Pellikaanhal
ZANDVOORT - Badminton
Combinatie Duinstreek houdt
zondag 24 april in de Sporthal
Pellikaan een 'familie en vriendentournooi' voor alle Zandvoortse
badmintonspelers,
jong, oud, beginners en gevorderden. Het toernooi begint
om 10.00 uur en is uiterlijk om
17.00 uur afgelopen.
Deze sportdag wordt georganiseerd als afsluiting van het badmintonseizoen en het gaat dan ook uitbluitend om de gezelligheid. Daarom
wordt er gespeeld in een poule-systeem met tegenstanders van zoveel
mogelijk gelijke sterkte.
In verband met de lustrumviering
?ijn de kosten voor de deelnemers zo
laag mogelijk gehouden, ƒ5, per perboon. De deelnemers moeten uiterlijk een kwartier voor aanvang aanwezig zijn.

Italianen klagen
over slechte
ontvangst RAI
ZANDVOORT - De Italiaanse gemeenschap in Zandvoort
klaagt over de slechte ontvangst
van het Italiaanse televisiestation Rai Uno in de badplaats.
In een brief aan het college
van burgemeester en wethouders verzoeken de Italianen,
mede namens "Nederlandse
minnaars van Italë" het gemeentebestuur om druk uit te
oefenen op de kabelexploitant
om tot verbetering van de ontvangst te komen. In omliggende
gemeenten is de ontvangst van
de Italiaanse zender van goede
kwaliteit.
In de brief wijst de Italiaanse
gemeenschap op het feit dat het
Italiaans een van de talen van
de Europese Gemeenschap is en
dat een Italiaans televisiestation daarom niet achtergesteld
mag worden bij de andere Europese zenders. In de brief wordt
zelfs verwezen naar het Verdrag
van Rome.

speelde begrijpelijkerwijze nog niet
geheel voluit en middenaanvalster
Jeanet van der Horst moest af zeggen.

is: genieten. Jammer is alleen dat
het pas zo laat in het seizoen gebeurde.
Sporting OSS 3 had twee sets nodig om te wennen aan het slimme
In de eerste twee sets lukte het spel van Die Raeckse veteranen. InSporting niet in haar spel te komen. valler Oase Dijkstra kon toen goed
De passes lagen niet lekker genoeg de aanvallers in stelling brengen en
voor de setuppers waardoor Spor- alsnog een gelijkspel afdwingen.
ting nauwelijks aan aanvallen toe
Ook de laatste wedsirijd van dit
kwam. Met 5-15 en 3-15 haalden de
Haarlemse dames de sets gemakke- seizoen wisten de Zandvoortse meislijk binnen. Een lichte terugval van jes in winst om te zetten. De opmars
OVRA in het begin van de derde set van de laatste weken bracht het
gaf Sporting de kans om terug te team tot de subtop van hun klasse.
komen. De set-upsters Marja van de Dit m tegenstelling tot het mix-team
Lugt en Paulien Vossen slaagden dat hun meerdere moest erkennen
erin diverse malen het blok van in kampioen Spaarne '75 M.
OVRA te misleiden terwijl er ook
meer risico in de serve gelegd werd.
Ook pareerde Jolanda de Bruin met
een goed blok enkele aanvallen van
OVRA zijde, maar de Sporting produktie bleef op zeven steken waarna
OVRA de set snel naar zich toe haalde. Met de 0-3 winst voor OVRA stelZANDVOORT - Afgelopen
de dit team de tweede plaats veilig. weekeinde was er een zeer ge-

ZANDVOORT - In de slotfase staan voor Zandvoortmeeuwen een aantal belangrijke
wedstrijden op het programma. Afgelopen zondag ontving
Zandvoortmeeuwen het ook
nog niet veilige DSOV en het
lukte'opnieuw niet voor de eerste thuisoverwinning te zorgen. Na vooral een chaotische
en spannende tweede helft
hielden beide teams het op een
1-1 gelijkspel. DSS naderde
Zandvoortmeeuwen tot op
twee punten door een onverwachte overwinning.
Zoals ook in de zaterdag wedstrijd
van Zandvoort '75 was er in het duel
tussen Zandvoortmeeuwen
en
DSOV een hoofdrol weggelegd voor
de scheidsrechter.
Staat het voetbal op een laag mveau, de scheidsrechters doen daar

Zandvoortmeeuwen
blijft in gevarenzone
niet veel voor onder. Daardoor ontstaan er vreemde situaties zoals in
de tweede helft In de eerste helft
gebeurde er niet veel. Het was matig
maar toch kreeg Zandvoortmeeuwen enige kansen die echter met benut werden.
Het voornaamste geschiedde in de
tweede helft. Bijvoorbeeld na een
kwartier spelen mocht Zandvoortmeeuwen een vrije trap nemen Een
speler van DSOV pakte de voorzet m
het strafschopgebied in de handen
en de scheidsrechter kende een
strafschop toe. Na veel protest van
spelers en grensrechter werd op de
eerste beslissing terug gekomen en

vond er niet meer clan een scheids
rechterbal plaats.
Na een halfuur spelen kreeg een
Zandvoortmeeuwen verdediger de
bal tegen do hand en ook nu kende
de scheidsrechter een strafschop
toe maar dan aan DSOV. Nu protcs
ten van Zandvoortmeeuwenzijde,
maar geen herziening van de straf
Het protest van de Meeuwen was
dermate hevig dat Jos van der Mcij
en grensrechter Henk Kmneging
het veld mochten verlaten Veel tu
muit maar Zandsvoortmeeuwen
kwam door de benutte strafschop
wel met 0-1 achter Voordeel van dit
incident was wel dat opeens het
vuur ontbrandde in het Meeuwen-

team en een minuut later lag de ge
lijkmaker m de touwen Een voorzet
van Mark Kanger werd door Ene
Belien goed ingeschoten, 1-1
Even later kon ook een DSOV spe
Ier het veld verlaten na een harde
overtreding. Met tien tegen tien pro
beerde beide teams tevergeefs de
winnende treffer te forceren Terug
kijkend was het wel een opwindende
tweede helft doch wat voetbal be
treft geen hoogstaand spel
„Aan zulke toestanden heb ju
niet," zou Henk Kmneging later vertellen. „Maar toen we zo gepakt wer
den door de scheidsrechter toen
raakte ik even uit m'n bol Door een
gigantische fout van die man kom je
op achterstand maar de jongens
kwamen goed en snel terug Ik heb
er vertrouwen in dat we het halen,
amar dan moeten we wel zo knok
ken als m de tweede heltt Jammer
dat we thuis nog niet gewonnen hebben, maar we krijgen nog een kans "

Strijd kolossale racemonsters maakt indruk
3VGEND

varieerd programma op het
Zandvoortse circuit. In de rustige ochtenduren was er een
duurloop met ruim 500 deelnemers, die allen op hun eigen
manier de piste mochten ronden. Als bij een heuse marathon werden op vaste plaatsen
de deelnemers van water en
stukjes sinaasappels voorzien,
wat menigeen de kracht gaf om
er een echte wedstrijd van te
maken. Wat te zeggen van de
rondetijd van de winnaar? Binnen het kwartier over 4'/4 kilometer is toch een lekker hoog
gemiddelde. Vanaf 13.00 uur
plaats voor de gemotoriseerde
wedstrijden.
Georganiseerd
door de Stichting Truck Power
Festival, onder de bezielende
leiding van Bertug van HolSporting dames 3 moest eerder land, werd een scala aan races
deze week nog de restant spelen van gepresenteerd.
een gestaakte wedstrijd. Zelfs een

Met invalsters Riet Vossen en
Theo Terol speelde dames 2 wederom een voortreffelijke partij volleybal. Op een schoonheidsfoutje na,
concentratieverlies in de derde set,
werd het hooggeklasseerde van Nispen I bij vlagen volledig overklast.
Vooral in de eerste set gingen de
Zandvoortse dames voortvarend
van start. Al gauw waren de zwakke
plekken in de verdediging van Van
Nispen gevonden en kon Sporting er
lustig op los scoren. Binnen een
kwartier stond het 15-3. In de tweede
set kwamen de dames van Van Nispen terug in de wedstrijd, maar de
winning mood van Sporting werd
niet verstoord, 15-9. Het eerder gememoreerde
concentratieverlies
met het daaruit voortvloeiende rommelige spel leidde tot 11-15 verlies.
Sporting herstelde zich echter voortreffelijk in de vierde set en won met
15-10.

10-4 achterstand konden de Zandvoortse dames niet doen verbleken
en met de 13-15 winst op Triumph 3
werden beide punten mee naar
Zandvoort genomen.

Een volleybalgevecht leverde Sporting dames 4 tegen SBY 3. De wedstrijd had alles wat volleybal zo aantrekkelijk maakt. Goede periodes
werden afgewisseld met zwakke momenten. Persoonlijke fouten tegenover grote inzet. Met de 2-2 gelijkspel kon iedereen vrede hebben. De
15-2 winst in de derde set gaf Sporting dames 5 niet het extra steuntje
in de rug om ook de vierde set naar
zich toe te trekken. Nu kon Triumph
4 met de eer gaan strijken.

Heren
Het tweede herenteam speelde de
beste wedstrijd van dit seizoen. Nog
eenmaal wilde het team laten zien
dat ze wel degelijk goed kunnen volleyballen. Dat ondervond dan ook
het op de tweede plaats staande VC Y
3. Mark Drommel liet zien een aanstormend talent te zijn, terwijl setupper Kasper Bonset nadrukkelijk
zijn kandidatuur stelde voor het eerte team. Rob ten Haaf werkte als
vanouds en in de middenpositie
blokkeerde Peter Bluijs naar behoren. Tel hierbij de goede harde klappen van Bob Honderdos en het vakmanschap is meesterschap van Jos
van der Drift en de uitkomst hiervan

Voorop en alle aandacht vanzelfsprekend voor de Mastodonten. Negentien speciaal voor de racerij
klaargemaakte Trucks zouden deelnemen, en hoe.
Positiewisselingen aan de lopende
band, verschil in rondetijden die alleen in duizendsten van seconden te
meten waren, veel rook en smook,
bandengegier en grootse schuivers.
Spanning en sensatie volop dus, en
dat voor slechts een paar honderd
toeschouwers. Hoe is het mogelijk.
Geen strandweer, een frisse wind,
lage toegangsprijzen, enfin, alles
aanwezig voor een gezellige dag Circuit en dan komt men niet. Wat
moet je als organisatie nog meer
doen kan men zich afvragen.
De grootste aandacht ging uit naar
de Peterbilt van Ad van Koeveringe.
Een waarlijke gigant, speciaal uit
Amerika geïmporteerd voor de
Truck-races, daar deze kolos niet op
de gewone weg in Nederland mag
rijden. Voorzien van een Detroit-diesel en een 4-gangs Allison-automatische versnellingsbak en een wagenbeheersing van de rijder zorgde deze
combinatie voor vuurwerk. Na drie
heats was een tweede plek in de
eindrangschikking zijn deel. Hoe en
wat er toegaat in deze truckwereld
mag blijken uit het feit, dat alleen de
versnellingsbak bij vernieuwing al
zo'n slordige ƒ 40.000,- kost, en dan
moet hij nog gemonteerd worden
ook. Geweldige bedragen, maar het

De zware trucks zorgden voor veel geweld in de Gerlachbocht.

gaat dan ook over Mastodonten van verlopen. Toch zou wat improvisa20 ton met een pk of 500, die op het tietalent bij hem zeer welkom zijn.
rechte eind van het Zandvoorts cir- Hoe is het mogelijk dat het publiek
cuit echt goed zijn voor 180 kilome- ruim een half uur moet wachten
ter per uur.
voor een volgende race van start kan
gaan, en dat alleen maar omdat er
een betonblok niet goed staat. Als er
Weinig
dan een gecombineerde race van
Veel wordt er door diverse natio- start gaat met Ascona's en Alfa's,
nale (amateur)rijders gesproken moeten dat er absoluut twee worover meer races. Merkwaardig dat den? Resultaat vier Alfa's en negen
er dan bij de Opel Ascona en Squa- Ascona's van acquit.
dra Bianca cup, die op deze dag twee
maal een heat zouden rijden, maar
enkele deelnemers zich hadden aan- Uitslagen
Truck Standaardklasse: 1. Gerard
gemeld. Argumenten van: dit telt
niet mee voor een kampioenschap Kraay - DAP, 2. Bruno Bruinsma raken kant noch wal. Racen is het Scania. Truck Klasse A. 1. Teums
devies, en niet alleen voor je zelf Holstege - Scania, 2. Wim Burger maar ook voor de sponsors en voor- MAN. Truck Algemeen Klassement:
al voor het publiek. Het is slecht te 1. Kees Zandbergen - Scania, 2. Ad
verkopen als er in de laatste heat van Koeveringe - Peterbilt.
vier Alfa Romeo's van start gaan.
Squarra Bianca: 1. David Hart, 2.
Gelukkig begrepen David Hart en Rob Maas, 3. Andy v. d. Heyden, alAmsterdammer Rob Maas nog wel len met Alfa Romeo. Opel Ascona: 1.
wat de bedoeling was en samen zorg- Arnold v. Wingerden, 2. Leo Kemden ze voor stunt- en echt racewerk. mer, 3. Rob Hartland.
Autocross Sport 1600:1. M. Leeyen
De functie van wedstrijdleider is
een moeilijke. Harry Splinter ge- - VW, Sport 2000: P. v. Drunen - Ford,
noot de eer om deze dag als zodanig Super Klasse: B. Slingeland - Ford.
Volgend Truckspektakel op Zandop te treden. Alle reglementen heeft
hij uit het hoofd geleerd en derhalve voort 31 juli a.s., met daarbij een
weet hij precies hoe één en ander lange-afstandsrace voor Toyota
volgens de regels en de boeken moet Starlet.

de betere kansen maar kwam
toch niet verder dan een 1-1
gelijkspel. De scheidsrechter
had veel invloed op de strijd
door veel te fluiten en vooral
op aangeschoten hands te letten. Dat leverde beide partijen
een strafschop op die benut

Jonge Zandvoortse
kunstzwemsters
presteren goed

De overwinning op TYBB betekende de zestiende zege van dit seizoen. Slechts eenmaal werd verloren en tweemaal wist een tegenstander de F l een gelijkspel af te
snoepen.
Door deze resultaten zijn deze
Zandvoortse jongens voor geen enkel team meer in te halen en kon
het kampioenschap gevierd gaan
worden. Onder groot enthousiasme van de jeugdige voetballertjes
werden de bloemen uitgereikt en
tevens schonk het bestuur van
Zandvoortmeeuwen hen een beker.
De allerkleinsten bij de Zandvoortmeeuwen-jeugd sleepten het kampiHet tearn dat dit succes binnenFoto Bram Stijnen
sleepte bestaat uit Robin Bluys, oenschap in de wacht.
Martijn Cappel, Guido Dijks, Bart vervoer of de aanmoedigingen te spelertjes zien uit het goede hout
gesneden te zijn en wonnen dan
Gude, Martijn Lagendijk, Peter zorgen.
ook met 4-1. Leuke geste was de
Mietes, Nicky Post en Danny Bouman, en stond onder leiding van de Afgelopen zondag speelde de F l overhandiging van een bloem aan
dames Petra Lagendijk en Ina Mie- junioren een vporwedstrijd voor de spelers van het eerste met de
tes. Bovendien stonden er voor dit het eerste senioren team tegen vermelding op een kaartje ,.veel
team veel ouders klaar om voor het DSOV. Ook in dit duel lieten de succes in jullie wedstrijd."

Sandevoerde houdt 'Oranjerif Standen voetbal

De rit is uitgezet door mevrouw H.
Hagen en de heer M. Herst, en men
dient pennen en een zaklamp mee te
nemen, terwijl ook een goed humeur
kan bijdragen aan het slagen van de
Oranjerit. Het inschrijfgeld is ƒ12,per equipe, voor leden geldt./ 2,- korting. Een lot voor de grandioze loterij na afloop, met schitterende prijzen. is hierbij inbegrepen.

Vierde Klasse KNVB
DIO
29-27 Renova
19-19
Ripperda 19-25 VSV
19-19
TYBB
19-22 De Brug 19-16
Hillegom 19-20 DSOV
19-15
Bloemend. 19-20 Zandv.m. 19-14
Geel Wit
19-19 DSS
19-12
Vierde Klasse KNVB Zaterdag
19-18
Altius
20-31 DSC'74
19-29 Bloemend. 19-14
TOV
20-14
Zandv. '75 19-24 Halfweg
20-13
Hoofddorp 18-23 NAS
19-11
IJFC
18-23 SVJ
SMS

19-23 SVB

19-4

20-21
SIZO
Tweede Klasse HVB
DSK

SVIJ
Vogelenz.
Spaarnev
KIC
BSM

19-28 DSC '74
19-26 Schalkwijk
19-25 VVH
20-23 TZB
20-22 EHS
20-19

ZANDVOORT - Aanstaande
maandag gaat het jaarlijks terugkerende
schoolvoetbal
toernooi voor jongens en meisjes van start. De schoolvoetbalcommissie heeft het toernooi
gepland op maandag 25, dinsdag 26 en donderdag 28 april
aanstaande. Ook dit jaar vindt
de strijd plaats op de velden
van Zandvoortmeeuwen aan
de Van Lennepweg. Na het
toernooi op donderdag vindt
direct
de
prijsuitreiking
plaats, die verwacht wordt om
omstreeks 17.45 uur.

Z'75 laat winst liggen

ZANDVOORT - Al doen de
senioren van Zandvoortmeeuwen hun uiterste best
om zich in de vierde klasse te
handhaven, over de toekomst
hoeft men niet in te zitten. De
allerkleinsten bij de Zandvoortmeeuwen jeugd, de F l,
slaagden erin om afgelopen
zaterdag het kampioenschap
in de wacht te slepen.

ren rijders, de C- en de D-klasse voor
mensen met respectievelijk minder,
weinig of geen ervaring. Het niet te
moeilijke eigen puzzelreglement
van 'Sandevoerde' is van toepassing
en wordt uitgereikt aan de starttafel.
Deze is open vanaf 19.00 uur en te
vinden in restaurant Delicia, KerkDe rit wordt verreden in diverse straat 16, waar vanaf 20.01 uur ook
klasses: de B- en de A-klasse voor de start plaatsvindt. Voor leden berespectievelijk ervaren tot zeer erva- staat weer kans om punten te halen
voor het clubkampioenschap.

Schoolvoetbal-toernooi

Oranje N., Nicolaas-Beatrix, MariaNicolaas.
Dinsdag 26 april. Veld 2 15 30-16 00
Maria-Hannie A., 16.00-16.30 Nicolaas-Oranje N-, 16.30-17.00 NicolaasPlesman, 17.00-17.30 Oranje N.-v
Heuven G. Veld 3 Beatrix-v. Heuven
G., Plesman-Hannie S., Beatrix-Maria.
Donderdag 28 april. Veld 2 15 3016.00 Nicolaas-Hannie S., 16.00-16 30
Plesman-Maria, 16.30-17.00 v. Heuven G.-Nicolaas, 17.00-17.30 Plesman-Oranje N. Veld 3 v Heuven G.Maria, Beatrix-Oranje N., BeatrixHannie S.
MEISJES
Maandag 25 april, veld l 15.30-16 00
Nicolaas-Plesman, 16.00-16.30 Nicolaas-Oranje N., 16.30-17.00 MariaHet wedstrijdprogramma is, na lo- Hannie S., 17.00-17.30 Oranje N -v.
ting, als volgt samengesteld.
Heuven G. Veld la Beatnx-Mana,
JONGENS:
Plesman-Hannie S., Batrix-v. HeuMaandag 25 april. Veld 2 15.30-16.00 ven G.
Plesman-v. Heuven G., 16.00-16.30 Dinsdag 26 april. 15 30-16.00 v. HeuOranje N.-Mana, 16 30-17.00 v. Heu- ven G.-Nicolaas, 16.00-16.30 Plesven G.-Hanme S., 17.00-17.30 Bea- man-Mana, 16.30-17.00 Nicolaastrix-Plesman. Veld 3 Nannie S.- Hannie S., 17.00-17.30 PlesmanOranje N. Veld la Beatrix-Hanme S.,
Beatrix-Oranje N , v Heuven G.-Mana.
Donderdag 28 april. 15.30-16.00 Beatrix-Plesman, 16.00-16.30 Oranje N.Maria, 16.30-17.00 Plesman-v. Heuven G., 17.00-17.30 v. Heuven G.-HanZANDVOORT - Zandvoort werden. In de slotfase liet nie S Veld la Maria-Nicolaas, Nico'75 had in de strijd tegen YFC Zandvoort '75 de kans op de laas-Beatnx, Hannie S.-Oranje N.

Zandvoortmeeuwen F l kampioen

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdag 30 april haar vermaarde
Oranjerit. Mensen zowel met
als zonder ervaring kunnen
hieraan deelnemen.

Foto Bram Stijnen

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen TYBB
14.30 uur terrein Vondellaan.
Zaterdag: Zandvoort '75 NAS 15.00
uur terrein binnencircuit.
BASKETBAL
Zaterdag: 21.15 uur DIOS-Lions
sporthal Nieuw Vennep.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal
18.00 uur Zandvoortmeeuwen B jun HBC, 18.30 uur HBC B jun -IJmond
'73, 19.05 uur IJmond '73 B jun Zandvoortmeeuwen, 19.40 uur Cecils 2-Tum Turn 2, 20.25 uur Zand
voort '75 2-FC '84 2, 21.00 uur Zand
voort '75-SSV, 21.55 uur Zandvoort
Noord 7-DVS '85 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal
20.45 uur Zandvoortmeeuwen 7-Se
kura 4, 21.30 uur Zandvoort Noord
trefpunt, 22 20 uur Zandvoortmeeu
wen 2-Concordia 3.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal
19.00 uur Zandvoort Noord-Onze Gezeilen A jun., 19.45 uur Cecils vet Tweede Jeugd 2,20.30 uur Zandvoort
Noord 3-Zandvoort Noord 7, 21.15
uur Zandvoortmeeuwen vet.-TZB
vet., 22.00 uur TZB 2-TZB 3.

20-18

20-17
20-14
20-13
18-11

ZANDVOORT/AMSTERDAM - Een techniekwedstrijd
Age-Group I stond er voor afgelopen zaterdag 16 april op het
programma bij de Amsterdamse Zwemvereniging „de Dplfijn". Deelnemende verenigingen: De Meeuwen uit Diemen,
Hippocampus uit Monster,
ZPCH uit Hoofddorp, De Amsterdamse topclub de Dolfijn
en uit Zandvoort de Zeeschuimers.
Totaal 36 deelnemende dametjes
van wie er 3 van de Zeeschuimers
waren. Om het verschil in potentieel
te tonen, De Dolfijn trad aan met 16
toppers m deze leeftijdcategorie onder wie de Nederlandse jeugdkampioene 1988 Joycelyn Jagtenberg, die
ook de eerste plaats over all in deze
wedstrijd voor zich opeisten.
De deelnemende „Schiumpies"
hebben echter voortreffelijk m dit
geweld van zich afgebeten, globaal
eindigden de Kunstzwemsters van
de Zeeschuimers in het midden, en
dat is geen kleinigheid. Uit het ge
boortejaar 1977 werd Marjolijn v.d.
Meer 8e uit 8 deelneemsters 1978
had 4 deelneemsters van wie Resi
Abbenes met 26,50 de eerste plats
bezette, en Sandra Dijkzeul uit 1979
werd goede 10e uit 16 deelnemers
Het gaat bij deze Age group nou eenmaal om de leeftijden en de prestaties.
Langzamerhand komen de Zeeschuimers aan de basis leden te
kort. Ook bij het wedstrijdzwemmen schuiven steeds meer leden
door zoals dat bij Kunstzwemmen
ook al jaren het geval is. Met een
proefabonnement en gezellige vnjdagavonden proberen de Zeeschuimers nieuwe leden te krijgen.

winst glippen door een tweede
strafschop te missen, 1-1.

Zandvoort '75 was de meest aanvallende ploeg doch kon m de eerste
helft nauwelijks gevaarlijk worden.
Behoudens de eerste tien minuten,
waarin goed gevoetbald werd, was
het een matige partij Het spelpeil
zakte en er viel weinig te genieten.
De scheidsrechter zorgde toen voor
opschudding door een onschuldige
handstaal m het Zandvoortse strafschopgcbied te honoreren met een
strafschop Doelman Wiebe Beekelaar was kansloos, 0-1. De Zandvoorters waren van slag en een minuut
later kreeg de YFC spits een unieke
gelegenheid zijn team op 0-2 te zettcn De Zandvoortse doelman Beekelaar redde echter uitstekend Op
slag van rust een inzet van Thomas
Schtilte, meer op de borst dan op de
arm van een YFC speler, en ook nu
een strafschop. Rob Gansner schoot
de bal onhoudbaar in, 1-1
In de tweede helft een sterk aanvallend Zandvoort'75 en Philip van
de Heuvel had weinig geluk met een
knal tegen de paal. Even later kon de
YFC doelman met veel moeite een
kopbal van Van der Heuvel keren en
Gansner kogelde naast. YFC moest
het hebben van de counter en daarbij onderscheidde doelman Wiebe
Beekelaar zich door handelend op te
treden In de laatste minuut probeerde Zandvoort '75 alsnog diep
door te dringen in het zesticnmeter
gebied van "YFC. Dennis Keumng
brak. op het randje van buitenspel
door en werd gevloerd De bal ging
op de stip en de winst lag voor het
grijpen De YFC doelman koos nu de
goede hoek en keerde de strafschop
van Rob Gansner. De achterstand
lijkt nu te groot voor Zandvoort '75
op koploper Altius dat won met l 3
van SIZO

Goede resultaten
voor schaakteam
ZANDVOORT - Vijf spelers
van het inmiddels zeer succesvolle team van de Zandvoortse
Schaakclub, hebben afgelopen
zaterdag wederom een knap resultaat behaald.
Het team, samengesteld uit de spe
Iers Gerhards, Cliteur, Van Kempen,
Geerts en Van Brakel, scoorde er
lustig op los in een deelnemersveld
hoofdzakelijk opgebouwd uit promotie-, eerste- en tweedeklassers
Van de zeven gespeelde wedstrijden
werden er slechts twee verloren,
twee eindigden in een gelijkspel en
driemaal werd de winst gepakt. Dit
resulteerde in een gedeelde zesde
plaats van de tweeëntwintig tear-.s
Een resultaat om het komende se;
zoen met vertrouwen tegemoet te
zien, wanneer het team in de tweede
klasse zal debuteren. Vooral het ie
sultaat van Ton van Kempen mocht,
er zijn. Hij speelde vijf partijen on
scoorde daaruit vier punten.
Komende zaterdag gaat er op
nieuw een afvaardiging naar een
toernooi, te weten het SVS-Rapirltoernooi in Schalkwijk. Een indn-i
dueel toernooi waarbij de eindresul
taten wel meetellen voor een team
prijs. De meest opvallende deelne
mer in deze delegatie is zonder mei T
,,good-old" Piet de Bruin, die on
danks zijn 78 jaar nog altijd uitslekend met de schaakstukken over
weg kan.

Goede vangsten zeevisvereniging
den werden veel schar en bot gevan
gen Het werd de avond van de
nieuwkomers. Als eerste eindigde
Leo Haak, die zowel de meeste kilo'>
ving als de meeste vis. Tweede werd
Ab Elsgeest en derde eindigde Jnu
Terol. De grootste vis werd gevangen
door Hans Roest, die een bot ving
van 39 centimeter.
Aanstaande zondag staat een boot
wedstrijd op de Wadden op het pro
Onder ideale weersomstandighe- gramma.

ZANDVOORT - De Zandvoortse zeevisvereniging hield
afgelopen maandagavond een
viswedstrijd vanaf het strand.
Ook nu stond deze wedstrijd in
grote belangstelling en de vangsten waren zeer goed te noemen.
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[ LH sterk succes I iet gaal maar door, het succes
\crlnal \an clt I\ugcot 205 We hebben inmiddels al ruim
2 miljoen 205 njdcrs geteld Wat kan de \erklanng /ijn van
du onotkcml succes'
Om te beginnen is de 205 natuurlijk erg mooi om
te /ie n uiterst comfortabel en nog eens heel /umig
I n natuurlijk de pitügc schone motor, \vaardoor
niet alleen schadelijke uitlaatgassen, maar ook de
Bij/ondcre Verbruiksbelasting aan/ienhjk%\ordt verminderd
Bovendien is de 205 verkrijgbaar in maar liefst
34uiV\oenngcn diesel, bcn/mc, 3 dcurs 5 deurs, automaüc,
Junior G H met /n 130 DIN pk (top van 208 km/u) tot en
met de exclusieve cabnolets Fr is al 'n 205 \anaf 17.325,Dc sterke Accent extra's De 205 Accent heeft een
/innige 55 DIN pk motor (l op 22 2 bij 90 km/u*) en is stan

daard v oorxicn van • inbouwt oor/icning v oor radio en luid
sprekers • binncnspicgel met dag en nachtstand • nccrklap
bare achterbank • voorruit van gelaagd glas • mistachlcrlamp
En dan hebben we het nog niet eens gehad over
/n vele extra's • een dakspoiler o /u arte antenne • brede
slooLstnps met een rode bies die doorloopt in de bumpers
• speciale type aanduiding op de flanken en de achter/ijdc
• in hoogte verstelbare hoofdsteunen o sporücv c v\ iclplaten
Aanbod tot 30 apnl a.s Enja,ovcrdcfïnanuenngs
mogelijkheden van alle 205 modellen raken wc helemaal
niet uitgepraat. Laten " e de 205 Accent als v oorbeeld nemen
Z'n nicuwpnjs inclusiefaflevcnngskosten bedraagt 18 950,U betaalt 7 700,- Daarvoor kunt u uiteraard ook de inruil
waarde van uw huidige auto gebruiken Het te financieren
bedrag is dan nog 11 250,- Gedurende 48 maanden betaalt

u dan 205,- per maand, waarbij de effectieve rente omgc
rekcncl op jaarbasis 9,9% bedraagt. Die rente is ovengens
fiscaal aftrekbaar Na 4 jaar is er nog /o'n 4500,- te betalen
LI kunt dan 3 dingen doen de rest in een keer betalen, clc
lening verlengen ol de 205 Accent inruilen vooreen nieuwe
Dat laatste kan een aantrekkelijk alternatief /ijn,
want alle kans dat uw Accent u nog meer oplevert dan clc
rcstbctahng De lening wordt verstrekt door Peugeot lalbot
financiering onder de gebruikelijke voorwaarden van een
huurkoopovereenkomst
Genoeg reden, dachten wij, voor het maken v an
een proefrit Kom dus even bij ons langs U bent van harte
welkom
* l O! !<><> HIJ 1 2 0 K M / U FM ()] 15 4 IN 01 SIM) > O U l \S LCI NORM l HIJ/1 N
I\C1 U I V V I X C I \ I l l V l - K I S C S k O S 1 l S 4 5 0 \MJ/K IM l \ \ O O K H I I I O U D I N

'n Sterk nummer.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJFVERSTEEGE BV, PAKVELDSTRAAT 21, TEL 02507-12345.
!N DE SUPER SLAGERIJEN VAN

m

iiPf

m

f

Juïi

PCLIGEOT DYNAMISCH OP WEG
KAMERMEISJE gevraagd v 3
ocht pw, Aanm Hotel Co
carde Hogeweg 39 na 14 u

* Krijna/Piet van harte gefe
* rtangeb Philips sunpanel liciteerd met jullie 25 jarig hu
bovenbed en wandmonta welijk Tante Wies oom Aart
ge ƒ 125 Tel 02507 14242
* Lieve opa van harte gefeli
* Aart van harte gefelici citeerd met uw 65ste verjaar
tc^rd rnet je verjaardag dag Jolanda Monique Patn
cia Mascha Niels Jessica
Bram
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BROODJE BURGER
ERELID
van het
KIWVBZ
Proficiat'
COUPEUSE
MODEONTWERPSTER
l ee f t |d o TI de leukste mo
Iele naar maat en eigen
ont °rp voor u te maken ook
eiandetweir\ Voor alle leef
dsaroepon en maten

Tel 02507 1/370
D^NNIb PAPEGAAIEN
c oearp in Nederland Bel
oor g i a t s infoboek 020
b5~"658 Inrul en fin mog
* Do 12 rrei kunt u met 100
r*r c schakers meedoen
^ i ^p LOJ ^ Blok Toernooi in
o ^-c~i schapshs Voor info
1 _' 1-272 14884 of 13546

Foto Boomgaard
ook \oor
por letfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
c^pcfo o b aan hu s
uroic Krocht 26
Tel 13529

GARAGE IE HUUR
Dircj \ Fenemaplein
lel 14534

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentnmster
Fnedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort
Tel 02507 12773
Te huur voor onbep tijd v
dame alleen GEM ZIT/
SLAAPK balc gebr k/d
vlak aan zee ƒ 600 p m Br o
nr 798 75878 bur v d blad
Te huur ZIT/SLAAPKAMER v
1 pers 25 35 jaar ƒ 450 mol
Tel 12510

VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ25 * Te koop 34 modelsche
per week Corn Slegersstr pen schaal 1 op 1250 20 x
tin 14x kunststof 32 marine
2b tel 0250712070
+ 1 trawier + 1 passagiers
* Martin Kaspers ik zal je schip Prijs ƒ 235 Tel 17193
missen Monique
* Te koop aangeb eenvou
Meisje 18 jaar met erv dige naaimachine type Com
ZOEKT WERK v a nu als ont modore prijs ƒ 150 Tel
bijtserv of andere werkzaam 02507 19292 na 18 uur
heden m hotel Tel 14698
* Te koop buggy merk Her
MORGEN"
lag ƒ125 Tel 18383
Een gratis huidanalyse door
een schoonheidsspecialiste TE KOOP GARAGE NR 24 m
ingang
van het hypo allergene merk garagecomplex
naast Trompstraat 7 vraagpr
Galenic
ƒ8500 Tel 0186015638
Instituut Joke Drayer
Kosterstraat 13
* Te koop gevraagd bolder
Zandvoort
wagen Tel 02507 14193
Tel 02507 14975
* Te koop gevraagd elektra
* NPB Brugstr 15 zondag fornuis moet 100% m orde
24 april 10 30 uur vervolg op zijn Tel 16461 na 18 uur
het thema Sjabbat en Zon
dag
* Nu voordelig1 Sneeuwket
tingen 2 keer gebruikt ƒ60
pocketcamera
ƒ 40
Tel
15199 na 18 uur

zelfstandige
hu p i dp huishouding voor * Ook de Zandvoortse
eu t itcnd o'mddag m de Schaakclub staat op zater
dag 30 april op de markt Van
veel T l 13693
avond m het Gemeenschaps
> M i lelijk gele c (perd Aart
hu s
i L ~ldg os zondag kunt u
ai
u r fel citeren Cel * Ook voor u is er plaats bij
de Ver Vrouwen van Nu
^ L s° r at txV\ord ook lid of bel eens om
-< HJp de Poltr Stuur eens
uitvoerige inlichtingen met
L
oed^ipakket' Geen
tel nr 14462
id t
Dat hebbon \\ij \ooru'
* Rode Kruis fancy fair op 14
hl tel 029075235
mei a s 1016 uur veel spel
H t allorgoedkoopstp adres
letjes rad v avontuur verlo
\ooi nieuwe en gebruikte
tng v 2 Zandvoortse pop
(bromfietsen is l axi Rijwiel
pen NIC Beetslaan 14
otntrTlc Zandvoort B V Gro
lu K xhl 1b Tel 12600
o fns nkoop en verhuur
MAATKLEDING EN
* Hot t ei s al zachter Ga
VERANDERWERK
i \ndclcmnhctKostverlo
<-npvk naar koop eerst m Tel 18599 Corn Slegersstr 2
Cu Centt of bij Gem Oud Geopend dinsdag t/m zater
~t Oh \ it een heerlijkheid dag van 1000 1400
SUCCES is geen toeval
KAMbR TE HUUR
succes is te leren
P W i t t i L vaan
1
Info 020996584
12164

Silhouettes

Te koop pers MULTIPRIN
TER Silver Reed EXD10 m
adapter ook als printer voor
homecomp SKISCHOENEN
mt 39 Lowa wit Tel 14275

* T k gevraagd plaatjesal
bums van Verkade Tiktak
Hille Honig molens sport
sprookjes enz Tel 02503
14727

* Te koop Perzisch kleed
110x160 ƒ175 Tel 02507
13730

* Tka rieten kinderzitje
voor op de fiets Tel 18685

* Te koop Philips spelcom
puter mei 5 banden Pr
n o t k Tel na 18 uur 02507
15579

* Verzamelaar ruilt en koopt
ansichtkaarten
van Ned
plaatsen Tevens oude foto s
van trams treinen enz gevr
Tel 023377405

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 0250712070
1 film ƒ 5// 7 50 p d
5 films ƒ 25 p week

Verhuur movie boxen

* Te koop Puch Maxi m re
* Vonne v d Meer s boeken
delijke staat Prijs n o t k Tel
zijn door ons besproken
16219
maar ook van Bernief Coupe
* Te koop radiator met con rus Rubmstem Gemteres
vector 200x60 nieuw ƒ75
seerd? Bel M Bais 13873
Zonnepanelen
Tel 02507 12217
22 watt ƒ 625 35 watt ƒ 705
* Te koop neten honden Voor al uw behang en wit 45 watt ƒ850 GASFLESSEN
werk Tel 02507 18980
mand Tel 02507 17413
afgehaald 11 kilo ƒ2250
Voor al uw tuin straat en TV ACCU S 100 Ah ƒ169
hekwerk levering v alle ma
DE GASKONING
Dream Line
tenalen Vraag vrijblijvend
Adm de Ruijterweg 401
prijsopgave Tel 023274340
Adam 020 822222

06320.322.30
Pour Toi

5 REGELS

WOONARK (20x5 m) vaste WEGGEVLOGEN 19/4 groe
ligplaats m Wilnis dicht bij ne DWERGPAPEGAAI van d
Amsterdam en Utrecht bet kapper S v p bellen J f
casco Ind hal woonkamer Coiffures Tel 02507 14040
3 slaapkamers keuken bad
kamer met ligbad bergruim * Wie kan mijn schakelbrom
te grote tuin + c v Prijs mer 9 weer aan de praat kr
ƒ129000 k k Tel 02979 gen Het is een kleine stormt
in de cilinder Tel 16174
86788
vertrek te koop
Voor trouwfoto's Wegens
huish goederen o a Bosd
tafel + st 2/3 zit:
Foto Boomgaard koelk
bank kast m inb bed etc Tf
Grote Krocht 26 bez za 23/4 De Ruyterst
20 Tel 17949

Tel 13529

W BLUYS
Bloemenhuis Nieuw Noord
LEUKE BEGONIA
verschillende kleuren ƒ 5 50
Wij bezorgen altijd gratis
Tel 15025
* Wij zoeken een zandbak
liefst met deksel voor onze
dochter Wie heeft er een''
Tel 16720

* Wilt u schrijven voor ge^
tensgevangenen
dat kt
thuis Voor informatie An
nesty International tel 125/
of 19649
* Wie heeft mijn 3 Shier
poppetjes + paard gevor
den' Ik ben heel verdrie
over het verlies Tamar 6 ja»
+ 3 wkn geleden Tel 197°

GRATIS

06320-320-05

3 supershoU p.d. 50 et pm
* Te koop marmer salonta
fel poppenhuis 50x50 klem
keyboard tafelmodel meis
jesfiets 6 8 jaar goede staat
Tel 14734

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
V^Cl 17 t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Zandvoorts Nieuwsblad
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* Te koop grote dubbele Te koop TOERCARAVAN
speeltumschommel
ƒ 245 met voortent elektr ORGEL
Tel 020457539
(2 klaviers) Tel 02507 18351
* Te koop inbouwkoelkast
(Atag) keukenhoekkast en
smal kastje (30 cm allen met
wit eiken deurtjes Tel 19827

* T k 4 banden Goodyear
13513 z g a n passend op
Polo Derby Audi 50 Renault
5 ƒ95 Tel 0250714242

* Te koop i v m aanschaf
nieuwe videorecorder Mitsu
bishi ƒ100 en kleuren t v
Multitech 52 cm ƒ 200 Tel
19606

* T k 4 eeth stoelen grenen
zitting bielzen rug ƒ 20 p st
salontafel rond wit blad grijs
onderstel ƒ 40 stoeltje v op
kinderwagen ƒ 15 Tel 18908

* Te koop jonge konijntjes
ƒ5 2 televisiestoelen skai
bruin m goede staat ƒ 75 per
stuk toilettafel droogmolen
ƒ25 Tel 17405

* T k aluminium schuifpui
ook als terrasafscheidmg
hoog 220 breed 240 cm
ƒ300 Tel 020457539

Te koop SURFPLANK Zinker
255x53 Ad v d Wal Shape
Satme Kevlar/Epoxy ƒ850
Tel 02507 18229

* T k gevr 2e hands opa
fiets hoog frame m goede
staat Tevens t k a m /j fiets
4 8 jr in prima staat kl groen
metallic Tel 0250716520

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dmsdaq
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

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

Naam
Of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
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Nieuwe burgemeester 'past precies in het plaatje' Koning Willem I en Zandvoort
Sprekers tonen vertrouwen in Van der Heijden
ZANDVOORT - Nadat de soort zaken.
Aukema wees de nieuwe burgeheer en mevrouw Van der meester
dat Zandvoort een geHeijden maandagmiddag door meente erop,
is met vele eigenzinnighede raadsleden Ingwersen en den, maar ook met veel economische
De Jong waren binnengeleid, activiteiten, als de nieuwbouw van
heette loco-burgemeester Au- het casino, de renovatie van het cirkema het echtpaar namens de cuit en het Vendoradopark. Tensprak hij namens de gemeengemeenteraad welkom. Auke- slotte
teraad de wens uit, dat het burgema wees erop dat Zandvoort meestersechtpaar vele gelukkige en
een gemeente is met vele ei- vreugdevolle jaren in Zandvoort tegenzinnigheden. Nestor Flie- gemoet gaat, dat Van der Heijden
ringa promoveerde Van der kan meewerken aan op een open
Heijden tot 'wasbaas' vanwege manier besturen van deze gemeente
en dat hij een blijvende goede ge'waszakken vol vuile was'. De zindheid
ondervinden. Aukema
nieuwe burgemeester zal het hing Van zal
der Heijden de ambtskedus niet al te gemakkelijk krij- ten om, 'in de betekenis van funcgen, zo viel te concluderen, tie-erkenning en waardigheid, en
maar beide sprekers toonden niet van macht'. "En voor zover het
teken van gezag is, dient dat
wel vertrouwen in hem. Zo ook een
de - namens de ambtenaren gezag verworven te worden".
sprekende - waarnemend ge- Wasbaas
meentesecretaris De Regt.
Volgens de 'nestor' van de ge-

"Hij past precies in ons plaatje",
had één van de leden van de vertrouwenscommissie bijna juichend
geroepen, aldus Aukema, nadat bekend was geworden dat Van der
Heijden de nieuwe burgemeester
zou worden. Met dit plaatje werd de
profielschets bedoeld, welke was gehanteerd bij de sollicitatiegesprekken. De loco-burgemeester wees er
in zijn welkomsspeech op, dat de
schets sober en 'naar de aard direct'
was gehouden, omdat de kandidaat
anders 'van bovenaardse kwaliteit'
zou moeten zijn. Dit wordt uiteraard niet verwacht van Van der
Heijden. "Als u geheel en al zou
voldoen aan alle facetten van de
profielschets, was u zeker een voortreffelijk bestuurder, maar wellicht
een onuitstaanbaar mens. En, zo
weten wij uit ervaring, dat laatste
bent u zeker niet", aldus Aukema.
Zeer opmerkelijk was volgens
hem, dat er vanuit de vertrouwenscommissie, 'die in een voor Zandvoort ongekende harmonie heeft samengewerkt', geen gegevens naar
buiten waren gekomen. Opmerkelijk omdat men hier kampt met een
'zwakbegaafdheid' ten aanzien van
vertrouwelijkheid. "Het is hier in 't
Zandvoortse meer 'Hoort en zwijgt
het voort". Wel maakte hij een kanttekening met de vraag of je wel zo
geheimzinnig moet doen over dit

meenteraad, Flieringa, is Van der
Heijden al op voorhand tot een unieke prestatie gekomen. "U heeft de
Zandvoortse fractievoorzitters op
één lijn weten te krijgen, en dat gebeurt maar heel weinig". Hij wilde
niet op deze dag de vuile was buiten
hangen, 'maar er zijn waszakken
vol', zo verklaarde hij. Flieringa promoveerde de nieuwe burgemeester
dan ook tot 'wasbaas'. "Ik ben bang
dat u het niet zonder voorwas kunt
doen", voegde hij daaraan toe, waarbij hij aanraadde, het ODRP-rapport door te nemen, en vooral te letten op de verschillen tussen de eerste en de tweede versie.
"U bent een moedig man, werd mij
verteld, u gaat er tegenaan en dat
verwachten wij ook van U. In vergelijking met uw voorganger bent u
klein van stuk, maar als ik u goed
inschat, bent u groot van formaat".
Van der Heijden had bij zijn kennismaking met de gemeenteraad te
kennen gegeven, gesteld te zijn op
goede persoonlijke contacten. Flieringa zei hieraan veel waarde te
hechten, omdat het een 'basismiddel' moet zijn voor de gemeenteraad.
Zo ook, dat er beter geluisterd wordt
naar elkaar, ook naar degenen die in
de minderheid zijn. Hij wees er bovendien op, dat geduld erg belangrijk is. "Ik wens u toe, dat u tenminste vijftig procent haalt van datgene

door Bertiis Voets

In de geschiedenisboeken komt
de eerste Oranjevorst Willem I
meer naar voren als een gewiekste
koopman dan als liefdevolle vader
des vaderlands. De koning, die met
veel enthousiasme m 1813 was ingehaald, vond een berooid land en
ook ten aanzien van het koninklijk
huis een lege schatkist De koning
meende dat het zjn belangrijkste
taak was, om de economie weer op
gang te helpen en zelf actief daaraan deel te nemen, zoals hij zeide
„tot hoope van vermeerdenngh"
van zijn privé-vermogen.

Aandelen in ondernemingen
• De familie Van der Heijden kon deze eerste dag al kennismaken met de
oud-Zandvoortse cultuur, vertegenwoordigd door folklorevereniging De Wurf.
Foto: Bram Stijnen

wat u zich heeft voorgenomen en
dan bent u een hele grote".

Voorsprong
Van der Heijden heeft - in vergelijking met het begin van een voetbalwedstrijd - bij zijn benoeming al'
twee punten voorsprong, aldus
waarnemende secretaris De Regt,
die het -woord voerde namens de
ambtenaren. Enerzijds doordat de
gemeenteraad voor honderd procent achter zijn benoeming staat,
anderzijds doordat volgens hem ook
de ambtenaren zijn komst met vertrouwen tegemoet zagen. De nieuwe
burgemeester zou de score echter
kunnen verhogen met het benutten
van een aantal kansen als het behoud van het circuit voor Zandvoort, het verder uitvoeren van de
plannen om van Zandvoort weer
een aantrekkelijke badplaats te maken, en het nog meer inhoud geven
aan de nationale en internationale
naam van Zandvoort.
Daarnaast invloed uitoefenen om
een zodanig klimaat te scheppen dat
deze gemeente met volledig onderling vertrouwen en zonder terugvallen op het verleden, bestuurd kan
worden. Als laatste punt noemde hij
de mogelijkheid om zodanige basis
te scheppen dat het ambtelijke'apparaat onafhankelijk en met erken-

Waterpoloërs Zeeschuimers slepen een
felbegeerd kampioenschap in de wacht
ZANDVOORT - In het vorige
seizoen lieten zij in de laatste,
beslissende wedstrijd tegen
AZVD Assendelft de kans op
promotie naar de Eerste Klasse liggen. Afgelopen zaterdag
deden de waterpoloërs van de
Zeeschuimers het beter.

Als Van der Heijden deze kansen
benut, heeft hij, wat De Regt betreft, de wedstrijd bij rust al gewonnen en hoeft hij in de tweede helft de
voorsprong alleen nog maar te verdedigen. Ten slotte wenste De Regt mede namens zijn collega's - de heer
en mevrouw Van der Heijden veel
succes toe, en dat zij met veel plezier
in Zandvoort zullen werken en wonen.
Nadat de 'vergadering' door Van
der Heijden was afgesloten, ovengens zonder voorzittershamer omdat deze niet aanwezig was, konden
hij en zijn echtgenote van tal van
Zandvoorters felicitaties in ontvangst nemen. Zover na te gaan waren alle geledingen hierbij vertegenwoordigd, zoals stichtingen, bedrijfs- en verenigingsleven. Namens
de culturele verenigingen droeg
Dico van Putten een gedicht voor,
waarna het burgemeestersechtpaar
kon kennis maken met het door de
aanwezigen gezongen Zandvoorts
Volkslied.

Ontdekking in Zandvoort
Het duidelijkste
voorbeeld
daarvan heb ik kunnen halen uit
oude literatuur in de Konmklijke Bibliotheek over de opkomst
van Zandvoort. Ofschoon men
er allang van overtuigd was dat
het toen nog heldere zeewater
geneeskundige krachten bevatte, was men er nooit toe geko-

Willem I krijgt de Opregte
Haarlemmer onder ogen
Koning Willem I die de handelsberichten uit de belangnjkste couranten altijd onder ogen
kreeg, vond op zijn schrijftafel
de advertentie waarmede de
handelsvereniging een inschrijving op het groot badhuis opende. De vorst was er direct in geinteresseerd. Het ging hem met om
de ,,Opheffinghe van arme visscherlieden" dat m de courant
werd aangehaald, maar enkel
„tot hoope van vermeerdenngh"
die duidelijk werd voorgespiegeld.
Zandvoort was aan het hof
van Willem I nauwelijks bekend,
maar omdat de koning meende
dat het een goede belegging was,

De kampioens-waterpoloploeg van de Zeeschuimers.

Maar mede dankzij goed doorzetten
van Erik Wempe, met een bal tegen
de lat, bleven de gastheren onder
druk staan. Doelpunten volgden van
Onno Joustra, Wim Hoogland, Jeroen Schultheis en Marcel de Natris,
waardoor de eindstand werd bepaald op 14-4, in het voordeel van de
Zandvoorters. Een mooi afscheid
van Wander Halderman, die volgende week een interland in Denemar-

ZVM te laat op toeren
ZANDVOORT - Opnieuw spel en daardoor ontstond er een
handbalwedstrijd. Bij de rust
konden de handbalteams van goede
keek
ZVM
al tegen een 6-12 achterZVM niet tot een overwinning stand aan. Na
de pauze kwam ZVM
komen. De dames lieten vooral aanvallend redelijk
uit te voeten
in de eerste helft verstek gaan doch Accom/KSV liet er geen gras
en konden de opgelopen ach- over groeien en liep weg naar een 17terstand niet meer wegwerken 29 overwinning. „Het was best een
partij," vond aanvoerder Dick
en verloren van Quick met 7-9. leuke
Berkhout. „Accom was gewoon te
De ZVM> heren traden aan te- sterk voor ons. We gaan door met
gen koploper Accom/KSV en junioren en over twee jaar staat er
dat team was duidelijk te sterk, weer een sterk team."
Doelpunten ZVM: Dirk Berkhout
17-29.

ken speelt en daarbij uiteraard veel
succes wordt gewenst.
Door de promotie en de mogelijkheid om een nieuwe trainer aan te
trekken, hebben de Zeeschuimers
het vooruitzicht komend seizoen
nóg hoger te eindigen. Nieuwe spelers en speelsters zijn van harte weikom dit van nabij mee te maken.
Voor inlichtingen kan men bellen:
(02507) 16345.
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Nieuwsblad

wilde hij er wel op schrijven Hij
vroeg zijn secretaris om bij de
maatschappij van het groot badhuis de papieren voor het verknjgen van aandelen aan te vragen. maar tegelijkertijd het hij
W. F R'oell, voorzitter van de
Eerste Kamer en afkomstig int
Haarlem, vragen om voor hem
een onderzoek m te stellen ,,Eer
ik een bepaald antwoord hier
omtrend geeve, wensche ik
UdEd mening omtrend dit punt
te verneemen "
Van Roell kreeg hij gunstig advies en daarom schreef de ko
mnq m voor een bedrag van
J 10 000, een zeer hoog bedrag
voor een particuliere onderneming, maar de voortekenen wezen uit dat het hier goed te verdienen was en daarom was de
koning erbij

Goed gegokt
De maatschappij maakte ongevraagd reclame met deze belangrijke aandeelhouder Aan
het begin van de lijst ,,ter bou70ingh en exploitatie van het
Groot Badhuis werd de naam
geplaatst van Willem I en daar
achter het bedrag van f 10 000
Uit de verdere gegevens m de
Koninklijke Bibliotheek blijkt
dat vijf jaar later de koning uit
de onderneming stapte met een
kapitaal van f 18.000 Hij had er
dus goed aan verdiend Het badhuis roann hij zijn geld had gestoken, heeft hij nooit gezien
dat kon hem trouwens weinig
schelen als het maar het nodige
geld in het laatje bracht. Maar
toch is, door zijn koopmam,geest, Willem I één van de mensen geweest, die van Zandvoort
een beroemde badplaats hebben
gemaakt.

Historie in de Nagtegaal
De Geschiedenis van de
Nagtegaal te Overveen begint
eind vorige eeuw als de heer J.
A. Laan eigenaar is van de witte
villa. Er zijn nog oude bouwtekeningen van de architecten
van Rossem en compagnon.

Mendhk, G. W. Dijsselhof, H. F.
Boot, bekende schilders uit de omgevmg zijn hier te zien.
Komende zaterdag en zondag zijn
de kijkdagen d.w.z. openbare bezichtiging In de Nagtegaal is de burgerzaal of trouwzaal nog geheel intact,
ja ook nog de loketten voor aangifte
Helaas bezat de heer J. A. Laan van geboorte en overlijden. KomenVrijwillige Hulpverlening
niet zo'n geweldig oog voor architec- de weekend is de Nagtegaal open van
tuur, want zo vermogend als hij was, 11-17 uur. Cearalaan 2G te Overveen.
liet hij toch een vrij goedkoop zinken
dak op het huis zetten in plaats van
een fraai Hollands pannen dak. Deze
17373
half gesmolten ijstaart, om het gebouw maar even raak te typeren,
komt begin jaren dertig in eigendom VERVOLG VAN VOORPAGINA
van de Gemeente Bloemendaal. In
Op
1933 wordt het tijdelijk als raadhus Terschelling, in IJmuiden, Hoek
in gebruik genomen. In 1965 ver- van Holland en Vlissingen komen
huist de secretarie naar Bloemen- vaste posten met eigen mensen, in
heuvel, het nieuwe raadhuis.
de overige plaatsen worden de waarDe Nagtegaal wordt verkocht aan nemingen verricht door vrijwilliBreejenbout. Door de malaise begin gers, die hiervoor een cursus krijZANDVOORT - Ballet Studio jaren
tachtig wordt deze onderne- gen. Voor zover nog nodig, want de
118 Conny Lodewijk geeft aan- mmg overgenomen door Bos Kalis. Zandvoortse strandpachter Paul
staande zondagavond, 24 april, De allerlaatste plannen zijn nog niet Zonneveld (paviljoen Freddy en
een uitvoering in de Stads- geheel duidelijk: Kantoorruimte of Paul) bijvoorbeeld, geeft al vier jaar
lang gegevens door aan het KNMI
schouwburg te Haarlem. 'Net woonruimte?
en ook voor het nieuwe weerbericht
Voor
dat
de
nieuwe
plannen
geeven iets anders' is de titel van stalte gaan krijgen, hebben de huidi- zal
hij deze werkzaamheden verhet programma.
ge eigenaren er in toegestemd de richten. Zonneveld pleitte overigens
De uitvoering, waaraan een groot laatste week van april een veiling te al eerder voor een specifiek op de
aantal leerlingen van Conny Lode- doen plaatsvinden van Kunst en An- kust gericht weerbericht, maar dit
wijk deelneemt, begint om 19.30 uur. tiek. Op deze veiling komen ook nog werd pas mogelijk met de steun van
Kaarten zijn vanaf 19.00 uur aan de enkele objecten uit de Breejenbout- de nieuwe vereniging in de rug.
kassa te verkrijgen, of telefonisch te periode onder de hamer.
Vanaf 25 april gaat men alvast
bestellen via nr. 02507-17789.
Het 2e deel van de kunstcollectie proefdraaien met het strandweerbeHet programma is veelomvattend van W. Boerlage, oud-notaris te Vel- richt.
en zeer afwisselend. Verschillende sen, vormt de hoofdmoot. Boerlage
Naast genoemde activiteiten is
soorten ballet komen aan de orde, is een kunstminnend notarisge- Zonneveld als voorzitter zeer nauw
zowel klassiek, jazz-, disco- en mo- slacht, die enkele generaties geze- betrokken bij de Nederlandse Veredern ballet. Een en ander wordt uit- teld waren aan het Noordzeekanaal. niging Strandexploitanten Noordgevoerd doo een groot aantal leerlin- Vanwege de oorlog is het eerste deel zee-strand (NVSN), die onlangs
gen van zeer uiteenlopende leeftij- van de kunstcollectie m 1942 onder werd opgericht. Het onstaan van
den, de jongste is vier jaar. Reden de hamer gekomen bij Frederik Mul- deze vereniging is het vervolg op de
voor deze grootse aanpak is het feit ler in Amsterdam. Franse aquarel- bijeenkomst van strandpachters die
dat de school twee-en-een-half jaar len met bekende namen, famüiepor- in september 1987 op inititaief van
geleden in Zandvoort werd geves- tretten. maar ook werken van o.a. W. Horeca Nederland, afdeling Zandtigd.
Steyn, K. Verwey, P. Damave, O. voort, in het Boeckaniers Nest werd

Strandweerbericht

Zandvoortse
balletschool
in Schouwburg

Het team presteerde zaterdag in
de Planeet te Haarlem zeer goed tegen het veteranenteam van NVAHHC en het felbegeerde kampioenschap werd dan ook in de wacht gesleept. Zij het na een zeer spannende
wedstrijd. De promotie naar de Eerste Klasse was een feit.
Al in het eerste gedeelte van de
strijd wisten de Zeeschuimers na de
openingstreffer van 'good old' Hans
Vastenhoven de voorsprong uit te
bouwen tot 3-0. De goed draaiende
Zandvoortse ploeg wist het tweede
partje van de wedstrijd naar zich toe
te trekken met als resultaat een 7-0
voorsprong. Dit onder andere dankzij goed keepwerk van Wander Halderman, die dit seizoen zijn laatste
wedstrijd speelt'. Maar ook kan niet
voorbijgegaan worden aan de twee
fraaie doelpunten van Mare Hommes.
In het derde partje wist NVA-HHC
door tweemaal een man méér de uitzichtloze achterstand te verkleinen.

ning van de eigen verantwoordehjkheid het bestuur kan dienen "U
dient daarbij dan tevens te zorgen
voor voldoende middelen. En dan
doelen wij op een goede organisatie,
voldoende mankracht, voldoende
technische hulpmiddelen alsmede
een adequate huisvesting".

Eén van de mogelijkheden om
zijn eigen vermogen zo goed mogelijk uit te breiden, vond de koning in persoonlijke inschrijving m geheel nieuwe ondernemingen. Schrijvers, die de fouten
van de Oranjes willen verdoezelen, beweren dat hij dit enkel en
alleen deed om ondernemingen
en industrieën die werden opgezet, te stimuleren maar uit onderzoek in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag is mij gebleken dat het eerste motief loos
voor zijn verschillende inschrijvingen, om er zelf beter van te
worden, en dat het helpen van
nieuwe ondernemingen eigenlijk niet ,,im Frage" is geweest

men deze wetenschap te exploiteren. Toen er in het begin van
de 19e eeuw plannen werden uitgewerkt om een verbinding tussen Haarlem en Zandvoort te
maken, dwars door de duinen,
kwam er een handelsmaatschappij met het plan een groot
badhuis neer te zetten Deexploitanten van het badhuis voelden
dal ze het ijzer moesten smeden
nu het heet was De verbinding
met Haarlem was er nog niet en
daarom konden zi] voor een appel en een ei een groot stuk
grond aankopen om het badhuis, waarin binnenbaden waren ontworpen waar Noordzeeloater voor werd aangevoerd, te
gaan bouwen. De kosten zouden
in het geheel wel twee ton bedragen maar de verwachtingen waren zo hoog gespannen dat de
exploitanten m een advertentie
in de „Opregte Haarlemsche
Courant" beweerden, dat men
het geld er in vijf jaar uithad.

gehouden. Ongeveer honderd van
de tweehonderd vijftig Nederlandse
strandpachters zijn al aangesloten
bij deze belangenvereniging, waarmee men de krachten wil bundelen.
De leden zijn afkomstig uit plaatsen
langs de gehele Nederlandse Noordzeekust. Zij zijn tevens aangesloten
bij Horeca Nederland, wat diverse
voordelen kan hebben, zoals bijvoorbeeld juridische bijstand.
De vereniging presenteerde zich
woensdag in het Weena Expo Center te Rotterdam en hield gelijk een
themadag met de Staatssecretaris
van Economische Zaken, Evenhuis,
als gastspreker, met het onderwerp
'Het ondernemerschap aan de
Noordzeekust'. Andere sprekers waren onder andere Luit Ezinga, voorzitter Horeca Nederland, met 'Is er
een (ondernemers) klimaat voor de
strandexploitant?', en mevrouw
A.M. Fetter, als stafmedewerkster
verbonden aan het Bedrijfschap
Horeca, met een inleiding over het
doel en het nut van 'classificatie'.
F.N.M. Emmmk, coördinator medi
avoorlichting KNMI presenteerde
op deze bijeenkomst het strandinformatienummer. In de volgende
editie van deze krant volgt meer
informatie over deze strandpachtersdag.

Bewaarschool 1926

zoekt serieuze

jongens of
meisjes
om als reserve in te vallen bij
eventuele ziekte of vakantie.
Aanm. tel. 17166.

Activiteiten
in Openbare
Kampioenschap Bibliotheek
ZANDVOORT - In de Openzaalvoetballers bare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg, worden vrijdagZVM/Versteege avond en zaterdag weer afge-

In de eerste helft liep het totaal 6, Joost Berkhout 2, Guido Weidema
niet bij ZVM dames. Verdedigend 5, Gerard Damhoff l, Jan van Duyn
had ZVM wel behoorlijk orde op za- l, Evert van der Werff 2.
ken gesteld maar aanvallend was er
te weinig beweging en te veel balverlies. Aan doelvrouwe Anja Hendrikse, was het te danken dat de achterstand bij rust niet verder was opgelopen dan 0-3. Vele malen ranselde zij
de ballen uit het doel en drie maal
wist zij een strafworp te stoppen.
In de tweede helft kwam ZVM
ZANDVOORT - In de
langzaam op toeren. Via een 1-7 en 2zaalvoetbalkompetitie
8 werd de inhaalrace ingezet. Met
slaagde ZVM/Auto Versnelle breaks lukte het nu wel om de
steege erin om het kampiQuick-defensie te verrassen en tot 79 kwam ZVM terug. De tijd was te
oenschap te behalen dopor
kort om de nederlaag te ontlopen, 7een
4-0 zege op concurrent
9. „We kwamen te laat op toeren,"
De
Meer.
Met het behalen
stelde coach Janna Pennings. „Voor
van de titel promoveren de
hetzelfde geld halen we Quick nog in
Zandvoorters naar de
maar we hebben laten zien dat het
wel kan."
hoofdklasse. De gehele
Doelpunten ZVM: Erna van Rhee
kompetitie heeft het team
4, Sigrid de Boer l, Janneke de Reus
van
coach Eli Paap gedol, Astnd Molenaar 1.
<
mineerd en het kampioen-

Heren

De heren moesten het opnemen
tegen het ook in de zaal als kampioen geëindigd Accom/KSV. Wederom toonde dit team haar klasse
en was veel te sterk. In deze sportieve wedstrijd bood ZVM goed tegen-

schap was dan ook dik verdiend. Meer over het kampioenschap van ZVM/Auto
Versteege, met uitgebreid
verslag in de volgende
krant van 28 april.

schreven materialen verkocht.
Een aardige kans om zich voor
een lage prijs iets aan te schaf fen. Daarnaast valt er komende
dagen nog meer te beleven.

De verkoop wordt vrijdagavond
gehouden van 18.30 tot 20.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Te
koop zijn boeken en grammofoonplaten die niet meer in de collectie
van de bibliotheek zijn opgenomen.
Bovendien staat er zaterdag 23
april voor iedereen een kopje koffie
klaar, in verband met de Landelijke
Bibliotheekdag. Het thema van deze
dag is vakantie.
Maandag 25 april geeft de schrijfster Vonne van der Meer vanaf 20.00
uur een lezing. De toegang hiervoor
kost ƒ2,50 (incl. koffie).

Deze foto van de kleuterklas van Juffrouw Josina van de Ende en
kleuterleidster Dirkje Keur, gevestigd in het schoolgebomvtje aan de
Duimveg (achter de Hogeweg), Is Ingezonden door mevrouw Keesman.
De leerlingen zijn (voor zover bekend):
Linker rij, vanaf de voorste bank: Basje Schaap, Gerrie Keesman,
Aagje/Jansje Paap, onb.. Hilda Weber (?), onb.

Middelste rij: onb.. onb.. onb., Jan Paap (?). Gijs Keur. Cor Zwemmer,
Leen Paap, onb., Anlon Koper, Arie Visser, onb.. Lou Bakker.
Rechter rij: Corrie Dees, Maartje Koorn. Antje Paap. Juantje Paap.
Dirkje Visser, Coba Weber, Jaap Kraaienoord. onb., Jaap Drieliuizen,
Leen Drieliuizen, Joop Heinsbergen, Jan Keesman.
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Kweker!] P. van KLEEFF
Als u besluit tijdens uw lunchpauze een testrit m de nieuwe
Audi 100 te maken,-moet u op een
aantal zaken bedacht zijn.
Zodra u plaats neemt achter
het totaal gerestylde, ergonomische
dashboard, bent u geneigd alles om
u heen te vergeten.
Wanneer u vervolgens merkt
hoe moeiteloos deze gestroomlijnde
limousine zich laat besturen, dan is
uw laatste restje plichtsbesef al
gauw verdwenen. De 5 cilinder rnotorzorgtvoor'n uiterst felle acceleratie. En is standaard
voorzien van'n katalysatordie u amper
vermogen kost.
Een tot nu toe ongekend verschijnsel.
Zelfs bij de topsnelheid van rond de
200 km/h is het weggedrag van de
Audi 100 onberispelijk. Iets dat u
uiteraard zelf even moet voelen op'n
plaats waar dat is toegestaan.
Keert u langzaam maar zeker
weer terug tot de realiteit, dan zijn
het opmerkelijk lage brandstofverbruik en de door-en-door verzinkte
carrosserie met 10 jaar garantie
op doorroesten van binnenuit eigenschappen die indruk maken.
Overigens, als de Audi 100
eenmaal m uw bezit is, zal iedereen
alle begrip hebben voor uw onaangekondigde snippermiddagje.
Dus bel gerust 020-86 76 51
voor de dichtstbijzijnde dealer waar
u een testrit kunt maken.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

BLOEIENDE VIOLEN
VASTE PLANTEN
BOMEN - HEESTERS - STRUIKEN
KRUIDENPLANTEN
TUINVARENS
KAMERPLANTEN
Diverse bemestingen

JIL SANDER

Nieuwe vormen, nieuwe kleuren.
De aktuele JIL SANDER kollektie
Exclusief bij:

SLINGER OPTIEK
gedipl. opticiens - optometnst O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
GROTE KROCHT 20A,

ZANDVOORT. TEL.

14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Maak een testrit in de Audi 100.

AUTO HUREN?
Bij GERARD VAN ENGELEN STUREN
BIJ ons kunt U al terecht v.a. 25,- per dag excl. brandstof en
100 km vrij per dag.
DIESELEN m een FORD ESCORT
35,- per dag excl. brandstof en BTW,
100 km vrij en daarboven 0,15 per km.

BTW.

GERARD VAN ENGELEN
Piet Lef f ertsstraat 13
Tel. 02507 - 19453

Zonweringen - en
INST. BEDRIJF „KAPLAN"
TEL 023/316026
Markiezen
(tevens opnieuw bekleden)
Zonneschermen
Verticale lamellen
Jaloezieën
Rolgordijnen
Rolhorren en hordeuren
Zonwerende- en glasveiligheidsfolie
Autofolie voor zelfmontage

Voorsprong door techniek

WEEKMEDIA geeft u meer.'
een weekend lang

ZEILEN EN TEKENEN

Burg.van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565

op 13, 14 en 15 mei
21, 22 en 23 mei
28, 29 en 30 mei
Hoe /iet zo n weekend eruit' U zeilt vanuit Muiden, met een ervaren
schipper op een geheel geienoveorde t j a l k , langs de oude
vissersplaatsjes langs het IJsselmoer Plaatsen als Enkhuizen,
Hoorn. Volendam en Marken liggon op uw loute
Po i dag woidl minimaal 'l uut getekend onder de deskundige
leiding van Neho Gtoon Zij heelt haai opleiding gehad aan de
Amsloidainsc AcadtMino voor IVoldendo Voinnng
l i j k t oen Wfeki-iid /cilcn ( > n ti-ki-ncn u i.-ls'" Bel dan Noho Gtoen
vooi mooi i n l o n n a t i c < > n K - M M v c n n q U? ( MO 191 13 ol 0291?. 1988

WONINGRUIL:
Nijmegen/
Zandvoort

-DEZE WEEK

een APPELTAARTJE
Bij uw warme bakker

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24

AA^IGEB. 3 kam. won. mcl.
douche/toilet, voor- en achtertuin Huur 475,GEVR 3-pers. won Liefst
ben m achtertuin

Al-, u H ' v i v i ' c i l dooi middel van onder,taande bon, knjql u
/ il) k o t l i n q op de n o m u i l i ' pnj'. (/ ?/ü. ) on b t M a a l t u
• l o c hl' / ' A I D

Bon voor onze lezers
N a ei n i

Adtc-,
Woonplan!1.
Tnloloon

Kinderfoto's
3 stuks briefkaart 10/15
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

'

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

De?e bon geeft tocht op een reductie van / 30,- op het /.eil- en
tekenweekend o l v Nelie Gioen

WEEKMEDIA geeft u meer.'

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
Verhuur vanuit Bentveld;;023-24p1fD|':

1721 CL

BROEK OP LANGEDIJK

(Normaal 37,50)

19,50
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Ruim l miljoen 'mensen blijven op de grond wegens vliegangst

Angst voor het veiligste middel
vervoer is geen aanstellerij
ken: die vogel hoort voorin! Dan
wordt het probleem alleen maar groter. Een vriendelijke glimlach van de
stewardess blijkt eveneens voor negatieve uitleg vatbaar. De juiste benadering is moeilijk, vooral omdat
ieder individu anders reageert."

door René de Leeuw

In deze regio, die leeft van de
luchtvaart en waar de lucht daoclijks vol is van vliegtuiggemid, sta je er nauwelijks bij stil
•lat een niet onaanzienlijke
inroep mensen vliegangst heeft.
Volgens onderzoeken lijden
tenminste één miljoen Nederl anders hieraan, met als gevolg
dat ze helemaal niet vliegen of
met knikkende knieën een
vliegtuig binnengaan als ze er
echt niet onderuit kunnen. Het
verschijnsel lijkt niet te passen
ai de moderne rationele wej ?ld, waarin de luchtvaart geldt
als het veiligste vervoermiddel.
Vliegers zeggen niet teh oni echte dat het gevaarlijkste
deel van een vliegreis de autont naar de luchthaven is. Maar
\ oor nuchtere feiten zijn 'vliegangstigen' nauwelijks ontvanIcelijk. De toiletten en de verirekhal op Schiphol zijn de
plaatsen in Nederland waar de
meeste kalmerende middelen
-.vorden geslikt. Thans brengen
Transavia, de Leidse Onder•vijs Instellingen (LOI), de
v'rije Universiteit en de AVRO
een instructiepakket uit, dat
oc-oogt vliegangst op te heffen
of althans aanzienlijk te beperken.

„Vliegen is voor 99,99998 procent
veilig," weet het begeleidend boekje
uit het instructiepakket. En als het
fout gaat is het soms dagenlang voorpagmameuws. Toen een Boeing 737
m 1982 in de Potomac-nvier bij
Washington stortte, publiceerde de
Washington Post negen dagen achterepn nieuws en foto's. Over 123 doden per dag in het Amerikaanse autoverkeer lees je niet zoveel. Soms
berichten kranten zelfs over het uitvallen van een motor, ja tot aan lekke banden toe (bij de Jumbo Jet één
van de achttien!). De 'vliegangstige'
is van zulke statistieken en argumenten niet onder de indruk. Bang
zijn voor vliegen is echter zeker geen
aanstellerij en het kan een heel vervelend probleem zijn, zo verklaarde
ex-Transavia-gezagvoerder
Bill
Veldhuis bij de presentatie van het
pakket: „Wat het weigeren van het
vliegtuig gebruik te maken aan verdnet en zelfs gebroken carrières oplevert bij hen die vaak voor zaken op
reis moeten, laat zich moeiteloos indenken. Vliegangst kan een belemmering zijn voor de vakantieganger
en enorme sociale problemen teweegbrengen. Het is natuurlijk niet
zo dat met vliegangst niet te leven
valt - je kunt ook per autobus naar
Spanje, al kost dat 34 uur in plaats
van twee en een half. Een groot deel
van de wereld blijft onbereikbaar
vanwege angst voor het veiligste vervoermiddel dat er bestaat."

Claustrofobie
Wie zijn nu die vhegangstigen? De

•Qerda Koper onderzoekt
3o*edietverlening vrouwen
ZANDVOORT - De Zandvoortse Gerda Koper is 30
maart in Leiden cum laude afgestudeerd in de sociale en or«anisatiepsychologie. Inmiddols heeft zij al naam gemaakt
met een vergelijkend onderzoek van de vakgroep sociale
en organisatiepsychologie, omtrent kredietverlening aan
vrouwen die een bedrijf willen
opzetten.
uit het onderzoek blijkt dit iets
v.-pg te hebben van een spelletje rouictte, omdat het verkrijgen van een
lening sterk afhankelijk is van de
«nkemployé die de vrouw tegeno\ er zich krijgt. Maar ook buiten dit
feit ontmoeten vrouwen meer probiemen op dit punt, dan de mannelijke starters.
Aanleiding tot het onderzoek waron klachten van het Landelijk
Steunpunt Vrouw en Werk. Gerda
Koper constateerde dat deze klachten betreffende een kritischer beüandeling van vrouwen, terecht zijn.
Door onderzoek ondervond men, dat
Bankmedewerkers zich anders op^telden bij één en hetzelfde onderne-

• Gerda Koper

mersplan, nadat zij hadden gehoord
dat de starter een vrouw was. Officieel zijn er alleen zakelijke argumenten om een kredietverlening wel
of niet door te laten gaan, maar in
praktijk komt daar dus weinig van
terecht.

Resultaten
In Nederland zijn de mogelijkheden om van vliegangst af te komen
tot dusver minimaal. De voornaamste mogelijkheid was eigenlijk de
Vrije Universiteit. „We hebben bij de
VU verbluffende resultaten bereikt
met zowel groeps- als individuele
therapie," zegt Cohen „De taehandehng is gratis, maar er is wel een
wachtlijst met driehonderd namen
en daar kunnen we nog jaren mee
vooruit."
Als gevolg van de vliegangst zien
• Omslag van het instructie-pakket luchtvaartmaatschappijen in Nederland een markt van meer dan een
'Vliegen zonder angst'.
miljoen potentiële reizigers aan hun
neus voorbij gaan. Vandaar dat
Amstelveense psycholoog drs. S. Co- Transavia er alle belang bij heeft
hen doet er al jarenlang onderzoek mee te werken aan zo'n instructienaar aan de Vrije Universiteit: „In pakket. Het idee voor het aanpakken
ongeveer de helft van de gevallen van het verschijnsel leeft daar al heel
gaat het om mensen die last hebben lang. Directeur Peter Legro werkte
van claustrofobie. Zij voelen zich on- vroeger bij de Amerikaanse luchtprettig in een afgesloten ruimte, niet vaartmaatschappij PanAm en het
alleen in het vliegtuig, maar ook in was een gezagvoerder van dit bedrijf,
de lift. Als onderdeel van de VU-the- 'Slim' Cummings, die in de jaren zerapie ga ik dan ook met die mensen ventig wat wilde doen aan de 15 prode lift m. Een andere categorie heeft cent Amerikanen, die pertinent weihoogtevrees. Ook zijn er mensen die geren te vliegen. Hij begon succesdoor een opeenstapeling van facto- volle cursussen tegen vliegangst. De
ren en spanningen in het vliegtuig ervaringen van Cummings spelen
plotseling angstig worden. Dat kan een belangrijke rol in het boekje van
zelfs gebeuren bij mensen die jaren- het instructiepakket.
lang probleemloos in het vliegtuig
Transavia gaat trouwens ook zelf
zijn gestapt. Vliegen is namelijk een aan de slag om mensen, voor wie het
inspannende bezigheid, je gaat ver instructiepakket niet toereikend is,
van huis en een vlucht kan lang duren. Vaak spelen andere spanningen
een rol, bijvoorbeeld ontslag, echtscheidingen etc. En dan zijn velen
bang voor neerstorten of kapingen.
Vliegangstigen zoeken het nieuws
hierover op en lezen alles tot in de
details. Sommigen hebben er moeite
mee, dat ze in een vliegtuig zelf geen
invloed kunnen uitoefenen op de beZANDVOORT - In de strijd
sturing, zoals men dat wel heeft - of
denkt te hebben - in een auto. Men om de periodetitel moest zowel
moet zich overgeven aan de vliegers. DSC'74 als TZB met ruime cijIn de praktijk is het een combinatie fers winnen en dat leverde een
van factoren en speelt onbekendheid aanvallende partij op, die uitmet wat er te gebeuren staat een belangrijke rol." Zelfs stewardessen eindelijk eindigde in een 2-2 gekunnen er na jarenlang onbekom- lijkspel. Door dit resultaat gaat
merd vliegen last van krijgen. Een Vogelenzang met de periodetirol speelt dan soms dat ze inmiddels tel strijken.
kinderen hebben gekregen, waarJammer voor de badgasten, die
voor ze verantwoordelijkheid heb- echter op een uitstekend tweede geben.
deelte van de competitie terug kunVoor het vliegend personeel is het nen zien. Er werden dertien punten
moeilijk op vliegangst onder passa- uit acht wedstrijden gehaald.
In een matige partij voetbal kreeg
giers in te spelen. Ex-gezagvoerder
Veldhuis heeft menige ervaring met TZB vele kansen om ruim afstand te
vliegangstigen aan boord opgedaan. nemen van DSC'74. DSC was wel wat
„Het probleem is datje er onderweg sterker maar de snelle uitvallen van
weinig aan kunt doen. In het vlieg- TZB waren zeer gevaarlijk. Hans
tuig zelf is het de verkeerde tijd en Klok zette TZB op een 0-1 voorverkeerde plaats. Passagiers worden sprong doch nog voor de rust scoorsoms zo bang, dat ze volstrekt niet de DSC de gelijkmaker.
In de tweede helft nam TZB door
meer aanspreekbaar zijn. Je kunt ze
vragen naar de cockpit te komen, wederom Hans Klok een 1-2 voormaar dat durven ze vaak niet, of ze sprong en toen kwamen er mogelijkzitten dan wezenloos voor zich uit te heden waaruit gescoord had moeten
kijken. Wat je zegt dringt volstrekt worden. De kansen werden gemist
niet door. Je kunt ook als captain en vlak voor het einde slaagde
even langsgaan bij bange passagiers. DSC'74 er alsnog in om de gelijkmaMaar dat werkt averechts als ze den- ker te produceren, 2-2.

• Het kan nog veel drukker worden op Schiphol als de minstens een miljoen mensen met vliegangst hun vrees
overwinnen. De vertrekhal is de plek waar in Nederland de meeste kalmerende middelen worden geslikt.

van vliegangst af te helpen. Vanaf
september wil men op zaterdag op
Schiphol een therapie verzorgen. Er
wordt uitgebreide voorlichting gegeven over vliegen en aan het eind van
de dag wordt een rondvlucht gemaakt. De machine zal dan ongeveer
halfvol vliegen, om claustrofotaieverschijnselen te voorkomen. De
kosten gaan vermoedelijk rond /
150,- per deelnemer bedragen. Men
verwacht grote belangstelling en de
kans op het ontstaan van een jarenlange wachtlijst.

Bandjes
Het instructiepakket, dat nu samen met de LOI is gemaakt, is taedoeld voor mensen die zelf wat tegen
hun vliegangst willen ondernemen.
Enige zelfdiscipline is wel vereist,
wil men vooruitgang boeken. Het

pakket omvat drie cassettebandjes
en een instructieboek. Eén bandje
bevat traditionele ontspanningsoefeningen begeleid door een vnendehjke stem en kalmerende harpklanken. De andere twee brengen de luisteraar in gedachten in allerlei situaties, die horen bij het vliegen, zoals
het boeken bij het reisbureau, het
vertrek van huis, het inchecken op
Schiphol, de paspoortcontrole, het
instappen etc. etc. Het begeleidend
boek behandelt achtergronden van
vliegangst, de werking van vliegtmgen en wat men tijdens het verloop
van een vlucht zoal kan verwachten.
Uitgelegd wordt dat een verandering
van het motorgeluid met betekent
'motorpech' en dat het op en neer
buigen van de vleugeltips noodzakelijk is, omdat een starre vleugel spoedig zou afbreken. Ook staan er talnj-

Backgammon
Gelijkspel niet
voldoende voor toernooi
ZANDVOORT - Strandpala, oftewel 'Freddy en
periodetitel TZB viljoen
Paul', houdt vrijdag 22 april

ke tips in over hoe je bijvoorbeeld bi)
tijdsverschillen jet-lag-problemen
kunt voorkomen. Een van de adviczen luidt niet te veel voor de verlei
ding van hapjes en drankjes te be
z wij ken
Tenslotte een citaat- „In het vlieg
tui" kneep ik mijn man (wegens
vliegangst) tot bloedens toe m zijn
arm Het overwinnen van mijn vhegan°st heeft een totale ommekeer in
mijn leven teweeggebracht. Bovendien is mijn man z'n arm eindelijk
genezen "
Het pakket kan worden besteld bij
de Leiilse Onderwijs Instellingen
(LOI) tloor overmaking van f 39,30 op
gironummer 21100 ten name van
LOI, afdeling studiematerialen onder vernieltliniï van nr. 050001 'Vlieeen zonder :ingst'-instructiepukket.
Inlichtingen via tel. 071-451887.

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOft DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

een backgammontoernooi. Dit
begint om 20.00 uur.
Het toernooi, dat tweemaal per
jaar wordt gehouden, geniet over
het algemeen een flinke belangstelling, met gemiddeld vijfendertig
deelnemers. Ook nu weer kan iedereen meedoen. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ15,- en er zijn leuke prijzen
te winnen.

Loterij Oranje
Nassauschool

N

ZANDVOORT - In de Oranje Nassauschool werd eind
maart een loterij gehouden,
waarvan hier de uitslag.
De driedaagse reis naar Londen
viel op lotnr. 1610; lotnr. 1157 was
goed voor een diner voor twee personen; de tent viel op nr. 0057; het
electrisch gourmet-stel op 2793; het
gezelschapsspel op 1981.

OR maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
mets te zijn vastgelegd
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken nis een testament
codicil of voogdtjschnp.
Toch zijn er goede redenen om t
wel te doen want wat gebeurt er met
uw partner, de kindoren en het huis9
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken

Stuur de coupon naai SIRE. p/a
Stephensonstraat 12.2723 RN
ZOETERMEER Sluit een extra post
zegel van CL-bij Dïïn krijgt u t boekje
Voor liet te laat is' thuisgestuurd

Poitcodc
Woonplaats

f
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W
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Stotteraars weten heus wel wat ze zesgen

elkaar ook een beet]e beter begrijpen Doen we dat?

willen, dus m de rede vallen helpt niet. Geef ze

l n formatie voor mensen met stotterproblemen

liever even de tijd om uit hun woorden te komen.

bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving

Dat vermindert al gauw de spanning.

01808 -15 31 of SVS, Postbus 119, 3500 AC

Zo komt een gesprek vlotter op gang en gaan we
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zeggen
^•f

™*f

als

e- He

Geef stotteraars e v e n de tij

He

H erman
icn
zie
aan u

voor s telt
Publicatie aangeboden door dit blad m samenwerking met de Sttcnting Idcrlc

SIRE

WEEKMEDIA30

Kroon Mode
Haltestraat 55
stretch pantalons
met elastieke
band.
In 7 kleuren.
Maat
40 t/m
48
p. stuk

59;

Combineer
zelf
BLOUSES,
JASJES
EN BROEKEN
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Je tientje is deze week
goed besteed bij de Hem
Piqué polo 65/35% polyester/
katoen. Mt 86-98 10.75,
mtl04-11612.75,|
mt 128-152
14.75. Nu

Damessokjes Uni,
gestreept of openge
werkt Katoen en
katoen/polyamide
Mt 36/38 39/41
390 Nu 3 paar

Sportshort 100% katoen.
O.a. kobalt/witen zwart/wit.
Mt 86-98 5.7 5, mt 104-122
6.75,mtl28-152l
7.75. Nu 2 voor

in de nieuwste
pastelkleuren

-r BIJ WIE??
ALBERT PARIS

Vinyl tafellakens Wit
of met dessin 130x
160 cm of 140 cm 0
i\ 1375,
nu

;:: Haltestraat 56

|

DROGISTERIJ

\

BOUWMAN

* Oranjestr 7 - Zandvoort
3
Tel 02507-12327
l
Uw adres voor
!
\
l

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Baby denim tuinbroek 100%
katoen. Mt 68-80.
14.75 nu

i /
Herensokken 75/25%
katoen/polyamide
Mt 39/42-43/46

390

A

,* i ••-','. ï\ :<.-''' ' b ,•&,£.,,•"\>?,>\&.

Nu

/~,. *•'•;

'„''s'"

;/"-„

OOK NAAR MAAT

', -'*

"Perle" breigaren Acryl
Bol over? Geld terug'
100 gram 3 - Nu
4 bollen t

TE HUUR

gestoft, tuinhuis
2 kam., keuk., d.t.
tot 1 nov. '88

Tennisshirts. Katoen/
polyester. Mt 36-42/44
24.7S/
26.75.
Nu

'>""*?••..'*•;' , ••:--'4

,£•'- '"•'• , < • ; , - "-s

Spaar

,*!•',",i'- •• 'ï- ><>'
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Poloshirts. 65/35%
.polyester/katoen.
Mt 38-46 24 75 nu

f

650,- p.m. incl.
1 mnd. borg.
Br. ond. nr. 933228
bur. v. d. blad.

Druk-en weefstoffen
Div dessins en
kwaliteiten 12 75/
13 75 p m Nu

Katoenen topje. Mt 38-48.8.75.
Nu 3 voor

GEVRAAGD
voor het seizoen

LEERLING
KOK
en medewerker/ster
voor in de bediening

Inl.:
't FAMILIE
RESTAURANT
Kerkstraat 27
Tel. 12537

Rolgordijnen 190 cm
hoog 100% katoen
210 cm 85- nu 70.180 cm 75.- nu 60.150 cm 60- nu 50.120 cm 49 75 nu 40.90 cm,
3775
nu

Ook voor de boys.
J. M. Coiffeurs

Twill jeans 100% katoen.
Wit, khaki, marine en
grijs Mt 48/49-56/57.
39 75 nu

De prijzen zijn prachtig rond in de Hema Tientjes Happening. En ronde prijzen staan
bij de Hema voor maximaal voordeel. Laat die kansdus niet lopen: je tientje is nog nooit zoveel
waard geweest! De Hema Tientjes Happening duurt tot en met zaterdag 23 april a.s.
Dames of heren
kunststof quartz
horloges Waterdicht
35 7 5 nu

Kerkstraat 22/4
Zandvoort. Tel. 14040.

Hema koffie "Extra
Aroma". Snelfiltermalmg.
250 gram i
2.70. Nu
5 voor

Overhemd 65/35%
polyester/katoen Mt 37/3843/44
25 75 nu
Stropdassen met
sportembleempie
14 75 nu 10.-

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

aan

Wit aardewerk borden
Per 4 verpakt Ontbijt 117 5,
diep of plat
1375 Nu

Zwembroeken
Jongens mt 104 128 12 75
Mt 140-176 en
heren mt 4-7
1475 Nu

Hill Smith Estate Rieslmg
(wit) of Shiraz (rood)
Australische kwahteitswijn

Dames-en herenzonnebrillen 12 75
nu

595

Overhemd. O.a oversized.
Mt 37/3843/44.
25.75 nu

Klem lederwaren:
lederen herenbillfold,
ntsportemonnee,
dameshuishoudportemonnee of geldmapje. 25.75 nu

Leren stropdas. 14.75 nu 10.Slagroom-aardbeientaart met
bavarois vulling.
13.75 nu

Naadloze beha. Elastisch katoen,
O.a. peach en ivoor. Mt 70-80A,
70-85B en 75-85C. 12.75 nu

Nu

2 voor

Losbladig foto album
Zwart of wit 7 75.
10 losse hoezen 5.Samen 12.75 nu

Kunststof vliegtuigkoffer
Zwa rt of grijs 60 cm 100.nü80.- Met wieltjes en
trekstang.70cm 125.-nu

Katoenen herenshps. Uni
of gestreept Mt 4-7.6.75.
Nu 2 voor

Bestek Roestvnj edelstaal
Tafelmes 3 -, vork of lepel
225 Dessertmes 2 75,
-vork of
- lepel 2Nu 2 sets
Chintz kussentjes 100%
katoen 3 0 x 3 0 cm 975
Nu 3 voor

T4Q-

Canvas fietstas met leer
versterkt en met leren
riempjes.
22.75 nu

T-shirt 100% katoen
Mt 46/48 54/56 1175
Nu 2 voor

Maand april kindermaand
BIJ het knippen,
inwavevlechtje gratis.

Draagbare
stereo radio
met dubbele
cassette. Speelt op batterijen
en lichtnet. LG/MG/FM. f1
4 speakers 169.- nu "-^

Massage slipper.
Mt 36-45 1275
nu i

gezin

Hemax gezinswas Voor elke was op
40?60°en95°2kg
4.25 Nu 3 voor

Tricot herenpyjama.
O a. grijs, marine en
bordeaux. Mt 42/44-58.
22.75
nu

Stoom-sproeistrijkijzer.
Met oververhittmgs beveihgmg en ontkalkingsstand,
49.75
nu

Katoenen dames-pyjama. Bleu, rose en turquois0
Mt 38/4046/48.24 75 nu

Super SR
kleurenfilms.
100 ISO,
klembeeld,
36opn.8.75.
Nu 3 voor

Doos met 5 RVS pannen. Voor elektrisch-, gas- of
keramisch koken. 3 pannen, 16,
18 en 20 cm, steelpan 16 cm en
koekepan 24 cm 0. 152.75 nu

Aanbiedingen zijn geldig t/m 23 april 1988.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld

Met een Micro komt uonder de mensen. Met een Micro komt uonder de mensen,
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Regionale VW geeft subsidie
voor plaatselijke festiviteiten
ZANDVOORT - De Regionale VVV Zuid-Kennemerland
stelt een bedrag van ongeveer
ƒ10.000,- beschikbaar als bijdrage voor evenementen in
Zandvoort. De regeling is tevens een voorbeeld van de
voortgaande ontwikkeling van
de VVV.
De organisatoren van evenementen, zowel de onderhand traditionele als nieuwe, kunnen aankloppen
bij de VW voor een subsidie aankloppen. De beoordeling of men
hiervoor in aanmerking komt,
wordt gedaan aan de hand van de
financiële onderbouwing.
De Regionale VVV Zuid-Kennemerland is ondertussen druk bezig
alle vacatures voor het bestuur in te
vullen. Het dagelijks bestuur is al
bekend en Zandvoort is hierin vertegenwoordigd door wethouder Ide
Aukema, namens de gemeente, en
Fred Paap, die deel uitmaakte van
de werkgroep die de overgang naar
de Regionale VW heeft voorbereid.
Verder bestaat het bestuur uit voorzitter Kraak, (was voorzitter VW
Haarlem), penningmeester Koekoek (Haarlems Dagblad), mevrouw Van de Pas (wethouder
Heemstede en voormalig gedeputeerde van Noord-Holland) , Pim
Beyen (uitgeverij VNU), Wiebe Koster (wethouder economische zaken
gemeente Haarlem) en J. Tillenius
Kruithof (secretaris Kamer van
Koophandel Noord-Holland). Bij de

H.J.M. Gevers wordt
gemeentesecretaris
ZANDVOpRT - De heer H.J.M.
Gevers, sinds 1984 secretaris
van de gemeente Oud en
Nieuw Gastel en daarvoor
werkzaam bij de Provincie
Noord-Brabant, wordt Zandvoorts gemeentesecretaris. De
gemeenteraad ging dinsdag akkoord met zijn benoeming.

De achtendertig-jarige Gevers
volgt hiermee de heer Merts op, die
per l april is benoemd tot directeur
var. de Provinciale VW Drenthe.
Gevers was één van de zesenvijftig
sollicitanten, waaronder ook de chef
Algemene Zaken, de heer Dost. Deze
trok zich echter terug voor de sollicitatieprocedure was afgerond.
Gevers is dinsdagavond nog ingelicht door waarnemend secretaris
De Regt en toonde zich zeer verheugd over zijn aanstaande benoeming. Kandidaat nummer twee, D.J.
Hoffman, hoofd Planning en Organisatie Harde Sektor, gemeente Nijmegen, had 's middags al laten weten, zich terug te trekken. Gevers
stond daardoor als enige aanbeveling genoteerd. Enig onderzoek
moest uitwijzen dat men hiermee
procedureel nog goed zat. Een dergelijk geval was eerder ook voorgekomen in Mijdrecht, in het jaar 1948.

samenstelling is 'kwaliteit' van bestuurders het uitgangspunt geweest.
Voor het algemeen bestuur is Ron
Schuitmaker, eigenaar van Hotel
Triton, voorgedragen en de verwachting is dat hij binnenkort ook
wordt benoemd. Voor de invulling
van de vacature van directeur worden deze week advertenties geplaatst, gisteren in Intermediair en
zaterdag in twee dagbladen. De sollicitatietermijn sluit op 15 mei. Als
alles meezit, kan de WV Zandvoort
in juni officieel geliquideerd worden.
Verder valt nog te melden, dat de

Regionale VVV met een stand aanwezig zal zijn op de internationale
beurs in Keulen, die oktober wordt
gehouden. Uiteraard met ook de nodige aandacht voor Zandvoort.
Overigens denkt men erover het
kantoor in deze badplaats op den
duur onder te brengen op een andere locatie, die meer herkenbaar is en
beter te bereiken. Waar dat zou moeten zijn, is echter nog niet bekend, al
wordt er al gedacht aan de watertoren, nieuwbouw casino of een onderkomen aan het Stationsplein. De
VVV staat echter nog open voor suggesties.

dag 'sloeg' wethouder Van
Caspel de eerste paal.

Datum
28 apr.
29 apr
30 apr
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei

HW
02.22
02.58
03.30
0400
0431
0503
05.37
0613
0651

LW
0950
1039
1120
1201
0033
0108
0138
0209
0243

HW
1434
15 10
1543
16.15
1648
17.23
1800
1839
1922

LW
2231
23 15
2356
---1244
1326
1401
14.25
1453

Het gemeentebestuur had eerst
een andere situering voor de manege
voor ogen, waartegen van diverse zijden bezwaar werd gemaakt. In een
later stadium werden deze echter ingetrokken. Dit gebeurde nog voordat GS een verklaring van 'Geen Bezwaar' afwezen, welke was aangevraagd door de gemeente, om het
bestemmingsplan van de nieuwe locatie te kunnen wijzigen. Tegen de

Eigenlijk werd de eerste van
de 312 palen geboord, maar voor
de feestelijke bijeenkomst
maakte dat geen verschil. Er
was veel belangstelling voor
deze gebeurtenis, onder andere
van kopers van één van de 230
eenheden in het hotel.
Architect Van Nierop wekte
wel enige verwondering. Met
name met zijn opmerking, dat
het Beach Hotel ten aanzien van
Zandvoort te vergelijken is als
'de prins die Doornroosje wakker kust'. De 'prins' is naar verwachting in juli 1989 gereed.

maakt.
De gemeente ging in beroep tegen
de afwijzing en kreeg op 18 januari
tijdens een openbare hoorzitting in
het Provinciehuis de gelegenheid
haar argumenten mondeling te verduidehjken. Dit heeft er uiteindelijk
toe goleid, dat Gedeputeerde Staten
alsnog de gevraagde verklaring afgaven. Daarbij werd onder andere in
overweging genomen, dat de verhuizing noodzakelijk is in verband met

de gemeente afgezien van haar aanvankelijke voornemen om de manege voor een belangrijk deel op een volgens GS - 'landschappelijk waardevol duinterrein met natuurlijk relief' te situeren. Dit zou nu gebeuren
op een locatie buiten het eigenlijke
duingcbied, tussen de Beatrixschool
en de Nicolaasschool, een vlak terrein dat onmiddellijk aan de woonbebouwing grenst Dit terrein is momenteel in gebruik als 'uitloopveld'

De chef werd vorig jaar op non-actief
gesteld naar aanleiding van problemen binnen de afdeling Sociale Zaken (SOZA).
Vorige week heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen beide partijen, naar aanleiding waarvan het College van B & W uiteindelijk tot het
uitstel besloot. Behalve het verweer
van de door de chef ingeschakelde
advocaat hebben ook zeven ambtenaren van de afdeling protest aangetekend tegen het voornemen om
hun chef te ontslaan. Zij hadden

zich vorig jaar ziek gemeld en toen
zij na twee maanden terugkwamen,
bleek hun meerdere op non-actief
gesteld. Volgens hen zouden de problemen niets te maken hebben met
het functioneren van deze man,
maar moest de oorzaak juist gezocht worden m de houding van hun
sous-chef en de voormalige gemeentesecretans.
De toestanden vormden de directe
aanleiding om het ODRP -rapport
op te laten stellen, dat ernstige kritiek uitte op de samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat. De
betrokkenen van SOZA riepen de
hulp in van de vakbond AbvaKabo
en bestuurder Van den Haak verzocht het college een interim-manager in te schakelen. Dit verzoek
werd echter afgewezen
Zie ook pagina 7.

TV-5 is binnenkort ook in
Zandvoort te ontvangen
ZANDVOORT - Vanaf ongeveer half juni kunnen uitzendingen van de Franstalige satellietzender TV-5 ook in Zandvoort ontvangen worden. De
gemeenteraad heeft de kabelexploitant, NV Casema, toestemming gegeven voor deze
uitbreiding van het programma-aanbod. De abonneekosten
blijven gelijk.
• Het nieuwe uiterlijk van de Boulevard Barnaart begint zich al duidelijk
af te tekenen, getuige deze foto vanuit Bouwes Palace.
Foto Beriott

noeg staat aangegeven dat men ook
's avonds moet betalen, waardoor
menig onoplettende parkeerder
voor een onaangename verrassing
komt te staan, in de vorm van een
bekeuring. Volgens PvdA-raadslid
Kuyken is het bovendien 'toeris-

t-onvriendelijk'. Zo gaan er steeds
meer stemmen op en het ziet er
dan ook naar uit dat er op den duur
verandering in komt. Volgens wéthouder Aukema zal de regeling ter
sprake komen bij het opstellen van
een algeheel parkeerbeleid.

Ophalen huisvuil

der andere de Postbank. PTT Post
verwacht bovendien met de nieuwe
mogelijkheden meer instanties aan
te trekken, die voor hun diensten
gebruik willen maken van het postkantoren-net.

Het betreft dus uitsluitend de donderdagwijken.
De vuilophaaldienst zal hier in de
betreffende weken een dag eerder
langs komen, dus respectievelijk de
woensdagen 4 en 11 mei.

TV-5 wordt uitgezonden door Satellimages, een samenwerkingsverband van de Franse TF1, Antenne 2,
France 3, de Belgische RTBF, de
Zwitserse SSR en het Canadese Television Quebec. De zender geeft een
gevarieerd aanbod, zoals kook-,
sport-, cultuur- en kinderprogramma's. Volgens ingewijden zijn deze
ook interessant voor abonnees die
de Franse taal niet zo goed beheersen.
Het gemeentebestuur toonde zich
al voorstander voor de uitbreiding
met TV-5, omdat een Franstalig televisieprogramma in Zandvoort ontbreekt. Bovendien heeft men geconstateerd dat hieraan wel behoefte bestaat. De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord.
Omdat de financiële resultaten
van het Zandvoortse kabelnet gunstig zijn, zal Casema het - huidige tarief van ƒ18,20 niet verhogen. De
kabelexploitant bekijkt in hoeverre
het mogelijk is, gedeeltes van het
zenderpakket te leveren, voor zover
hieraan behoefte bestaat. PvdA-raadslid Kuyken hecht veel waarde
aan een dergelijke keuzemogelijk-

Hoofdagent Ko Koper verruilt
politiewerk voor auto-branche
ZANDVOORT - Op het politiebureau aan de Hogeweg
werd afgelopen vrijdag in aanwezigheid van burgemeester
Van der Heijden en korpschef
Menkhorst afscheid genomen
van hoofdagent Ko Koper.
Vanaf 1980 was hij in dienst
van het gemeentelijk politiekprps, maar dit werk verruilt
hij nu voor zijn hobby, de auto-branche.
Na de opleiding op de politieschool, was Koper vijfjaar agent in
Leiden, maar op eigen verzoek werd
hij in 1980 overgeplaatst naar zijn
geboorteplaats Zandvoort. Hier promoveerde hij tot hoofdagent en
werd tevens wijkfunctionaris in
Zuid. Wegens bezuinigingen werd
deze laatste functie per l februari
zeer tot zijn verdriet opgeheven.
Verder was Koper onder andere geplaatst bij de strandpolitie en de surveillance-dienst en vooral als motoragent trok zijn robuuste gestalte
veel bekijks. Bij het afscheid waren
vele collega's en superioren aanwezig, door wie Koper bijzonder werd
gewaardeerd, met name om zijn consequente en collegiale optreden.
Korpschef Menkhorst verwees

hiernaar in zijn speech en hij bedankte Koper dan ook hartelijk voor
zijn inzet en betrokkenheid bij het
politiewerk. Als voorbeeld van zijn
bijdrage noemde hij onder andere de
goede regeling die Koper had bedacht en bovendien ook zelf in praktijk bracht, voor het parkeren van de
duizenden auto's in Zandvoort-Zuid,

voor de buurt en wordt niet betrok
ken bij het op te stellen dumbeheers
plan.
De provincie stelt wel als voor
waarde dat de opstallen van de ma
nege op veertig meter van de erfaf
scheiding van de woningen word'
gebouwd. In dat geval bestaat er van
uit het oogpunt van natuur en land
schap geen bezwaar. Tussen de ma
nege en de woningen wordt een af
schermende duinrug aangelegd, me
een hoogte van maximaal tien me
ter.
De verplaatsing van de twee lood
sen van de scoutinggroup wordt toe
gestaan omdat de nieuwe locatie
kan worden aangemerkt als (groe
ne) stadsrandzone, die met in hè
duinbeheersplan opgenomen hoef
te worden. Voorwaarde is echter, da
de aangrenzende duinhelling en d(
aanwezige bomen volledig wordei
ontzien
Zie ook een van de binnenpagina's

Gemeentebestuur bezint zich
op positie chef Sociale Zaken
ZANDVOORT - De chef Sociale Zaken zal niet per l mei ontslagen worden. Het gemeentebestuur heeft dit voornemen
voorlopig laten varen om zich
opnieuw over de gegevens te
buigen.

ZANDVOORT - Op Be vrijdingsdag, donderdag 5 mei, en
Hemelvaartsdag, donderdag
12 mei, wordt er in Zandvoort
geen huisvuil opgehaald.
le
computernetwerk
op
dat
van
onDe veranderingen lopen door de

Beach Hotel 'kust
Zandvoort wakker'

WATERSTANDEN

Manege en scouting
mogen

Aan het begin van de boulevard,
zichtbaar op de voorgrond, wordt
ruimte gereserveerd voor enkele
autobussen. De iets dieper gelegen
grote parkeerplaats biedt ruimte
aan 292 auto's en de betaling geschiedt met behulp van parkeerautomaten, die na betaling een bonnetje afgeven. Dat vergt uiteraard
de nodige controle van gemeentelijke parkeerwachters, maar hun
aantal wordt niet uitgebreid. Betaald moet er worden dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur, waarbij uit
gegaan wordt van een tarief van
ƒ2,50 per vier uur. Maar men kan
ook betalen voor een afwijkende
tijdsduur, van minimaal dertig minuten tot maximaal acht uur.

hele postorganisatie, omdat de loketapparatuur (toetsenbord, beeldscherm en printer) via een terminal
verbonden is met de computer van
het hoofdpostkantoor en vervolgens
via telecommunicatielijnen met het
centrale computersysteem van de
PTT.
Automatisering blijkt nodig, onder andere omdat het aantal diensten in de afgelopen jaren enorm is
gegroeid. Geautomatiseerde verwerkingsprocessen zullen leiden tot een
betere en snellere administratieve
afhandeling, zo voorspelt de PTT.
Daarnaast is de automatisering een
.volgende fase in de realisatie van
een postkantoren-net, dat 'klaar is
voor de toekomst'. Daarbij wordt geVerder zal het publiek aanvanke- dacht aan aansluiting van het postalijk weinig merken van de veranderingen, behalve dan dat er geen
stempel meer wordt gezet op de betalingsstukken. Men zal middels een
folder van een en ander op de hoogte
worden gesteld. Voor de loketmedewerkers verandert er meer, in eerste
instantie vooral de werkwijze, omZANDVOORT - Na het
dat een aantal loketdiensten voortVendoradopark,
is nu ook
aan met behulp van de computer
de bouw van het Beach Howordt verricht, evenals de adminitel begonnen. Gistermidstratieve verwerking van gegevens.

Waterstanden

Provincie uiteindelijk akkoord

ZANDVOORT - 't Begint er
op te lijken, wat betreft de reconstructie van de Boulevard
Barnaart. Deze nadert haar
voltooiing, al zal er nog wel
een ander moeten gebeuren.
Volgens de voorlopige planning zal het parkeerterrein op
27 mei worden geopend.
De nieuwe vorm en aankleding van
de boulevard zijn al duidelijk te
zien op de foto. Opvallend is het
speelse patroon waarin de trottoirs
zijn betegeld, onder andere naar
voorbeeld van St. Raphaël, een
badplaats aan de Franse Rivièra.
Ter hoogte van het toekomstige
hoofdgebouw van het Vendoradopark is in de weg een 'knik' aangebracht.

Lokethandeling Zandvoortse
postkantoren geautomatiseerd
ZANDVOORT - De loketmedewerkers van het postkantoor aan de Louis Davidsstraat
zullen met ingang van 2 mei
alle geldafhandelingen met behulp van computerterminals
gaan afwikkelen. De automatisering breidt zich ook uit naar
het kantoor Pasteurstraat,
waar dit op 9 mei wordt gerealiseerd. Voor het publiek betekent een en ander wellicht
meer service -en een snellere
afhandeling van de diensten.
PTT Post verwacht dat inhoud
en omvang van de dienstverlening op het postkantoor zullen
toenemen.

ZANDVOORT - Manege Rückert en de opstallen van scoutinggroup St. Willibrordus mogen verplaatst worden naar nataij gelegen locaties. Na een
aanvankelijke afwijzing hebben Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland
uiteindelijk
toch toestemming gegeven
voor deze verhuizing, die nodig
is in verband met de bouw van
het Vendorado bungalowpark. nieuwe situering is geen bezwaar ge- het Vcndoradopark. Bovendien had

Reconstructie vordert gestaag

De 'parkeerbeheersing' op de
boulevard heeft binnen de gemeenteraad overigens ook de nodige opmerkingen teweeggebracht over
het parkeerbeleid in het dorpscentrum. Dat hier zomers betaald
moet worden tot tien uur 's avonds
is vele ingezetenen een doorn in
het oog. Ook een aantal leden van
de Commissie voor Midden- en
Klein Bedrijf heeft moeite met de
huidige regeling, zo bleek tijdens
de onlangs gehouden vergadering.
Vooral omdat niet duidelijk ge-

Oplage: 4 500

op drukke dagen. Maar ook als wijkfunctionaris was hij gewaardeerd.
"Je hebt je in de wijk tussen de mensen bewongen", aldus Menkhorst.
Hij bedankte Koper voor zijn inzet,
wenste hem veel succes als autoverkoper en overhandigde hem het
schild van de Gemeentepolitie Zandvoort.

heid, zo liet hij tijdens de raadsvergadering weten. Volgens wethouder
Aukema zullen gemeente en Casema
eind van dit jaar de resultaten van
het onderzoek bespreken.

• De leerlingen van Studio
118 zorgden zondagavond
in de Stadsschouwburg te
Haarlem voor een sprankelende voorstelling. Pag. 3
o Piet en Marie Stokman
hopen komende week hun
diamanten bruiloft te vieren.
Pag. 3
® De strandpachters zijn
uitgenodigd om binnenkort
deel te nemen aan de strijd
om de Strandstoelen Wisselbokaal 1988.
Pag. 3
« Het
zaalvoetbalteam
van ZVM/Auto Versteege
werd afgelopen weekend
overtuigd kampioen. Pag. 5
© De cultureel werkster
van 't Stekkie wil een forum-avond
organiseren
met als thema 'Sociale zekerheid'.
Pag. 7

Motorrijders zwaar gewond

• Getuigen bespreken de omstandigheden waaronder het ongeval op dt
noord-boulevard plaatsvond.
Foto Brem stijne

ZANDVOORT - Twee motorrijders zijn zondagmiddag zwaar
gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op
de noord-boulevard.
Het ongeluk gebeurde toen de motor met een snelheid van tachtig kilometer per uur de file passeerde,
waaruit zich een auto losmaakte om
te keren. De automobilist had echter
wel richting aangegeven. De motor

klapte op het voertuig, waarbij beid
mannen over de auto heen werde
geworpen
De tweeëntwintig-jange, uit Sani
poort afkomstige bestuurder wer>
met hersenletsel overgebracht naa
het Marmehospitaal te Overveei
De drieentwintig-jangp duo-passs
gier, afkomstig uit Haarlem, wer
met verwondingen aan het hoofd o]
genomen in het Elisataeth Gasthuis

dertien weken voor maar ƒ 9,7
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

\\'(•

Daarna woid ik abonnee en betaal per
O maand / 3 95' O kwartaal ƒ 12,90 O halfjaar ƒ 23 70 O jaar / 43
' een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bi| automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmcdia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
• Ko Koper (I.) in gesprek met burgemeester Van der Heijden en korpschef
Menkhorst.

Folo Bram Sti|nen

710371 01700Z

abonnee-service 020-562.3066
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FAMILIEBERICHTEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

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

I

Jerry en Nancy
•

TOPLESS AAN T STRAND?

uitvaartverzorging
kennemerland

*
gefeliciteerd
*******************
-41

U OOK MOOI
Nog deze zomer dankzij
nieuwe

tel. 02507 - 1 53 51

•-

BORSTLIFT-METHODE

DAG EN NACHT VERZORGING

l.v.m. het huwelijk van

direkt resultaat - overtuig uzelf

HERMAN HARMS
met

JULIËT BRUINSMA
A

BOUWMAN

openen

en

Voor het maken van een afspraak
gelieve men te bellen

023 - 27 56 16
dagelijks van 8.30 - 16.30 uur.

25 jaar getrouwd
Wie belt 02507-17394

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

ORANJERIT 1988

Wij moesten afscheid nemen van onze vader,
grootvader en overgrootvader

Tjeerd Aukema

De autosportvereniging

weduwnaar van Elizabeth van der Velde.
Geboren 17 oktober 1896
Overleden 20 april 1988
Wij zijn dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben.
Heemstede:
I. Aukema
J. H. Aukema-Elffers
Driehuis:
A. Polderman-Aukema
J. Polderman
Klein- en achterkleinkinderen
„Huis in het Kostverloren"
Zandvoort
Correspondentieadres:
Herfstlaan 14
2103 AV Heemstede
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

PASTEUftSTRMT 12, Tel. 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

GEMARINEERDE

SPEKLAPJES
HEEL POND

OOK NAAR MAAT

een SPREEKUUR volgens afspraak
in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen l te Zandvoort.

Corrie Kraaijenoord
en
Jan Molenaar

Openingstijden: 9.00-17.00 uur; vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags 9.00-13.30 uur; maandags gesloten

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

R. Koevoet
ZENUWARTSEN

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

Haarmode Marjo Fijma

Oranlestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:

Jonkheer J. A. Boreel

is de schoenwinkel vrijdag 29 april
en zaterdag 30 april gesloten.

1e BEHANDELING GRATIS

DROGISTERIJ

M.i.v. 2 mei 1988

„SANDEVOERDE"
organiseert op zaterdagavond 30
april een gezellige puzzelrit.
Start en finish in

Restaurant „Delicia"
Kerkstraat 16
Inschrijven v.a. 19.00 uur.
Elke équipe ontvangt een gratis lot
op zijn startnummer.
Na afloop grote loterij met prachtige
prijzen.

Inl. tel. 13391 en 14389

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

GEMARINEERDE

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ
adverteer m oe fcr

Oproep
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

BRUDWORSUES

Zandvoorts Nieuwsblad

iÜDNAMJES
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

VLEESKRABJES

InlllHl

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
Oe Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

GEMARINEERDE

SPARE-RIBS
HEEL POND

•uu»
PER STUK

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

BRETONS gf STROGXNOFF 9QO

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AU6. V.H. MME

GEHAKT =o POND **
IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

DIRK VAN DEN DROEK

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Toch nog onverwacht ging heden van ons heen
onze onvergetelijke tante

Martha Joanna de Vocht-Vrammont
weduwe van
Franciscus Joannes de Vocht
op de leeftijd van 81 jaar.
Noordwijk aan Zee:
C. M. Vink-Drommel
Th. Vink
Castricum:
F. L. Visser-Drommel
H. Visser
Avenhorn:
M. F. van Almeloo-Drommel
G. L. van Almeloo
en hun kinderen en kleinkinderen.
19 april 1988
Koningstraat 34,
Zandvoort.
Correspondentieadres: Dotterbloem 17,
1902 GB Castricum.
De teraardebestelling heeft zaterdag 23 april
plaatsgehad op de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Een goede
aanpak leidde
tot resultaat
De bouw van het
BEACH HOTEL
is begonnen!
Gemeentebestuur
proficiat!

VVD

KROON B.V.
Curiestraat 2H
BIEDT AAN:

Bruynzeel
magazijnstellingen
ƒ80,p. stp. m.
Tel. 17619

af d. Zandvoort/Bentveld Tel. 15276

UW KIND KAN HARDSTIKKE
LEUK SPAREN BIJ DE
RABOBANK
Een leuke, wa 'devolh attentie en extra spaarvoordeel.
De rabobank Heems ^de-Zand\ Dort houdt van 28 april t/m 27 mei een unieke.
spaaraktie voor kinde en van O to: 10 jarigen. Alle ouders of grootouders die een
kinderspaarrekening openen met een minimum inlage van ƒ25- krijgen een
prachtig kado voor de (k'ein)kinderen* of een gratis inlage van ƒ7,50.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

voor alle reparaties in en om uw huis.
Geen voorrijkosten.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Sluiting diensten en bedrijven
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op onderstaande dagen gesloten.
- donderdag 5 mei 1988 (Bevrijdingsdag)
- vrijdag
6 mei 1988

DAG en NAQHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Wijziging ophalen huisvuil
Op donderdag 5 mei (bevrijdingsdag) wordt geen huisvuil opgehaald.
Het huisvuil van de donderdagwijk wordt op woensdag 4 mei opgehaald.

Begrafenissen
en crematies!

8.30 tot 12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
39B87 Wilhelminaweg 35-37
- twee woningen
9B88
Volkstuinencomplex Keesomstraat - kweekkas
205B88 Grote Krocht 39
- uitbreiding woning en bijgebouw
35B88 Kerkplein 8
- wijziging voorgevel
198B87 nabij Wattstraat
- fietstunnel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Bouwverordening

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

-_i

Aangevraagde bouwvergunningen
53B88 Duinrooslaan 3
- vergroting keuken
54B88 J. P. Heijeplantsoen 10
- dakkapel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomsi

UITVAARTVERZORGER

|l ^ C Voor de kinderen
"' ^ in de leeftijd van
-'\V> 5-10 jaar.

Voor kinderen in de L
leeftijd van 0-4 jaar.

Bel voor info tel. 023-328098-244326.

l
l
l
•
•

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, dat de door de
raad van deze gemeente bij zijn besluit van 27 oktober 1987 vastgestelde
verordening tot wijziging van de Bouwverordening vanaf heden gedurende drie
maanden voor een iederter inzage is gelegd op de afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening ter secretarie (geopend alle werkdagen van 9.00 tot
12.00 uu r)
28 april 1988

Het kinderspaarplan geeft ondermeer een aantrekkelijke rente tot en met het
tiende jaar. Van het gespaarde bedrag is per jaar een bedrag van ƒ 250,- vrij
opneembaar, wanneer u maar wilt.
Wilt u meer weten over deze aantrekkelijke spaaractie met de fraaie attenties?
Kom dan even naar een van onderstaande kantoren. Daar zitten vriendelijke
mensen, die graag de tijd nemen om u alles uit te leggen.

Het kinderspaarplan van de Rabobank HeemstedeZandvoort biedt groot voordeel voor kleine spaarders.
* attentie één per persoon, zo lang de voorraad strekt.

Rabobank S
Hoofdkantoor: tijdelijk Eikenlaan 50 Heemstede
Kantoren: Zandvoortselaan 179 - Wilhelminaplein 21 - Jan van Goyenstraat 20
Amstellaan 9 te Heemstede.
Grote Krocht 30-36, Zandvoort

**** LET VOLGENDE WEEK OOK OP UW BRIEVENBUS... ****
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ZANDVOORT - Een echte
Zandvoorter en toch géén bijnaam? "Dat komt omdat ik een
'wegger' ben", zegt Piet Stokman, die op 3 mei aanstaande
het feit hoopt te herdenken dat
hij zestig jaar geleden in het
huwelijk trad met Maria Johanna Heemskerk. Bij de
naam Heemskerk denken wij
direct aan 'weggers', maar met
onze veronderstelling dat ze elkaar dan waarschijnlijk al vanaf hun prille jeugd kennen, zitten we er opnieuw naast. Marie
is een geboren en getogen
Haarlemse!
Petrus Josephus Stokman werd in
1905 als zoon van Arie Stokman en
Klaartje van de Valk geboren in een
huisje aan de Grintweg, toentertijd
een aftakking van de Zandvoortse-

naasteomgeving
ZANDVOORT/HAARLEM Het Consultatiebureau voor
Alcohol en Drugs organiseert
in de maand mei drie bij eenkomsten, speciaal bedoeld
voor mensen die problemen
hebben met het alcoholgebruik van anderen in hun naaste omgeving.

'Wat moet je doen als je loopt te
tobben over het alcohol-probleem
van anderen? Wat moet je doen of
juist laten als je partner, je.moeder,
je vader, je broer, zus of kind te veel
drinkt?' Op drie maandagavonden,
2, 16 en 30 mei, van 19.00 tot 21.00
uur probeert het Consultatiebureau
een antwoord te geven op deze vragen. De gratis cursus wordt gegeven
m Haarlem.

laan, ter hoogte van het huidige
'Boekaniersnest'. Hij werd er, evenals zijn broer, opgevoed door z'n
grootouders en dat waren 'gouden
mensen', vertelt hij. Grootvader Engel van de Valk was aardappelboer
en na school B doorlopen te hebben,
ging Piet hem helpen. "De ene dag
rooiden we en de volgende dag gingen we uitventen". Dat uitventen gebeurde lopend achter de handkar
naar Haarlem en terug. Hij was toen
twaalf.
Hij vertelt het heel laconiek, en
ook dat hij op z'n achttiende een
eigen melkzaak had aan de Zandvoortselaan. Om het zijn - inmiddels
wat ouder geworden - grootmoeder
gemakkelijker te maken, ruilde hij
met haar van woning en vestigde
zijn melkzaak in de aan de Grintweg
gelegen boerderij, waar hij een paar
varkens en zo'n tachtig kippen had
lopen. Melk werd toen nog los verkocht en bij het rondbrengen met
paard en wagen kwam hij ook bij
mevrouw Van Seggelen, van Kort's
Ijzerhandel aan de Grote Krocht,
waar Marie winkeljuffrouw v/as.
Ze was daarmee in haar eigen vak
gebleven, want daarvóór was zij winkeljuffrouw bij De Jong m de Grote
Houtstraat. Maar Zandvoort vond
ze weer eens iets anders en zo kwam
ze vanuit Haarlem iedere dag met de
Blauwe Tram naar de badplaats. Later zou ze er voorgoed blijven, want
toen het tussen Piet en haar klikte
trouwden ze en gingen op de Grmtweg wonen. Als dochter van een
melkboer leverde de zaak haar geen
problemen. Problemen kwamen er
pas toen het echtpaar, dat inmiddels
twee dochters had (later zouden er
nog vijf meisjes en drie jongens bij
komen), weg moest omdat door de
Waterleidingduinen
een kanaal
werd gegraven. Zij namen de melkzaak van Piet van der Veld aan de Da
Costastraat over, bleven daar ze;
jaar en verhuisden toen naar de Genestetstraat.

Voor meer informatie kan men
bellen met het Consultatiebureau,
tel. 023-319294. Via dit nummer kan Strandtent
men zich ook opgeven als deelne- In 1934 begon Piet Stokman met iets
mer.
heel nieuws. Hij liet door aannemer

WEEKENDDIENSTEN
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

Weekend: 30 april/1 mei
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel of na telefonische afspraak. Tel:
.02507-19393
,
.......
15600/15091.
BELBUS:

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein: Weekend 30 april/1 mei
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- GEREFORMEERDE KERK:
wen
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den HarKindernevendienst
tog, (H.A.)
Kindernevendienst
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Vrouwen Van Nu

Slegers een grote strandtent op palen bouwen, 500 meter ten noorden
van Riche. In tegenstelling tot andere strandtenten bleef deze 's winters
staan. "En dan mag je best in de
krant schrijven dat ik altijd veel
hulp heb gehad van Gerard Terol,
die nu in de Koningstraat op no. 64
woont. Ze kennen hem hier beter als
'Sjem'. Het is een oersterke vent en
hij sjouwde van alles. Hij hielp met
de buitenboel en met de ligstoelen
en dat deed hij allemaal voor niets,
omdat hij z'n kisten met aardappelen en groenten, waarmee hij langs
de kampeerhuisjcs ging, bij mij
mocht stallen Het is een beste kerel!"
De bezetting betekende ook voor
het gezin Stokman evacueren. Piet
verkocht de strandtent en verhuisde
met z'n gezin naar Heemstede, waar
hij, om al die monden open te houden, ging werken bij het toenmalige
tumbedrijf Verdonschot. In 1946
keerden ze terug naar Zandvoort,
waar een huis aan de Nic. Beetslaan
werd betrokken. Stokman werd na • Piet en Marie Stokman ontmoetten elkaar bij Kort's Ijzerhandel aan de
sollicitatie aangenomen als chauffeur bij de m de Ripperdakazerne daarom zorgt zoon Arie hier nu
Het diamanten bruidspaar woont
gelegerde Aan- en Afvoertroepen, voor. In liet huishouden helpen de heel plezierig m een gezellig huis
deed later ook administratief werk dochteto een handje en Marie vindt lan de Lmnaeusstraat en heeft met
voor dit legeronderdeel en kreeg na het nog str< d.s leuk dat drie van hen, tien kinderen, negen aangetrouwz'n zestigste tijd voor z'n landje op evenals zijzelf, bil Kort's IJzcrhan den, twintig kleinkinderen en zes
het binnenterrein van het circuit. del achter de toonbank hebben ge achterkleinkinderen, geen tijd om
Maar 't lopen gaat moeilijker en staan.
zich te vervelen. En vervelen is er

Strandpachters tred

Strandstoelen Wisselbot
ZANDVOORT - Een nieuw
ludiek evenement staat Zandvoorters en toeristen te wachten, in verband met de opening
van het strandseizoen. Op zaterdag 14. mei om 13.00 uur
start op het strand voor de Botonde een strandstoelenrace,
waaraan naar verwachting een
groot aantal Strandpachters
zal deelnemen.
Rennende Strandpachters, met
strandstoelen in de hand. Dat wordt
het vermakelijke beeld, dat de wedstrijd zal geven. Vermakelijk waarschijnlijk, omdat de deelnemers een
parcours met hindernissen moeten
afleggen. Hindernissen als bijvoorbeeld kuilen, waarvoor - volgens de
organistoren - wellicht 'experts uit
Duitsland' worden aangetrokken.
Tien stoelen moeten er overgebracht
worden naar een stukje strand, waar
deze zo snel en netjes mogelijk opgesteld moeten worden.
Het wordt een afvalwedstrijd, wat
wil zeggen dat telkens twee deelnemers tegelijk starten. De winnaar

" ~ . ! " "

Verdere inlichtingen omtrent de De belbus voor bewoners van 55 jaar
weekenddiensten worden verstrekt en ouder is met ingang van 5 oktober
via de telefoonnummers van de huis- weer van start gegaan. Om hiervan
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, gebruik te kunnen maken dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
12499.
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- gemeente.
arts bellen.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, tel. 17641.
J.W. Neutel, tel. 13073
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
WIJKVERPLEGING: Voor informa- ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
tie over de dienstdoende wijkver- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
pleegkundige: 023-313233.
9.00-10.00 uur, maandagavond van
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 19.00-20.00 uur. Verder volgens afOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- spraak. Voor deze hulpverlening, bevoort,
tel. 02507-14437, bgg: schikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
023-313233.
geen kosten verbonden zijn.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatel. 15847.
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
14414.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, Zandvoort.
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel. L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17113.
17.30-18.30 uur.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
nummer 12000.
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
CENTRALE POST AMBULANCE- derde donderdag van de maand 20.00
VERVOER (CPA) KENNEMER- - 21.00 uur.

.,L i

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

17166
BURGERLIJKE STAND
Periode:
Ondertrouwd:
Ter Weeme, Jan Hendrik en Roosenboom, Leonia Irma Cornelia Maria
Gehuwd:
De Vries, Gerrit en Hollestelle, Johanna Catharina
Slegers, Cornelis Franciscus Antonius en De Kloe, Mina Cornelia
Geboren:
Renée, dochter van : Tijmensen, Johannes Wilhelmus en Van der Veen,
Jeikelina
Renske, dochter van : Devilee, Robertus Leonardus en Hollander, Johanna
Overleden:
Wierdsma, Johanna Cornelia, oud 62
jaar
Aukema, Tjeerd, oud 91 jaar
Miedema, Fokke, oud 86 jaar
Smits, Abram, oud 85 jaar
De Vocht geb. Vrammont, Martha
Joanna, oud 81 jaar
Van Wijk, Nicolaas Hermanus, oud
73 jaar

gaat over naar de volgende ronde De
uiteindeliike winnaar wordt uitgcroepen tot 'Stoelenman van het jaar'
en hij ontvangt - naast een foto van
sponsor Foto Boomgaard - een echte
Strandstoelen Bokaal Deze beker,
waarin jaartal en naam van het paviljoen worden gegrafeerd, krijgt hij
voor één jaar in zijn bezit
Uiteraard is er een deskundige
jury aanwezig, bestaande uit, Henm- %
Hildering, Jaap Methorst en Aart
Koning. Mia Paap on Ton de Roode
nemen de lijdwaarneming op zich,
terwijl Pieter Joustra en Bram Stij
nen het geheel van het nodige humoristische commentaar zullen voorzien.

Aanmelden
Gegadigden voor de str; ndstoel^nrace kunnen zich melden bij Reisbureau Zandvoort, Grote Krocht 20 De
deelnemers dienen een half uur voor
aanvang van de wedstrijd aanwezig
te zijn.

Vereniging Vrouwen Van Nu houdt
dinsdag 3 mei een kontaktochtend
m Hotel Triton, aanvang 10.00 uur.
Tevens wordt men dan in de gele
genheid gesteld, in te schrijven voor
het museumbezoek en de exkursie
naar Zuid-Holland
Eveneens iri Hotel Triton ontvangt de vereniging dinsdag 10 mei
Annemarie Oster, bekend van toneel
en televisie In het kader van moe
derdag leest zij voor uit eigen werk
Aanvang 14.00 uur
Donderdag 12 mei vertrekt Vrouwen Van Nu om 8 uur 's morgens
vanaf het Gemeenschapshuis, voor
de voorjaarsreis naar Voggenzell
Meer gegevens hierover zijn te vinden m het maandblad van de veremging.

Zandvoortse
Bridgeclub

Grote Krocht.

Foto Borloll

aanstaande dinsdag al helemaal niet
bij, want dan zullen zij 's middags
tussen half vier en vijf m restaurant
Delicia heel wat gelukwensen in ontvangst kunnen nemen.
C E KRAANJVIEETH

Programma Koninginnedag
Het programma is als volgt: 09 00
uur, 'totaal kinderprogramma' in
het Gemeenschapshuis, 10.00 uur,
Damiate Band uit Haarlem vertrekt vanaf Gemeenschapshuis
naar Raadhuisplein, te volgen
door de kinderen, 10 30 uur, Raadhuisplem, burgemeester Van der
Heijden opent Koninginnedag
1988, waarna het Oranjecomité de
vlag hijst, 11.30 uur, burgemeester
vertrekt, vergezeld door Damiate
Band, Carrouselgroep en hoornblazers te paard, vanaf Raadhuisplein naar Oranjeboom op kruising Qu van Uffordlaan/Julianaweg/Kostverlorenstraat om plaquette te onthullen. Tussen 12.00
en 13.00 uur op iiet Gasthuisplem
inschrijven voor straattekenwedstrijd, kinderspelen (tot 12 jaar)
en tonnetje steken (voor de oudere jeugd)
De kinderspelen en tonnetje steken worden van 13.00 tot 15.00 uur
gehouden op het Gasthuisplein,
het straattekenen van 15.30 tot
16.30 uur op de speelplaats van de

Hannie Schaftschool
Van 14 30 tot 16.30 uur Carrouselnjden op de Prinsesseweg, verzorgd door Ruitersportcentrum
Zandvoort onder leiding van Fihp
Dros, plus concours d'clegance,
.eventueel met old-tnners Eige
naars hiervan kunnen nog mschrijven bij Modehuis Aranka,
Kerkstraat 19, of bij de heer Hed
den, afd Burgerzaken van de gemeente. Hier kan men voor /35,ook nog een kraam reserveren
voor de vrijmarkt op de Prmsesseweg Kinderen kunnen hun spulle
tjes gratis op de grond uitstallen.
Van 16.30 tot 18.30 uur nngsteken
vanaf fietskarren, eveneens op de
Prinsesseweg, waar men zich vanaf 16.00 uur kan inschrijven. Aan
alle festiviteiten zijn prijzen verbonden, 's Avonds van 20.00 tot
22.00 uur wordt op de Prinsesse
weg een grote taptoe gehouden
met als deelnemers Damiate
Showband uit Haarlem, WIK uit
Oostende (België) en VIOS uit
Mijdrecht.

Verslag derde wedstrijd, vijfde com
petitie
De heer en mevrouw Spiers houden
goed vol m deze laatste competitie
en ook deze week werden zij eerste
in de A-lijn, met 56,55% Het gelegenheidskoppel Braun/Hoogendijk emdigde tezamen met het echtpaar
Heidoorn en de heren Overzier en
Van der Staak op een gedeelde tweede plaats met 51,79°o Het echtpaar
Spiers staat na drie wedstrijden riant aan kop, gevolgd door mevr De
Leeuw en dhr. Braun
Mevr. Slegers en dhr Zeepvat willen kennelijk nu ook wel eens naar
de A-hjn. Zij werden eerste m de
B-lijn met 61,43% en staan nu aan
kop. De dames Overdevest en Visser
werden tweede met 58,21%. Op de
ranglijst neemt het koppel De Vries/Haalman de tweede plaats in
Eerste in de C-hjn werden de dames Berghoff en Drose met 58,33%,
waarmee zij de koppositie overnamen van de heren Boom en Verburg
Tweede werden de dames Gotte en
Koomen met 54,69%.
De dames Van de Meer en Veldhuizen waren goed op dreef in de
D-lijn en werden eerste met 60,42%,
tweede de heren Ocenasek en De
Vries met 58,48%. De heren Holtrop
en Van Zoelen voeren de ranglijst in
de D-lijn aan, gevolgd door mevrouw
Ten Broeke en de heer Brandse

Postzegelclub
De Zandvoortse Postzegelclub
houdt vrijdag 29 april m het Gemeenschapshms haar maandelijkse
clubavond, zaal open om 19.00 uur
Veilingmeester Hendriks zal tijdens
de veiling, aanvang 21 00 uur, weer
de nodige kavels aan de man brengen, die voor die tijd bekeken kunnen worden.
Belanstellenden zijn van harte
welkom. De diverse aanwezige bestuursleden kunnen hen van alles
vertellen over de activiteiten van de
Zandvoortse Postzegelclub.

Leerlinge] Studio 118 "zorgen voor wervelende show
ZANDVOORT - Balletschool •
Studio 118 Conny Lodewijk
heeft zondag voor een èprankelende voorstelling in de Haarlemse Stadsschouwburg gezorgd. Voor een flink bezette
zaal met voor bijna honderd
procent Zandvoorters, gaf een
groot aantal leerlingen van
sterk uiteenlopende leeftijden
gestalte aan fantasierijke choreografieën van lerares Conny
Lodewijk. Voor riet publiek
een boeiende avond, voor de
leerlingen een plezverig en succesvol - merendeels' - eerste optreden.
Al dan niet terecht, het is verbazingwekkend hoe groot de belangstelling onder de Zandvoortse meisjes en vrouwen is voor de opleiding
van de balletschool. Belangstelling
voor ballet in klassieke vorm of juist
uiterst modern. En deze groeit nog
steeds, reden voor Conny Lodewijk
om volgend seizoen de opleiding in
de balletschool aan de Cornelis Slegersstraat uit te breiden met lessen
op de vrijdag. Dat zij van alle markten thuis is, bleek zondagavond wel,
hoewel de nadruk van het optreden
op modern ballet lag, met goed opgezette. fantasievolle choreografieën.
Voor zover de traditionele dansvorm was verwerkt, was er meer
sprake van 'semi-klassiek', zoals de
balletlerares het zelf noemt. Conny
Lodewijk koos voor deze vorm, omdat de aanwezige klassieke kwaliteiten nog met ver genoeg ontwikkeld
zijn.

aan deelnam, vaak verkleed in allerlei grappige kostuums, als narren-,
muizen- en poezenpakjes, verzorgd
door de balletschool De kinders
huppelden en dansten er duidelijk
met veel plezier lustig op los, en leken nauwelijks last te hebben van
plankenkoorts. Zo ook trad de iets
oudere jeugd, jonge tieners, stijlvol
en met veel vaart en verve aan, in
allerlei moderne outfits. Zelfverzekerd m de zeer beweeglijke composities, vol met verrassende elementen,
versterkt door goed gekozen muziek
en wisselend gekleurde belichting,
terwijl menigeen zich onverwacht
uit de groep losmaakte voor een
kleine solistische rol. De titel van
het optreden 'Net even anders' werd
daardoor zeker waar gemaakt, omdat de show vaak afweek van de
geijkte voorspelbare patronen Hoewel de meisjes weinig voor elkaar
onder deden, moet Rosalmde

Bruynzeel toch wel genoemd worden als een van de uitblinkers.
Zeer vermeldenswaard waren ook
de verrichtingen van onder andere
de bijna voortdurend glimlachende
en zelfverzekerde negen-jarige,
Wendy van Gemert, die beslist aanspraak kan maken op de titel 'natuurtalent'. Zowel m de groep als
solistisch viel zij op, zoals met de
'dikke tante' op het toneel m 'Trapped' of met Mickey Mouse in British
hustle. Daarnaast kunnen zeker ook
de solistische optredens genoemd
worden van Saskia Bol, Edith Leenderts en niet te vergeten Els Stuurman, in Good mormng heartache.
De beweeglijke Danny Clark gaf
een wervelende voorstelling met Give-give-give, welke dans deels door
haarzelf, deels door Conny Lodewijk
was bedacht. Een compliment
waard deze creatie, evenals trou-

wens de overige dansen en ook zeker
de uitvoering daarvan.
Want nogmaals kan gesteld worden,
dat de dames, van jong tot oud, voor
een wervelende show hebben gezorgd. Getuige ook de reacties van
de ouders, opa's en oma's die de jonge danseresjes na afloop in de hal
opwachtten En van vrienden, vriendinnen of eventueel echtgenoten,
want ook de leeftijdscategorie van
twintig tot plusminus dertig was
deze avond sprankelend dansend
vertegenwoordigd. Bij enkele dansen kregen zij 'tegenspel' van de enige mannelijke danser, Mark Kraus,
gastdanser van een groep uit Den
Haag, waar Conny Lodewijk al tien
jaar les geeft. Mannelijke leerlingen
in Zandvoort heeft zij (nog) niet.
JOAN KURPERSHOEK

Natuurtalent
Aandoenlijk was de 'Kinderfantasie', waar een veertigtal jonge leerlingen, met leeftijden vanaf vier jaar.

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zondag: ds. C.J. Beekhuis, Haarlem

BRIEVENBUS

ROOMSKATHOLIEKE KERK:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. met orgel en
samenzang, cel. J. v.d. Meer

Verlichting en functieloze paaltjes

In mijn brievenbus-artikel in het willen. Over de Zandvoortselaan onZandvoorts Nieuwsblad van 5 no- geveer 800 meter; rechtstreeks nog
vember 1987 meldde ik, dat ik mijn geen 200 meter.
c
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg éénmans-actie voor verlichting achBewoners van de Zandvoortselaan « Behalve een 'balletvoorstelling' werd de uitvoering van Studio 118 ook een boeiend en vertederend kijkspel. oio
Brdm
Stijnen
218, Haarlem:
ter het Huis in de Duinen en het (oneven zijde), van de Tol tot aan
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- verwijderen van functieloze paaltjes het Huis in de Duinen, hebben een
/bijbelgespreksgroepen
zou hervatten, zodra een opvolger jaar geleden in een gezamenlijk
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Over- voor burgemeester Machielsen be- schrijven verzocht om verbetering
duin (H.A.)
kend zou worden gemaakt. Het is van de slechte bestrating van het
19.00 uur: Avonddienst, Ds. E. Boda- zes jaar geleden, dat ik voor het eerst voetpad en de afstapjes. Als je dan
mer
heb geprobeerd dat er verlichting ziet dat er voor miljoenen een zeer
achter het H.i/d.D. zou worden ge- moderne bestrating langs de Noordplaatst ter beveiliging van de bewo- -Boulevard wordt aangebracht, dan
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND:
ners. Ongeveer twee jaar geleden be- vraag je je af: 'Waar is men eigenlijk
ledere veertien dagen een samen- weerde wethouder Van Caspel dat er mee bezig'''.
komst op maandag 15.00 uur, tel: subsidie was aangevraagd. 'U krijgt
14878
bericht' was zijn antwoord.
Als ik het artikel over onze nieuwe
Hij heeft er niet bij gezegd 'wan- burgemeester lees in dezelfde krant
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- neer'. De paaltjes van de Tol naar de van 31 maart j.1., dan ben ik er zeker
Burg. Nawijnlaan en het paaltje ach- van, dat op korte termijn verlichting
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smeter het H.i/d.D. zijn een obstakel wordt aangelegd, de paaltjes verdestraat 37 te Haarlem.
voor rolstoelgebruikers. Deze men- dwijnen en het voetpad wordt herbeDinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichsen worden jarenlang gedwongen straat. En misschien dat genoemde
tingen: R. van Rongen, Van Raepom te rijden als zij van het H.i/d.D bewoners ook antwoord op hun
horststraat 36 te Haarlem, tel.
naar het Huis in het Kostverloren
brief krijgen J.L G NIESSEN
023-244553.
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Charade TS Blanco

Autoniemvs
De afmetingen van de vijl- en dnedeurs modellen van de Citroen AX
blijven exact gelijk, evenals de uitvoeringen. Alleen wat al een enorme
verbetering is ten opzichte van het dnedeurs model zijn de portieropeners. Zijn die bij de driedeurs achter het portier eii voor de deurstijl
weggewerkt, u at zeker ten koste gaat van damesnagels, zo heeft de
vijfdeurs uitvoering gelukkig 'normale' deurkrukken, die op het portier zitten. De voorportieren zijn iets kleiner geworden maar de ruimte
die overblijft is ruim voldoende om goed te kunnen instappen. Rondom
ziin er stootstrips aangebracht die parkeerschades kunnen opvangen,
evenals de kunststof voor-en achterbumpers, die eveneens kleine tikken schadevrij kunnen verwerken. Opvallend -en ik vind het erg mooi
staan - is de kleine spoiler op de achterklep, niet erg uitgesproken maar
het maakt de achterkant apart. Prettig en noodzakelijk is de wisser met
sproeiennstallatie op de achterruit want ondanks het spoilertje vervuilt de achterruit erg snel. Dit is overigens bij deze TRE-uitvoering
standaard.

/i|n aanwezig alleen de knop van de
achtei w is/w,is installatie zit wat verstopt
^K-htei het slum Opbeigvakjes en kast|cs /i|ii e-i in overvloed maai alle kastjes
mngeii m o e i l i j k open omdat je je vingeiN
ei m moest steken en dan het deurtje
naai achtei dekken en daai had ik wat
problemen mee met m i j n dikke worstvingers Voonn staan eig zachte stoelen
die goed z i j n voor wat pijn in de rug na
een lange nt en ook de zijdelingse steun
is slecht Maai dat hoon er blijkbaar b i j
bij een fianse auto Verdei is ei - zekei
vooi deze klasse auto s - een zeel be
hoorlijke niimte voorhanden met een
dito kofferruimte die ook goed toegan-

Prestaties
MM. snelheid 161 km/h (labneks opgave) O l ( K ) k m / u m I 2 9 s e c (fabneksopgave) Brandstofverbruik l op 14 l ulosuper tijdens de test

Geld
C itroen AX TRF- f 19 ^90 - extia vijlversnellingsbak f 670- Motomjtuigenbelastmg van f 10S,-tot ƒ 3 1 6 -

Motor
IX samtnucrking tussen Peugeot en
Citioui is ruituuili|k gn_n meims en hel
is logisch dat men gebiuik maakt van
clk.iars kennis /oals in dit ge\al de motor
die onveranderd is overgenomen uit de
Peugeot 2()s Dn ||24 crrH metende
motortje leven 40 kW hi| s80() omvv/
min i_n geelt de AX goede prestaties
mede natuurh)k door het bi|7onder lage
Ligen gewicht van 676 kg Deze AX
1 RI was uitgerust met een vi|l\ersnel
lingshak die \vel als extra besteld moet
vuirden vooi de som van j 670 - het
geen naar mijn idee zeker de moeite
u aard is /o\vel voor het geluidsniveau
als voor het brandstofverbruik De ae-ulcratic van O naar 100 k m / h verliep m
12 sec piecies tervvi]! de topsnelheid
gemiddeld kwam op ruim 160 km/h Dit
m verband met het overdnvekarakter
van de vijfde versnelling oftewel met
veel tegenwind w AS de topsnelheid met m
de vi 11de te halen maai moest er teruggeschakeld woiden naar de vierde veisnelhng tervv ijl met een behoorlijke wind
mee de snelheid veel hoger lag Voor
wind is de/e lichte AX namelijk eiggevoelig Het brandstofverbruik is afhankelijk van de rijstijl er kan enorm zuinig
gereden worden maar bij een stevige njsli|I komt het verbruik ook met onderde
I liter turosuper (gelood super kan ook)
per 12 5 km, wat toch ook nog ronduit
/umig genoemd mag worden Tijdens de
testperiode had ik een gemiddeld verbruik van l op 14

Vage besturing
Het i ijden met deze AX is prettig maai
de karaktertrekjes zoals ovei hellen m
een bocht heeft hij toch weer geërfd van
zijn voorouders De wegligging is goed
en zondei verrassingen Wanneer het op
een natte straat in een bocht wat te hard
dreigt te gaan wil de AX over zijn voorwielen naarde buitenkant \an die bocht

Het nieuwe ontwerp van de Charade, dat
vorig jaar mei geïntroduceerd is, leent
zich uitstekend voor het verder verfraaren van het uiterlijk Het kon dan ook mei
uitblijven dat er een speciale versie zou
komen met een aantal extra s, die de
Charade nog aantrekkelijker maken
In samenwerking met de fabriek in Japan
is een beperkte sem opgezet op basis van
de Charade TS Special (1-deurs) Deze
speciale versie heet Bianco en is dan ook
uitsluitend in de kleur wit te leveren De
techniek is gelijk aan die van de reeds
bekende TS Special uitvoeringen, zoals
de zuinige I-litei motoi van S2 pk. die
goed is vooreen topsnelheid van 145 km
jier uui Veider is de auto standaard
voorzien van onafhankelijke wielophangmg en bekiachtigd remsysteem Deze
Bianco-uitvoenng van de Chaiade is Ie
leveren met een 4-. een s- of een automadsche versnellingsbak
De toch al complete uitaislmg van de
Charade TS Special is aangevuld met een
aantal fraaie extra s Aan de buitenkant
is de Bianco voorzien van wit gespoten
bumpers en ook de wieldoppen zijn wit
Achter is een reflectieplaat gemonteerd
voorzien van het woord "BIANCO Het
geheel wordt compleet gemaakt met een
sportieve striping zwart gespoten cleur-

stij' een rechter buitenspiegel en een
dakspoiler achter
Binnenin valt direkt het sportieve sluuiwiel op de speciale versnellmgspookknop en de middenconsole met opbeig
vak en asbak De achterklep en het ben
zmeklepje zijn van binnenuit te openen
met een handeltje naast de bestuurders
stoel Een nuttig accessoire is ongetwijfeld de zoemer, die waarschuwt als het

licht nog brandt en de auto verlaten
wordt

De Charade Bianco staat binnenkort bi|
de dealers en is dus direkt leverbaai
maar dan wel zolang de voorraad strekt
De prijs LS bepaald op f 17 999,- (voor
de 4-vcrsnclImgsbak) en LS daarmee
slechts ƒ 400,- duurder dan de vergc
lijkbare 'normale Chaiade FS Special
uitvoering

Chaiade Bianu
(Advertentie)

^ WEER EENS'N
EL VAN SENSATI
DL ( itiom AX ;s LUI aantrekkilijke auto meteen hoop niinilc Mei :ijn m ec panieren L \tra <>os>l litj ook \\iit \olHas\i mi
glijden maar na gas loslaten gaat hij zonder heftig at liter uit te breken weer keung m het juiste spooi de bocht verdei
dooi
BIJ hogere snelheden gaat het stuien wat
vaag alsof de voorwielen de straat niet
meer raken en dit vraagt enige gewennmg De wendbaarheid is goed mede
door de kleine draaicirkel van 9 8 meter
De remmen zijn voorzien van een bckraehdgmg en doen hun werk gcmakkeIijkengoed Bij hogeresnelhedenwordt
de auto wat lawaaierig zowel de motoials de njwindgcluiden nemen dan toe

Veel kunststof
Het interieur ts gelukkig niet meer zo
apart en onoverzichtelijk waar Cidoen
al jaren een handje van had De 4X is
modern gestileerd met veel kunststof
Alle noodzakelijke lampjes en motortjes

kehjk LS zonder een hoge drempel

Conclusie
Deze vijldeurs AX is een aantrekkelijke
auto met een hoop ruimte en een laag
eigen gewicht Li is veel met hard kunststof gewerkt zodat het uiterlijk met weimg onderhoud lang mooi en goed kan
b l i j v e n Voor het comfort zou ikzekei de
vijhersnellmgsbak adviseren die helaas
een extra is bij deze uitvoering De AX
heeft wat typische Citroentrekjes, die
hem bij de een geliefd maakt, terwijl een
ander daar juist op cuknapt Maar de
mv loed van Peugeot is al goed merkbaar
en daarom zullen de vering en de stoelen
ook wel stev iger gaan worden in de toekomsi Voor een gezin is hel voor zijn
prijs van ƒ 19 s90 - een leuke aanbiedmg en mei zijn ivvee portieren extra
oogl hij ook volwassener

Techniek
Motoi type 4cihndci m h j n cihndennhoud I l 2 4 c m 3 boiing x slag 72
\ 69 mm comprcssieverhoudmg
9 4 l Max vermogen 40 kW bij
s80() tpm Max koppel 87.5 N m bij
3200 ipm aandrijving op de voorwielen wielophanging voor onalhankelijk mei pseudo McPherson.
achter onafhankelijk met getrokken
draagarmen en dwarsgeplaatste torsrestaven velgmaat nb bandenmail 135/70 R 13 lengte 350cm
breedte l 55 cm hoogte 135.5 cm
wielbasis 228 5 cm spoorbreedte
voor I38cm en achter I30em.draarcrrkel 9 8 meier carrosserie tankmhoud 36 hiet massa 674 kilo max
aanhanggevviehl 600 kilo geremd

DE MFUWE MITSUBISHI GMAVr/DEGKSTULDK PERFKKTIK
IMPORTEUR HART NIBBRIG & GREEVE BV SASSENHEIM TEL 02522 66111

ZONDAG 8 mei 1988
met start en finish op de Dam

MARATHON AMSTERDAM
aanvang l 3 30 uur
deelname mogelijk voor iedereen van ] 9 |aar en ouder

VANDAAG VOOR 18.00 UUR GEBRACHT,
MORGEN NA 10.00 UUR KLAAR.

REKREATIELOOP AMSTERDAM
(halve marathon!
aanvang l 3 35 uur
deelname mogeli|k voor iedereen van ló |aar en ouder
Voor meer informatie en inschrijving
POSTBUS 9689, 1006 GD Amsterdam
en bij alle kantoren van de Verenigde Spaarbank
"Magikereventussendoor?" \jlG\ ptt telecommunicatie amsterdam

isostgt

*

•sftZ

verenigde spaarbank s

3ÜJOCL

e

OPEL

BCONOCOM

OCITIZEN

adidas ^

ft

..*.e

KLM

HET PARGOL

Speciaal voor
HERDENKINGSCONCERT
onder auspiciën van de oud-illegale bladen
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND

4 mei, 19 30 uur
m het Concertgebouw in Amsterdam
Nederlands Philharmomsch Orkest
SCHONBERG - A survivor from Warsaw opus 46
declamatie Henk Srnit
tekst H M van Randwijk
declamatie Anita Memst
heeft uw dierbaarste herinneringen natuurlijk het liefst morgen al in
huis Kodak Select zorgt er voor Als u vandaag uw filmpje bij de Kodak
Select fotohandelaar brengt zijn uw fotos morgen al klaar
Dezelfde kwaliteitsfotos alleen nu nog sneller Dus op Vraag Select
naar de Kodak Select fotohandelaar
Dan kunt u morgen al genieten van uw mooiste fotos
KODAK SELECT SNELPRINT. KWALITEIT EN SNELHEID GAAN HAND IN HAND.
Weet u nog' Als u bij ons uw fotorolletje laat ontwikkelen en afdrukken op
KODAK SELECT papier,

betaalt u voor uw volgende kleurenfilm slechts 2,50
Foto afdrukken op Kodak budget papier 10 x 15 O 69

De Gaper Drugstore
Bakels B.V.
Kerkstraat 31, Zandvoort
BIJ ƒ 100,- AAN KASSABONNEN ƒ 3,- TERUG.

BEETHOVEN - Drie Equah
twee minuten stilte

l t n Mum iipulsom hit / n u i l i l \\ mimi u nu u n
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Ongehoord goed.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV , PAKVELDSTRAAT 21, TEL 02507-12345

(geldt niet voor geneesmiddelen en tabaksartikelen)
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BEETHOVEN - Mis m C opus 86
solisten
- Tamar Pachum sopraan
Jard van Nes alt
Howard Crook tenor
HenK Smit bos
Dirigent - Hartmut Haenchen
koor - Toonkunstkoor Amsterdam (dirigent Jan Eelkema)
Toegangskaarten a f 10,- (inclusief ƒ l - renovatietoeslag en
/ l -automatiseringstoeslag) zijn vanaf een maand voor het concert
verkrijgbaar bi) het Concertgebouw Van Baerlestraat 98 m
Amsterdam dagelijks tussen 09 30 en 19 00 uur
Telefoon 020-718345, dagelijks tussen 1000 en 1500 uur
Als gevolg van de automatisering van de kaartverkoop zijn
toegangskaarten eveneens verkrijgbaar bij de volgende adressen in
Amsterdam AUB-ticketshop - de Brakke Grond - Carré De Engelenbak - Frascati - de Meervaart - Het Muziektheater en
De Stadsschouwburg Bij deze adressen betaalt u ƒ 2 - extra als
reservenngskosten
Op diveise plaatsen buiten Amsterdam bemiddelt de VVV bij het
bestellen van kaarten
De zaal is op 4 mei open vanaf 19 00 uur Het concert zal plm 20 45
afgelopen zijn
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ZHC-teams in
ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams staan de komende weken nog voor zware opgaven. Zowel de dames als de heren zijn door nederlagen in
ernstige degradatiezorgen geraakt. De heren verloren ongelukkig met 2-1 van Pijnacker
en het damesteam overkwam
datzelfde tegen Strawberries,
3-1.

Pvïeijer scoorde al snel door middel
van een strafcorner 2-1 en er was nog
van alles mogelijk. Er kwamen kansen doch het zat de Zandvoorters
met mee. In de laatste minuut scoorde Mare Meijer wederom maar om
onduidelijke redenen annuleerde de
scheidsrechter het doelpunt. „Een
domper is het", vond coach Ron
Roodhart. „In de tweede helft hebben we het beste van het spel gehad
doch we konden dat met uitdrukken
in doelpunten. Erg jammer, maar
dan moet het zondag maar gebeuren. Nu had ik op een punt gerekend,
maar het team ziet het best v/el zitten "

Door de nederlaag van Zandvoort
en de winst van Fletiomare met 5-1
over Haarlem (onbegrijpelijk) moet
Zandvoort komende zondag winnen
van Bleijswijk. De ZHC heren kwamen in de eerste helft moeizaam los
en dat leverde een 2-0 achterstand Dames
op die naar later zou blijken funest
De ZHC dames kwamen goed uit
was. In de tweede helft een bijzon- de startblokken en waren zeker niet
der sterk aanvallend ZHC dat Pijn- minder dan Strawberries. Monique
acker vastzette op eigen helft. Mare Lutaberts gaf de Zandvoortsen een 0-

Sporting OSS
competitie
ZANDVOORT - Met een 2-3 overwinning op die Raeckse I
heeft het eerste dames volleybalteam van Sporting OSS de
competitie waardig afgesloten. Ook de overige volleybalteams
kwamen tot goede resultaten.
Pas in de laatste set gaven de dames van die Eaeckse zich gewonnen.
Met de setstanden van 18-16 en 16-14
vochten de Haarlemse dames tot het
uiterste voor het klassebehoud. Het
aanwezige klasseverschil en de betere conditie pakten dan toch in het
voordeel van Sporting OSS uit. Met
een bijna achteloze 3-15 werd het
vonnis geveld over die Raeckse.
Voor de Sporting dames 2 krijgt
de competitie nog een verlengstuk.
Voor de tweede maal dit seizoen
werd een wedstrijd gestaakt wegens
tijdsoverschrijding bij een stand van
1-1. Sporting dames 3 beëindigden
de competitie zoals ze die ook begonnen waren, namelijk met een
overwinning. Aangezien dit tegen
JBS l gebeurde, mag er gesproken

worden van een prima prestatie.
Weliswaar met de hakken over de
sloot (met tweemaal 14-16), maar
een sterke eindsprint in de laatste
twee sets brachten de dames van
Sporting op de derde plaats m de
klasse.

1 voorsprong doch daarna was het
Strawberries dat het spel bepaalde.
ZHC werd onder zware druk gezet
en dat werd door Strawberries m de
eerste helft uitgebuit m de vorm van
twee doelpunten.
In de tweede helft opnieuw een
sterker Strawberries dat de stand
opvoerde naar een uiteindelijke 3-1overwinning. ZHC heeft geprobeerd
onder de druk vandaan te komen
maar was daartoe niet in staat en
bezet nu een gedeelde laatste plaats
met Alkmaar.

ZANDVOORT - Er breken
wel zeer donkere tijden aan
voor Zandvoortmeeuwen. Zondag werden de Zandvoorters
met de neus op de feiten gedrukt door het de laatste tijd
erg op dreef zijnde TYBB. De
badgasten zorgden voor een
dieptepunt en verloren kansloos met maar liefst 0-7.
Door deze nederlaag en de winst
van DSS op DSOV is de situatie voor
Zandvoortmeeuwen zeer pijnlijk geworden. Met nog twee wedstrijden is
er nog kans om aan degradatie naar
de HVB te ontkomen maar voetballend zoals zondag jongstleden moet
het ergste gevreesd worden.

ZANDVOORT - De ZVMhandbalteams konden ook afgelopen zondag niet tot goede
resultaten komen. De dames
lieten het vooral in de tweede
helft af en verloren van SVZW
met 14-9. De heren traden aan
zonder wisselspeler en dat
brak hun in de slotfase op. IJmond zegevierde toen nog
ruim met 18-7.

Verlies voor

In de eerste helft speelden de
teams van ZVM en SVZW een aantrekkehjke en gehjkopgaande partij
handbal De teams deden niet voor
elkaar onder en het was jammer dat
bij de stand G-G ZVM een strafwoip

miste SVZW benutte m de eerste
helft drie strafworpen mede waardoor de ruststand op (i-G werd bepaald
In het tweede gedeelte kwam ZVM
moeizaam opgang. SVZW speelde
enige malen doeltreffend op de tareak-out en ZVM keek tegen een onoverkomehjke achterstand aan, 128 In de slotfase kwam ZVM iets te
kort om gelijke tred met SVZW te
houden. Vooral de doelvrouwe van
SVZW stond met knappe reddingen
Zandvoortse doelpunten in de we»
Eindstand 14-9

Het Meeuwenteam maakte de in
druk met met degradatie voetbal bczig te zijn. Er hing een matheid over
het team, dat de laatste weken toch
de nodige punten bijeen had ge
sprokkeld. Nu zat er te weinig elan
m het team. Jos van dor Meij kon als
laatste man lang de touwtjes m handen houden maar was na twintig minuten niet m staat het eerste doelpunt te voorkomen Balverhes op
het middenveld werd door TYBB afgestraft met een hard en ver schot
dat over Willem van der Kuijl doel
trof, 0-1
De Zandvoorters trokken wel ten
aanval, doch de voorzetten van Jan
Hem Carree wierpen geen vruchten
af en met een 0-1-achterstand ging de
rust m. In de tweede helft was Zand-

voortmceuwen na drie minuten al
een geslagen ploeg. Er waren enige
omzettingen in het team en dat
kwam de defensie zeker met ten goe
de. Jos van er Meij verhuisde naar
het middenveld en Man van Moeien
kwam in het veld voor Mare Kanger
TYBB combineeide goed en sneed
door de Zandvoortse defensie en
twee snel opeen volgende doelpunten maakten de Meeuwen een verslagen ploeg, 0-3.
Het eerste knappe schot van de
Zandvoorters kwam pas na tien minuten in de tweede helft op naam
van Mari van Meelen, maar de
TYBB doelman greep in Zandvoortmeeuwen probeerde de aanval te
zoeken maar verwaarloosde dermate de defensie dat TYBB een heerlij -

Arie Ruitenbeek
voorzitter NAV

ZANDVOORT - De NederHekkesluiter HSVC I kon het
Sporting OSS dames 4 maar een set landse Autorensport Verenilastig maken, daarna bepaalden de ging, organisator van de races
Zandvoortsen de wedstrijd. Dit was op het Zandvoortse circuit,
niet het geval bij de heren 3, die ook heeft deze maand in de pertegen een hekkesluiter moest aantreden. Na een meer spannende dan soon van Arie Ruitenbeek een
fraaie partij volleybal bleven de pun- nieuwe voorzitter gekregen.
Ruitenbeek heeft deze veeleisende
ten toch bij Heemstede 4. Het adspiranten mix-team sloot de competitie taak overgenomen van Jelle Hmgst,
af met een fraaie 1-2 overwinning op die jarenlang een groot aandeel
heeft gehad in de gang van zaken
Allides N.
rond de autorensport. Hingst zal op
veler verzoek voorlopig nog wel aanblijven als wedstrijdleider, zodat ook
zijn kennis van zaken, inzicht en
kundigheid voorlopig met voor deze
sloeg in de tiende minuut al toe door tak van sport verloren gaan.
via een snelle uitval, 0-1 te scoren.
Nog voor de rust trokken de Zandvoorters het initiatief naar zich toe
doch konden uit het grote overwicht
geen openingen scheppen.
Ook in het tweede gedeelte was
Zandvoort'75 veel sterker. Nu kwaZANDVOORT - Met ingang
men er wel goede kansen en daarbij
had Henry Marcelle geen geluk met van dit jaar zullen er op het
een knal op de paal. Meerdere kan- circuit van Zandvoort races
sen heten de Zandvoorters onbenut worden georganiseerd voor
en ondanks het grote overwicht motoren van wegraceklassen.
werd er niet meer gescoord. Voor
De wedstrijden, die op 10 en 11
NAS dat steeds met de rug tegen de
muur stond waren het belangrijke september zullen starten met races
punten in de strijd om lijfsbehoud. voor Ducati's, worden georganiseerd
Stand: 1. TOV 20-31, 2. Altius 20-31, door de Stichting Aanvullende Mo3. IJFC 19-25, 4. Hoofddorp 19-24, 5. torsport. Vanaf 1989 zullen ook wedSMS 20-24, 6. Zandvoort '75 20-24, 7. strijden gehouden worden in de veteSIZO 21-21, 8. DSC '74 20-18, 9. Bloe- ranenklasse, de Battle of the Twins,
mendaal 20-16, 10. NAS 21-15, 11. de Singles en andere clubrace-activiHalfweg 21-14,12. SVJ20-12,13. SVB teiten onder de vlag van de Stichting
De voorhoede van TYBB was niet te stuiten.
Aanvullende Motorsport.
20-5.

Koude douche Zandvoort 75
ZANDVOORT - Het tegen
degradatie vechtende NAS bezorgde Zandvoort '75 afgelopen zaterdag een koude douche. De Zandvoorters die nergens meer een kans voor maken liepen al snel een 0-1 achterstand op en konden daarin
geen verandering meer brengen.
De badgasten waren vrijwel de gehele wedstrijd in de aanval maar
konden toch niet overtuigen. Het
spelpeil was niet geweldig. NAS

Nieuwe races
met motoren

ZVM/Auto Versteege sterke
ZANDVOORT - Met nog
twee wedstrijden te gaan is het
zaalvoetbalteam van ZVM/Auto Versteege er reeds in geslaagd het kampioenschap in
de eerste klasse te behalen.
Ook concurrent De Meer kon
daar in een beslissende strijd
niets meer aan doen en werd in
korte tijd weggespeeld. Dat het
bij een 4-0 stand bleef kwam
voornamelijk dat de Zandvoorters voorzichtiger gingen spelen om blessures te voorkomen, aangezien De Meer er
hard tegenaan ging.
ZVM/Auto Versteege heeft maar
een korte tijd nodig gehad om De
Meer op een niet meer in te halen
achterstand te zetten. Met een aantal vloeiende combinaties werd de
De Meer verdediging uiteen gespeeld en konden in de eerste helft
Johnny Keur en Pieter Brune, door
ieder tweemaal te scoren, de 4-0 op
het scorebord zetten. In de tweede
helft probeerde De Meer wat terug te
doen en werd de strijd harder.
ZVM/Auto Versteege bleef overeind.
In de defensie heerste Steef Gerke
en doelman Michiel de Winter redde
een paar maal erg knap.
De zege kwam totaal niet in gevaar
en daardoor werd het kampioenschap een feit. Volgend jaar komen
de Zandvoorters uit in de hoofdklasse van het zaalvoetbalgebeuren. Het
team van coach Eli Paap bleef dit
jaar ongeslagen en zal ook in de komende twee wedstrijden proberen
dat te blijven. Slechts driemaal
moest met een gelijkspel genoegen
worden genomen en reeds nu heeft
dit team 120 maal gescoord. Het betekent een zeer goede prestatie aangezien vorig jaar ook al een kampioenschap werd behaald. Coach Eli
Paap constateert dan ook terecht
dat uit dit team nog meer te halen is.
„Ja, het is een eenheid en in de zes
jaar, dat we nu bezig zijn, zijn we
doorgestoomd naar de hoofdklasse.
Vanaf het begin zijn er nog zes spelers bij die nu kampioen zijn geworden. We zijn begonnen met de meeste jongens op het pleintje aan de
nelsinsstraat PH als je ziet wat er nu
staat, dan kan ik alleen maar erg blij
en tevreden zijn. Bovendien zien we
er zeer verzorgd uit door de sponso-

ring van Auto Versteege, waarbij ik
Adrie ook wel even mag noemen. Zij
zorgt dat alles netjes gewassen
wordt".
Bestuurslid Bob de Vries hoopt
dat dit succes van het zaalvoetbalteam overslaat naar het veldvoetbal
waar het hard nodig is. „Het zaalvoetbal draait geweldig", aldus De
Vries. „Met dit succes hopen we dat
het veldvoetbal ook weer wat beter
gaat. Dit zaalvoetbalteam heeft uitstekend gepresteerd. Het is een gezellig team dat volgend jaar bij elkaar blijft en in de hoofdklasse willen we zo hoog mogelijk eindigen.
We zijn op dit moment de grootste

zaalvoetbalvereniging van Zandvoort en dat willen we houden. Met
de sponsoring van Versteege zijn we
nu natuurlijk erg blij".
Enthousiast volger van het succesvolle zaalvoetbalteam Gerard
Versteege vindt het, dat mede door
de sponsoring zijn naam van het autobedrijf wordt uitgedragen maar is
vooral geboeid door het zaalvoetbalspelletje." Als je als bedrijf iets wilt
doen dan moet je het m de sport
zoeken, vind ik. Het zaalvoetbal is
een leuke sport met veel actie en
daarom doe ik het graag. Het loopt
aardig op wat je per jaar kwijt bent
maar dat heb ik er wel voor over.

Doelpunten ZVM Erna van Rhee
•l, Elly von Stem 2, Janna ter Wol
beek l, Rmy Cappel l, Marja Brugman 1.

Heren
Hadden de Zandvoortse lieren de
beschikking gehad ovei ec>n aantal
wisselspolers dan had er meer mgezeten dan de nu foi.s uitgevallen ne
derlaag ZVM speelde een pi ima partij waarin vooial doelman Johan
Molenaar erg opviel Met kattige ie

Het ;:s erg leuk om te doen".
Het ZVM/Auto Versteege team
kom m dezelfde kampioensformatie u t in het grote Zandvoortmeeuwenkoernooi dat op maandag 9 mei
aanstaande begint.
Cp de foto de kampioenen van
ZVK/Auto Versteege Staand van
hnte naar rechts: Bestuurslid Bob
de pries, Michiel de Winter, Johnny
Keir, coach Eh Paap en sponsor
Gepard Versteege Zittend van links
nasr rechts: Rob van der Berg, Pieter Brune, lijnrechter Jaap Schuitet, Steef Gerke en Bobby Brune.
Oj de foto ontbreekt Rocco Term':at

De rust deed ZVM erg goed en zij
kwamen knap terug tot 9-7 De laat
ste tien minuten bleken te veel gevraagt van het goede De Zandvoor
ters waren conditioneel opgebrand
en IJinond profiteerde door snel uit
te lopen naar een geflatteerde 187
overwinning
Doelpunten ZVM- Dirk Berkhout 2,
Peter Penmngs 2, Guido Weidema 1.
Joost Berkhout l, Ronald Vos l

ke middag zou beleven TYBB buitte de geboden vrijheid keurig uit en
liep uit naai een O 7 eindstand Daar
bij waren enie zeer fraaie treffers te
noteren Zandvoortmeeuwen kreeg
zodoende een zware afstraffing en
zal de komende weken uit een ander
VOETBAL
vaatje moeten tappen om de degradatie af te wenden Zondag aanZondag' Zandvoortmeeuwen-Ripstaande staat opnieuw een zware op- perda 14.30 u. terrein Vondellaan
gave te wachten. Dan komt RipperZaterdag: Bloemendaal-Zandvoort
da op bezoek en clat team heeft nog '75 14 30 uur.
kans op een kampioenschap
Stand l Dio 20-29, 2 Ripperda 20HANDBAL
27, 3. TYBB 20-24, 4 Hillegom 20-21.
Zondag: Berdos heren-ZVM 14 15
5. Bloemendaal 20-20, 6 Renova 2020, 7 Geel Wit 20-19, 8. VSV 20-9, 9. uur
Zaanstreek dames-ZVM 14.00 uur
De Brug 20-1G, 10. DSOV 20-15, 11.
DSS 20-14, 12. Zandvoortmeeuwen
SOFTBAL
20-14.
Donderdag: SC Haarlem-TZB hè
ren 2 21.00 uur; TZB heren 3-RCH 3
19 00 uur terrein Kennemerweg.
Vrijdag: EDO 4-TZB dames 1; TZB
heren 1-Renova 2 19 00 uur terreir
Kennemerweg.
Zaterdag: Pmo's-TZB pupillen
meisjes A 10.00 uur.
Maandag: TZB dames 3-Flags 2
19.00 uur terrein Kennemerweg.
Dinsdag. TZB dames 2-DSS 6 19.00
uur terrein Kennemerweg.
Woensdag: TZB pupillen B
Spaarnwoude 16.00 uur terrein Ken
nemerweg
TZB Peanuts-DSC '74 14.00 uui
terrein Kennemerweg.
HOCKEY
Zondag:
ZHC-heren-Bleyswijk
14.30 uur terrein Duintjesveld.
ZHC-dames- 13.15 uur terrein
numtjesveld.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse
Sporthal Pellikaan: 18.00 uur Half
weg B jun.-HBC 2,18.30 uur HBC 2 E
jun-Zandvoort'75; 19.05 uur Zand
voort '75 B jun.-Halfweg, 19.40 uui
Zandvoort '75-Onze Gezellen, 20.2Ê
uur Zandvoortmeeuwen 4-Hoofd
dorp 2, 21.00 uur Zandvoort Noord 5
TZB 4, 21.45 uur Zandvoort Noord 6
SIZO 3

Schaaknieuws
Foto Bram Stijnen

(Advertentie)

1

acties voorkwam hij vele doelpunten en mede door zijn prachtige optreden bleef ZVM lang m de race
Tot 5 5 bleef ZVM langszij en in enkele minuten voor de rust liep IJ
mond naar 8-5.

GEZOCHT
Part-time verkoopster

ZANDVOORT - Het ster!
bezette Rapidtoernooi van d<
schaakvereniging Schalkwijl
uit Haarlem, is voor de meesti
Zandvoortse deelnemers zee
gunstig verlopen. Drie van di
vijf deelnemers, te weten Pie
de Bruin, Hans van Brakel ei
Olaf Cliteur wisten groepswin
naar te worden.

Vooral het resultaat van Piet d
Bruin mag vermeld worden. Me
zijn 78 jaar was hij de op één n
oudste deelnemer, maar met zijn JE
met ervaring voor nieuw te openen vrijetijdskleding
renlange schaakervaring zette h
zaak in Zandvoort.
zijn
tegenstanders
schaakma
Slechts m één partij moest hij zie
Voor tel. afspraak bellen na 19.00 uur.
gewonnen geven
,
Mevr. Y. Meijer - 02507-19310
Op donderdag 12 mei, Heme
vaartsdag, organiseert de Zanc
voortse Schaakclub haar eigen Ri
pidtoernooi. Hier worden ongevet
honderd deelnemers verwacht die i
groepen van zes strijden op de 6
Schakers die gemteresseer
ZANDVOORT - Wederom Het inschrijfgeld bedraagt / 1.- en velden.
zijn kunnen zich opgeven via de vo
organiseert Zandvoort '75 dit inschrijfformulieren zijn te verkrij- gende telefoonnummers, 1572
jaar het kampioenschap straf - gen m de kantine van Zandvoort '75. 13546, 17272. Opgave kan eveneen
In de voorronden wordt het doel ver- geschieden op de rommelmarkt va
schoppen nemen. Dit kampi- dectigcl
keepers van Zandvoort aanstaande zaterdag die gehoude
oenschap is voor jongens en '75 en door
de finale wordt door Jaap wordt
op de Prmsesseweg Van 09.0
meisjes in de leeftijd van 6 tot Bloem gekeept. Inschrijven moet geen met 18 jaar. Iedereen kan sclneden voor 2 mei aanstaande, ïn- uur tot 13 00 uur is de Zandvoorts
present met een stan
aan dit evenement meedoen en formatie is te verkrijgen bil Henk Schaakclub
men zich kan opgeven en d
behoeft beslist geen lid van een Vermeulen, Voltatstraat 2 telefoon waar
nodige informatie verkrijgen.
12324.

Kampioenschap strafschoppen

vereniging te zijn.

De deelnemers worden ingedeeld
m leeftijdscategorieën. De voonondes worden gehouden op dinsdag 3
mei en op donderdag 5 mei aanstaande en de finale is op zaterdag 7
mei om 18.00 uur op de velden van
voetbalvereniging Zanclvooit '75.

Lions gaan onderuit
tegen Venneps Dios
ZANDVOORT/NIEUWVENNEP - Afgelopen zaterdag
lukte het het eerste basketbal
herenteam van DIOS een overwinning te behalen tegen de
Zandvoortse ploeg. In een stcvige wedstrijd werden de Lions
overklast.
Al snel was duidelijk dat het een
goede wedstrijd zou worden Met
snel spel probeerden beide beide
teams m hun eigen spel te komen
Na verloop van tijd wist het betere
DIOS een voorsprong op te bouwen
die resulteerde m en 44-31 ruststand
Ook na de rust bleef het goed gaan
met DIOS en de eindstand werd uitemdelijk bepaald op 76-57 Topscorer Rene Gulht nam maar liefst 22
punten voor zijn rekening

(Advertenties)

Het Zandvoorts Nieuwsblad verschijnt op donderdag 5 mei en
woensdag 11 mei aanstaande huis aan huis in verband met de
viering van Moederdag en vanwege de opening van het
strandseizoen.
Ongetwijfeld zullen vele van onze lezers al tot uw vaste
klantenkring behoren, maar dit kunt u zeker met deze twee
huis aan huis uitgaven van het Zandvoorts Nieuwsblad nog
uitbreiden door hierin te adverteren.
Om het voor u als adverteerder nog aantrekkelijker te maken
hanteren wij voor deze uitgaven extra interessante
advertentietarieven.
Bovendien kunt u profiteren van een extra korting van 25%
indien u besluit de plaatsing van 5 mei te herplaatsen op 11
mei (de korting geldt uiteraard alleen op de plaatsing van 11
mei).
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ons kantoor,
Gasthuisplein 12, telefoon 17166.

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V. FELICfTEÉRT "ZIJN" TEAM MET HET BEHAALDE

KAMPIOENSCHAP.
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Automobilist
klem gereden

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft zaterdagnacht een zevenentwintig-jarige automobilist uit Heemstede
klemgereden en aangehouden.
Hij werd ervan verdacht kort
tevoren een aanrijding te hebben veroorzaakt.

Rijbewijs en auto van de man wcrden ingenomen, omdat hij dronken
achter het stuur zat, wat trouwens
met de eerste keer was Maar voor
men tot aanhouding kon overgaan,
moest de wagen van de Heemstede
naar klemgereden worden Nadat
eerder twee mannen hem het wegrij
den hadden trachten te beletten, was
hij er snel vandoor gegaan toen hij
een surveillancewagen van de politie
zag naderen Eén van beide mannen
had hem willen aanspreken m verband met de aanrijding Hij had het
portier geopend en werd als gevolg
daarvan een tiental meters meegesleurd

Kampioenschap
klaverjassen
ZANDVOORT - In de kantine van Zandvoort '75 werd zaterdagavond jongstleden het
klaverjaskampioenschap van
Zandvoort georganiseerd. Alle
Zandvoortse sportverenigingen waren voor dit gebeuren
uitgenodigd en twintig verenigingen kwamen met een team
van vijf personen. Er werd die
avond goed geklaverjast waarbij er zeer hoge puntentotalena
werden behaald.
De individuele prijzen gingen
naar: Ie H. Terol 4.498 punten, 2e C.
Alblad 5.562 punten en 3e E. de Eooij
5.553 punten.
De teamprijzen gingen naar: Ie.
Compas 25 180 punten, 2e Zandvoort '75 jeugd (dhr. Bloem se.,
Bloem jr., dhr. en mevr. Driehuizen
en dhr. Vermeulen) 24.436 punten
en 3. Zandvoortmeeuwen Handbal
24 365 punten.
Het was een uitstekend geslaagde
avond, die perfect werd georgamseerd door de heren Van Bakkenhoven en Verhoeven.

Concert in
Hervormde Kerk

S ~££;&>•. SBSSKE!

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het Hervormd Kerkkoor, wordt op Koninginnedag, 30 april, een concert gegeTot nu toe werden deze patiënten
ven in de Hervormde Kerk aan door de ziekenhuisdietist poliklihet Kerkplein.
nisch geholpen, waaraan geen kosHet concert begint om 15.00 uur.
Het orgel wordt bespeeld door organist Henk van Amerom, terwijl de
sopraan Wieke Ubels enige liederen
ten gehore zal brengen.
Uitgevoerd worden werken van onder andere Mendelssohn, Fauré,
Bernardi en Jan Zwart.

N

Stuur de coupon naar SIRE, p/a
ofi maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot Stephensonstraat 12.2723 RN
ZOETERMEER Sluit een extra postniets te zijn vastgelegd
Het valt ook niet mee cm stil te zegelvtinfl. bij Dan krijgt u t boekje
staan bij zaken als een testament, Voor het te laat is thuisgestuurd
codicil of voogdijschap
Toch zijn er goede redenen om t
wel te doen. want wat gebeurt er met
uw partner de kinderen en het huis9
Wij hebben een boekje voor u
Postcode
samengesteld waarin duidelijk en Woonphnts
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen wor
worden besproken

SIRE

Show Trakehner paarden
in hef Amsterdamse Bos
AMSTELVEEN - Het Trakehner Contact Nederland orgamseert in de pauze van het
Concours Hippique, dat op l
mei in het Amsterdamse Bos
gehouden wordt, een show met
Trakehner paarden. De aanvang van dit evenement is rond
een uur of twee
Tijdens de show zal er een demonstratie worden gegeven
met zes dressuurpaarden en
een Pas de Deux op Prix StGeorge niveau. Ook zullen er
vele paarden te bezichtigen
zijn. De Trakehner paarden
zijn afkomstig uit Oost-Pruisen Ze werden vanaf midden
achttiende eeuw als cavaleriepaarden gefokt. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn de Trakehners gebruikt om een bijdrage

te leveren aan de omvorming
van diverse paarderassen van
werkpaard naar rijpaard.

Afgestudeerd
ZANDVOORT - De Zandvoorter George Polman is
dinsdag 12 april 1988 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Bouwkunde. Hij mag zich nu Bouwkundig Ingenieur noemen.
Samen met zijn vriend en studiegenoot Harry Pans, afkomstig uit
Limburg, verdedigde George Polman het door hen vervaardigde ontwerp voor een nieuw gebouw voor de
Rijks Academie voor Beeldende
Kunsten in Maastricht. De jonge
architecten hadden in dit ontwerp
veel ruimtes m glas verwerkt, waardoor een licht en speels gebouw zou
ontstaan.

ZANDVOORT - Patiënten die
voor een éénmalig consult bij
de specialist van één van de
Kennemer ziekenhuizen zijn
geweest, zullen voor een dieetadvies voortaan doorverwezen worden naar de diëtist van
de kruisvereniging. De regeling
is deze maand ingegaan.

ten verbonden waren. Maar ook een
advies van de kruiswerkdietist is
kosteloos, indien men lid is van de
kruisvereniging. Via de plaatselijke
vereniging kan de patiënt zelf een
afspraak maken.
Het initiatief tot deze verschuiving

zoekt serieuze

jongens of
meisjes
om als reserve in te vallen bij
eventuele ziekte of vakantie.
Aanm. tel.! 17166.

In andere delen van het land was
men al voorgegaan met deze nieuwe
regeling, maar nu zal dus ook ui
Kennemerland de diëtist van de
kruisvereniging een gedeelte van het
werk van de ziekenhuiscollega ovei
nemen.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de Provinciale
Kruisvereniging
Noord-Holland,
Spaarndamseweg520 te Haarlem, te
lefoon 023-132300, diëtist mevrouw
D. Appeldoorn.

Als u zonder auto bent

VAN GAIERI B.V.
VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381

ZANDVOORT - Mr. A.J.
Vleming is benoemd tot directeur van de Amro-bank, met
name voor de vestigingen
Zandvoort en Bloemendaal. In
deze laatst genoemde gemeente zal hij zijn standplaats hebben.

Zandvoorts
Nieuwsblad

is genomen door de ziekenhuizen m
Haarlem, Heemstede en de Umond
en sluit aan op het beleid m de ge
zondheidszorg in Nederland Dit is
gericht op het versterken van functie
van de 'eerste lijn', bijvoorbeeld
huisarts, maatschappelijk werk, gezinsverzorging en kruiswerk. De
hulpverlening kan nu zoveel mogelijk afgestemd worden op de specifieke situatie thuis, terwijl ook de
samenwerking tussen huisartsen en
diëtist hierdoor wordt vergemakkehlkt

CENTRAGAS

Nieuwe directeur
vestigingen Amro

De voorgangers van Vleming,
J.M. Berendsen, directeur van de
Zandvoortse vestiging, en J.B. Tijsmans, Bloemendaal, aanvaarden
beide een functie in Amsterdam. De
dagelijkse leiding van de Zandvoortse Amro-bank komt in handen van
C M. Barleeus. De wisseling past m
het streven van het concern, de vestigmgen m Zandvoort en Bloemendaal zelfstandiger te laten functioneren.

Diëtisten Kruisvereniging:
nemen taak ziekenhuis over

„Bespaar 20% op uw gasrekemng
door een nieuwe gasketel' wij doen er
vanaf heden een k/okthermostaat bil
cadeau
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km /vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

Ook verhuur1 9-persoonsbus •
Bel 7 dagen per week.

BARON AUTOVERHUUR BV
fipt^llAARLEM
.023-270434
^SVerhüür vanuit Bentveld 023-240102

P.Reus
' t,Uls en Specialiteiten"

Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Voor
advertentiemogelijkheden

Kant en klaar schotel
uit onze keuken:

BEL:

Gepocheerde kabeljauw in witte wijnsaus.
Gegarneerd met puree en verse worteltjes

020-562.2762

(a/leen even warm maken)

9.75 p.p.

En dan te bedenken, dat 't al slim was
om een gewone Polo te kopen.
Als u in principe "in" bent voor een Volkswagen
Polo, kunt u zich nu helemaal van uw slimste kant laten
zien. Met de nieuwe Polo Fox.
Dat is namelijk 'n Polo die u standaard veel extra's
biedt, terwijl u dit aan de prijs nauwelijks merkt.
Om u een idee te geven: de Fox heeft rondom
groen warmtewerend glas. Speciale bekleding
(modieus ruitdessin). Een tunnelconsole. Handige portierbakken. Intervalschakelaar op de ruitewissers voor.
Polo Fe

Witte sierstrips in de voor- en achterbumper. Exclusieve
wieldoppen en type-aanduiding achterop.
De Fox biedt u verder al die zaken die de gewóne Polo al zo compleet maken.
Zoals'n neerklapbare achterban k. Hoofdsteunen.
Achter-ruitewisser met interval. Traploos verstelbare
stoelen. En natuurlijk onafhankelijke wielophanging met
zelfcorrigerende stuurinrichting. Kooiconstructie met
kreukelzones voor en achter Elektronische ontsteking...

Katom, in de nieuwe Polo Fox komt u werkelijk
niets te kat Vooral ook niet, omdat het 'n Volkswagen is.
Du! een auto met 'n onberispelijk weggedrag,
'n Lange hvensduur. Lage onderhoudskosten. Een hoge
restwaarcB. En 'n auto met een uitgesproken hekel aan
onverwacit garagebezoek.
Vanzelfsprekend krijgt u ook op de Polo Fox l jaar
garantie, C jaar lakgarantie en ó jaar carrosseriegarantie tegen coorroesten van binnenuit.

Was 't dus al slim om een gewone Polo te kop>
met de komst.van de Polo Fox is 't zeker zaak om er i
de kippen bij te zijn.
De Polo Fox is leverbaar in 'n 3-deurs uitvoering'
in 'n Coupe-uitvoering met drie motorvarianten,
waaronder een diesel. Bij de Volkswagendealer of N
020 -867351 kunt u meer informatie inwinnt

, 3-deurs va f18440,- Polo Fox Coupé va f20245,- Polo 3-deurs va f17815,-. Inclusief BTW ei katalysator, exclusief aflevenngskosten Wipgmgen voorbehouden.

Auto Strijder B.V
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

VA-G

Volkswagen.Wie anderf
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Cultureel werkster l Stekkie benadert deskundigen

ZANDVOORT - Do problemen op de afdeling Sociale Zaken vormden voor enkele leden van de Partij van de Arbeid
aanleiding om zich wat meer in
de situatie te verdiepen, maar
dit riep protesten op bij de fracties van Gemeente Belangen
Zandvoort en CDA. De problemen brachten personeel en bcstuur van 't Stekkie op het
idee, een forum-avond te organiseren.

Deze foto van leerlingen van de Wilhelminaschool, later de Oranje
Nassauschool, is gemaakt in 1947 of 1948. De foto is, compleet met alle
namen, ingezonden door de heer C. Bos.
De leerlingen zijn (v.l.n.r.):
Achterste rij, zittend: Piet van Koningsbruggen. Jan Ditmeyer, Jaap
Bruynzeel. Gerrit Schaap, Johan Berton, Kees van Weelen en Jan Paap.
Op de foto ook meester W'agtendonk.
Tweede rij: Corry Hoogendijk, Greetje Molenaar, Mientje Groeneveld,

Hilly Kroon, Jannie Spicrs, Astrid Ohm, Gerbnind Poster, en zittend
Martin Reemeijer.
Derde rij: Tineke Spoelders, Nellic Loos. Jopie Boon. Heleen van
Meurs, Mieke Vermaas en Kitty Zwart.
Vierde rij: Epie Keur. Fredd> Boom. Arthur Furth. Jaap Wassenaar,
Charl Bos, Dick Kleijn en Dick v/cl Aleije.
Knielend \ooraan: Nico Paap, Maarten Paap. Geetje \\ iegand, Andries
Heemskerk. Nico Visser en Tonnie de Haas.

Toestemming provincie komt net op tijd

geren

.ginn
ZANDVOORT - Aan twee putten worden afgesloten en wordt twintig pensionpaarden herbergen,
jaar onzekerheid is een eind ge- er een wal opgeworpen die het ge- terwijl het eigen paardenbestand op
twintig gehandhaafd blijft.
komen voor Manege Rückert. heel aan het oog zal onttrekken.
Vorige week kreeg de gemeenDe gemeente hoopt zo snel mogete Zandvoort toestemming de hjk met de bouw te kunnen begin- Weemoed
Rückert verlaat met weemoed zijn
manege te verplaatsen, wat no- nen. met de bedoeling dat de verhui- oude
die hij zelf van de
zing
medio
september
rond
is.
Het
dig is in verband met de bouw werk wordt uitgevoerd door de NV grond manege,
af aan heeft opgebouwd. In
van het Vendoradopark. Rüc- Geerkens uit het Belgische Meeu- verband met de verhuizing heeft hij
kert stelt, dat de beslissing pre- wen Eerst moet er echter nog een het 'beestenspul' van de kmderboercies op tijd viel.
afrondend gesprek komen met de ge- derij, een onderdeel van zijn bedrijf,
Tweeëntwintig jaai is Manege
Rückert gevestigd geweest op de
oude locatie nabij de Vijverhut en
Catharina van Renessestraat, een
periode waarin al drie achtereenvolgende generaties paardrijles kwamen nemen. Het manegebedrijf telt
nu tachtig jeugdige en vijfenveertig
volwassen leerlingen.
Maar Ben Rückert durfde de afgelopen twee jaar geen nieuwe mvestermgen te doen, zelfs niet voor onderhoud of de nodige dure reparaties,
omdat de verhuizing m de lucht zat.
Maar het verval sloeg toe, en er
moest een beslissing vallen, vandaar
dat de toestemming van GS net op
tijd kwam.
De manege wordt geplaatst ongeveer tussen de Beatrixschool en de
Nicolaasschool, ongeveer zestig meter noordelijker dan oorspronkelijk
de bedoeling was. Het zandpad vanaf
de Beatrixschool wordt in verband
hiermee verhard. De toekomstige
buurtbewoners bleken geen bezwaar
te hebben tegen de plaatsing, omdat
de overlast tot een minimum zaL
worden beperkt. Zo zullen de mest-

meente, aldus Rückert, die nog enkele details wil doornemen. Zo ziet hij
de voorgevel liever uitgevoerd in
rode baksteen, m plaats van beton,
waardoor het bouwwerk meer in
harmonie is met de bebouwing m de
omgeving. Ook dienen de mestputten een kwartslag gedraaid te worden ten opzichte van wat is getekend. Dit om het leeghalen te vergemakkeltjken. "En zo zijn er nog een
paar kleine zaken waar wij het nog
over eens moeten worden", aldus
Rückert.
Met uitzondering van de werktuigberging zal het hele bedrijf, met een
vloeroppervlak van 2624,4 vierkante
meter, onder één dak worden ondergebracht, inclusief de boxen, zadelkamers en materiaalruimten. De
kantine komt op de eerste verdieping en biedt de toeschouwer in de
toekomst een riant uitzicht op de
bmnenbak, waar de rijlessen worden
gegeven Deze 'bak' heeft de afmetmg 20x40 meter en is daardoor geschikt voor officiële wedstrijden van
het NBVR. Het nieuwe onderkomen
kan slechts veertien van de drieen-

ADVERTENTIE

AANSTAANDE BRUIDSPAREN
De Fehcitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te bieden.
Bovendien treft u m dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwehjksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia
Ook als u iemand anders
ken! die trouwplannen
heeit kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,

voor uw
ondeitrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Graag ontvang ik tijdig voor mijn huwelijksdag bezoek van een
hostess van de Fehcitatiedienst
Naam bruid:
Adres:
Postcode:

Plaats-

Telefoon:
Naam bruidegomAdres:

-.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Huwelijksdatum: ..

geeft u meer!

elders moeten plaatsen, omdat er m
de nieuwe manege geen ruimte voor
is. Ben Rückert moest dan ook 'met
pijn m het hart' definitief afscheid
nemen van zijn ezels, pony's, pauwen en kippen
Hij heeft gemerkt dat de bewoners
van de C. van Renessestraat hem
met lede ogen zien vertrekken, mede
omdat zij daardoor hun gratis parkeerplaats op het terrein van de
oude manege zien verdwijnen. Met
deze buren heeft Rückert al die tweeéntwmtig jaar een goede verstandhouding gehad en hij zal hen dan
ook node missen.

Samenkomst met
Dodenherdenking
ZANDVOORT - In verband
met Dodenherdenking wordt
woensdagavond vier mei in de
Hervormde Kerk aan het
Kerkplein de Nationale Herdenkingssamenkomst gehouden, aanvang 19.00 uur. Burgemeester Van der Heijden zal
hier een toespraak houden.
Om 19.45 uur begint hiervandaan de stille tocht naar het
oologsmonument.
Behalve uit de toesprank van de
nieuwe burgemeester, bestaat het
programma uit samenzang, declamaties door Zandvoortse schoolkinderen en een optreden van het Zandvoorts Kamerkoor, onder leiding
van Dico van Putten Het orgel
wordt bespeeld door de heer G van
Z wiet en de Blom
Om 19 30 uur begint op het Kerk
plein de stille tocht naar het monu
ment, waar bloemen gelegd kunnen
worden

'Dolfinarium niet
in de problemen'
ZANDVOORT - John Slootmaker, beheerder en eigenaar
van het dolfinarium, verwijst
alle geruchten betreffende betalingsmoeilijkheden naar het
land der fabelen. Geen fabeltje
is, dat Slootmaker het dolfinarium wil verkopen.
"Dat is allemaal onzin", aldus
Slootmaker, die eveneens kennis
heeft genomen van het gerucht dat
de PEN de stroom zou hebben afgcsloten. "Vanavond draaien wij een
show En als de stroom was afgeslo
ten, zouden wij niet meer kunnen
werken". Ook het verhaal dat de
stroomvoorziening op dit ogenblik
verzorgd zou worden door eigen generatoren, stoelt volgens hem nergens op. Het uitvallen van de electriciteit kan fataal zijn voor de dolfijnen. vooral omdat het water daar
door te veel zou afkoelen
Geen problemen dus, aldus Sloot
maker, die wel voornemens is het
dolfinarium te verkopen. Hij laat
zich er echter met over uit, of zich
hiervoor al kandidaten gemeld heb
ben en of er al enig zicht is op een
datum van sluiting

ZANDVOORT - Vlieger-enthousiasten kunnen ook op
Koninginnedag deze sport beoefenen tijdens de 'Koninginne-vlucht', die vanaf 11.15 uur
wordt gehouden op het Sportpark Kleverlaan te Haarlem.
Het evenement wordt georgamseerd door het Zandvoortse Fly
Away. Het programma biedt vrij vliegeren voor iedereen, demonstratie
vechtvliegeren, de voorronde NK'88
Stabiel Vliegeren, Konmginne Vliegeren '88 (met een gouden medaille
voor de winnaar), plus een zilveren
voor de nummers twee en drie
Verder WK-pn'ctollen '88 (eveneens met een medaille voor de winnaar), en de NK'88 Ludiek Vliegeren.
Dit laatste is iets nieuws. Het gaat
erom wie zich het leukst of meest
passend verkleedt als zijn of haar
vlieger Ook hierbij is een medaille
te winnen De deelname aan de wedstnjden is gratis
Op het programma voor zaterdag
14 mei staat het Vecht-vheger Tournooi '88, om de 'Bronzen Schelp van
Zandvoort'. een prijs die door Societeit Duysterghast beschikbaar is gesteld Zaterdag 11 juni kan men stabielvhegeren om de 'Zilveren Vlieg
van Zandvoort'.

GBZ en CDA protebtcoiden ondei
andere omdat de gemeenteraad naar
aanleiding van het ODRP-rapport
het college had gemachtigd om
maatregelen te treffen, en omdat de
zaak reeds geruime tijd onder de
rechtei was, zo schreven beide frac
ties in februari aan B <fc W
Maar de zaak drong verder door,
onder andere tot het personeel van
wijkcentrum 't Stekkie, dat - na over-

leg met hot bestuui de liacticvoor
zitteis verzocht om zitting te nemen
in een lorum 'sociale zekerheid'
Eneizijds omdat de problemen joncl
de Gemeentelijke Sociale Dienst 'm
direct de situatie van de mensen met
een uitkering ben elfen', aldus cultu
reelweikstei Min van \Vestiop Een
andei doel van het louim zou zijn
inzicht te knjgen in wat er omgaat
en waaraan behoefte bestaat bij
mensen met een uitkering 'Met de
konkiete bedoeling en de hoop dat
deze vragen zullen leiden tot het
zichtbaar maken van de problema
tiek van de minima m Zandvooit'
Wethouder Termes liet tijdens een
van de vorige raadsvergaderingen al
weten er mets voor te voelen om
zitting te nemen m een foi um, indien
daann de pioblemcn rond de chef
SOZA besproken zouden moeten
worden Ook de fia'-tievoorzitters
van de politieke partijen dachten er
kennelijk zo over, want van deze zij
de kwam nauwelijks enige reactie.

aldus MM van Wostiop De a-.on
gepland op 12 april, ging daarom m
dooi
Toch is de cultureel v. eil;slei no
met aigestapt van haar plan om ee
lorum avond te oiganiseien met ;,<
zeerom dcpioblemen hi| de af dol m
SOZA te belichten, maai om de u:
keimgsgereehtigden mee; mlo:m,
tie te veischaflen ovei h e t s t c l M l u i
sociale zekerheid en 'om ie /.i<_n u
er leeft m de bain t' In Zaïuh-oo'
noord wonen volgens haat •, <
mensen met een uitkering, maai i
infoimatie kan uürraau! ook .:a
lessant zijn voorbeuoneis van ai u •
ie wijken Ondertussen luelt M
van Westiop al diveisc instanties L
peisonen benadeid om zitting te n
men m het iorum, zoals het GAK. <
FNV Beleidsgiuep Sociale Zeke
heid en de Rijksconsulent \oi
Noou! Holland Het GAK h<.">fr ,
positie! geieageeicl en het is dus no
'.vachten op het antwoord van de OM
iige instanties

ZANDVOORT - Na het taezoek dat de Pandabus van het
Wereld Natuur Fonds onlangs
aan de Nicolaasschool bracht,
zijn leerkrachten en leerlingen
hard aan de slag gegaan met
het thema natuur. Natuur, en
alles wat daarmee te maken
heeft. De inspanningen hebben
geleid tot opmerkelijke resultaten, waarmee gisteravond
een tentoonstelling was ingericht.

duidelijk met stil gezeten De groepen 3 en 4 hebben een flinke hoeveel
heid tekeningen gemaakt ot gekleurd Bovendien wat, ei een leuke
vijver te zien. met tal van wateilehe.s,
waarin het sprookje van de 'Indische
Waterlelies', zoals te zien op de Efteling. was verwerkt En wat te zeggen
van een groot aantal pissebedden.
knap geknipt en gekleurd Bas Feith.
gioep 3, kwam onvei wacht op
school met een 'oerwoud', compleet
met een bandje met geluiden die hij
zelf had nagebootst
De allerklemsten. de gioepen l en

2, hadden het dichte' bij huis g
zocht, getuige de vele spinnen (mbilesi, mieien, bladluizcn, v.-oime
en mollen, waai voor een stukje kin'
schaj) was nagebootst, met cch
zand Dam naast was ei zelfs een cl
zen pot met echte slakken, gevondi 1<
in het groen rond de school De die
tjes kregen elke dag vel se 41 ass; >i i>
les \an de kinderen

Met het zelfde materiaal wordt
vandaag ook een expositie ingericht
in de Openbare Bibliotheek aan de
Pnnsesseweg Deze is zeker de mocite van het bekijken waard, want de
ZANDVOORT - Het interieur
leerlingen hebben prachtige creaties
gemaakt, duidelijk met veel inspan- van bloemenwinkel Erica, genmg, fantasie en plezier.
vestigd aan de Grote Krocht, is
Zo hebben de groepen 5 en 6 zich onlangs flink veranderd. Er is
bezig gehouden met de onderwerpen veel meer ruimte geschapen,
'overstekend wild', 'vossen' en 'pad- voor het overzichtelijk uitstalden'. Dit heeft geresulteerd in enkele
schitterende werkstukken van veel len van de bloemen en planten.
Ook de doorloop naar het achter
knip, plak en schilderwerk, met bos
sen en andere landschappen, snelwe- ste gedeelte van de winkel is nu een
gen, plus daarbij een echt vosses- stuk ruimer en daardoor aangenapoor Daarnaast wordt uitgebreid m- mer voor zowel personeel als klan
formatie gegeven over deze onder- ten Deze hebben nu ook meer overwerpen
De groepen 7 en 8 creëerden een
prachtige dierentuin, met echt alles
erop en eraan Daarnaast ook een
tropisch regenwoud, met een goed
nagebouwde hut. Voorzichtig zijn
met kappen, wordt aangeraden,
want anders is er in het jaar 2000
geen tropisch regenwoud meer over.
Daarnaast zijn er ook beschrijvingen
te zien van verschillende uitheemse
dieren, zoals gorilla of luipaard Bovendien heeft groep 7 ook nog een
kijkdoos gemaakt. Maar degeen die
wil kijken, moet daarvoor wel een
kleinigheid betalen, wat ten goede
komt aan het WNF. Deze instantie
en de dierenbescherming hadden
gisteravond een eigen stand op de
o De verbouwing van Erica geeft de zaak
tentoonstelling
Ook de jongere leerlingen hebben

door Bcrtus Voet s
Toen in het begin van de achttiende eeuw de katholieke statie
Overveen icerd opgericht, be
kloot het bestuur van de IIollaiidse zending hel gebied van de
kleine -statie Zandvoort bi] Overveen te voegen ..Echter wel met
bepaalde vooncaarden". zo had
het kapittel van Haarlem oeschreven ..Zandvoort blijft toch
een eigen gemeenschap, met een
eigen kerkje en ook een eigen
pastoor die - om de kosten te
drukken - wordt aangesteld tot
kapelaan van Overveen
In de eersle honderd jaar. toen
het kapittel iiog gezag had. hield
Overveen ?ich aan de overeenkom^t maar toen na de Franse
revolutie door het m beslag nemen van bezittmaen het kapittel
geen cinst meer kon maken.
werd de oreree7ik(nnst maarvergeten De kapelaan werd hélemaal ingepast :n de dienst van
Overveen en nam en passant
Zandvoort mee

Een cncrf/ii'fic

kapelaan

Dit weid geheel andere, toen
de overste min de missie, neesuperior Antonnuci. een zekere
Joannes run Luytelaar naar
Overveen stuurde Antonucci
had gioot vertrouwen ui de ondernemiiK/slust van deze BrabautsL' kapelaan, die zich wonderrul thuis roeide in de .stijve
lfolland.se gemeenschap Toen
hu in zin: nieuice standplaats
iras gekonn'7i uat tuj ,-iin ugcn
goed de kost, om te iceten nat er
aaande irn* Al heel spoedig ontdckte hu hoe het met Zandvoort
wan gelopen en toen hij m de
oude papten' n venmden had.
dat de kapelaan van Overeen
pastoor moest z i / n van liet msscrsdorp. maakte lui dit voornemen ..Als ik pastoor van Zandvoort moet zijn. dan wil ik dat zo
goed mogelijk doen "

Gesprekken met :ijn
parochianen
..En zo bleef Luytelaar buna
alle daven in Zandvoort". zo
constateeide pa.stooi Keil. die
kort na hem in hetzelfde laar
pastoor raji Overveen was ge-

worden, tegenover de aartspriester. ,.dat ik hier totaal Jiiets aan
hem heb " De aartspriester wilde
zich liever niet met deze kwestie,
die al zo lang onder de as smeul
de, bemoeien en het Keil maar
praten, en Luytelaar vond dit
een bemoediging om op de uigeslagen weg verder te gaaii
„De aartspriester is het er mee
eens dat ik bi] u blij/," zo vertelde
hij. ..en daarom zullen we de
zaak eens qoed aanpakken U
weet het. ik vind uw kerkje devoot maar naar buiten lijkt het
niets Ook vind ik dat er veel te
weinig plaatsen zi]7i Daarom
moeten ivij beginnen met de
kerk en nieitiv gezicht te geven
H v d l'alk. die toen zo'n beetje
woordvoer'der van de gemeente
was. stelde in een gesprek va n de
pastoor met veel Zandvoorters
voor „Ik heb gehoord dat er in
Haarlem een goede architect
woont, een zekere mijnheer
Dansdorp, die pas de mooie kerk
aan de Jansstraat heeft klaarciernaakt Hi; zou ons kunnen helpen " ..Maar is zo'n mijnheer
niet veel te duur." mcikte de wat
zuinige Binkhorst op „Welnee."
zo kwam Luytelaar er tussen
,.Hi; is voor kleine arme groepjes
zeer goedkoop In Haarlem meiliede heeft hu een hele mooie
kerk neergezet roof non ceen
tienduizend uuldet;

De opdracht
Zo leerden ze het spoedig eens
Valk ging met kapelaan Lm/telaar naar Haarlem om met
Dansdorp te praten Toen :e
hadden verteld wat ze wilden,
zette Dans-dorp zich neer aan de
tekentafel en maakte voor het
huis dat ais kerk diende, een
fraaie klokgevel met echte kerkramen „Ik schuif het huis tien
voet maar voren." zo zeide hij.
„en nnm verder de krammenakkige stoelen voor vrouiven en
kinderen op Dan maak ik voor
het ketkje alleen banken en dan •
winnen ive 75 plaat.s-en " Verder

.schetste hij noci ivat voor liet
tweede huis Het inoest meer
ruimte en aanzien kniqen als
pastoorswonmg. „en voila daar
heeft u iets moois en ik durl u te
zegoen dat het niet meer zal kos
ten dan / ]2

Dorp gunst ran
rcncac/itirif/cti
Dat was echt een rnoie kerk
c oor haast geen geld. W v Velzen, die de kas biihield. verzeker
de de mensen dat er voldoende
ivas om het zo te verbouwen De
menden waren allemaal enthou
siasi ze zatien dat al vont ZIL!I >-n
Luytelaa) als pastoor in hun
midden Om de zaak te bespoedigen stapten de heien v d l "«'A
en v \'elsen uaaraartspncstci V
Haacien en icisten daar :o nued
hun zaken te verdediaen. dat zii
half en half de belotte konden
loskn/aen. dat ~.e spoedia een
zeltstandtae statie zoiuhm mo
nen vormen
Tenvul binnen de kleine leetaemeenschap sfeed.s meer vcrirachtmqen werden ueivekl en
men enthousiast nnidvei telde
van de mooie tekeningen die architect Dansdorp hun had toeciestuitid irerden dooi het aart
spr/esterlijk bestuur ainleie (V
slissingen genomen Men .a' een
beet/c omliooa met er*; cliainmc
mie kapelaan uit Purmei end.
die ^tceds maar iveci anu .un
overheden vioeo. ot hij nou niet
aan de beui t n as om e me n s pas
tooi te worden En misschien
ook n~el om van het dezen/ at te
ziin, wenl den' kapelaan L'Ami
naat Zandvooit gestuurd hoe
wel volgens het bestuurde zaak
nog niet helemaal tond ivas

\Vcg mcl de lucht kaft i'l en
Hoewel kapelaan Luiitelaar,
volaens de voorschriften van de
kerkeluke oieiheid. zich van het
moment van de benoemimi van
een nieiuve pastoor, zich niet
meer inliet met de zaken van
Zandvooit. voelde de nieuwe

Een bonte en leuke veizamehi
dut. aan matei laai. dat ?oaK ee/et
vanaf vandaag of morgen ook te 7u <
is in de bibliotheek

zicht van wat er te koop is
De verbouwing is voornamehj 1 .
met eigen mankracht vernchi, e r i
het resultaat mag er zijn An "n Pi'
Loos, ;il drieentwintig jaar eigenai :
van deze zaak, zijn dan ook zeer t' 1
vreden En clan te bedenken dat z'
begonnen zijn in een noodwmkd
aan het Raadhuisplein
De huidige zaak bestaat dit jaar , !
tachtig jaar An en Piet namen EIK
in 1966 over van de heer Casse, die r
dat jaar met pensioen ging

een nog eigentijdser karakter.
Foto. Bram Stijno

pastoor aan. dat de bevolknif/
een arote sympathie had voor
hun voortvarende kapelaan En
klemzielui zoals jaloerse mensen
zijn, ihoe.st alles wat Luytelaar
aedaan had urn tot een eigen ge
meenschap te komen, ironie n nt
geschreven
Ook de plannen tot veinicuwmc' van de kleine kerk irerd>>n
;n de ondeiste la van de kast
gelead liet waren allemaal
maat luchtkastelen u aarmcfh'
Luuielaar naar zim idee het volk
had bedioaen

neemt fiel op
De anhitect, die met zoveel
plezier zijn telc<.'i:n^:c'i had r ie
maakt, meende dal Je nieiurc
pastoor t c koi t f! eed aan de k" pc
laan en aan de bmvolkina en
om hem ei aan te hennneien
hoeveel hatuilicid hu fiad vci
ooizadlj. stinndi' hij vtina/ l ^ l ' <
steeds een rel\<'iiiiu/ om voor de
pienteii te betalen L'Ami met
zo oemrikkeliik van betalen
deed hel m aedeeUen en zo iveid
hij telkens hi'iiniien! aan de ('•'
iiikki'ie penodi' var Je ueesteui
ke enancipaiie van Zanduwit
In l V " . i u as de zaak opgelost
In de ii'keiuiKi en veian::ci'in
duui van dat lam staat deze <>,
merk i na De lieer Daii.sdoi/i < , /
( h i t c ( t te Ilaailem. .ondci ~uu
nog een rekening i an / L !> mv/
/;r/ ipmnken van bndic'iiindii't
stukken en teekeiuniteii CL
naakt op oniei van deii "e!
eeriv heet Lcntelaai hn U'« n'
de fuci ^puttend de scltelaititam
die hu liem had cicaeven A /"''<laan tol Oveivecn znndc c
plan tei ccnnooti\c run In i;
voet Amstt-tdtim <-ii het plaats n
eener klokacvel <. n hè' iiiinbon
iren van eenuie kamers, c/?, s ?.oi/
een ti'/iorl vont de rekemnc ' > / ;
het bovenstaand'- transpon ran
l l~).l]~. welk tekott nu is aanac
vuld '
Dal iras het laatste van wat u c
van Luiitelaai hoien In IS.^l is
deze eneigielie man naar. [men
kn ui'iKinn als missionair en
lieeit Uaai zeei sttctesro' n
tverkt ,i\Iaar daa' ." :o heelt h.!
eens aan een vtiem! aescliivvei,
..heb ik niet met luchtkastelen
moeten a eiken
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Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films / 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507 12070
Met spoed gezocht OEFEN
RUIMTE m berging voor po
pulaire band Tel 02507
16122 of 02507 16191
* 12 mei kunt u de hele daq
schaken m het Gemeen
schapshuis Hemelvaartsdag
dus vrijhouden Voor info tol
15721/13546/14884/17272
* Opsporing verzocht Rob
T C (A S V ) wil je contacl
met Johan opnemen voor 73
terdag s v p Roy van harte
gefeliciteerd Tel 18363
Oudere dame brede be
langst ruime flat bew 7 kt
vriendschap m hr (uit dir
omg) om elkaar te helpen
b v maalt op 50/50 basis kl
klusjes
was/herst /naai v
strijk etc oamen erop uit het
leven zo aangen mog ma
ken Voork aan niet roker
noch alcohol gebr Gaarne re
actie o nr 79875891 bur v d
blaa
Representatieve
SLANKE
MAN 180 l gesch zoekt
leuke aardige strandvnendin
Tel 020380688
* Rode Kruis fancy fair op 14
mei a s 1016 uur veel spel
letjes rad v avontuur vtrlo
tmg v 2 Zandvoortse pop
pen NIC Beetslaan 14

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing i« mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad / O 35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonibch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 2042 JVI Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70 Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfwegse Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode De Nieuwe Weesper Muider Post Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
a Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt Je tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
320-320rti]f
bezorgklachten) of zenden aan
3 supershots p.d..50, ct:p
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatMAATKLEDING EN
smg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgiVERANDERWERK
rokaart
Tel 18599 Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t/m zater
* A S V Sandevoerde orga * Gevraagd driewieler of dag van 1000 1400
niseert op zaterdag 30 april tractor en zandbak met dek Te huur 8 pers STACARA
een auto puzzelrit start en fi sel stoeltje voor fiets achter VAN m bosrijke omgeving te
nish in Rest Delicia Inschr Tel 16017
Loenen/Veluwe Vrij tot 23 juli
v a 19 uur
* Gratis af te halen 150 grijze Inl 055418123
•*• De Ver Vrouwen van Nu trottoirtegels
Tel
02507 Te huur gevr 4 kam won /fl /
biedt elck wat wils voor lede 20089 na 18 uur
ged v won Eig k d t eig
re vrouw Word ook lid of bel
mg Centr gel
ongem
*
Gratis
af
te
halen
cavia
om inlichtingen met tel nr
perm Opknappen g bezw
(liefst
door
iemand
met
tuin)
14462
(niet m Nd) Tel 17434
Tel 17948
DENNIS PAPEGAAIEN
Te huur ZIT/SLAAPKAMER v
m 1 pers 25 35 jaar / 450 incl
een begrip m Nederland Bel GRATIS VAKANTIE
Noors gezin Tel
voor gratis mfoboek 020 Noorwegen
12510
(2 k ) uit Tonsberg (Zd O N )
657658 Inruil en fin mog
die van Z vrt houden willen Te koop 4 pers BUNGALOW
Door omst aangeb heel graag woningruil (stellen eig TENT meisjesfiets i z g st
voord goed arr v 2 pers m bung m gr t ter besch ) 14 Te koop gevr damesfiets
3 pers bung m Heilbachsee dag m juli eventueel ook Tel 12399
Duitsland 4 uur rijden v 27/5 geint in huren Inl tel 12580
* Laat nu de zon maar ko
30/5 mol ontb buf 4 gang
eens men Het park is er klaar voor
dm zo brunch v ƒ 175 pp * Help de Polen Stuur
1
een voedselpakket Geen Maar heeft u al het boekje
Tel 19559 of 0252021378
7
adres9 Dat hebben wij voor u1 Oh wat een heerlijkheid BIJ
Cult C en Ger Oud Zt f 15
Foto Boomgaard Inl tel 029075235
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
Woninggids van Zandvoort
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
V'Cl U C makelaars o.g.
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel. 02507-12614
Tel 14534
* Gevr hulp in de huishou * Te koop 50 comp series
ding vnjdagocht elke week centen van 1948 t/m 1980 34 * Te koop aangeb 3 stuks
modern gelijksvloers huis stuks Pr ƒ 150 ook per stuk luxaflex kleur wit smalle la
mellen 200 breed 105 hoog
Tel overdag 020141177 Tel 17193
6 maanden oud Tel 16422
s avonds 02507 16118
•*• Te koop 5 zilv Maria Th * Jong stel zoekt met spoed
koop banstel nieuw' 3 zits
Thalers 1780 30 gram pst woonruimte m Zandvoort of Te
+ 3 clubs beige velours we
Prijs ƒ 100 ook per stuk Tel omgeving Tel 02507 17055 gens
overcompleet
pr
17193
KAMER TE HUUR
ƒ1295 Tel 16057
De Witte Zwaan
Het allergoedkoopste adres
Tel 0250712164
voor nieuwe en gebruikte
* Te koop blauw/wit geruit
(brom)fietsen is Taxi/Rijwiel •* Kom zaterdag naar de mantelpakje met schootje
centrale Zandvoort B V Gro rommelmarkt op de Prinses maat 4 4 / 4 5 schemerlamp
te Krocht 18 Tel 12600
seweg 9 13 uur De Zand met ksperen poot zijden kap
Tevens inkoop en verhuur
voortse Schaakclub is er ook ƒ20 Tel 17123

iream Line

m

Pour bi l m

'•••06^%;

m

Silhouettes

* Te koop jongcnsficts tot
+ 12 jaar velgrem H versn
ƒ75 Tel 15907
* Te koop rnanou bankstel i
tafel beige bekleding ƒ 150
2 zits bankje ook los ƒ 75
linnenstructuur in wol Vin
kcnstr 36 tel 142/1
* Te koop Puch Maxi m goo
de stajt Prijs n o t k Tel
16219
* Te koop racefiets te ge
bruiken voor onderdelen
ƒ75 Tel 0250714994
* Te koop schrijfmachine
merk Tnumph Prijs ƒ 75 Tel
18698
* Te koop Sony videocamo
ra HVC3000P Vr pr / 250
fel 14943
* Te koop Tefal espresso
koffiemachine 24 kopjes |
;35 Tel 12141 na 18 uur j
* Te koop een 2 zits bank
ƒ 75 Tel 02507 13829 tussei
1820 uur
* Te koop wit/grijze schom
melbtoel incl kussen Tel j
19606
!
* Te koop xvitte manou sa
lontafel ƒ 100 t v meubel
wit ƒ 75 rollonbank voor fiets
ƒ 75 Tel 02507 14994
* Tekoopzilv JetonvanlOO
gulden uitgegeven bij de
opening van Zandvoort en
Schevenmgen Pr ƒ 200 Tel
17193
* Te koop zilveren plak 100 j
gram met voorstelling van
een schip erg mooi Prijs ,
ƒ125 Tel 17193
* Te koop zwaar koperen
tuirnelspiegeltje ƒ 50 formica
kleutertafcl + 4 stoeltjes taf
120x85x55 ƒ50 Tel 12698
* Ter overname eiken t v /vi
deo kast m bergruimte Tel l
13799
i
* T k 5 mooie velgen + ban
den Ford Granada
ST 2300
195 70R14 Dr not k vaste
imperiaal Inl tussen 17 18
uur R v d Zalm tel 61220
T k aangeb goed
onderh i.
grote B M er 162 m b b m
met lig en parkeerplaats te
Aalsmeer Tel 02507 12983
* T k aangeboden Catyak
jeugdcatamaran tot +14
jaar Tel 02507 16130
Tk
AANNEMERS WERK
PLAATS Zandvoort Nrd m
opslagr en ged inventaris
Grondstuk 406 m' bebouwd
220 m? Prijs ƒ 265 000 v o n
Inl tel 14163 of 03200 22751
* T k Puch Maxi 84 Pr
n o t k Te! 16057
* T k smeedijzeren lectuur
bak m dierenhuid ƒ 30 hang
olielamp groot orig compl
ƒ50 Tel 12698
* T k uitgebr elektr trein
baan merk Trix t e a b
compl f Imset merk Revu
t e a b elektr snijmachme
nieuw ƒ70 Tel 17862
Voor ai uw behang en wit
werk Tel 02507 18980
Voor al uw tuin straat en
hekwerk levering v alle ma
tenalen Vraag vrijblijvend
prijsopgave Tel 023 274340

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

GRATIS

5 REGELS

Welke (huis)vrouw wil met
(huis)vrouw + 51 jaar af en
toe gezellig een uurtje fietsen
of wandelen o i d Br o nr
798 75892 bur v d blad
* Wie heeft op 134 mijn
zwarte stoffen halsketting ge
vonden hoek Kostverloren
straat/Julianaweg Tel 19138
* Wie wil meedoen met 50+
fietsclub' Inl 16681
WIJ ZOEKEN voor het opbou
wen van onze feesttent op
4 mei nog enige MANNEN
(teg verg) Tel 13840

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507 12070
1 film ƒ 5// 7 50 p d
5 films ƒ25 p week
Verhuur movie boxen

Uereniging

ndvoovtse
1948 - 1988

Haltestraat 55

Maand april kindermaand
»

Terlenka
ROKKEN

Ter gelegenheid van ons 40 jarig jubileum geven wij op zaterdag

mt 40 t/m 48

7 mei 1988 een receptie van 15.00 -17.00 uur waarvoor wij u

69,00

hartelijk uitnodigen.

Feesttent Zandvoortmeeuwen terrein
Vondellaan
ZANDVOORT

STRANDPAVILJOEN 21

BIJ het knippen
mwavevlechtje gratis

vraagt

Het Bestuur

Ook voor de boys.
J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22/4
Zandvoort Tel 14040

Ereleden
Leden
Oud leden
Donateurs
Adverteerders

PERSONEEL

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERA1, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS

• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
a Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV arrangement voor
80
personen, 3-gangen
Bistro
menu, onbeperkt dnnRcsiduranl - Parlyccmrum
ken, muziek en dansen
vanaf pp ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blinkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

v

óft*

Wij
hopen
U allen te
ontmoeten

Maak het 30 april gezellig thuis
Neem een bloemetje van
•0*2

Grote Krocht 24

ANITA MEYER

in huis

Een goede
zonnebril
beschermt
dubbel
Een bril met donkere
glazen is nog geen
goede zonnebril.
Daarom bieden wi| u
de zekerheid van een
collectie verantwoorde
zonnebrillen, die uw
ogen beschermen
tegen te fel zonlicht

Op naar uw
vakman-opticien

VIOOLLES

Tel. 13840

Door voormalig
1 e Concertmeester
Voor info
023-275805
Of 02507-18003

TIMMERBEDRIJF

-K -K -K

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen kozijnen ramen
hefschuifpuien tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Wegens enorm succes

Speciale aanbieding

LAMSCOTELETJES
500 gram

9f

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDUK

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

•

. . . .

Voorbeeld

Zandvoort - Tel 14395

b r u i d s |a po n
m t
*
1 e u k
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1
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HALTESTRAAT 30 TEL. 12175

(

e

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Fa. Frank

Koninginnedag

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

VERS BROOD

Gespec in alle soorten
dakbedekking leien
pannen zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zmkwerk ook timmer- en
stucadoorwerk

.-

Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 02507-18686.

Groots Oranjebal!
Heerlijk koud buffet/muziek/dansen
voor alle gezellige
ongebonden mensen,
zaterdag 30 april 20.00-03.00 uur
(normale entree ƒ 10,-)'
Zo. 15.00-23.00 uur
Matinee diner dansant.
Corr. kleding. V.a. 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT
Inl. 02507-16023

75

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 1Z9 Zandvoort

SLAGERIJ ZWINKELS
Grote Krocht 20A

MARCO BAKKER

op 7 mei in Zandvoort
Uw kans om dit mee te maken!

Koninginnedag tot
13.00 uur geop.

Dedeskund ge
vertrouwensman d e t |d
voor uw ogen neemt

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd

. .

O\cy

Kroon Mode

* Te koop gevr talelmodel
koelkast Tel 19020
* Te koop golfballen witte
en gekleurde ballen z g a n
diverse merken Tel 16202

* Te koop auto imperiaal
past altijd ƒ25 Tel 02507
15204

GRATIS

* Wilt u schrijven voor gewe
tensgevangenen dat kan
thuis Voor infoimatie Am
nesty International tel 12572
of 19649
* Te koop vouwbed met ma
tras nieuw Tel 16835

koffie-hazelnoot,
kokos-pinda,
Zaanse daalders
Normale prijs
1,49

NU

Mooie

Magere

kilo
van 2,98 voor

RUNDERLAPPEN

1,69

kilo
van
19,50
voor

9,95

Open tot 13.00 uur

Wij hebben voor U div. oranje gebakjes,
oranje krentebollcn en oranje stoeten
BIJ uw warme bakker

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24-Tel 12865

Gedurende de maand mei

op uw
verte- of leesbrilsterkte

i

e
i
i
i

B
i
i
l

I

Zaterdag KONINGINNEDAG
30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

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

Naam
Of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

Kompleet

geopend van 08.00 tot 14.00 uur.

Leuke sortering
ORANJE PETIT FOURS
ORANJE ROZIJNENBOL

1,40 P. st.
37Zu P. st.

ECHTE BAKKER BALK

115.50.
* Sterkte tot + 4 of tot - 6
Hogere sterkte geringe bijbetaling

SLINGER OPTIEK

gedipl opticiens optometnst O V kontaktlensspecialist A N V C

Grote Krocht 20 A, Zandvoort Tei 14395 Leverancier alle ziekenfondsen

In je nabije omgeving is een belangrijke wedstrijd tiek gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere
gespeeld . Dan wil je ook weten hoe dat duel is uitgepakt, volwassen manier.
Elke keer weer. Voor nog geen gulden per week.
Was het 'n eerlijke confrontatie? Is er grof gescoord?
Zand voorts Nieuwsblad laat't j e elke keer uitWie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant
voerig weten. Of het zich nu in de plaat- voortaan geen week meer te missen,
selijke sport, op cultureel of poliBellen kan ook: 020-5623066.

^HsKi

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD.WIE

R•
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Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Giro-Banknr.:
Telefoon:
l Ik betaal per kwartaal D ƒ 12,90, per half jaar ƒ 23,70, D
| per jaar D ƒ 43,75 (voor postabonnees gelden andere
| tarieven).
l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia.
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

l
|
|
l
.

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 28 APRIL 1988

ft zelfs een recept voor
opgeruimde keuken.
24 UUR SERVICE

HAmNJAGWS

HAKTINJAGCRS

Grote Krocht 21 - ZAND VOORT
Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

SONNEVELD
SPORTÏNG

12.75 nu

12.75nti

t 5-Delige witte
plantenbak Weer•- bestendig kunststof
-, >---^- 15 75 nu-

V Ongevormde
panties 20 denier.
10 kleuren. Mt 36/40
en 40/44.
1.50 nu
775
6 voor
Xi

10?5

=!^,
-£\

f*B

V Aardewerk
vazen Mmtgroen,
zwart of wit 475
t/m 12.75. Nu met
L- korting

Heeft u geen tijd voor de zon.

Geen probleem
v.a. 10 april hebben wij het nieuwste

V Herensingleten slips.
100% katoen. Div
dessins en kleuren.
Mt 4-7.4.-.
Nu 3 voor

3/a75nü

750

10.-

V Koekepannen
met anti aanbak
laag
Wit of blauw
28 cm 019 75
24 cm 015 75
20 cm 01175
Nu met
2.- korting

In één keer al resultaat.

V.A. 20 APRIL
RSSEUWSTE GEZICHTSKAftON
Passage 37, tel. 02507-14678

' Met tncot gevoerd
herenjack. 65/35%
katoen/polyamide
Mt 48-56 Groen of
blauw. 80.- nu

69.-

V Set van 2 binnen- en
2 buitenbanden.
Zwart met zij reflectie
28"52-nu3175.
26" 47.-nu

V Plafonnier
m wit of mint
Max 60 Watt.
24.75 nu

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaïerdag.

Kookwekker.
12 75 nu

V Slublmnen breigaren.
60/40% katoen/linnen.
Wit, écru, beige en zwart
50 gram.
4.-nu

5

10?

Brederodestraat 73. Telefoon 15736. '

V Ter introductie- 8 hersluitbare
pakjes met 10 papieren zakdoekjes.
1.55. Nu
2 voor

V "Het Gouden Web"
vanAliceEkert-Rotholz.
Roman vol liefde en
spanning 14.75 nu

SVSAAS
LANDELIJK ERKEND

EIEKTRÖ-INSTALLATEUR

> Pak met

^w***>V
*t
- &•-\

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-25 50 21

425

GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV arrangement voor
80 personen, 3-gangen
Bislro
Rcsl.mr.ini - Partycentrum menu, onbeperkt dnnken, muziek en dansen
vanaf p.p ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

8 mei
voor de „baas" in huis een
heugelijke da</ bij

\
De specialist
in al uw
bloemwerken

BLOEMENHUIS

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 1 20 60
P S ook voor uw tuin verschillende
zaden bollen en knollen

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 april 1988.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
LIEVE KONINGIN
Hartelijk gefeliciteerd met
uw verjaardag

HUIS OF

ook

BROODJE
BURGER
viert feest!!

Oranje-aanbieding:
Broodje gezond
van -3^65"
o $rn
voor
£rüU

J. BLUYS

Qf

Opgeruimd staat niet alleen netjes, maar ook mooi. Dit handige opbergsysteem is alléén bij de Hema te krijgen.
Gemaakt van hoogwaardige kunststof, wit en transparant. Alle onderdelen zijn los te koop, zodat u zelf kunt combmeren.Naast de afgebeelde 6-voudige ophangpanelen, zijn er ook enkelvoudige: deze week van 6.75 voor 5.75.

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

. '

oogjesluiers.
100% katoen.
r
16.75Nür>n>7C
2 voor ^jOi

V Zig zag watten
200 gram 2.50 Nu
2 voor

(C. Koper)
02507-1 82 25

6hvdrofie|

Open van 11 00-01 00 uur
Weekend van 11 00-03 00 uur
Dinsdag gesloten
Schoolstr. 4. Tel. 18789

VERKOPEN...?
Albert Heijn Zandvoort
vraagt:

VAKANTIEMEDEWERKERS/STERS
voor juni, juli en augustus
16 t/m 19 jaar

Inl.: Gr. Krocht 9
Zandvoort

Hema
HfflBUMBS
VTompoucen met
oranje glazuur en
banketbakkersroom L-nu 4 voor B^Jl

995

VKomnginnevlaai 12.75 nu 10.25
V Paprika knabbelnoten, 250 gram
2 75 nu 2.35
V Roombotersprits of chocolade
spritsstukken. Doos a 200 gram
2.-nu 1.75
V Fijn of giof volkoren tarwebrood
2 20/2 40 nu 1.95
VGekookte schouderham,
150 gram.
.2 lOnül.80

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld J

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

M

AUTO HUREN?

NVM
MAKELAAR

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

FA. GANSNER & CO.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

GEEF MOEDIR EEN FOTO!!

Portret aktie
3 stuks briefkaart 10/15
(Normaal 37,50)

nu 19,50

Bij GERARD VAN ENGELEN STUREN
Bij ons kunt U al terecht v.a. 25,- per dag excl. brandstof en BTW.
100 km vrij per dag.
DIESELEN in een FORD ESCORT
35,- per dag excl. brandstof en BTW,
100 km vrij en daarboven 0,15 per km.

ZAV

GERARD VAN ENGELEN
Piet Lef f ertsstraat 13
Tel. 02507 -19453

uw huis
verdient 't
De aanschaf van Weru kunststof
ramen en deuren is een
verstandige beslissing. U verfraait
uw kostbare bezit en bent vrij van
onderhoud. Bovendien bieden
Weru kunststof ramen en deuren u
vele mogelijkheden voor speciale
beglazing zoals isolerende,
inbraakvertragende en geluidwerende.

:BON
JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KALVERSTRAAT5-7
:,..:,r^r- , m ~ r- r,-,^^^.x
IJMUIDEN- TEL 02550-30624

T T

FOTO BOOMGAARD - GROTE KROCHT 26

A-

Naam
Adres

Stuur mi| geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem

_Teleloon .
, ukunlöeK antwoordcoupon m een envelop zonder
| postzegel zenden aan Jan v d VlugtenZoonBV
Antwoordnummer 314 1970 VB Umuiden

l

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

IMieu

WEEKMEDIA
Donderdag 5 mei 1988

Los nummer ƒ 1 ,-

48e jaargang nummer 18

Voldoende surveillance in de weekenden nauwelijks mogelijk

Politie verwacht 'lange hete zomer'
ZANDVOORT - 'Een lange
hete zomer' wordt het voor de
Gemeentepolitie Zandvoort.
Het korps voorziet veel problemen in de nabije toekomst, als
gevolg van de bezuinigingen.
Zo kunnen er op dit ogenblik 's
avonds in de weekenden nauwelijks voldoende agenten ingezet worden. Nog erger wordt
de situatie, als de bezetting verder afneemt, zo voorspelt
woordvoerder Bruntink.
"Momenteel houden wij in de
weekenden een verhoogde surveillance, mede op verzoek van de horeca", aldus Bruntink. Aanleiding was
een aantal klachten uit de horeca
over ongenode agressieve gasten. De
verhoogde surveillance, met name
tussen 14.00 en 20.00 uur, zal tot nader order ieder weekende worden
uitgevoerd. Maar hiervoor is er eigenlijk al te weinig mankracht, aldus Bruntink, waardoor er op de
korpsleden een extra beroep moet
worden gedaan.
"In de toekomst, als onze bezetting nog minder wordt, kunnen we
méér problemen verwachten, zij het
niet direct op dit moment, maar het
is een glijdend proces. Als je minder
je gezicht laat zien op plaatsen waar
je problemen verwacht, kom je voor
verrassingen te staan, die je liever

Pesterij leidt tot
sluiting van café
ZANDVOORT - De dag van de
arbeid, zondag l mei, is niet
zo'n prettige werkdag geweest
voor het personeel van een horecabedrijf aan het Kerkplein.
Een negental bezoekers uit
Haarlem gedroeg zich nogal
treiterig. In overleg met de pplitie besloot de eigenaar zijn
bedrijf te sluiten.
Op verzoek van de exploitant
bracht de politie een bezoek aan het
horeca-bedrijf, dat gezamenlijk
werd ontruimd, om te voorkomen
dat andere bezoekers ongewild bij
een vechtpartij betrokken zouden
raken. Dankzij de politie, die snel ter
plaatse was omdat er de laatste tijd
in het weekend tussen 14.00 en 20.00
uur extra gepost wordt, verliep de
ontruiming rustig.
Daarna raakten echter twee van
de Haarlemmers alsnog slaags met
de portier, maar deze kon spoedig
door de agenten ontzet worden.

niet wilt. Met andere woorden, je
kunt beter ergens tijdig aanwezig
zijn, maar dan zul je daar ook de
benodigde menskracht tegenover
moeten zetten. Dat is beter dan dat
je achteraf voor gigantische problemen wordt geplaatst". Deze problematiek wordt echter nog versterkt,
op moment dat publiek of café-eigenaren geen aangiftes meer doen, aldus Bruntink. Dat laatste komt af en
toe voor.
Het politiekorps zal echter wel
zijn uiterste best doen, zo blijkt, om
de situatie juist op dit moment zoveel mogelijk in de hand te houden.
Bruntink: "Het seizoen staat voor de
deur, en daarom is ons er alles aan
gelegen om aan de vooravond van
dit seizoen Zandvoort ook in de horecabedrijven
zoveel mogelijk
schoon te houden. Dat is in éérste
instantie een verantwoordelijkheid
van de horeca-eigenaar zelf, maar
daarbij wil de politie hem graag ondersteunen. Uiteindelijk is het toch
een gezamenlijke verantwoordelijkheid".
Angst dat de huidige problemen in
het centrum van Haarlem, vechtpartijen 's avonds in het weekend, zich
naar Zandvoort zullen verplaatsen,
heeft Bruntink niet. "Daar waren wij
wel bang voor, maar het betreft een
totaal ander publiek". Maar meer
ongewenste ontwikkelingen sluit hij
niet uit, als het aantal personeelsleden minder wordt.
Het plaatselijke
politiekorps
houdt nu al rekening met drastische
bezuinigingen, onder andere doordat de meerderheid van de Zandvoortse politieke partijen de extra
gemeentelijke bijdrage, naast de
overheiduitkering, willen terugdraaien. Dit gaf men enkele maanden geleden te kennen. Korpschef
Menkhorst wees hen er toen al op,
dat dit mankracht zou gaan kosten,
plus een afname van de politiezorg.

ZANDVOORT - Koninginnedag werd traditiegetrouw vooral een feest voor de kinderen.
Hoewel zaterdag ook talloze
ouderen op de been waren, genpten de jongeren toch duidelijk het meest van alle activiteiten waarbij ook het meest aan
hen was gedacht.

Hemelvaartsdag:
eerder aanleveren
In verband met Hemelvaartsdag
verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad op woensdag 11 mei in plaats
van op donderdag 12 mei.
Wij verzoeken u uw advertentiemateriaal uiterlijk dinsdag 10 mei om 11
uur aan te leveren en uw redactiekopy uiterlijk maandagmiddag 9 mei.

Op het moment is men di uk bezig
met het verleggen van de stoepranden, waardoor de op en afritten
minder scherpe bochten krijgen Dit
naar aanleiding van problemen die
vrachtwagenchauffeurs ondervonden op de rotonde
Zij konden de bochten slechts met
grote moeite en soms schade aan de
banden nemen Voor een aantal be
stuurders van personenauto's vormden de scherpe hoeken een onaangename verrassing

© De Rotary Club hield
zich aan haar belofte aan
folklorevereniging De Wurf,
en overhandigde vrijdagavond een gloednieuwe
klink.
Pag. 3
« Het traditionele schoolvoetbal-toernooi werd weer
een sportief en ouderwets
gezellig evenement. Pag. 5
9 In de Pellikaanhal gaat
komende maandagavond
het achttiende zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen van start. Pag. 9

Meer over Koninginnedag 1988 op
één van de binnenpagina's.

• De Zandvoortse jeugd kon zich tijdens Koninginnedag uitstekend vermaken. Zowel met de georganiseerde kinderspelen of het straattekenen (foto
boven) als met de vrijmarkt, waar iedereen zijn oude spulletjes kon verko-

ZANDVOORT - De commissievergadering voor Publieke Werken, -*elke
voor aanstaande maandag in de
commissiekamer is gepland, wordt
gecombineerd met de commissie Financiën.

pen (fOtO links).

Foto s Bram St.jnen

• De Zandvoortse Watersport Vereniging organiseert volgend weekend een
nieuw evenement, de 'Driedaagse van Zandvoort
Pag. 9

Leefbaar Zandvoort en organisatoren
van
compromis

Dit vooral omdat er gesproken gaat
worden over gemeentelijke woningbouwplannen voor het terrein 'Clarakliniek', plus bouwplannen van
Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht in Zandvoort-Noord.

als de speelzaal zijn nieuwe onderkomen krijgt in het zuidelijke gedeelte van het complex. Deze wordt
naar verwachting in september opgeleverd. Over 1988 worden dan ook
betere resultaten verwacht.
In totaal telde de stichting in 1987
2,1 miljoen bezoekers, verspreid
over de zes casino's, gevestigd in
Rotterdam, Amsterdam, Scheveningen, Valkenburg, Breda en Zandvoort. Dit betekent een stijging van
ongeveer 800.000 oftewel zestig procent in vergelijking met het jaar
daarvoor. Daardoor steeg ook de
winst aanzienlijk, van 9,8 naar 53
miljoen gulden. De omzet in 1986
was 111 miljoen, in 1987 bedroeg
deze 274,8 miljoen. Op korte termijn
komen er vestigingen bij in Nijmegen en Groningen.

(Advertentie)

Valse biljetten
nog in omloop
ZANDVOORT - Regelmatig
duiken de laatste tijd in Zandvoort valse briefjes van honderd gulden op. Zo ook weer
afgelopen zaterdag, toen een
man met een .dergelijk biljet
wilde betalen.
De man bood het biljet aan in een
bedrijf aan de Kerkstraat, maar de
winkelier accepteerde het met. De
'valsemunter' bedreigde hem en verliet vervolgens de zaak.
Later werd hij op aanwijzingen van
de ondernemer op het Raadhuisplein aangehouden. Het valse biljet
had hij nog bij zich. De man is door
de gemeentepolitie ingesloten voor
nader onderzoek.

ZANDVOORT - De Stichting
Leefbaar Zandvoort en de organisatoren van evenementen
in deze badplaats hebben elkaar kunnen vinden in een
compromis over de uitvoering
van de festiviteiten. De betrokken partijen waren door de gemeente uitgenodigd om afspraken te maken voor komend seizoen. Het kwam er op
neer dat de oude regelingen
worden gehandhaafd.

het College van Burgemeester en den en eventuele sancties. Volgens
Toonen, die deze stichting vertegenWethouders.
De partijen kwamen tot elkaar, woordigt, is de organisatie sterk afmaar het bereikte compromis is ei- hankelijk van de medewerking van
genlijk het enige nieuwe onder de de horeca-exploitanten, die het tijdzon. Na vrij rustige discussies wer- stip waarop de muziek moet stopden - voorlopige - afspraken ge- pen, in de gaten moeten houden
maakt over geluidsniveau, tijdsduur
VERVOLG OP PAGINA 11
en het aantal podia-dagen, maar
deze afspraken houden in feite niets
nieuws m Sommige aanwezigen
(Advertentie)
wekten dan ook meer de indruk akkoord te gaap, omdat er met meer
uit te halen leek en om de zaken met
op de spits te drijven
Naast de Stichting Leefbaar ZandZo zullen ook dit jaar de optredens
voort waren op de vergadering verte- op de podia rond twaalf uur 's
genwoordigers aanwezig van de avonds moeten stoppen. Hoe laat
Strandpachtersvereniging, Jazz Be- echter precies moet nog in het collehind the Beach, de Stichting Surf ge besproken worden. Vorig jaar
Cup 1988, Gemeentepolitie Zand- kwamen er bij de politie enkele kevoort. Horeca Nederland afdeling ren klachten binnen, omdat de muZandvoort, en het Samenwerkings- ziek te lang doorging, wat er m somverband. De bijeenkomst werd ge- mige gevallen toe leidde, dat de knop
leid door burgemeester Van der werd omgedraaid. De discussie
Heijden, terzijde gestaan door wet maandagavond ging dan ook over de
houder Van Caspel. De resultaten vraag, welke tijd gehanteerd moest
worden door hen meegenomen naar worden officieel h:ilf twaalf stoppen
met een uitloop van een half uur
Haarlem
voor toegiften, of om twaalf uur met
Barteljorrrsstr 20 (bij Grote Markt)
een uitloop van vijf a tien minuten
tel (023)312655
Duidelijk was, dat tussen de StichAmsterdam
ting Jazz Behind the Beach en de
Leidsestraat9 (bij Koningsplein)
deelnemende horecabedrijven duitel (020)223596
delijke afspraken gemaakt moeten
worden over verantwoordelijkhe-

'n suècfe
of

see Morris
before
you

Koninklijke onderscheiding

HEROPENING
BOUCHERIE
Donderdag 5 mei 's morgens om 9.00 uur van
onze totaal vernieuwde ambachtelijke
slagerij,

dertien weken voor maar ƒ 9,75

GROTE KROCHT 7 ZANDVOORT,
NAAST A.H.

Naam

Directie en redactie Weekmedia

Adres
Postcode

Plaats

Giro bank

Waterstanden
Datum
HW
LW HW
LW
5 mei
0613 0209 18.39 1425
6 mei
0651 0243 1922 1453
7 mei
0733 0325 20.11 153-1
8 mei
0823 0412 21.18 1630
9 mei
09.46 0507 22.40 1640
10 mei
11 20 0613 2354 1921
11 mei
•--- 2056
12.30 0729
12 mei
01.03 0841 1332 2208
13 mei
01.59 09.45 14.24 2318
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Maandag 9 mei LK 03 03 uur •
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conclusie, dat zolang met anders
staat aangegeven, de gebruikelijke
voorrangsi egels van toepassing blij
ven. Verkeer van rechts heeft zolang
dus voorrang

® De Zandvoortse Operette Vereniging staat aan de
vooravond van haar 40-jarig jubileum viering. p
_

Het plaatselijke Oranje Comité
had de festiviteiten uitstekend georganiseerd, maar de beste medewerker zaterdag was misschien toch wel
het zonnetje, waardoor deze feestelijke dag nog beter tot zijn recht
kwam. Veel animo en plezier daardoor bij de vrijmarkt, de kinderspelen, het straattekenen en het tonnetje steken. En niet te vergeten natuurlijk het Concours d'Elegance en
een opmerkelijke show van drie muziekkapellen. Kortom een dag, die,
na de opening door burgemeester
Van der Heijden, bijzonder goed
slaagde.

Casino Zandvoort verliest groot aantal
bezoekers aan vestiging in hoofdstad

Het aantal bezoekers vorig jaar
kwam op ongeveer 190.000 personen, terwijl dat in 1986 nog rond de
260.000 was. Volgens de directie is de
oorzaak hiervan vooral te zoeken in
de verbouwing, waardoor de speel-

Voorrangsregels
nieuwe

Oplage: 4500

Koninginnedag 1988: feest

Commissies PW en
Financiën samen

zaal in een kleinere ruimte moest
worden ondergebracht. Door de huidige omstandigheden, ook aan de
buitenzijde van het gebouw, zou het
casino minder aantrekkingskracht
uitoefenen op potentiële klanten.
Aangenomen kan worden dat deze
uitwijken naar Scheveningen of Amsterdam. Daarnaast heeft de opening van het casino in de hoofdstad
Zandvoort een gevoelige klap toegetaracht, want vanaf dat moment
daalde het aantal bezoekers in de
badplaats met gemiddeld driehonderd per dag. De vestiging in Amsterdam trok zoveel bezoekers, dat
men zelfs heeft besloten hier in 1990
een tweede casino te openen.
Mogelijk komt er in de tweede
helft van dit jaar verandering in de
cijfers van het Zandvoortse casino,

ZANDVOORT - Omtrent de
voorrangsregeling op de nieuwe rotonde aan de Boulevard
Barnaart, nabij de ingang van
het circuit, bestaat nogal wat
onduidelijkheid bij Zandvoort se automobilisten. Zolang niet
anders staat aangegeven, blijft
de oude regeling in gebruik:
verkeer van rechts heeft voorrang.

Editie:30 \\

plaats van de van rechts naderende
automobilisten. Tijdens de werk
zaamheden van de afgelopen weken
Ook de vorige burgemeester, Ma- van Horeca Nederland, afdeling
was deze regeling echter nog niet
chielsen, maakte er geen geheim Zandvoort. Als een resterende mogevan toepassing Deze situatie leidde
van, dat hij tegen radicale bezuini- lijkheid ziet hij nog het inzetten van
er echter toe dat sommige automogingen op het politiebudget was. de reservepolitie, waar een prevenbilisten op de rotonde - tot verbazing
Omdat er nogal wat twijfels waren tieve werking vanuit kan gaan. "De
van andere weggebruikers • stug
over de gevolgen is er nog geen uit- veiligheid van de burger komt op de
De onduidelijkheid is kennelijk doorreden, m de veronderstelling
eindelijke beslissing genomen. De eerste plaats", aldus Paap, die overi- gerezen, omdat was aangekondigd, dat zij voorrang hadden
discussie werd verschoven naar de gens benadrukt dat er goede contac- dat op de rotonde een nieuwe voorbehandeling van de voorjaarsnota. ten zijn tussen horeca en politie rangsregeling van kracht wordt,
De kwestie kwam onlangs ter
Deze is binnenkort te verwachten. "Het is onverantwoord het dorp aan vooruitlopend op landelijke wijzi- sprake in de gemcenteraadsvergade"Geld is een politieke keuze", con- de heidenen over te laten. Dat kun je gmgen in 1989 Daardoor knigt het nng. Burgemeester Van der Heijden
stateert ook Fred Paap, voorzitter niet maken tegenover je kiezers".
verkeer op de rotonde voorrang, m trok als oplossing de eenvoudige

Bezoekersaantal gedaald met driehonderd per dag

ZANDVOORT - De opening
van het Casino Amsterdam
heeft de vestiging in Zandvoort
toch zeker wel parten gespeeld. Als enige van de zes
vestigingen van de Nationale
Stichting Casinospelen heeft
Casino Zandvoort afgelopen
jaar te maken gekregen met
een terugloop van het aantal
bezoekers, met veertig procent
in totaal. Een en ander blijkt
uit het jaarverslag over 1981.

edia
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• De traditionele 'lintjesregen', voorafgaand aan Koninginnedag, bleef
dit jaar in Zandvoort beperkt tot twee onderscheidingen. Een was er
voor de heer Van Houten, adjunct-directeur bij het GAK te Amsterdam.
De andere onderscheiden Zandvoorter vindt men op pagina 11

De 'c ben in o^o n ^ • >
/enden aan \Wv v -v.
i Antuoordnur 1 "•>. \\\

\v oosuegel

PA Amsterdam

8 "710371"017003"

abonnee-service 020-562.3066
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CENTRAGAS
VAN GALEN B.V.

FAMILIEBERICHTEN

Jacoba Spiers-Paap
weduwe van Jan Jacob Spiers
op de leeftijd van 85 jaar
A. E. Spiers
A. W. Spiers
E. M. Spiers-Broissois
J. J. Spiers
J. J. Loos-Spiers
R. Loos
I. N. R. L. Peetoom-Spiers
A. Peetoom
Klein- en achterkleinkinderen.
Zandvoort, 2 mei 1988
Cort v.d. Lindenstraat 2/16.
De begrafenis heeft in familiekring
1988 te Zandvoort plaatsgevonden.

op 4 mei

Herman van Schaagen
Ria de Muinck
zijn dinsdag 10 mei
25 jaar getrouwd

SRARIO

VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
„Bespaar 20% op uw gasrekening
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bij
cadeau
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen "

Na een langzaam afnemende gezondheid hebben
wij toch geheel onverwacht afscheid moeten
nemen van onze zorgzame moeder, lieve oma en
overgrootmoeder

JONG BELEGEN
KAAS

SCHOUDERHAM

KIPFILET

Kilo van 13,50

100 gram

17,50

voor

van 1,55
voor

voor

OfOv

100 gram

GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" Bijv. arrangement voor
80
personen, 3-gangen
Bistro
Rcst.iurani - Pjriyccntrutn menu, onbeperkt drmken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

hartelijk gefeliciteerd met jullie

50-jarig huwelijk
Kinderen en
kleinkinderen

BEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

Gefeliciteerd

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 27,56, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NAQHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

I*. J. d'HONT
UlW A ARTVERZORGER

\
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel.''02507-17244
Bij Koninklijk Besluit van 10 maart 1988
nr. 50 is

MR. A. N. J. GIELEN
benoemd tot
NOTARIS TE ZANDVOORT
als opvolger van de eervol ontslagen
notaris E. J. M. Weve
Alle akten en verdere bescheiden behorende tot het
kantoor heeft hij per l mei 1988 overgenomen.
De notariële praktijk blijft gevestigd aan de Kostvcrlorenstraat 121 te Zandvoort.
Postadres: Postbus 286, 2040 AG Zandvoort. Telefoon: 02507-16841 Telefax: 02507-12088

GEVRAAGD
Voor één onzer cliënten een

(HALF)VRIJSTAAND WOONHUIS
Prijsindicatie tot ƒ 500.000,Tevens gezocht

APPARTEMENT
prijsindicatie tot ƒ 80.000,Makelaar o.g. H. W. COSTER b.v.
telefoon 02507-15531

11,95

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

DE WIT VERHUIZINGEN

IRKBIDE
VRHUIZRS

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

tel. 02507 - 1 53 51

J} SONNEVELD
•r SPORTING

Huid en Haar
biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, lichaams,- haarverzorgmg.

Geef moeder een kadobon b.v.
wimpers
verven
of complete
schoonheidsbehandelmg

10,-

coupe
knippen

42,-

of stevig
permanent

25,85,-

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.

Heeft u geen tijd voor de zon.

Geen probleem
v.a. 10 april hebben wij het nieuwste

PASSAGE 20, TEL. 16309

ZONNEKANON
In één keer al resultaat.

TIMMERBEDRIJF
ADVERTENTIES

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DAG EN NACHT VERZORGING

DAK-

Riek de Muinck-Zwemmer

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

Kilo van

0,98

0,89

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

Fa. Frank
en

VERHUIZEN?

SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

Proficiat
Marietta, Jeanine, Robert

Jaap de Muinck

1988

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt.
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave.

Als u zonder auto bent

V.A. 20 APRIL
NIEUWSTE GEZICHTSKANON

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.
*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus •
Bel 7 dagen per week.

Tel. 02260-14823

BARON AUTOVERHUUR BV

Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

Passage 37, tel. 02507-14678

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJOT
EEN BABY
WEET U TIJDELIJK EEN ANDER

HEROPENING BOUCHERIE TE ZANDVOORT!
Donderdag 5 mei s'morgens om 9.00 uur
van onze totaal vernieuwde ambachtelijke
slagerij, Grote Krocht 7 Zandvoort, naast A.H.
U zult uw ogen niet geloven. Wij hebben kosten nog moeite
gespaard Wij hebben de allernieuwste TNO-gekeurde
gekoelde meubelen, waarmee wij onze tijd ver vooruit zijn
Ook wat kleur en vormgeving betreft zult u zich bij ons thuisvoelen In onze slagerij vindt u 3 afdelingen:

I.Een moderne ambachtelijke slagerij
2.Een specialiteitenhoek
S.Een aparte afdeling vleeswaren
Wij willen u nog meer service geven. Wij leveren u elke dag
opnieuw kwaliteitsvlees tegen de voordeligste prijzen Wij zijn
gewoon anders dan alie anderen Wij zijn gewoon de voor-

deligste, niet met één of twee lekkertjes per week - maar met
het gehele vlees, en vleeswaren assortiment Zo worden o a
de fijne vleeswaren vers afgesneden waar u bij staat. Ook wat
de service betreft, willen wi] graag dat u zich ats klant koning
voelt. Wij laten het niet alleen bij woorden.

FEEST VOOR ONS IS NATUURLIJK OOK

FEEST VOOR U!

Daar zijn op de eerste plaats onze GEWELDIGE
OPENINGSAANBIEDINGEN
MAAR NU KOMT HET!
ledere Klant krijgt bij aankoop van vlees o) vleeswaren

l N DE KRANT
ZETTEN
DAN KOMT 2£ VANZELF

't staat in de krant
iedere week weer

Sluiting diensten en bedrijven
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op onderstaande dagen gesloten.
-donderdag 12 mei 1988 (Hemelvaartsdag)
- vrijdag
13 mei 1988

Wijziging ophalen huisvuil
Op donderdag 12 mei (Hemelvaartsdag) wordt geen huisvuil opgehaald.
Het huisvuil van de donderdagwijk wordt woensdag 11 mei opgehaald.

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
het oprichten van 44 woningen op het terrein Chr. Mavo aan de Sophiaweg 10
en het oprichten van 57 bejaardenwoningen op het terrein van het Huis in de
Duinen.
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 10 mei 1988 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
voor een ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzagelegging, kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

Aangevraagde Hinderwetvergunning
(art 12 en 29, eerste lid, van de Wet alg. bepalingen milieuhygiëne)
Op 14 maart 1988 is bij burgemeester en wethouders ingekomen een aanvraag
van P. F. Drommel te Zandvoort, vooreen vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het oprichten en in werking hebben van een snackbar gelegen aan het
Kerkplein nr. 12 te Zandvoort
Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen van 6 mei 1988 tot 6 juni 1988 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluestraat2 te Zandvoort op werkdagen
van 08.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden
verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschnft indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te makea Een ingekomen bezwaarschrift zal bij destukken ter
inzage worden gelegd.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum
mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt
gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende:
degenene die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en de
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Onttrekking aan het openbaar verkeer
Gedurende een termijn van dertig dagen na heden ligt ter Gemeentesecretarie
op de afdeling Algemene Zaken (op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uuren
van 13.45 uur tot 16.30 uur) voor een ieder ter inzage het door Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland goedgekeurde raadsbesluit van 29 september 1988 tot gedeeltelijke onttrekking van de Burgemeester van Alphenstraat, de De Ruijterstraat en de Piet Heinstraat aan het openbaar verkeer.
Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten kan door iedere belanghebbende gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de
Kroon.
Een dergelijk beroepschrift dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin,
doch te worden ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland, provinciehuis, postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Aangevraagde bouwvergunningen
- aanbouw
55B87 Parnassialaan 12
56B87 Brederodestraat 160
- uitbreiden woning
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan ereen'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
8B88
26B88
24B88
14B88
27B88

van Speijkstraat 20
Burg. van Alphenstraat 55/57 Dr. C. A. Gerkestraat 25 rood Kerkstraat 13
Fahrenheitstraat 74
-

muurtje en koekoek
bekleden kopgevels
dakkapel
verbouwen woning
uitbreiding woonhuis

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Voorbereidingsbesluiten
(artikel 22 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)
De gemeenteraad heeft bij besluiten van 26 april 1988 opgrond van artikel 21
van deze wet verklaard, dat voor de percelen:
a terrein Chr. Mavo, Sophiaweg 10, b. terrein Clarastichting, c. terrein Huis
in de Duinen, bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning voormelde percelen zijn aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter inzage (geopend maandag tot
en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur). De besluiten treden in werking met ingang van
10 mei 1988.

Bestemmingsplan
(artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)
Met ingang van 10 mei 1988 ligt gedurende een maand ter inzage een wijziging
van artikel 9 van de voorschriften, behorende bij het bestemmingsplan 'Recrea
tieprojekt van Lennepweg - Vondellaan1.
Het ontwerp ligt ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
ter gemeentesecretarie (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur).
Gedurende voornmelde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen hst ontwerp.
Zandvoort, 5 mei 1988
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Zandvoortse Operette Vereniging viert zaterdag 40-jarig jubileum

Een'reizend' operettegezelschap dat
niet uit Zandvoort is weg te denken
ZANDVOORT - Van de ongetwijfeld talrijke receptiegangers die het bestuur van de jubilerende Zandvoortse Operette Vereniging a.s. zaterdag de
hand komen drukken, zullen
er maar weinig zijn, die weten
dat deze zelfde Z.O.V. is voqrtgekomen uit het toenmalige
Zandvoort Gemengd Koor van
Evert Dees. Bij wijze van proef
besloot men begin 1948 als onderdeel van het concert dat
jaarlijks in „Zomerlust" werd
gegeven, het eerste bedrijf van
de operette „Gri-Gri" op de
planken te brengen. Mocht het
experiment slagen dan zou de
inrichting van een operettegezelschap overwogen kunnen
worden.
De opvoering van Paul Linck's bekende operette werd een enorm succes en een maand later was dan ook
de Z.O.V. geboren. Wie stonden er
allemaal aan de wieg? Om te beginnen Kees Schaap en Karel Troost,
namen, die in deze jubileumtijd
weer regelmatig genoemd worden.
„Maar ook Greet Bos, Tony Erich,
Nel Keesman, Mary Keur, Rie
Schaap, Sally Druijf en Wim van der
Moolen zijn mensen van het eerste
uur," vertelt penningmeesteres Jo
Troupée, zelf al 37 jaar lid waarvan
35 als bestuurslid.
Het waren eigenlijk alleen de jongere leden van het Zandvoortse Gemengd Koor die zich aangetrokken

voelden tot het spelen in een operet- „beroeps" en de talentvolle Amand „Wiener Blut" voor het eerst in de
te, maar hun aantal groeide snel en Hekkers heeft onlangs hun voor- Haarlemse Stadsschouwburg en de
al spoedig kon tweemaal per jaar beeld gevolgd.
toenmalige voorzitter, Wim van der
operette voor het voetlicht worden
Molen, vergeleek bij die gelegenheid
gebracht. Dat betekende zes keer
de verenging met een reizend opeper jaar een uitverkocht Monopole Televisie
rettegezelschap. Maar het is kwalitaen kleumende operetteliefhebbers,
Begin 1965 werd Monopole geslo- tief een erg goede vereniging," zegt
die het er voor over hadden, om op ten. „Klaarblijkelijk ziet de plaatse- Jan van der Werf f, die sedert 1979 de
de dag van de plaatsbespreking op lijke overheid meer heil in een mate- voorzittershamer hanteert, „al zouhet tochtige Stationsplein te wach- rieel rendement van het badseizoen den we er best een paar nieuwe leten tot de deuren opengingen en zij dan in de consolidatie van culturele den bij kunnen hebben."
aan het loket hun plaatsbewijs in activiteiten" mopperde de muziekWat hij er ook nog wel bij zou
ontvangst konden nemen.
recensent van een regionale krant. willen hebben, zijn een paar sponDe Z.O.V. telde in die jaren 1500 Ook de donateurs mopperden, maar sors. Ondanks de steun van Play In,
donateurs, oogstte lauweren met ze bleven de Z.O.V. trouw en togen Heineken, Coco Cola, Reisbureau
operettes als „de Mascotta", „de met de bus naar Heemstede, waar in Frans Hals en Techn. Bureau Groeklokken van Corneville", „Gravin het Minervatheater de voorstellin- nestein, om maar enkele te noemen,
Maritza" en „1001 Nacht" en het wa- gen werden gegeven. De onderschat- is de viering van het 40-jarig jubileren Kick en Henk Steenkist die als te aantrekkingskracht van de televi- um financieel nog niet helemaal
respectievelijk regisseur en muzi- sie en de toch wel omslachtige bus- rond. Maar het is nog geen zaterdag.
kaal leider een groot deel van het reis veroorzaakten echter een daling Er zijn nog plaatsen, er zijn nog losucces op hun conto mochten van het aantal donateurs. In 1979 ten, kortom er kan nog van alles
schrijven. Zij waren het ook die ter waren er nog maar tweehonderd, gebeuren. Vast staat in ieder geval
gelegenheid van het eerste lustrum doch toen greep een enthousiaste dat de Zandvoortse Operette Verenide operette „Nelly", een oorspronke- kern van werkende leden in. Zand- ging, ook al is ze nog steeds een
lijk in Zeeland gesitueerd gegeven, voort werd in wijken verdeeld, men „reizend operettegezelschap", uit
omwerkten tot een typisch spel uit ging de huizen langs met als resul- Zandvoort niet meer is weg te den- Deze foto werd genomen tijdens een repetitie voor „Victoria und ihr Husar", operette van Paul Abraham, die in 1957
het vroegere Zandvoort.
taat vierhonderd nieuwe donateurs. ken!
werd opgevoerd in Monopole. Van links naar rechts: dirigent Walter Jansens, Chris Overweg, Rie Sluys-van Dijk,
Wim Sluijs maakte decors van het
Begin 1969 speelde Z.O.V. met
C. E. Kraan-Meeth
Peter Meijer, Wil Kerkman-Elzinga, Jan Wind en Rita Hekkers-Boonstra. Geknield Henk Bol.
oude Schelpenplein met op de achtergrond de toren van de hervormde
kerk, een strandgedeelte met duinen
en een bomschuit. Het geheel werd
gelardeerd met het Zandvoortse
Vereniging Vrouwen Van Nu heeft
Volkslied en de Gort met Stroop.
voor dinsdag 10 mei Annemane Os
Het was de tijd van Jet Sickmann,
ter uitgenodigd, bekend van toneel
Chris Overweg, Bep en Carel SwaZANDVOORT - Het Genootschap en televisie. In Hotel Triton leest zij
ZANDVOORT - In verband
german en Bert Bijnen. Het is mis- ZANDVOORT - De Algemene wen-Duivenland. Onderweg wordt
Oud Zandvoort houdt aanstaande voor uit eigen werk. Dit in het kader
met haar veertig-jarig beschien wel aardig om te vermelden Nederlandse Bond voor Oude- er gestopt voor koffie met gebak en
vrijdag 6 mei de algemene ledenver- van moederdag. Aanvang 14.00 uur
staan
houdt
de
Zandvoortdat laatstgenoemde zijn bestem- ren (ANBO), afdeling Zand- op Schouwen-Duivenland staat een
gadenng. Dit vindt plaats in strandDonderdag 12 mei vertrekt Vrouse
Operette
Vereniging
zaming vond bij een operagezelschap. voort, organiseert voor don- koffie-tafel klaar. Daarna wordt een
paviljoen no. 8, 'Trefpunt', aanvang wen Van Nu om 8 uur 's morgens
terdag
tussen
15.00
en
17.00
Ook het echtpaar Swagerman werd derdag 19 mei een geheel ver- bezoek gebracht aan het Informatie20.00 uur
vanaf het Gemeenschapshuis, voor
uur een receptie, in de
de nieuwe Delta Expo op
De agenda bestaat uit tien punten, de voorjaarsreis naar Voggenzell
zorgde dagtocht naar Zeeland. -centrum,
feesttent op het Zandvoorthet voormalige werkeiland 'Neeltje
waaronder een bestuursverkiezing. Meer gegevens hierover zijn te vinmeeuwen terrein aan de
Men vertrekt om 08.15 uur vanaf Jans'.
De periodiek aftredende bestuursle- den in het maandblad van de veremHier kan men indrukken opdoen
Vondellaan. Voor het feest
het Gemeenschapshuis. Deelname
den J. Paap en C. Wagenaar stellen ging.
kost ƒ58,- p.p. en men kan inschrij- van dit waterbouwkundige project,
dat hier 's avonds wordt ge- zich herkiesbaar, de heer T.R. Alven en betalen op maandag 9 mei, en via film, dia's en modellen de
thuisius niet. Voor de ontstane vacaLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
houden, zijn nog kaarten te
van 14.00 tot 16.00 uur in het Ge- gehele ontwikkeling volgen. Mogeture stelt het bestuur de heer A.
Vrijwillige Hulpverlening
TAXI: tel. 12600.
verkrijgen.
Drommel kandidaat.
DIENSTENCENTRUM: Koningin- meenschapshuis. De leden hebben lijk is men ook nog in de gelegenheid
Iedereen is welkom op de reneweg l, Zandvoort. Spreekuur op bericht gekregen met een strookje, om een rondvaart te maken in de
ingevuld ingeleverd dient te wor- monding van de Oosterschelde.
ceptie. Maar de enorme tent
Na afloop van het 'huishoudelijk'
maandag en donderdag van 1.30 tot dat
Daarna wordt de dagtrip vervolgd
waar minstens 2000 mensen in
gedeelte zal een aatal dia's van het
17373
3.00 uur door de heer Frits van Veen den.
De tocht voert via Rotterdam, de met een tochtje langs Zuid-Beveland
kunnen, is tevens het toneel van
oude Zandvoort worden vertoond.
of na telefonische afspraak. Tel: Hoekse
Waard
en
Numansdorp
over
en Bergen op Zoom naar de omgehet enorme feest dat zaterdag02507-19393
de Haringvlietbrug naar Goeree-O- ving van Breda, waar men wordt veravond wordt gegeven. "Het
BELBUS:
en vervolgens via de Gre- wend met een diner. De aankomst in
wordt een ware happening",
De belbus voor bewoners van 55 jaar verflakee,
voorspelt een van de bestuursleen ouder is met ingang van 5 okto- velingendam naar het eiland Schou- Zandvoort is rond 21.00 uur.
den. Diverse beroemdheden
ber weer van start gegaan. Om hierzijn aangetrokken, zoals Marco
van gebruik te kunnen maken dient
Bakker, Anita Meyer, het Jormen zich 24 uur van tevoren op te
daan Cabaret, de Braziliaanse
geven bij Huis in de Duinen, tel.
dansgroep Os Malandros en
13141, van 11.00-17.00 uur. De kosThe Harlem Hotpeppers voor
ten bedragen ƒ l,- per persoon per
de dansmuziek. De avond wordt
ZANDVOORT - In samen- zijn studie aan de Sociale Academie,
enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50
gepresenteerd door Willy Dobwerking met het Consultatie- werkzaam voor het Provinciaal Zieper retour.
be, bekend van de televisie. De
ZANDVOORT/HAARLEM - dere van de Haarlemse wethouder
bureau voor Alcohol en Drugs kenhuis te Santpoort, de Gezinseigen solist Amand Hekkers zal
de Kinderbescherming en
De
Haarlemse
Stichting Lenie van Son, die constateerde dat
in Haarlem organiseerde de voogdij,
STORINGSDIENST
GASBE- JHVU, centrum voor vor- de JHVU niet de weg van de minste
onder andere samen met Marco
Bejaardenzorg. Hoewel hij na afloop
Werkgroep
Patiënten
BelanDRIJF: tel. 17641.
Bakker het bekende duet uit De
heeft bewandeld. Vooral
van 'een plezierige avond',
mings-, ontwikkelings- en crea- weerstand
gen Zandvoort vorige week een sprak
omdat
naast
de
algemene
cursussen
Parelvissers
zingen.
moet
het
voor hem toch teleursteltiviteitswerk, wil beter, groter ook aandacht wordt besteed aan bijvoorlichtingsavond Qiver alco- lend zijn geweest, dat hij slechts vier
ALG.MAATSCHAPPELIJK
De tent is open vanaf 19.00
en
zakelijker
gaan
werken.
hol.
Het
CAD
propageert
niet
WERK ZANDVOORT: Noordervoorbeeld minderheidsgroeperinuur en men wordt aangeraden
belangstellenden als gehoor had. En
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
Dit blijkt uit de beleidsnota gen, werklozen en vrouwen die zich
een radicale afschaffing van al- dat waren ook nog leden van de orbijtijds te komen voor de gala-a320464. Spreekuur op werkdagen 1988-1992, 'JHVU in Perspectief, die buitenshuis willen oriënteren. Ook
vond, die om 20.00 uur begint.
cohol, maar adviseert wél de ganiserende werkgroep.
van 9.00-10.00 uur, maandagavond woensdag 27 april tijdens een sym- voor groepen in het bedrijfsleven zal
Naar verwachting zal men tot in
Frankrijk scoort nog steeds het
hoeveelheden en regelmaat
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens posium in het Concertgebouw werd meer gedaan worden.
de kleine uurtjes doorgaan. Alle
hoogst, maar ook in Nederland is
van
gebruik
in
de
gaten
te
nouafspraak. Voor deze hulpverlening, besproken. De JHVU biedt onder anRia Jaarsma, lid Eerste Kamer,
duizend loten zijn uitverkocht.
het alcoholgebruik niet gering. Dit is
den.
beschikbaar voor iedere inwoner dere een uitgebreid arsenaal aan toonde zich dankbaar voor de 'ouMaar toegangskaarten (a ƒ50,in de loop der jaren steeds verder
van Zandvoort geldt dat ervoor de taal- en allerlei creatieve/educatieve derwetse' accenten, in tegenstelling
per persoon) voor deze avond
De voorlichtingsavond vond vori- gestegen doordat we bij méér gelevrager geen kosten verbonden zijn. cursussen. Met het beleidsplan tot de 'moderne zakelijkheid' van tedie zijn weerga in Zandvoort
ge week maandag plaats in het Ge- genheden méér zijn gaan drinken.
niet kent, zijn nog te verkrijgen,
heeft de stichting opnieuw bekeken, genwoordig. Vooral het weerbaarzondheidscentrum. Spreker was Vroeger gebeurde dat alleen op veraan de kassa of via telefoonmaatschappelijk werker Dick Ver- jaardagen. Er was dan 'klare' voor
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE op welke 'publieksgroepen' de cur- der maken van cursisten die minder
kansen hebben gekregen in deze sanummer 13840.
meulen, tegenwoordig voorlichter de heren, bessen voor de dames en
HULPVERLENING: Voor informa- sussen moeten worden gericht.
De lofuitingen kwamen onder an- menleving, sprak haar erg aan.
bij het CAD. Daarvóór was hij, na er was bowl. Na de verjaardag wertie, advies en hulp tel. 17373, op alle
den de restjes opgemaakt en dat was
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
het. Nu is er constant in bijna iedere
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
koelkast of kelder een veelheid aan
Zandvoort.
sherry, bier, whisky en wijn, terwijl
de met-drinker hoogstens kan kieWETSWINKEL:
Gemeenschapszen uit 'jus' en Spa.
huis L. Davidsstraat. Eerste en der'Alcohol en verkeer, dat kun je
ZANDVOORT - De Rotary oude vervaardigd door de firma len er nog in gegraveerd worden om schouw van De Wurf voor een aantal
de woensdag van de maand van
badgasten. Voor hen werd in het niet maken', zegt Veilig Verkeer Ne17.30-18.30 uur.
Club Zandvoort heeft Folklp- BMZ, Bedrijfsmechanisatie Zand- het geheel te completeren.
De overhandiging vond vrijdag- Duits verteld, wat de feestelijke on- derland. Alcohol heeft namelijk een
revereniging De Wurf verblijd voort. De datum en de feestelijke
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't met een echte, eigen klink. Het gebeurtenis ter gelegenheid waar- avond plaats in hotel Faber, tijdens derbreking van het programma in- versuffende werking op het centrale
zenuwstelsel. Het kritieke verStekkie, Nieuw Noord. Eerste en cadeau was al beloofd tijdens van dit geschenk werd gegeven, zul- een dansoptreden en kleding- hield.
schijnsel is dan ook een verminderd
derde donderdag van de maand de receptie ter gelegenheid van
waarnemings- en reactievermogen,
20.00 - 21.00 uur.
het veertig-jarig bestaan van
na één glas zijn afstanden al niet
De Wurf, vrijdag kwam de heer
meer goed in te schatten. Met twee
Poster van de Rotary het jubitot drie glazen zit men al aan een
alcoholgehalte in het bloed van O 5
leumgeschenk overhandigen.
promille. Dat in bier minder alcohol
zit, berust op een fabeltje, aldus
"De klink heeft een pracht geluid",
aldus Klaas Koper, voorzitter van
Dick Vermeulen. Bier, wijn enjeneen samenzang
ver bevatten per standaard glas
De Wurf. De Wurf is zeer verguld
Zondag 10.30 uur: E.V.
evenveel pure alcohol.
met dit nieuwe bezit, het gereedKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg schap van de dorpsomroeper uit
vroeger dagen, waarmee deze de
De lever, het enige orgaan dat het
218, Haarlem
goedje afbreekt, doet anderhall uur
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- aandacht van de bewoners trok. Als
over 10 gram pure alcohol Willen
vertegenwoordigster van Zand/Bijbelgespreksgroepen
we de lever af en toe ook nog wat
10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Bo- voorts verleden is de vereniging reanders laten doen dan alcohol afbre
gelmatig bij diverse feestelijke geledamer
ken, dan kunnen we maximaal 40
genheden met een klink te vinden,
19.00 uur: Zendingsdienst
gram per dag tot ons nemen, v.T.t
om - met een eigen toespraakje - het
neerkomt op vier glazen Wie er i u
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- geheel nog eens extra op te vrolijgelmatig boven zit, ontkomt op cicn
ken.
SCHAPSBOND
duur niet aan alcoholproblemen
ledere veertien dagen een samenTot nu toe kon men daarbij gekomst op maandag 15.00 uur, tel:
De gewoonte om te drinken A ordt
bruik maken van het echte histori14878
voor sommige mensen een 'moeten
sche bekken, dat nog gebruikt werd
en dat kan tot verslaving U-ulen
door de laatste officiële dorpsomJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
Maar hoe hopeloos de situatie ook
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- roeper, Klaas Zwemmer, ook wel
lijkt, er is hulp mogelijk Het Con'Klaas de zeebeer' genoemd. Deze
destraat 37 te Haarlem.
sultatiobureau voor Alcohol en
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- klink staat normaal gesproken tenDrugs m Haarlem biedt deze hulp
lichtingen: R. van Rongen, Van toongesteld in het Cultureel CenOp de maandagavonden 16 en 30 mei
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. trum Zandvoort en is eigendom van
hoopt het CAD antwoord te geven op
de gemeente, welke het voorwerp be023-244553.
vragen als 'Wat moet je doen ot juisi
reidwillig afstond voor genoemde
laten als je partner, moeder, vp.der
gelegenheden. Maar Zandvoorts hisbroer, zuster of kind teveel drinkt''
torie moet zoveel mogelijk gespaard
De avonden worden in Haarlem ge
worden, aldus Koper, en dus ook
geven en zijn gratis, bij te wonen
BURGERLIJKE STAND deze originele klink.
Voor meer informatie kan men het
De nieuwe is van messing en ge- • De heer Poster, die deel uitmaakte van een delegatie van vier personen, overhandigde vrijdagavond namens de Consultatiebureau bellen, telefoon
Ondertrouwd:
roio Bcrioit 023-319294
heel volgens model en maten van de Rotary Club Zandvoort een nieuwe klink aan Klaas Koper, voorzitter van De Wurf.
Bakker, Roelof en Van Toornburg,
Ingrid
Lodewick, Maximiliaan Johannes
Dommel
Hubertus en Van Luijn, Alida Antonia
Vastenhouw, Adrianus Albert Jan
en Roskam, Monica Andrea Louise
HOWPEPPEM
2O KBIVJ I

ANBO organiseert boeiende
dagtocht naar 'Neeltje Jans'

Kaarten ZO V-feest
nog te verkrijgen

Ledenvergadering Vrouwen Van Nu
Oud Zandvoort

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 7/8 mei 1988
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK
G.J.J.
Mol / P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere Inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
vla de telefoonnummers van de
huisartsen: Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355,
Flierlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE:
Mevrouw
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
BRANDWEER: Alarmnummer: tel.
12000.
MILIEUKLACHTENLIJN:
61572.

tel.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMER-

Probleemdrinker ka
altijd op hulp rekenen

JHVU schenkt meer aandacht
aan minderheidsgroeperingen

Folklorevereniging De Wurf krijgt eigen klink

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./Herv. dienst in Gereformeerde
kerk, Ds. J.A. van Leeuwen.
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./Herv. dienst in Gereformeerde
kerk, Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Zondag: ds. S. v.d. Meer, Haarlem
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
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BRIEVENBUS

Gehuwd:
Bierenbroodspot, Thomas Johan en
Kuipers, Elsebee Johanna
Versteld, Rens Paul en Kessler, Esther Anita
Overleden:
Hardijzer, Tjeerd, oud 79 jaar
Klokkers, geb. Nieuwenhuis, Aaltje
Hendrika, oud 83 jaar
Tuinder, Maria Geertruida, oud 84
jaar
Hessing, geb. Vink, Clasina Maria,
oud 85 jaar

'O God', dacht ik ontroerd, 'wat
ben ik blij een Hollandse te zijn'.
Denk hier eens aan, U jeugd van Nederland. Ook krakers, kankeraars
en vandalen. Denk aan alles wat zij
'Zag je al die mensen op de Dam? deden in 't verzet, opdat wij verder
Vrouwen, kinderen, vreemdelingen. konden leven in vrijheid en vrede.
zijn van dezelfde stam. Toon
Maar vooral: zag je mannen met hun Jullie
dat je ze waardig bent.
bloemen? Om te eren en te herdenken wie ons ontvielen. Stram en
En mogen wij allen beseffen, dat er
soms al oud, droegen zij het ereme- maar één Holland is.
taal, hen uitgereikt voor dappere daden.
LEIDA HASSELMAN-BLUIJS

Herdenken
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Belegen Goudse Mei Kaas
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Zondags geop. van 09.00 tot 17.00 uur
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GRATIS 250 GR. LEVERWORST

* De ondernemers van de Grote Krocht, alle
Zandvoortse moeders a.s. zaterdag in de
gelegenheid stellen hun bosje bloemen voor
moederdag zelf op de Krocht te vergaren
* Moeder dus bij aankoop van haar
boodschappen aldaar van iedere
ondernemer één tulp kado krijgt?
* Dat aardig op kan lopen?
*• Deze tulpen-rally wordt
mogelijk gemaakt door de
medewerking van
bloemenmagazijn Erica?
De ondernemers van
de Grote Krocht alle
moeders een héle
fijne dag toewensen?,

Nieuwe Dagtochten
programma zomer 1988 zijn uit!

ZONNEBRIL
kompleet
op uw verte11R50*

Grote Krocht 17, Zandvoort

MET GROTE BAKBOEK

leesbrilsterkte • •*»•
Sterkte tot + 4 of tot - 6
Hogere sterkte geringe bijbetaling

1490

(excl, bakideeën) van 49,50
voor
Groenten in tuin en keuken met vele geraffineerde recepten
Van 39,90

voor 14?°

Gr. Krocht 19
MKxle met 'n ha

»weat Shirts
normaaLS^
LENTE AANBIEDING

en 39,-

A

Grote Krocht 20 Tel. 12560

IOCHT

MOEDERDAG TIPS

Wij rijden voor alle verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen
(m.u.v. Spaarnelanoz.f.)

Toerkoop Reisburo
Zandvoort

Boekhandel

?;«?

- taxivervoer (tot 9 personen)
- trouwauto's
- rolstoelvervoer
- boodschappendienst/koeriersdienst
- autoverhuur
- auto-ambulance

gedipl. opticiens optometnst O.V. kontaktlensspeciahst
A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort. Tel. 14395. Leverander alle ziekenfondsen

SLINGER OPTIEK

GESNAPT OP DE
GROTE KROCHT

Beach and
Bodyshop
1000 kado's voor
moederdag
(tassen, lingerie,
badmode enz.)
HERMAN HARMS

itomeri
* «*j
tlTX

Grote Krocht 22 - Zandvoort
Uw adres voor:
Vlotte damesschoenen
Herenschoenen
Helioform
Birkenstock
Leuke kleurige gympjes
Tevens verkoop van Kunert en Lovab/e kousen en panty's

Grote Krocht 21
Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

I'POLO T SHIRTS
Mare O'Polo
Onh n.iturc's ni.ucn.ils

EN VELE
ANDERE
CREATIES

AART VEER
groente en fruit

^«?,23irs:

GROTE KROCHT 25 - TEL.02507-14404
Eerste de beste bekroond met
de ondernemersbokaal 1987

HOLLANDSE ASPERGES
gratis geschild
Proeft u ook onze Hollandse aspergesalade
Eerste de beste bekroond met de ondernemersbokaal 1987

*ïïlaclatene
Grote Krocht 27, Tel. 12895

Mini permanent f 60,DINSDAG-VRIJDAG 8.30-17.00 UUR
ZATERDAG 8.30-16.00 UUR
tój
tf*y*

foto Bram Stijnen

Deze foto en uw waardebon kunt u
afhalen bij de RABOBANK

Verwen moeder
maar met een
prachtig boeket van
ERICA Grote Krocht 24

maan

G,f-'

i

$

K r o c h t 24

VIVA Mode met

FOTO BOOMGAARD
'n hart, nu ai weer rui
3 jaar op de Grote
Krocht, heeft in deze tijd
Ontwikkelen
bewezen in een grote
afdrukken
behoefte te voorzien.
U weet het eigenlijk allemaal
wel; u vindt er een perfecte
collectie damesmode voor de
niet meer zo piepjonge vrouw.
Door rechtstreekse inkoop, zonder
Hierbij een nieuwe film
voor de halve prijs
grossier of tussenhandel is het
mogelijk een perfecte
kwaliteit/prijsverhouding te bieden.
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Uit het assortiment blouses jumpers
vesten rokken en pantalons is er altijd wel
een leuke mocfteuze combinatie te maken.
En voor de dames die niet meer maat 38
hebben, is het prettig om te weten dat heel
vee! modellen ook in de maat 48 en 50
verkrijgbaar zijn.
Nog een voordeel van een kleine modezaak is,
dat de rekken er niet vol hangen met hetzelfde
artikel» u zult dan ook niet snel een ander met
hetzelfde zien lopen. Wekelijks is er wel een leuke
aanbieding, zoals deze week een grote collectie
Sweat Shirts - ideaal voor ons klimaat - de prifs, u leest het goed ƒ29,- en ƒ39,-.

Ê-
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ZANDVOORT - De plaatselijke strijd in de zaalvoetbalcompetitie
tussen
Keur
Glas/ZVN en Trefpunt werd
een spannend gevecht dat uiteindelijk door eerstgenoemde
met 2-1 werd gewonnen. Door
dit resultaat eindigt Keur
Glas/ZVN op een tweede
plaats.

Schoolvoetbaltoernooi gezellig evenement
ZANDVOORT - Onder redelijke omstandigheden werd
ook dit jaar het schoolvoetbaltoernooi afgewerkt en dat is
opnieuw een groot succes geworden. Op de velden van
Zandvoortmeeuwen aan de
Van Lennepweg werden leuke
en spannende wedstrijden gespeeld met mooie en ook dramatische momenten maar
vooral een gezellige en sportieve sfeer. Uiteindelijk werd bij
de meisjes de Oranje Nassauschool de kampioen en bij de
jongens was de Van Heuven
Goedhartschool de sterkste.
Dit toernooi kon zonder ernstige
blessure worden afgewerkt waardoor de dames van het Rode Kruis
een rustige week hadden. Een grote
bijdrage aan de sportieve sfeer leverden ook de scheidsrechters die elk
jaar weer klaar staan. Cees Stokman
(15 jaar), Nico Luykx (10 jaar), Willem Schilpzand (ook al jaren), Willem Scheen en Peter Schrader hadden geen moeite de wedstrijden tot
een goed einde te brengen. De
schoolvoetbalcommissie was dik tevreden daar ook de kleine scholen
erin geslaagd waren een team op de
been te brengen. Die kleine, vaak
kansloze scholen, maken het organiseren van een dergelijk toernooi
meer dan waard.
Bij de meisjes was er na de eerste
dag één koploper, de Oranje Nassauschool, en die zou de koppositie niet
meer afstaan. Beide partijen wero. n
overtuigend gewonnen en de Bea.
rixschool en de Hannie Schaftschool volgden goed met drie punten. Op de tweede dag kwam de
Oranje Nassau opnieuw sterk voor
de dag en voerde het puntentotaal,
door tweemaal winst, op naar acht
punten. De Nicolaas en de Beatrix
volgden met vijf punten. Op de laatste speeldag leek de Hannie Schaft
tegen de Oranje Nassau een gelijkspel te gaan behalen. Vlak voor het
einde scoorde de Oranje Nassau echter de winnende treffer en werd
daarmee ongeslagen kampioen met
een fraai doelsaldo van 14 voor en O
tegen. De Nicolaas en de Beatrix eindigden beide met 8 punten maar
door een beter doelsaldo werd de
Nicolaas tweede en de Beatrix derde.

In de eerste helft van deze gelijkopgaande strijd viel er, behoudens
wat kleine kansjes over en weer, mei
veel te melden. De strijd brandde
pas goed los in het tweede gedeelte
en Jack Goedegebuure gaf Keur

Keur Glas/ZVN
slaat Trefpunt
Glas/ZVN al snel een 1-0 voor
sprong. Trefpunt probeerde gelijk
via deze achterstand de /aak recht
te zetten en drong sterk aan
Wim van der Kuyl stopte eerst een
striemend schot van Johan van Mar
Ie en wierp zich even later op de
voeten van Harry Baars Ook Rene
Stuggeidct vei scheen aïleen v ooi
Van der Kuyl, die echter opnieuw
redding bracht Hot offensief van
Trefpunt luwde wat en Keui Glas
kon via een snelle aanval up 2 O ko

men Marcel Schoorl rondde een
combinatie met Mare Lammers
goed af.
Trefpunt gooide nu alles op de
aanval en zelfs doelman Rob Gansner trok mee naar voren maar de
verdediging van Keur Glas onder leiding van Frans Post en Bert van
Staveren hield prima stand. Toch
kon Rene Steggerda na een scrim
mage tegenscoren en de stand op 2 l
zetten Er volgde een spannende
slotfase waarbij Johan van Marie
nog op de vuisten van Van der Kuyi
knalde en aan de andere kant schoot
Marcel Schoorl de bal tegen de paal.
Het bleef echter 2 l m het voordeel
voui Keur Glas/ZVN.

Zandvoort 75 behaalt knappe zege
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Na de onnodige nederlaag van vorige week heeft
Zandvoort '75 zich knap hersteld en gaf Bioemendaal een
voetballesje door met 0-5 te zegevieren. Vooral in de tweede
helft liep het bij/de Zandvoorters als vanouds.

Het Schoolvoetbaltoernooi was perfect georganiseerd en verliep in een gezellige, sportieve sfeer.
Polo Bram Stijnen

Bij de jongens waren er na de eerste speeldag drie leiders: de Beatrix,
de Van Heuven Goedhart en de
Oranje Nassau pakten alle drie de
volle winat. Op de tweede dag sloeg
het sterke elftal van de Van Heuven
Goedhart zijn slag en speelde beide
concurrenten naar een nederlaag.
Op de derde dag viel er toch nog een
verrassing te noteren. Eerst eindigde de strijd tussen de Oranje Nassau
en de Beatrix nog in een gelijkspel,
na een wedstrijd met weinig
krachtsverschil. Het was echter de
Hannie Schaft die voor een surprise
zorgde door in een sterke partij de
Beatrix te kloppen en daardoor de
derde plaats te bemachtigen. De Van
Heuven Goedhart zette ook de laatste wedstrijd tegen het dapper strijdende Nicolaaselftal in winst om en
werd na een sterk toernooi ongesla-

Jan Mooij vierde bij
triathlon op Curacao

gen winnaar, met 38 gescoorde doelpunten en slechts 4 tegen. De Oranje
Nassau werd tweede door de laatste
wedstrijd van de Plesman te winnen.
Eindstand meisjes:
1. Oranje Nassauschool
2. Nicolaasschool
3. Beatrixschool
4. Hannie Schaftschool
5. Plesmanschool

6-12
6-8
6-8
6-5
6-4

6. Van Heuven Goedhartschool 6-4
7. Mariaschool
6-1.
Eindstand jongens:
1. Van Heuven Goedhartschool
2 Oranje Nassauschool
3. Hannie Schaftschool
4. Beatrixschool
5. Mariaschool
6. Plesmanschool
7. Nicolaasschool

6 12
6-9
6-b
6-7
6-4
6-2
6-0.

In het doel van Zandvoort '75
stond Rob Koning'opgesteld als invaller voor Wiebe Beekelaar en hij
kon terugzien op een prima wedstrijd. De eerste helft was met geweldig alhoewel het er veelbelovend uit
zag toen Zandvoort '75 na zeven minuten de score al opende. Rene Paap
en Philip van de Heuvel zetten een
één-twee combinatie op waarna Pieter Brune gemakkelijk kon scoren,
0-1. In het verdere verloop van deze
eerste helft liet Zandvoort '75 kansen liggen waardoor Bioemendaal
bleef geloven in een goed resultaat.
Dat konden zij al snel m de tweede
helft vergeten. Reeds na twee minu
een was het jeugdspeler Ivar van der
Smaal die 0-2 liet aantekenen.
Even later was het opnieuw raak
toen Johan van Marie het gehele

Drie-daagse van Zandvoort
ZANDVOORT - De Watersport Vereniging Zandvoort
organiseert in samenwerking
met Paladijn Produkties BV
een nieuw evenement, namelijk de 3-daagse van Zandvoort.
Deze 3-daagse vindt plaats op
12-13 en 14 mei aanstaande en
het is de bedoeling dat dit een
jaarlijks gebeuren wordt rond
hemelvaartsdag.

Het bijzondere van dit evenement
is dat er naast de Catamaran zeilwedstrijden verschillende wedstrijden en attracties op het strand zijn.
Middelpunt hiervan is een grote
feesttent die op het terrein van de
Watersport Vereniging Zandvoort
geplaatst wordt. In de tent staat een
aantal kraampjes met ondere andere een cavia-race, suikerspin, ballonnen etc. en een buffet. De tent zal op
de donderdag, vrijdag en zaterdag
geopend zijn van 09.00 uur tot 18.00
uur.
Het programma ziet er alsvolgt
uit: Op het water donderdag 12 mei
twee catamaran wedstrijden (olympische banen) aanvang 12.00 uur;
vrijdag 13 mei lange afstandrace
langs de kust start 12.00 uur; zaterdag 14 mei twee wedstrijden (olympische banen) eerste start 12.00 uur.
• Het Versteege Triathlon Team baarde op Curacao opzien door de Elke dag zijn er prijzen te winnen
opvallende kleding en de in speciale kleuren gespoten Delta-fietsen, daar uitgereikt aan de beste zeilers van
vrijwel onbekend.
die dag. Uiteraard wordt er op handicap gezeild en een computer, met
ZANDVOORT - Het Verstee- den hier ook teams aan mee uit Ve- een speciaal voor de Watersport
ge Triathlon Team heeft tij- nezuela, Suriname en Colombia, en Vereniging ontwikkeld programma
voor snelle uitslagen. Aan het
dens wedstrijden op Curagao van Barbedos, Aruba, Sint Maarten zorgt
uiteraard Curagao. Mede door de einde van de drie dagen zijn er teeen redelijk resultaat behaald. en
verzorging, behaalden alle vens prijzen voor de overallwinnaar
Jan Mooij eindigde het best goede
bestaande uit een wisselbeker en
deelnemers de finish.
met een vierde plaats, Marcel
geldprijzen voor de eerste drie. Te
Antonisse werd dertiende en
weten ƒ 500,- voor de eerste prijswinDirk Kraaieveld moest genoenaar f 250,- voor de als tweede geëingen nemen met een veertigste
ZANDVOORT - Vanavond is digde en ƒ 100,- voor de derde plaats.
Het inschrijfgeld is./ 75,- voor een
plaats. De zware omstandighe- het de voorlaatste speelavond
den maakten het niet gemak- voor de leden van de Zand- tweemansboot en ƒ 40,- voor een eenmansboot. Inschrijven uiterlijk 12
kelijk.
voortse Schaak Club. Wie als mei tot 10.00 uur bij de Watersport
Het team was al twee weken tevo- eerste en tweede zal eindigen is Vereniging.
Op het strand vinden de volgende
ren aanwezig op Curagao, om hier te min of meer bekend. De strijd
acclimatiseren, als voorbereiding op gaat echter om de derde plaats.
de Sta Soft Fro-triathlon. Zij werden
perfect opgevangen door de organiVolgende week donderdag, hemelsatie. Behalve de Zandvoorters de- vaartsdag, is dan het bekende rapidtoernooi. Tot op dit moment hebben
zich al ruim 50 deelnemers gemeld
om op de 64 velden te strijden voor
ZANDVOORT - Akkoord, er
de overwinning in hun groep. ledere
deelnemer zal namelijk worden in- waren heel wat meer coureurs
gedeeld op zijn speelsterkte. Ook de die spektakel boden, maar wat
gewone huisschaker en niet te verge- Pred Krab liet zien zorgde voor
ZANDVppRT - De badmin- ten de jeugd, kan hier dus aan mee bijzonder veel enthousiasme
ton vereniging Sporting Club doen. Per groep van zes deelnemers op de tribunes. Jaren en jaren
Zandvoort besloot vorige week zijn er drie fraaie prijzen te verdie- ervaring lieten zien dat de man
donderdag haar 22e speelsei- nen.
Opgave om deel te nemen aan dit uit Heerhugowaard een onderzoen. De laatste speelavond
is mogelijk tot dinsdaga- schat talent is. Het in principe
werd zeer druk bezocht waar- toernooi
vond
10
mei
19.00 uur, op de volgen- niet zo volle en wat magere
bij de finale wedstrijden op het de telefoonnummers
15721-13546- startveld werd door de bijzonprogramma stonden. De on- 14884 en 17272.
dere vechtlust van Krab tot

Schaakwedstrijd

evenementen plaats: donderdag 12
mei strandloop vanaf Paviljoen
Freddy en Paul over 2,4 en 6 kilometer. De start is om 11.00 uur en bij
dat strandpaviljoen kan worden mgeschreven. Ook hier zijn fraaie bekers en andere prijzen te winnen.
Om 15.00 uur zijn er touwtrekwedstrijden bij de feesttent.
Vrijdag 13 mei wordt er een hindernisbaan uitgelegd met assistentie van leerlingen van het CIOS en
de eerste ronde gaat van start om
11.00 uur en de tweede ronde is om
15.00 uur. Ook bij dit onderdeel
fraaie prijzen. Op zaterdag 14 mei
treedt er in en om de feesttent een

Dames degraderen

goochelaar op en is er poppenkast
voor de kleine bezoekers. Verder
wordt er een tekenwedstrijd georganiseerd waar kinderen hun visie
kunnen geen op het watersport gebeuren.
Zonder de hulp van een aantal
sponsors zou dit evenement niet
mogelijk zijn. Als het weer meewerkt dan wordt de 3-daagse van
Zandvoort één groot feest met een
vaste plek op de evenementenhjst.
Voor informatie over dit gebeuren
kan gebeld worden met Paladijn
produkties bv. 023-289792 of de Watersport Vereniging Zandvoort
02507-15251.

!

ZHC stelt zich veilig
ZANDVOORT - De ZHChockeyers slaagden erin afgelopen zondag twee belangrijke
winstpunten te pakken. Bleiswijk werd met 2-0 teruggewezen na een goede partij hockey.
De ZHC-dames verloren met 40 van HIC en zijn door dat resultaat gedegradeerd.

zou vele strafcorners krijgen doch
daar werd niet uit gescoord.
Het begin van de tweede helft was
geheel voor ZHC. Vele goede aanvallen en ook mogelijkheden om de
score te verhogen. In de tiende minuut speelde George Polman zich
vrij en met een strak schot liet hij de
Bleiswijkdoelman kansloos, 2-0. Dat
was het sein voor Bleiswijk om fel
Een met veel inzet strijdend ZHC- ten aanval te trekken doch in de
team heeft het technisch wat betere achterhoede greep Mare Meijer beBleiswijk geen kans gegeven erg ge- kwaam in. De uitvallen van ZHC wavaarlijk te worden. Drong Bleiswijk ren erg gevaarlijk doch gescoord
eens door de defensie dan stond in werd er niet meer. Door het gelijke
het ZHC-doel een betrouwbare Flo- spel van Fletiomare heeft ZHC nu
ris Goezinne prima te keepen. De één punt voor en kan over twee weZHC-aanvallen waren gevaarlijker ken in en tegen Gouda degradatie
en tweemaal verdween een schot ra- voorkomen worden
„Winnen was vandaag alleen van
kelings langs de paal. Na een kwartier spelen kreeg ZHC een aardig belang en dat is gelukt", stelde
steuntje in de rug toen de schcids- coach Ron Roodhart. ,,We hebben
rechter een overtreding bestrafte het middenveld overgeslagen en gemet een strafbal. Mare Meijer gokt op de aanval. Dat pakte goed uit
schoot hoog en hard raak, 1-0. Bleis- en de winst is dan ook terecht. Uiterwijk drong nog voor de rust aan en aard ben ik zeer tevreden en als het
forceerde een aantal strafcorners zo uitpakt als je vooraf hoopt dan is
die niet verzilverd werden. Ook ZHC dat erg lekker."

veld overstak on nadat hij eerst tegen de doelman op schoot m de rebound met een hakbal se ooi de, 0-3
Bioemendaal was een geslagen
ploegen luiu geluk dat Zaïiu voort '75
enige riante mogelijkheden liet liggen. In de 30e minuut volgde een
gave pass van Raymond Keuning op
Pieter Brune en die maakte er 0-4
van. Vlak voor het einde bepaalde
Rene Paap de eindstand op 0-5.

„Vooral in de tweede helft hebben
we goed gespeeld" vond elftalbegeleider Guus Marcelle. „We hebben
steeds op de helft van Bioemendaal
gevoetbald en zij mogen van geluk
spreken dat het geen dubbele cijfers
zijn geworden. Toch ben ik erg tevre
den en namen we revanche op vorige
week Aanstaande zaterdag komi
koploper Altius op bezoek en die
proberen we toch te pakken "

ZVM gaat van start
ZANDVOORT - Komende
maandagavond gaat het 18e
zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaanhal van start. De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen organiseert voor de tiende
maal dit grootse evenement en
ook dit jaar wordt in de diverse
klassen volop strijd verwacht
om de kruisfinales te bereiken.

last. Bovendien organiseert Zandvoortmeeuwen tussendoor
een
jeugdzaalvoetbaltoernooi.
De organisatie, bestaande uit
Hans Jongbloed, Hans Alblas, BOD
de Vries en Adrie van Lent, hebben
het gigantische programma, met
sterke teams, weer m een fraai programmablad verwerkt.

Het programma voor maandag is:
18.45 uur Hairshop vet.-Reproproof,
De organisatie is rond en mede om 19.30 uur Zandvoort Centrum vet.de concurrentie met de Europese Rabbel Boys, 20.15 uur DVS-Tum
Voetbalkampioenschappen te ontlo- Turn, 21.00 uur Bloemen Baekel-Big
pen ib het toernooi dit jaai van 9 mei Mouse, 21.45 uur Aurora-Jaap
lot 17 juni Alle top amateurvoetbal- Bloem Sport, 22.30 uur Reprox-St.
lers uit de regio zullen weer m het Tropez Mode.
een of andere team meedoen en het
belooft zaalvoetbal te worden van
Dinsdag: 18.45 uur D'Anverre vet.hoog niveau. Op vrijwel elke avond Bluys Nederland, 19.30 uur Bakkerij
van de week wordt er gestreden te Paap-Khkspaan vet., 20.15 uur Stubeginnen om 18.45 uur en de laatste dio de Zwager-Snackbar Henry,
wedstrijd is om 22.30 uur terwijl er 21.00 uur Radio Stiphout-Trefpunt
ook een drietal zondagen zijn inge- 8, 21.45 uur Pim Janssen-Zandvoort
Centrum, 22.30 uur Textlite-Raco
Autobanden.

TC Zandvoort
op achterstand
ZANDVOORT - Afgelopen
zondag speelde Tennisclub
Zandvoort haar derde competitie wedstrijd waarmee de
helft er al weer op zit. De strijd
tegen Metselaars I,moest wegens de regen gestaakt worden
en Zandvoort stond op dat moment met 4-2 achter.

Woensdag: 18.45 uur CleopatraLuiten, 19.30 uur Nihot vet.-'t Vraagteken, 20.15 uur Imex vet.-Rinko,
21.00 uur Havex-Keur Glas, 21.45
uur Klikspaan-'t Hemeltje, 22.30 uur
Warmte Service-HB Alarm.

Sterke start van
ZHC softballers
ZANDVOORT - De ZHC

De balans opmakend kan gesteld softballers zijn de competitie
worden dat Zandvoort nog maar een met een klinkende overwinkleine mogelijkheid heeft om de eer- ning op BSM begonnen.
ste plaats te pakken in deze eerste
klasse. De enkelspelen leverden een
In deze sfeervolle en sportieve
2-2 stand op tussen Zandvoort en partij softbal zag het er in de eerste
Metselaars. Hans Schmidt en Inge inning met naar uit dat het zo goed
Dolman kwamen als winnaars uit met de ZHC zou lopen. BSM nam
hun strijd te voorschijn maar Esmir een 2-0 voorsprong en het duurde tot
Hoogendoorn en Edwin Vissers Ie- de derde inning eer de slagkracht
den een nederlaag Visser zit, in deze van ZHC op dreef klwam. Een fraaie
competitie, nog steeds op de eerste drie honkslag van Tjeersd Buis en
winst te wachten in het enkelspel. een twee honkslag van Luuk BuhOok de herendubbel en de dames hng hadden mede tot gevolg dat
dubbel gingen verloren waardoor ZHC een 6-2 voorsprong nam. Dat
Zandvoort tegen een 4-2 achterstand gaf ZHC veel vertrouwen en ook het
aan keek. Helaas moesten de beide veldwerk werd steeds beter. Derde
gemengde dubbelspelen afgebroken honkman Rob Kuipers onderworden in verband met de regen. In scheidde zich door een aantal goede
deze strijd was de stand 5-5 en 5-3 onderscheppingen gevolgd door
achter in de derde set Op de inhaal- strakke aangooien op het eerste
dag, Hemelvaartsdag worden de af- honk Daarbij viel het verre veld op
gebroken partijen uitgespeeld en bij door enige prachtige vangballen en
winst voor Zandvoort kan alsnog BSM kon maar moeizaam op de
honken komen.
een 4-4 eindstand bereikt worden.
De ZHC slagploeg bleef de punten
Aanstaande zondag moet de Zandvoortse tennisclub aantreden voor binnen slaan en tegen dat geweld
de uitwedstrijd tegen Didam I. Het bleek BSM met opgewassen, 15-7
tweede team van Zandvoort verloor eindstand Een goed begin derhalve
kansloos met 8-0 van Tion I en het voor het ZHC mannenteam dat met
derde team zorgde voor succes door veel zelfvertrouwen de rest van de
Metselaars G met 6-2 te verslaan
competitie tegemoet ziet.

Opmerkelijke rol Fred Krab tijdens NAV-clubraces

Badmintonseizoen
SCZ afgesloten

derlinge competitie was ook
dit jaar weer een succes en volgend seizoen wordt daarmee
verder gegaan. Dat seizoen begint op l september aanslaande.
Voordat voorzitter Dirk van der
Nulft met de prijsuitreiking kon beginnen stonden er nog een aantal
wedstrijden op het programma.
Door bepaalde omstandigheden kon
de damesdubbel finale geen doorgang vinden maar op grond van de
uitslagen werden de dames Wanda
van den Bos en Rini Verheugen als
eerste geklasseerd. Goede tweede
werden Caroline Koper en Yvonne
Komijn. Het herendubbel leverde
een spannend gevecht op tussen
Evert Smits/Jaap Enderman en Richard Kerkman/Adlert Stobbelaar.
In een goed gespeelde driesetter (1518,15-8 en 17-14) pakten Evert Smits
en Jaap Enderman terecht het clubkampioenschap. het gemengde dubbel bracht niet die spanning die verwacht werd. Marja Stobbelaar en
Jan van der Nulft bleken met 15-8 en
15-3 te sterk voor Wanda en Kees
van den Bos.

een spannend schouwspel gepromoveerd.

Voetbalspelletjes
ZANDVOORT - Op
woensdag 11 mei aanstaande organiseert de jeugdcommissie van Zandvoortmeeuwen een behendigheidsspelmiddag. Alle jongens en meisjes tussen 6 en
12 jaar uit Zandvoort en
omgeving kunnen zich
melden voor dit gebeuren
op de velden aan de Van
Lennepweg.
Deze behendigheidsmiddag
vangt aan om 13.30 uur en om
ongeveer 17.00 uur is de prijsuitreiking. Diverse spelletjes met
betrekking tot voetbal worden
gehouden, onder andere de bal
door gaten schieten, strafschoppen nemen, dribbeloefeningen,
dribbelen met de bal, afwerken
op het doel en nog een aantal
leuke spelletjes.

Ondanks de bij zijn iets te vroege
start opgelopen halve minuut straftijd wist hij uiteindelijk toch nog een
tweede plaats in de wacht te slepen,
nadat hij werkelijk alles van zijn wagen gevergd had. Duidelijk was te
horen dat hij heel laat remde, ja zelfs
diverse keren volledig blokkeerde
wat voor „platte kantjes" op z'n banden zorgde. Lange tijd zag het er nog
naar uit dat Fred zijn BMW M3 naar
een overwinning zou sturen, maar
de straftijd en het feit dat zijn remmen op het laatst niet meer mee
wilden werken, lieten niet meer dan
„slechts" een tweede plaats over.
Fred Krab na de race: „Ik heb getracht er iets leuks van te maken, en
dat is gelukt, maar goed ook want
eigenlijk stelt het allemaal geen KONIJNENKIP voor."
De opening van de races was voor
de Toyota-cup. Maar liefst 36 min of
meer gelijke wagens van start is altijd goed voor sensatie. Opvallend is
dat hier de dames goed van zich
doen spreken. Om in een sterk veld
de 20e trainingstijd te pakken it,

De dames doen het prima, voorop Marion Thomas. Drie Toyota's in de Tarzanbocht.
geen eenvoudige zaak en dat rrct
slechts 2 seconden verschil met de
,,pole"-rijders. Amsterdamse Marion Thomas zorgde voor zo'n „Huzarenstukje". Prima gedaan. Voor
de tweede keer dit seizoen wist Jaap
van der Ende de Toyota-race te winnen.
Goed werk ook van de FF 1600rijders. Deze klasse die dit jaar een
opleving kent, liet weer fraaie staaltjes funmilerijdeii zien Een gewel-

dige prestatie van Amsterdammer
Michael Vergers die in zijn tweede
race gedecideerd een goede 3e plek
voor zich opeiste. Deze winter nog
cursist op de Dutch Racing School
laat hij duidelijk zien niet geïmponeerd l", zijn door de gevestigde orde
in deze snelle klasse, maar rijdend
met het .koppiu"
erbij op het juiste
moment UiL^Ui» 1 "
Dezejongoh aienen we in de gaten
te houden, niet do ''i.ste '•"-^el

Foto P

komt hij er wel.

Afvlaggen
Een merkwaardig accident in de
Hugenholtz-boeht.
waarbij
de
sports van Heiiny Vollenberg over
de FF 2000 van Dick Waayenberg
reed. zorgde voor afvlaggen en een
herstart van deze race. Een en ander
werd juist en snel door wedstrijdleider Jelle Hingst onderkent, die zoals

dat bij racen hoort, in een fractie van
een seconde reageerde en beshssir.
gen nam. De laatste wedstrijd van
deze clubdag moest ook al onder
broken worden en de eindrangsrnik
kmg werd bepaald door de stand m
de 8e van de twaalf ronden Nu n.
ieder geval een volle ..bak" vooi de.;c
Alfa en Ascona-race.
Het vereist heel wat planning zo r.
clubrace. In principe m het leven
geroepen om kosten te besparen
moet alles op een dag gei eden \\oi
den. Dat wil zeggen training en w t d
strijd op één en dezelfde dag Als d.it
dan op zondag is waar niet eerder
dan 13 00 uur gestart mag worden, ier een strak tijdschema Ondanka
wat herstalts is men er in geslaagd
ales op een vlotte wijze te laten vet
lopen.
UITSLAGEVToerwagens groep
N. tot 1600 cc 1. Evert Bolderhej
Daihatsu '2 Berend Oeberius Kap
teyn-Suzuki Van 1600 tot 2000 cc l
Paul Fauchey-Renault. Boven 2000
cc 1. Klaas Visser BMW 325 i. Spoi l
klasse 1. G J v Krimpen-Ford Siei
ra RS Cosworth. 2. Fred Krab-BMW
M3 Toyota Starlet: 1. Jaap v d
Ende, 2. Theo v. d. Berg. 3. Evert
Bolderhey. FF 1600: Stephane Co
hen (B) Van Diemen. 2. Frank
Eglem-van Diemen, 3. Michael Ver
gers-Reynard. Sports 2000. 1. Ma
thew v. Diessen-Tiga. 2. Huib Ondei
stal-Tiga SC84. Toerwagens groep A
tot 1300 cc: 1. Fred de Jong-Suzuki
2. Berend Oeberius Kapteyn-Suzu
ki. Tot 1600 cc: Paul Welther-Peu
geot Tot 2500 cc: 1. Arthur van De
dem-BMW M3. boven de 2500 cc- Je
roen Hin-Ford Sierra RS 500 Cos
worth.

T
10

DONDERDAG 5 MEI 1988

WEEKMEDIA30

11 JAAR HONG KONG

GEEN IDEE!
geef 'n kadobon van

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Afhaalprijs

ƒ 31,50

Restaurantprijs

ƒ 42,50

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

Schoonheidssalon voor dames en heren

gezichtsbehandeling
iichaamsmassage
manicuren
pedicuren

SUEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

depositaire
Guerlain
Shiseido

BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken.
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHASUEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vtees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvteesballetjes
met zoetzure saus, een bekend
CANTONEES gerecht)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

Ook voor de betere kinderbril

Behandeling op afspraak
eventueel ook 's avonds

YORK-OPTIEK B.V.

Passage 18
02507-19950

Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel 020-233295
Tel. 02507-12174

X Y Z

dobber
< Seagirl Design
Appaloosa
Fiorucci
C. P. King

Kledingzaak Typical

Voor de kleintjes die moeder willen
verwennen hebben wij een speciaal
slagroomtaartje van 7,95
Voor de groten is er een taart vanaf 20, o f . . . een mooie doos bonbons
(in vele variëteiten)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)
14 YUKWOKAIT1NG
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15 SJITJAPKAI
(kipbtokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)
16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)
17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstük in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)
18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte r
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
CNrwM bami

ƒ 4 50
•xtn

's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant
Haltestraat 69/hoek Zeestraa
zandvoort Tel. 17897

Echte Bakker Balk

BIJ BESTELLING VAN 1 SAM SIN MENU KRIJGT U HET 4e
GERECHT (NAAR KEUZE) GRATIS
Geldig tot 20 mei

HALTESTRAAT 61 A,
TEL. 17681

Kwekerij P. van KLEEFF.

Werras moeder met een leuk
orchideeën stukje.

ZATERDAG 14 MEI 14.00 UUR

TANJA'S
MODESHOW

Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093 ^
VASTE PLANTEN - STRUIKEN BEMESTING Let op! Plant verantwoord

Al vanaf ƒ 7,75.

W. Bluys

dus niet voor half mei f i^ \ ;"..L
1-jarige zomerplanten na de IJsheiligen volop aanwezig, j-.i^u .

Bloemenhuis, Nieuw Noord.
Wij bezorgen altijd gratis. Tel. 15025.

! ZOMERKLEDING : Ton sur Ton, Coca Cola
BADMODE
: Beach In
LINGERIE
: Rosarito
Georganiseerd door

VOOR MOEDERDAG
BLOEIENDE
KAMERPLANTEN

8 mei

(
\*
C
^->

war de „baas" in huis een
heugelijke dag bij

LU

N F

<• "

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

Haltestraat 25 • Zandvoort • Tel. l 37 22
De specialist
m al uw
bloemwerken

Haltestraat 65, Zandvoort

Tel. 1 20 60
P.S ook voor uw tuin verschillende
zaden, bollen en knollen.

BAKKERIJ v.d. WERFF
Uw warme Bakker in Noord
Winkelcentrum - Tel. 17027

geeff u meer!
In het natuur- en recreatiegebied HET TWISKE

VOORJAARSWANDELING
donderdag 12 mei
zondag 15 mei
zondag 22 mei
Aanvang: 12.30 uur en 13.30 uur
Op bovenstaande data organiseert het Amsterdams Stadsblad i.s.m.
de ENHABO en het beheersbureau (de Boswachterij) van Het Twiske,
een voorjaarswandeling door het wonderschone natuur- en
recreatiegebied Het Twiske (bij Oostzaan).
U komt met deze wandeltocht, die ongeveer l 'A a 2 uur duurt, en
gemaakt wordt onder deskundige leiding van het Twisker
beheersbureau, op plekjes waar u als privépersoon wellicht nooit zou
komen. Tijdens de wandeltocht wordt uitleg gegeven over allerlei
bezienswaardigheden die u zoal op uw weg vindt.
Deelnamepnjs slechts ƒ 6,- per persoon

Voor Moeder

SLAGER! J ARBOUWI
X

5Ö^5$»'

een doos
Belgische Bonbons
leuk ingepakt voor 5,25

HALTESTHAAT12-20<2LMZAHDVOOHT-TEL.(02507)1 26 16

Een slagroomtaart

100 gram

PEPER STEAK

100 gram gebraden FRICANDEAU

2.9°

25

2.

100 gram CORNED BEEF

1 .85

Gegarandeerd rundvlees zonder verboden hormonen.

Deze prijs is inclusief een retour met de speciale Enhabo-Twiskebus.
Deze bus vertrekt om PRECIES 12.30 en 13.30 uur vanaf de
Enhabo-halte, Oostzijde (C.S.) in Amsterdam. De bus rijdt vanaf de
Oostzijde (C.S.) rechtstreeks tot binnen Het Twiske.

Maak nu GRATIS
kennis met onze nieuwe methode voor
(óók voor heren)

Denkt u nog wel even aan een paar goede wandelschoenen, want u
loopt niet alleen over gebaande paden.

* SPECIALE behandeling voor
na de ZWANGERSCHAP

Naam:

* PLAATSELIJK AFSLANKEN

Adres:

Maak een afspraak met onze consulente

Plaats:

Haarmode Marjo Fijma

Tegen inlevering van deze bon heb ik, zolang niet volgeboekt, recht op
maximaal 4 deelnamebewijzen voor één van de
voorjaarswandelingen die door het Amsterdams Stadsblad en de
Enhabo worden georganiseerd.

Openingstijden: 9.00-17.00 uur; vnjdags tot 21.00 uur,
zaterdags 9.00-13.30 uur, maandags gesloten
PASTEUftSTRAAT 12, Tel. 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD
©

KEURSLAGER.

WIM KONING
Schoolstraat 3, Zandvoort
telefoon 02507-12939
IEDERE MAANDAG VAN DEZE MAAND

Klein handelskantoor in
dienstverlenende sector
vraagt

PART-TIME
TELEFONISTE
Vereisten:
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief voorkomen
• Goede typevaardigheid
Soïl. te richten aan bureau van dit blad onder nr.
934943.

RUNDERLAPPEN
500 gram

8,50

IEDERE DINSDAG VAN DEZE MAAND

FILETLAPJES
5 halen - 4 betalen
IEDERE WOENSDAG VAN DEZE MAAND

WOENSDAG GEHAKTDAG
half om half 500 gr f3,95
mager rund 500 gr f 4,95
IEDERE DONDERDAG VAN DEZE MAAND

HAMBURGERS of
TARTAARTJES

veilinggebouw

* BORSTLIFT

ion voor onze lezers

SEEMEDIfl qeeff u meer!

3,75

* FIGUURCORRECTIE

Nadere informatie: ENHABO telefoon 075-353501.

Postcode:

13,00

1,95

150 gram HAM

Kaartverkoop voor deze wandelingen bij het kantoor van
Het Parool/Amsterdams Stadsblad, Rokin 110 in Amsterdam
(ma. t/m vrijd. van 10.00 tot 11.30 en van 12.00 tot 17.00 uur).
Kaartverkoop alleen tegen inlevering van onderstaande bon
(maximaal 4 personen per bon).

voor Moeder
Een ontbijt
voor Moeder

't is lente
ook bij de keurslager

5 halen - 4 betalen
IEDERE VRIJDAG VAN DEZE MAAND

de witte zwaan

INBOEDELVEILING

vastgesteld pp
woensdag 1 juni

Inl. veilinggebouw
DE WITTE ZWAAN
Gasthuisplein
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

500 gr. KIP HAWAI +
500 gr. WITTE RIJST
samen
IEDERE ZATERDAG VAN DEZE MAAND

VARKENSHAAS
250 gr

, _
f
6,25
alle aanbiedingen geldig
gedurende de maand mei '88

De Keurslager
tVerstandvan
lekker vlees
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Koninginnedag 1988 trok veel Zandvoorters naar het centrum

Een bril 'om scheel door te kijken'

VERVOLG VAN VOOKI'AGIN '.

Sancties lijken dan ook de HUM si •_
bchikte oplossing, wat iiihoudi c,.i
het bewuste bednjf de voh't: . <
keer, eventueel /.olfs de vn'i'f i <
(\i\H, uitgesloten v.c.idt

ZAND VOORT - Zandvoort kan terugzien op een zeer geslaagde Koninginnedag, want de bijna een jaar durende voorbereidingen van het Oranje Comité hebben zeker hun vruchten afgeworpen. Voor jong en oud was er volop 'vermaak en vertier' en
dankzij de goede organisatie, verliep vrijwel alles perfect.

• 'Allerlei troepjes voor 5 cent', was één van de aanbiedingen op de vrijmarkt.

"Een bril om scheel door te kijken", zo trachtte een zeer jonge
Zandvoorter van ongeveer tien jaar,
de aandacht te trekken van het publiek. Elders kon men 'alle troepjes'
voor 5 cent kopen, of een puzzle,
'geheel compleet behalve één stukje'. Talloze kinderen stonden zaterdag op de rommelmarkt op de Prinsesseweg, en - zoals al duidelijk - met
alles wat je maar kunt bedenken.
Sommigen getuigden dus van een
duidelijk aanwezige handelsgeest.
Zo ook door een poster van Madonna te copiëren en de nieuwe exemplaren te verkopen. Bij Simon Willis
en Christiaan Pennekamp mocht
men voor een gulden, kinderen halve
prijs, proberen een door een buis
naar beneden rollend pingpongballetje kapot te slaan. Beloning: een fles
Bordeaux of twee snikkers.
Maar ook de ouderen hadden de

smaak te pakken met de verkoop
van oude bezittingen, getuige de vele
verhuurde kramen. En voor een
hamburger of een drankje tussendoor kon men terecht bij de Harley
Davidson Club Zandvoort. Daarnaast vond men stands van diverse
verenigingen.
De koninginnedag was voor vele
kleuters al feestelijk begonnen met
een optreden van Thoraldo in het
Gemeenschapshuis. Vervolgens, om
half elf, opende burgemeester Van
der Heijden, vergezeld van zijn
vrouw, vanaf het bordes van het
Raadhuis deze Koninginnedag.

Oranjeboom
Nadat het oudste lid van het Oranje Comité, mevrouw Harms bloemen
had overhandigd aan de burgemeestersvrouw, begaf het gezelschap zich

ADVERTENTIE

Bridge-drive ten bate van WNF
ZANDVOORT - Ten behoeve
van het Wereld Natuur Fonds
werd op zaterdag 16 april in het
Gemeenschapshuis een klaverjastoernooi gehouden. Door
het grote succes van deze
avond besloot de organisatie
zaterdag 14 mei voor ditzelfde
doel een grote bridge-drive te
organiseren.

Wereld Natuur Fonds afdeling Zandvoort. Het werd een zeer druk bezochte avond.
Daardoor kwam men op het iedee,
ook een grote bridge-drive te organiseren. Om een dergelijke avond was
bovendien eerder al gevraagd door
diverse bridgers. Het enthousiaste
drietal is er dan ook van overtuigd
dat ook diteen groot succes wordt.
De bridge-drive begint om 20.00
uur en de kosten, die uiteraard geHet klaverjastoernooi was het re- heel ten goede komen aan het WNF,
sultaat van een spontane hulpactie bedragen ƒ 10,- per paar. Er zijn weer
van het beheerdersechtpaar Ap en leuke prijzen te winnen. Voor inlichClaudia van der Moolen aan Hanne- tingen kan men bellen: 14085 of
ke Jongsma, ambassadrice van het 17070.

Koninklijke onderscheiding

SIGAAR VAN DE MAAND
GULDEN ZES JUBILEUMSERIE
50 SENORITAS puur tabak
50 HAVANA'S puur tabak

ƒ 20,ƒ 20,-

SIG.MAG. LISSENBERG, Haltestraat 9 - 12151

Zandvoortmeeuwen blijft niet
gelijkspel in de verdrukking
ZANDVOORT - Het nog volop voor lijfsbehoud strijdende
Zandvoortmeeuwen heeft door
een 1-1-gelijkspel tegen kampioenskandidaat Ripperda het
lot in eigen hand. Gezien het
overwicht en de kansen in de
tweede helft hadden de Meeuwen meer verdiend dan het ene
punt. Daar concurrent DSS
eveneens de punten deelde blijven dit team en Zandvoortmeeuwen op een gedeelde laatste plaats.
Zandvoortmeeuwen moest in het
duel tegen Ripperda met vier invallers aantreden. Jos van der Meij, Mario van Meelen en Simon Molenaar
waren geschorst en Ivar Steen meidde zich ziek. Met Chris Jongbloed en
de als rechtsback goed functionerende Bert van Meelen in het team was
Zandvoortmeeuwen geenszins de
mindere van Ripperda. Ripperda
kwam niet tot hoogstaand voetbal en
maakte geen indruk een kampioensteam te zijn. De Zandvoorters hadden het beste van het spel maar kamen in de 40e minuut door een frommeldoelpunt met 0-1 achter.
In de tweede helft een overheersend Zandvoortmeeuwen dat na ze-

Surfen

o Voor de kinderspelen op het Gasthuisplein was veel animo.

foto Bram cjh|ivn

in een open koets, vergezeld door de
heer Van Eist, voorzitter van het
Oranje Comité, en zijn echtgenote,
naar de Oranjeboom, tegenover de
Qu. van Uffordlaan, waar de burgemeester een plaquette onthulde. De
koets werd begeleid door vier agenten van de bereden politie, hoornblazers, de carrouselgroep onder leiding van Filip Dros, en de showband
Damiate uit Haarlem. Omdat de
stoet vroeger vertrok dan gepland,
moesten enkele motoragenten het
gezelschap snel achterna, om nog
even voorop te kunnen rijden, zoals
in het draaiboek stond.

Koster, 3. Damelle Kieling Leeftijd
11-12 jaar. 1. Daphne Paap, '2 Amber
Doorgeest. 3. Annemanjri Laan Enkele prijzen moeten nog opgehaald
worden
Het Concours d'Elogance en carrouselnjden werd een gave show onder leiding van Philip Dros, zelf gezeten op de dertien-jange Lippizaner.
Tussen half vijf en half zeven kon
men ringsteken vanaf een vierwie
lerfiets, beschikbaar gesteld door
het taxi-bedrijf op de Grote Krocht
De deelnamelijst telde ruim zestig
namen. Ook dit evenement werd
door Theo Hilbers van commentaar
voorzien. De winnende koppels waren: 1. Dennis en Andy Beek, 2. Casper Nijman en Frank Geerlings, 3.
Robm Keiler en Menno Vriezeman.

Talloze deelnemertjes en publiek
trokken de kinderspelen, die tussen
ven minuten de gelijkmaker scoor- 13.00 en 15.00 uur op het Gasthuisde. Fred Ipenburg reageerde attent plein werden gehouden, onder leitoen de Ripperdadefensie onvol- ding van Klaas Koper en speaker
doende ingreep, en knalde de bal bin- Theo Hilbers. De spelen brachten Show
nen, 1-1. Een met veel inzet voetbal- behalve bij sommigen natte kleren,
Een van de hoogtepunten was de
lend Zandvoortmeeuwen kreeg na- ook enkele prijswinnaars voort: 1. grote
muzikale show, 's avonds op de
Ester
Hollander;
2.
Johan
Duivenbodien de beste kansen. Het zat echter
Pnnsesseweg,
verzorgd door de
niet mee en zo knalde Jan Hein Car- de; 3. Gregone Kuipers.
Showband Damiate uit Haarlem,
rée de bal tegen de lat. Het offensief
Drumband Vios uit Mijdrecht en
werd groter en groter en Ripperda
Wik uit het Belgische Oostende.
mocht de handen dichtknijpen dat Straattekenen
het niet op een nederlaag getrakBij het Straattekenen bij de Han- Vooral de Belgen wisten de omstanteerd werd.
nie Schaftschool waren alle beschik- ders nauw bij hun show te betrekJammer was het dat de badgasten bare vakken bezet. Een klem buitje ken. De band had enkele verrassenhet karwei niet konden afmaken, tussendoor mocht de pret niet druk- de elementen in haar programma
aangezien een overwinning zeker ken. De prijswinnaars waren: Groep opgenomen, zoals een Rock en Roll
verdiend was geweest. Komende 5 tot 6-jarigen, 1. Lissele Molenaar, 2. nummer, waarop de leden zelf flink
zondag gaat Zandvoortmeeuwen Margo Coster, 3. John Laan. Leeftijd aan het swingen waren. Het leek een
voor de laatste wedstrijd van dit sei- 7-8 jaar: 1. Kerlin Dalman, 2. Torn gezellige, 'ongeorganiseerde bende',
zoen op bezoek bij Hillegom en Wildenburg, 3. Marloes Koster. Leef- maar achteraf taleek alles tot in de
winst is noodzakelijk.
tijd 9-10 jaar: 1. Silva Laan, 2. Jeroen puntjes ingestudeerd

Het aantal dagun niet bebpcvlfl
podia bh]ft bep.mld op vij! lu
name in de maanden juni, j u h > i
augustus, hoewel Fied Paap te kt
nen gaf dat men ei graag een /CM
dag bij heeft Het i oliede zal bei:
ken of er een /osr'f reseiveaa'4 t-,
toegevoegd kan vonVn Het \•</'•
stel om het doip door mi'idel \ •
optredens rneei bn het suni,vi:i
ment dat in oktobei pLiutsviiicl'.
betrekken, viel bi) Leefhuai Z,'»
voort m slechte aarde, 'M>IKI n
dorp met meer belast ÜM : V.TG i.
Van der Heijden stelue e< ' c i »
dit onderwerp een anr'u K k' t • .n
te behandelen Hi) was lic' • u s i.
Arnoldi, die stelde aal r a t < ml
hieiover eigenlijk eerst eer. ->v .
punt moet innemen
Ook op het 'gevoelige' JH.IU .
luidsniveau, is geen veiancienim r,
komen Het toegestane ni\ eau bi i
gehandhaafd op 85 deeibel. \ i i i t , f
sommigen te hoog, volgens < i i > d i _ - >
te laag, met name op het Gaslht
plein Volüens de vertegenwoo-diu
van de politie. Arnoldi, 'volcio '
en redelijk' Zun voorstel om uil
vcau te handhaven, lijkt de mee kans te maken binnen het col!ca.'
Toiletwagens wolden dit jaar w ^\
geplaatst tijdens de evenementt.i
hoewel men het met eens was o' e
de mate waarin deze afgelopen z
mer gebruikt werden en in hoevei,
plaatsing dus ook zin heeft Als ':
volg van de discussie zal het aan,
dit jaar waarschijnlijk minder z
dan vorig jaar Dat nachtelijke •
zoekers van het dorp hun 'behueiiv
op straat doen, m tuinen, tegen mi
ren en zelfs door brievenbuss.fr
komt ook buiten de evencmentono i
gen voor en maakt dan ook deel a.
van de 'structurele overlast' De ve*
schillende partijen waren het er ovci
eens, dat deze problematischer :s
dan incidentele overlast Van deHeijden zegde toe, samen met de po
litie te bezien op welke wijze dez<overlast tegengegaan kan worden,
maar ook de diverse betrokken pai
tijen voor overleg uit te nodigen D
daad bij het woord voegend kwair
hij met Fred Paap, voorzitter Horec;
Nederland afdeling Zandvoort, t r:
Paola Koper, Leefbaar Zandvoort, l
mei als datum overeen om verder t"
praten.
Daarnaast zal hij er op toezien, d;.'
vergunningen tijdig worden afgcge
ven. In het verleden werd af en toe
één of twee dagen van tevoren be
kend gemaakt of men al dan niet een
vergunning kreeg

Gulle gaven voor
Hartstichting
ZANDVOORT - De collecte
van de Nederlandse Hartstichting, afdeling Zandvoort en
Bentveld, gehouden in april,
heeft een bedrag opgeleverd
van ƒ14.970,60.
ZANDVOORT - Eén van de twee Zandvoorters die vrijdag- een koninklijke
onderscheiding kregen opgespeld, is de heer J. v.d. Ploeg. Hij kreeg de
zilveren medaille vooral vanwege zijn veertig-jarig dienstverband bij de
gemeentelijke dienst Publieke Werken. Maar ook vanwege zijn inzet als
schipper van de reddingsmaaischappij KNZHRM.
Foto Berioit

TE KOOP IN ZANDVOORT

RReus
„Uis en Specialiteiten"

BEDRIJFS- en
OPSLAGRUIMTE
Eventueel ook gedeeltelijk te koop.

Kabeljauwwangetjes
in Oriëntaalsaus
250 gram

MOEDERDAGTAART

Bij uw warme bakker

Bakkerij E. Paap .,
Potgieterstraat 24-Tel. 12865

„ 't Pannekoekenhuisje"

50 soorten
It'isf 7< dat wij ook heerlijke umk're i/circliteii hebben!

o.a.: Franse uiensoep, Kalfsragout pasteitje,
Gemengde salade, Wiener Schnilzel, Uitsmijter,
Zalmmayonaise enz. enz.
Zeestraat 38 tel. 17616 - Geopend vanaf 12 uur.
Maandag en dinsdag gesloten!

Philips Lady
S have
type HP 2611
Luxe, handzame lady
shave, afneembare
SFR scheerkop, voor
gemakkelyk reinigen
Moederdagprns

Week specialiteit
uit onze keuken

Vraagprijs ƒ 90.000,-.

voor iedere smaak
zoals mocca, slagroom,
vruchten, crème, bavaroise,
kwark, chipolata enz. enz.
Natuurlijk

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

gelegen achter het pand DIACONIEHUISSTRAAT 36 centrum dorp, totaal ca. 130 m?.

Inlichtingen: CENSE MAKELAARS O.G., tel.
02507- 12614.

De stichting en de Vereniging van
Vrienden van de Hartstichting zijn
hier uiteraard zeer blij mee en bedanken alle gulle gevers dan ook
hartelijk voor hun bijdrage. En niet
te vergeten de collectanten.

Carmenföhn
Kompakt model 1000
of 500 Watt, met twee
blaassnelheden.
Moederdagprys

DE GAPER
DRUGSTORE
BAKELS B.V.

Carmen softsetter
typeC19
Krulset voor kort- en
halflanghaar
Fluweeteachte rollers
voor een kapsel met
volume
Moederdagpms

VRAAGT

VAKANTIE
MEDEWERKSTERS

Tefal gourme
type Party de
•i G i 'il ' •\

yj&üjmli K5K253

E&3Ë&1 >*^-*-pi y^fc?^ ESCÜU

ü Digitale thermometer
NORMAAL 12.9S
'Mocderda£pr;i?

Knip dsze bon ui?
en neem 'm mee aaer \a.v
Plus dealer!

v.a. eind mei tot
eind augustus

Leeftijd tussen 15 en 18 jaar.
Meisjes met winkelervaring genieten de voorkeur.
P. C. Olieslagers Tel. 02507-12513
(dagelijks behalve 's maandags)

Braun Tmiverselle'
krultang/borstel
type GCC 50 1
Braun geeft gas Krul tang
en borstel meen Werkt op een
gaspatroon, eenvoudig
te wisselen en goed voor
3 maanden gebruik
Moede rdagprys

Philips
gezichtsolarium
type MP 3147
Het gehelejaar
stralend bruin1
Moederdagprys

ƒ5,-

Aanmelden:

Philips Space Cube
type AVM 730 WH
De nieuwe Space Cubes magnetron s
van Philips met
een ruime, nuttige
inhoudsmaat1 Oftewel u kunt ma/ir
liefst 2borden naast
elkaar m de Space
Cube plaatsen

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
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"FOTOMAKERS VAN NEDERLAND

..MOETJE EENS
KIJKEN WAT EEN HANDIG
MINI-ALBUM:'
KRIJG JE KADO BIJ KODAK
SELECT FOTO'S."

Uw laatste
kans om de belast
te slim af te zijn.

en gratis mini-album van Mickey en Goofy Om uw mooiste foto's mooi
te houden. U krijgt 'm alléén bij Kodak Select foto's, bij het ontwikkelen
en afdrukken van uw fotorolletje. Dus op naar de
Kodak Select fotohandelaar. Voor kwaliteitsfoto's en
zo'n handig mini-album.
fmSlB^-^t^^f^s^SfVff^::^:1.^;.-^'^:

'

VANDAAG VOOR 18.00 UUR GEBRACHT,
MORGEN NA 10.00 UUR KLAAR.

Weet u nog? Als u bi] ons uw fotorolletje laat ontwikkelen en afdrukken op
KODAK SELECT papier,

betaalt u voor uw volgende kleurenfilm slechts 2,50
Foto afdrukken op Kodak budget papier 10 x 15 0,69

De Gaper Drugstore
Bakels B.V.
Kerkstraat 31, Zandvoort
BIJ ƒ 100,- AAN KASSABONNEN ƒ 3,- TERUG.
(geldt niet voor geneesmiddelen en tabaksartikelen)

t

AUTO HUREN?
Bij GERARD VAN ENGELEN STUREN

Bij ons kunt U al terecht v.a. 25,- per dag excl. brandstof en BTW.
100 km vrij per dag.
DIESELEN m een FORD ESCORT
35,- per dag excl. brandstof en BTW,
100 km vrij en daarboven 0,15 per km.

GERARD VAN ENGELEN

ZAV

Piet Lef f ertsstraat 13
Tel. 02507-19453

Bespaar duizenden guldens op een van de
laatste Golfs met achterzijruiten en grijs kentekei
We hebben nog een beperkte voorraad Golfs

ook nog voordeliger zijn in verzekering. Wilt u op den

met achterzijruiten en grijs kenteken. Het zijn dus Van's

duur uw Van met grijs kenteken inruilen voor een auto

die eruit zien als personenwagens. Ze hebben achter

met geel kenteken, dan is dat geen probleem.

een vlakke vloer, de achterbank ontbreekt.

MlïEPÜi geeff u meer!
In het natuur- en recreatiegebied HET TWISKE

VOORJAARSWANDELING
donderdag 12 mei
zondag 15 mei
zondag 22 mei
Aanvang. 12.30 uur en 13.30 uur
Op bovenstaande data organiseert het Amsterdams Stadsblad i.s.m.
de ENHABO en het beheersbureau (de Boswachtenj) van Het Twiske,
een voorjaarswandeling door het wonderschone natuur- en
recreatiegebied Het Twiske (bi) Oostzaan).
U komt met deze wandeltocht, di>s ongeveer V/i a 2 uur duurt, en
gemaakt wordt onder deskundige leiding van het Twisker
beheeisbureau, op plekjes waar u als privépersoon wellicht nooit zou
komen Tijdens de wandeltocht wordt uitleg gegeven over allerlei
bezienswaardigheden die u zoal op uw weg vindt.
Deelnamepnjs slechts / 6,- per persoon

Uiteraard is dit een heel speciale - en tijdelijke - Golf Van te kopen met achterzijruiten.
aanbieding, omdat sinds januari de achterzïjruiten van

We hebben er nog een paar staan. Ga snel kijken,

Van's geblindeerd moeten zijn.

want als deze op zijn, is 't uit met het uitzicht achterin.

Als u geen achterbank nodig hebt, scheelt dit u

Volkswagen. Wie anders?

zo'n 20% belasting (BVB), terwijl deze Golfs meestal

Golf met grqs kenteken, v.a. f 16.430,- exclusief BTW (f 19.716,- inclusief BTW) en afleveringskosten.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

Deze prijs is inclusief een retour met de speciale Enhabo-Twiskebus.
Deze bus verdekt om PRECIES 12.30 en 13.30 uur vanaf de
Enhabo-halte, Oostzijde (C.S.) m Amsteidam. De bus rijdt vanaf de
Oostzijde (C S ) rechtstreeks tot binnen Het Twiske.

l

Kaartverkoop
voor deze wandelingen bij het kantoor van
Het Parool/Amsterdams S'adsblad, Rokm 110 in Amsterdam
(ma t/m vrijd. van 10.00 tot 11.30 en van 12.00 tot 17.00 uur).
Kaartverkoop alleen tegen inlevering van onderstaande bon
(maximaal 4 personen per bon).
Nadere informatie: ENHABO telefoon 075-353501.
Denkt u nog wel even aan een paar goede wandelschoenen, want u
loopt niet alleen over gebaande paden.

on voor onze lezers

Het is een kans - uw laatste! - om nu nog een

Gratis soepkopbonnen bij besteding
van ƒ 10,- aan vlees en vleeswaren

Moeders hebben 'n lekker

Gratis bonb
van Mobil
Mobil maakt van Moederdag, 8 mei, graag een lekker dagje.
Daarom delen wij op vrijdag 6 t/m zondag 8 mei
gratis bonbons uit aan iedereen die bij ons komt tanken.
Heerlijke Belgische bonbons, in lieve roze doosjes.
Gratis bonbons van 6 t/m 8 mei, alléén bij uw Mobil Station.

Naam . . ,

Onze wprstsoorten en vleeswaren zijn
diverse malen bekroond!!

Adres:
l

Postcode.

Plaats:

Tegen inlevering van deze bon heb ik, zolang niet volgeboekt, recht op
maximaal 4 deelnamebewijzen voor één van de
voorjaarswandehngen die door het Amsterdams Stadsblad en de
Enhabo worden georganiseerd.

ÏEKMEDIÜ geeff u meer.'

JOH. LEHMAN,

VREEBURG
Haltestraat 54, Zandvoort

VAGlAuôi

L

v. Lennepweg 4, Zandvoort.

Mobil is meer dan u tankt

13
sim
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Nieuwe Mitsubishi Galant 1800 GLS
Een waardige opvolger
Tijdens de introductie vond ik de goedkoopste versie al ruim compleet uitgevoerd maar bij deze GLS zit alles wat je zo ongeveer
wensen kunt er op en aan. Getint glas rondom bij alle uitvoeringen.
Deze broeder had zelfs elektrische raambediening, die overigens
uitstekend te bedienen valt via de knoppen in de linker armsteun.
Ook goed geplaatst zijn de elektrisch bedienbare buitenspiegels. De
bediening hiervan is tussen de voorstoelen geplaatst en zodoende
zijn de buitenspiegels gemakkelijk in te stellen, zonder gymnastische oefeningen. De beide buitenspiegels zijn verwarmd, waardoor
het zicht bijna altijd goed moet zijn. De stoelen zijn bekleed met een
prettig en stevig aandoend velours. De bestuurdersstoel is in alle
standen te verstellen, ook in de hoogte, zodat een goede zit is te
regelen voor iedereen.
Redelijk bedeeld
De prijzen van de Galants beginnen bij
f 28.795,- voor de 1.8 EL maar voor
ons testexemplaar moet 9 mille meer uitgetrokken worden.
Deze 1.8 liter levert max. 86 pk en is
daarmee zeer redelijk bedeeld. Natuurlijk zijn er geen absolute topprestaties te
verwachten van deze 1124 kg wegende
auto maar er is prettig en gedoseerd mee
te rijden. Standaard zijn alle Galants uitgerust met een vijfVersnellingsbak, die
zich erg licht laat bedienen. Alleen kwam
het bij het testexemplaar regelmatig voor
dat achteruit schakelen gepaard ging met
enig gekraak. De vijfde versnelling is een
duidelijke overdrive, daarmee wordt het
toerental van de motorgedrukt ten einde
het brandstofverbruik gunstig te beïnvloedea Het rijden in de vijfde versnelling wordt er daardoor wel slomer op,
oftewel er zit dan weinig fut in. Tijdens
het inhalen zal naar de vierde versnelling
teruggeschakeld moeten worden, wil
men dit vlug laten verlopen.
Opvallend is de rust in het interieur. Rijwind en motorgeluiden zijn weinig
waarneembaar, zelfs als je wilt opschielen en ver in de toeren doortrekt, blijft
het geluid keurig buiten de auto. Prima
geïsoleerd dus.

Twee dagtellers
Het dashboard is overzichtelijk met de
noodzakelijke attributen op duidelijke
jlaatsen. De achterruit-verwarming
schakelt zichzelf na enige tijd uit, handig
voor vergeetachtige personen. Op de
inelheidsmeter zijn twee dagtellers gemonteerd, hetgeen makkelijk is om verschillende afstanden te weten te komen
maar verder eigenlijk een iets overbodige accessoire. De auto is rondom zeer
>oed te overzien doordat de voor- en
achterkant vrij hoog zijn, hetgeen par<eren vereenvoudigd. Achterin is voldoende ruimte aanwezig voor drie personen, met standaard gemonteerd twee
rolgordels en een heupgordel. Op alle
lemakkelijke plaatsen zijn vakjes en
takjes aangebracht, waardoor er een
overvloed aan bergruimte voor kleine
spullen aanwezig k Voor de grotere ba;age is een zeer ruime kofferruimte aan-

blijken uit de nieuwe unieke multigarantie, die een aantal duidelijke zekerheden
geeft voorde bezitter. Bijvoorbeeld drie
jaar totaalgarantie of max. 100.000 km
op motor, elektronica en mechaniek
naast een 6-jarige garantie op roest van
binnenuit. Daarnaast is er een gcgarandecrde inruilprijs, verbruiksgarantie,
recht op een vervangende auto en gratis
repatriëring, ook uit het buitenland en
een omruilgarantie gedurende drie jaar.
Meer zekerheden kan een mens bij de
aanschafprijs van een nieuwe automobiel nergens krijgen.

De nieuwe Mitsubishi Galant is een bijzonder compleet uitgevoerde wagen die heel
veer waar voor zijn geld biedt.
wezig, die door het ontbreken van een
drempel makkelijk te bereiken is. Voor
extra lange bezittingen, bijvoorbeeld
ski's, is een luikje aangebracht achter de
midden armsteun van de achterbank.
Het sturen met deze Galant gaat prettig,
mede door de goede stuurbekrachtiging,
die snelheidsafhankelijk werkt, dat wil
zeggen veel assistentie bij lage snelheden
zoals bij parkeren, die steeds minder
wordt naarmate de snelheid toeneemt.
Het weggedrag is redelijk neutraal, alleen in zeersnel genomen bochten wil hij
een beetje gaan ondersturen maar na gas
loslaten duikt de neus weer de bocht in.

De brede banden in de maat 185/70 HR
14, die trouwens standaard om lichtmetalen velgen zitten, dragen hun steentje
bij tot het prettige rijgedrag. Over de
remmen valt niets op of aan te merken,
deze doen hun werk zonder rare kuren te
vertonen.

Topsnelheid 168 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 11,6 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test l op
10.3 loodvrij normaal.

Mitsubishi
Galant
1800
GLS
ƒ 37.595,-. Motorrijtuigenbelasting van
ƒ 630,-tot ƒ 652,-per jaar.

Zoals je mag verwachten is deze nieuwe
Galant een verbetering ten opzichte van
zijn voorganger. Persoonlijk apprecieer
ik dit model veel meer dan zijn wat typisch gevormde voorganger. Bijna overcompleet is deze uitvoering. De motor
had wat feller mogen zijn: voor dagelijks
gebruik is het voldoende maar meer ook
niet Voor meer prestaties moet de keuze
vallen op een sterkere uitvoering, bijvoorbeeld de 2.0 liter. Het brandstofverbruik is redelijk te noemen. Tijdens de
test had deze met katalysator uitgeruste
Galant genoeg aan l liter loodvrije normale benzine op 10,3 kilometer. Het lijkt
mij dan ook logisch dat dit model weer
een veel geziene gast gaat worden op
onze wegen. Hij heeft in ieder geval alles
in zich om dat te bereiken.

Techniek
Motor type: 4cilinder in lijn met bovenliggende nokkenas en balansassen; Cilinderinhoud: 1755cc; boring
en slag: 80,6 x 86 mm: compressieverhouding: 9,0:1; max. vermogen:
63 kW bij 5500 tpm: max. koppel:
133 N m bij 5500 tpm; aandrijving:
voorwielen: wielophanging, voor:
onafhankelijk McPherson systeem,
stabilisator en schroefveren. achter:Torsie-lichaam met stabilisatorstang en schroefveren: velgmaat:
185/70 HR 14; lengte: 454 cm;
breedte: 169,5 cm; hoogte: 142 cm;
wielbasis: 260 cm; spoorbreedte
voor: 146 cm. achter 145 cm: draaicirkel: 10,6 meter; tankinhoud: 60
liter loodvrij; massa: 1124 kilo.

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor word
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonsch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Jezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

MEDEDELING
In verband met Hemelvaartsdag zal in
de week van 09-14 mei de krant een
dag eerder verschijnen en wel op
woensdag 11 mei.
De opgaven voor micro-advertenties
dienen daarom uiterlijk maandag 9 mei/
voor 15.00 uur in ons bezit te zijn.
Uitgever Weekmedia

Dat Mitsubishi zelf overtuigd is van de
kwaliteiten van hun nieuwe Galant mag

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020657658 Inruil en fin mog
ENGLISH LESSONS
Er is nog tijd voor de vakantie,
privélessen, conversatie en
grammatica Alle niveaus
Tel 02507-18308

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
* Gevr hulp m de huishouding, liefst op vrijdag, + 40
jaar Tel 19307
* Gevr voor ons seniorenkoor mannen Wij zingen
woensdagsmidd v 2 15-4 15
u i h gemeenschapshuis
U
komt toch7 Gratis thee G Z
•*• Gevraagd losse zandbak
met deksel Tel 02507-16720
* Gevraagd voor softbal linker veldhandschoen, maat
100 Tel 02507-19833
* Help de Polen Stuur
eens
een voedselpakket1 Geen
7
adres Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B.V , Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
* Hulp m de huishouding
gevr, 1 ocht p w Tel. na 18
uur 19612
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 02507-12164
* Koninginnedag niet np de
rommelmarkt geweest7 Vanavond kunt u zich nog opgeven voor het 8 Rapid schaak1
toernooi Tel 15721/13546

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Produkticauto's:
1984. Honda Civic: 1985: Perron Testarossa: 1986: Lancia Y10: 1987: BMW
7-sene: 1988: Alfa 164.
Prototypes:
1984. Opel Junior: 1985: Bertone Ramarro: 1986: Buick Wildcat: 1987: l tal
Design Incas: 1988: Nissan ARC-X.

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Woninggids van Zandvoori
Ctfl/C makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Qj]
ï£(M

Doorlopende
kredieten

Persoonlijke leningen
netto
looptijd * looptijd* erf.
in handen 48 mnd 60 mnd. rente

Theoretische looptijd 65 mnd
ett rente bi| 1 0 000 - 0 91 °0 p mnd
15000 0 8 1 " 0 p m n d 20000077% p mnd 25000 0 77"„ p mnd

5
7
10
15
20
35

Bedrag

500
500
500
000
000
000

-

141
193
265
379

74
29
56
37

11
11
10
10
10
10

11917

16250
22233
317 61

50583

42349
73637

880 58

4
4
3
3
3
0

10000-

rente en
afl. p.mnd.
200 - p mnd

1 5 000 20 000 25 000 -

300 - p mnd
400 - p mnd
500 - p mnd

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000.- en
verschillende looptijden mogelijk.

-vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel BECAM:
«5210-16991*
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vina-yrij-vai?d9i00^20.00^uürrziajvan11.0044.00 uur
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GRATIS

Woningruil In Almere-Haven
wit bakst eeng won , 5 min
v Gooimeer
en bos, kam
ben 43 m2, keuk , bijkeuk ,
schuur, toilet, tuin op zd, bov
3 si k , badk , 2e toilet, c v ,
huurpr ƒ 530 p m Gevr m
Z voort grote eeng won m
tuin op zd Tel 03240-19920

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
Voor trouwfoto's
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr.
Foto Boomgaard
2b, tel 02507-12070
Grote Krocht 26
•*• Mijn dochtertjes VolenVideotheek 'Dombo'
dammerkostuum is zaterdag
Corn Slegersstraat 2B
Tel.
13529
op de rommelmarkt in een
Tel 02507-12070
blauwe tas verdwenen S v p WELKE FLINKE DAME wil ge
1 film ƒ 5// 7,50 p d
bellen 02507-16828
zonde bejaarde dame enkele
5 films ƒ 25 p week
* My Fair Lady openlucht- uren in de middag, 3x per
Verhuur movie-boxen
week,
gezelschap
houden'
voorstellmg door toneelver
Wim Hildenng, 9 juli op het Br met verm v verg o nr
798-75901 bur v d blad
Gasthuisplein
*
T k gevraagd plaatjes-al* Ook in mei een fijn vol programma bij de verg Vrouwen bums van Verkade, Tiktak,
van Nu Word ook lid of bel Hille, Honing, molens, sport,
om informatie met tel nr sprookjes enz Tel 0250314727
14462
* T k neten poppenw , deg
*
* Op Hemelvaartsdag scha- T k grootbeeld kl -t v , bekl, ƒ 20, p bed, 75x35 cm,
spelend
te
zien,
ƒ
245
Tel
ƒ 20, aquar b , 70x30x30, ƒ 20,
ken m het Gemeenschapsglasb , 30x20x20 cm, ƒ 10 en
huis Voor info tel 15721, 19895
13546, 14884, 17272
* T k leren salontafel met 36x25x25, ƒ 15 Tel 12698
Representatieve man, mid- ronde koperen bak ƒ 75 Tel
den 40, spreekt Duits en En- na 17 uur 16558
* T k stapelbed ƒ50, kmdergels, van 0900-1300 uur, a * T k Panasonic walkman, wandelwagen ƒ 75, houten
ƒ12,50 p u Tel 020-380688 vr pr ƒ 250, Philips video bed ƒ25, box ƒ25, kmder
* Rode Kruis fancy fair op 14 VCC, defect, vaste prijs fiets, 4 j ƒ 35, babystoel ƒ 25
Tel 13153
mei a s . 10-16 uur. veel soel- ƒ125 Tel 02507-16848
letjes, rad v avontuur, verlotmg v 2 Zandvoortse popHONDENKAPSALON
pen NIC Beetslaan 14

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
TE HUUR app te ELMAU
OOSTENRIJK v a ƒ 250 p w
Tel 14698
* Te koop aangeboden moderne salontafel, donkerbruin
(hout), ƒ40 Tel 12636, na 18

De internationale jury bestond uit de reditktcuren van 11 autobladen uit de lunden Italië. Duitsland, Engeland, Frankrijk. Spanje, Zwitserland. Zweden,
Amerika en Japan, terwijl voor Ncderliuid de rcdaktie van het blad Auloselekt
m de jury vertegenwoordigd was.
Eerdere winnaars van deze pnjs zijn:

^^

Geld
Conclusie

De NiM.an ARC-X

(Advertentie)

Prestaties

Garantie
Het dashboard is duidelijk en compleet.

De Nissan ARC-X. welke haar debuut
heeft gemaakt op de Tokio Motor Show
in 1987 ?al tijdens de Internationale
MotorShow in Tunjn op 21 april a.s>. een
belangrijke ontwerper>prijs (Car Design
Award 1988, Torino-Piemonte) ontvangen.
De prijs is in 1984 ingesteld door het
Italiaanse autotijdschrift "Auto & Design" in samenwerking met de stad Turijn
en de provincie Piedmont. Het is de enige prijs in de wereld die uitsluitend toegekend wordt aan een markant automohiel-ontwerp, en die jaarlijks wordt uitgercikt aan de ontwerper of het ontwcrperstcam dat een grote bijdrage heeft
geleverd aan de ontwikkeling van autoontwerpen.
De prijs is verdeeld in twee categorieën:
produktie-auto's en prototypes De
Nissan ARC-X welke een duidelijk
beeld geeft van de toekomstige Nissan
automobielen, heeft de prijs gekregen in
de categorie Prototypes, terwijl de Alfa
164 de prijs zal krijgen in de categorie
produktie-auto's. In de7e laatste categorie is de tweede plaats voor de Nissan
BE-1.

Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terners
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Zilver Wilh aangeb m ruil v
ant mandoline, bronstig of
goed schilderij 020-165296
TENNIS nog enige uren te
huur op kunststofbaan Inl
mevr Sebregts, tel 0250714273
* Tjonge wat een mooi weer
m het heerlijke park van Zandvoort Heeft u het boek daarover al7 Koop het nu m Cult
C en Gen Oud Zt, ƒ 15
T k aangeb HONDA CIVIC
DE LUXE, 5 deurs, in perfecte
staat, kleur zilver metallic, APK-gekeurd km-stand
68 500 Bouwjr 81 Pr ƒ 7950
Na 18 uur tel 02507-19956
* T k gevraagd plaatjesalbums van Verkade, Van NelIe, Tiktak, Hille, Honig, sport,
molens, sprookjes enz Tel
02503-14727

* T k zwaar koperen tuimelspiegeltje op stand , ƒ 60; formica kleutertaf •>- 4 stoeltjes,
af m 120x85x55 ƒ50. sm ijzeren lekt bak ƒ30 Tel 12698
* Toneelver vraagt voor uitvoenng musical op 9 juli a s
zwarte avondjurken en cocktailjaponnen Tel 16629
Voor al uw behang- en witwerk Tel 02507-18980

'

Zaterdag na 24.00 uur en zondag:
Voor alle dames een presentje!
Zaterdag 20.00 uur -03.00 uur sfeer/dansen/hapjes/gezelligheid voor ongebonden
mensen! Zondag 15.00 uur - 23.00 uur

« Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandeling

5 REGELS

•

matinee-diner-dansant
(17,50 incl. entree).
Corr. kleding, vanaf 25 jaar.

Inl. 02507-16023.

GRATIS

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

Voorbeeldk o 0 p b r u i d s l a P 0 n , m tl
l e u k je
s a l 0 n t a f e l ;
m0 d
T e l 0 2 0|- 1 1 1 •
s t 0 p l
r i e t e n

*
3 8

T e
•

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

uur

* Te koop gevraagd een
kantkloskussen Tel 16952
Te koop klassiek bankstel,
3+1 + 1, beige velours, bank
geh nieuw, stoelen z g a n
Pr n o t k Tel 12770
Te koop MOTOR, KAWASAKI
650, ƒ2150 Tel 18995
•*• Te koop satijnen wieg,
nieuw, ƒ200 Tel 19383
Te koop SURFPLANK, New
Wave l 295 + Neilpryde zeil
•*- giek, mast, in z g s t SEMI
2 , 2 90 ook compl Vr pr per
plank (laatste kans) ƒ 1100
Tel 14818
* Te koop witte trouwjurk,
+ maat 40, 3-delig, kuitlengte, niet gedr Vr pr ƒ 250 Tel
18637
Te koop ZEILBOOT, grote
BM'er met b b -motor, mcl
gratis ligplaats te Aalsmeer
Tel 02507-12983

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

GEVRAAGD

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

Naanr

of leerling glaszetter

B.V.
Paradijsweg 2-6 Tel. 15602

Of afgeven bij:

Adres1
Telefoon.
Postcode:

Plaats.

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Moederdag in Z a n d v o o r t
een feest
V O O R ELKE MOEDER
Voor luxe lingerie

o.a. Bodystockings en
mooie
nachtkleding

naar

<§£
«
^

Geef uw moeder als kado Gezellig tafelen bij
„Le Pierrot"
Feestelijk Moederdag menu

Ifclci bromet
mode

Kip Cocktail Flonda
* ie *

Haltestr. 18, Zandvoort

Medaillons de Veau ,,Trocadero ' Kalfsbiefstukjes met een garnituur van ragout, ham en
kaas gegratmeerd
* aardbeien
**
IJs-coupe met verse
en slagroom
J 42,50
of Verse asperges
geserveerd met een rijke garnituur van ham,
beurre fondue, Hollandaisesaus
en roomaara'appeltjes
J 24,50

Geop. v.a.
17.00 uur
Haltestraat 52
Reserveringen
Tel. 17822

MOEDERDAG
Verwen moeder
zondag eens met een
LEKKERE ZUIVELMAND
van de kaashoek
Onze Weekend Reklame
500 gram oud-belegen kaas

5.95

20 verse eieren voor

3.99

Verse roomboter uit 't vat

4.95

wild of
gevogelte
Poelier de Dood
H a l t e s t r a a t 34

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Seijsener
-

Een hoed die eetbaar is:
van mokka of chipolata
smaak
Op bestelling (Tummers)

en

(onder het genot van een gratis drankje)

Lou lou
Parfum
Lou lou de nieuue tjeut v.in
Cacharel is het parfum \ a n di_
verleiding een parfum i l s i c n
stielmg uitdagend en tuier
Dit sensuele maai frisse p u f u i n
is gevat in een uitzondulijkc
flacon \an zaï ht opaalblauu
met een fel donkerrode stop
Bij uw PourVous
ParlumeriespeciaaLzaak

IX muiue sihilte
IUld(_ glUl 111 lell

ki nd IHJJHI v ui d(
d it,' n u t natiuiilijk
di i n t i i m i e i K k
\\oni.in III y i u i
(JOOml)
Verkrijgbaar
vanat

GRATIS

Tel. 16123

Jil Sander
'Woman III'
Eau de Toilette

\(J(1I tUl \crk\\lk

Nu bij besteding van
ƒ9,- een EK poster

Haltestraat 1

Tel. 12107

Jill Sander
'Woman IH'
Perfumed
Shower Gel

Al mogelijk vanaf 1 gulden!

Pari. Drogisterij Moerenburg

Kerkstraat 23

Chanel - Coco

Corn. Slegersstraat 2
Te!. 15449

Alle dagen koers met live
geluidverslag en directe
uitbetaling.
Wij leggen u graag alles uit.

15584

Parfumerie Wildering

C 01 o C ham l me.t reiht een
umi ke pi rsoonlijkheid in de
wi reld v.IM p irfums creëerde
mi gi ur die niet/ondei leden
li.i ir ui>i n n.iani mie kieeg
Coio i ui buitengiuone gein
du /ieh \ooral KenmirM door
het le\endigi uitbundige
karakter I en ode aan i en inlngerend( omergetelijke v i o u u
Bij uw Pour Vous Parfumerie
speciaalzaak
QQ
\ anaf OOy"«

J. van Campen
en Zoon

LADBROKE
Totalisator
Kom ook eens een gokje wagen
bij ons in het wedkantoor.

Zandvoort

Haltestraat 39a
Tel.

stijlvolle faut gi
slepen flaion \<in<if
(101) ml)
Bij u\v Pour Vont,
Parfumerie s>pe
ciaal/aak r\r*
vanaf
ï/ 4 j~

sus vakmanschap is uw
voordeel

Een doos bonbons is
ook nooit weg!

Tel. 12159

U vindt bij ons:
Lady-Arrow
Marianne David
Mamut
Gardeur-Femme
Spotlight

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een
schoenmakerij waar nog de
regel luidt:

speciaal voor
moederdag

*

19.95

HALTESTRAAT 30 TEL. 12175

La Bonbonnière

*

9.95

SLAGERIJ ZWINKELS

Haltestraat 38, tel. 15000

met een luxe doos
bonbons of een
lekkere taart van

Haltestraat 23

500 gram superzachte
PAARDEBIEFSTUK
4-persoons
FONDUESCHAAL

De K a a s h o e k

Verwen
moeder
Een altijd geslaagde
MOEDERDAG MET

Vaders opgelet

uil

IsataBsgs***^ *

Vm)IRE

Armani
Eau de Toilette spray
Armani is geireeerd \ooi de
moderne aktieve\iou\\ De
geur is elegant zmneMrelend
en nnsteneus Zoals Gioigio
Aimnnizilfzegt D c g e u r N a n
het paifum Ai mam sugge
i eert dat een dl oom w ei ke
lijkheid is ge\\oiden
Bij uw PourVous
Parfumerie speciaalzaak

Balmain Ivo ir e
de Balmain
behoort tot ee n van
degioteklabsieke
i n d e pai fumeiitue
leid Deve elegante
sensuele geul is een
\\eteld\ujd sueees
In de/e'gein bestaat
een mtgebieide
geulen en badlijn

* Gratis bodycreme kado bij Flacon Ivoire
Nina Ricci spray
v. Cleefs spray

Pierre Gardin
spray

Poison van Dior

Cacharel
Anais-Anais

i Ten
175"

Lancaster spray

29^

Lou Lou spray

39™

Ysatis spray
Oscar
de la Renta

5950

Montana

59SO

Choc de Gardin
Armani spray
Ecusson spray
Charlie spray

.

* Bij aankoop van een Flacon Opium
Miniatuurset met bodycreme kado

69.-

Miss Dior spray
Maxims spray

2495

Nu op alle
Orlane
produkten

30%
korting!

WEG NA UITHAKT
BEG NT
BIJ ONZE DEUR..

!J

DONDERDAG 5 MEI 1988

'//EEKMEDIA30

ZANDVOORT HOUSING
SERVICEB.V.

Carfier

ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507 - 14696
Bemiddeling bij huur en verhuur

Wegens grote vraag zoekt
ZHS flats, huisjes, gedeeltes
van huizen en kamers met
d.t.
Voor de maanden juli en
augustus

Hebt u vragen? Aarzelt u niet
even bij ons binnen te lopen.
Dat kan op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 13.00 uur.

m

U kunt vragen naar mevr.
Ooorson.

TOT ZIENS!

: ._• •-. ,, ..'.•.ti-'.v:^s;.

ZANDVOORT HOUSING
SERVICEB.V.
'
gedipl. opticiens optometrist O.V. kontaktlensspecialist
A.N.V.C.

De• . •.: vide
. ; r'-'
;• >*" r<v,>
. ,
,
;

Verhuur

ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507 - 14696

«R38S
fm S«ëppit?'Pp*si '
•;'vfepöè ö*fes®«^^s?psï

^SI^^^fefÉöifeMill

Grote Krocht 20 A, Zandvoort. Tel. 14395. Leverancier alle ziekenfondsen

Joegoslavisch Rest.

Dubrovnik
Zeestraat 41

met ingang van

;Jfldife

is weer de gehele week
geopend v. a. 17.00 uur.

16 MEI a.s.

Compleet menu
al

verhuizen wij met ons assortiment:

CBfANEL - ESTEE LAUDER LANCASTER - CLINIQUE LA PRAIRI enz.

v.a.

16,75

TEL 02507-15110

l

U wenst 'n Vergroting-in-Kleur?

naar ons filiaal

• •'

' • • ' * " ••""'• I -"HV '•'•v-^.«;V?f'ir;:v;-&v^-^^^^

Parfumerie-Drogisterij

AflOERENBURG
HaBtestraat 1.

in verband met deze verhuizing geven wij

Tijdelijk
van 9,25 voor
maar 5,95.

\mtr

GROTE KORTINGEN

Een hele mooie aktie voor 'n hele mooie prijs Tijdelijk vergroten
wij uw kleurnegatief tot 20x20 resp 20x28 (afhankelijk van het
negatief) Voor zo'n fraaie vergroting betaalt u geen 9.25, maar
tijdelijk slechts 5,95' Geldt niet voor dia's en disc negatieven

op diverse Franse Parfumhuizen zoals
GUERLIN, GUCCI enz.

Uw Pico Print foto-dealer:

Sig.mag. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Tel. 12151

DENK AAN
MOEDERDAG!

Kom & Profiteer Snel!

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

ij Een hele Gazelie is misschien
een tikkie duur..., maar
\lüi als mamma er nou toch aan
toe is.. . ^T^b.j ons ooklj

Deze aktie is geldig van 2 mei t/m 4 juni 'BB.

Kerkstraat 23

2042 JD ZANDVOORT

Het Comité Viering Nationale
Feestdagen dankt
ZONDAG 8 mei 1988
met start en finish op de Dam

MARATHON AMSTERDAM
aanvang-. 13.30 uur
deelname mogeli|k voor iedereen van 1 9 |oar en ouder

REKREATIELOOP AMSTERDAM
(halve marathon)
aanvang: l 3.35 uur
deelname mogelijk voor iedereen van l 6 |aar en ouder
Voor meer informatie en inschrijving
POSTBUS 9689, 1006 GD Amsterdam
en bij alle kantoren van de Verenigde Spaarbank
'Magikereventussencfoor?" \jlG\ ptt telecommunicatie amsterdam

Qua, OPEL

*

©CITIZEN

*&£
verenigde spaarbank

s

adidas ^

e-

BXNOCCM'
-. ; V A I vi -.o
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HET PARGDL

een ieder voor zijn of haar geweldige inzet en
spontaniteit, waardoor de viering van de verjaardag van onze Koningin Beatrix weer een hele
fijne dag is geworden.
Wi}' danken in het bijzonder:
Het Gemeentebestuur
Dienst Publieke Werken
Politie Zandvoort
Rode Kruis afd. Zandvoort
Alle sponsors
Fa. Luyten
Aranka Modes - Mini Club
IJssalon Pico-Bello
Mickey Snacks
O.V.Z.
Samenwerkingsverband Zandvoort
Play-lnn
Bloemenhandel W. Tates (voor de Hema)
Rob's Flowershop (Schalkwijk)
Ruitersportcentrum Zandvoort
Garagebedrijf Versteege
Casino Zandvoort
Bar - discotheek Faces
Hotel Triton
Cultureel Centrum
Hannie Schaftschool
Zandvoorts Nieuwsblad
Stichting Combinatie v. Korpsen
Gemeenschapshuis
Fa. Balledux
Rabo-Bank Zandvoort
Juryleden bij enkele onderdelen en alle medewerkers

eel kleine fletskodo s |
voor moederdag.
Moeders fietsen graa

HALTESTRAAT 31
ZANDVOORT

Gazelie fietsen rijden op Vredestem banden.

DROGISTERIJ

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

Ontwikkelen
en afdrukken

OOK NAAR MAAT

door os
VAKMAN
in 3 uur klaar

;fe&,,<S.M<

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

10x15 cm

Kodak S 100EF
Handig compact, verrassend
compleet
Alleen kijken en knippen
Inclusief film en batterijen.

Minolta AF-DL
De compactcamera met twee
lenzen, groothoek en standaard. automatische belichting,
motortransport, zelfdenkende
flitser enz enz

Olympus AF-1
Compactcamera bestand
tegen water, zand en stof
Automatische scherpstellmg,
-filmmleg en -transport
Nu in geschenkverpakking
met etui polskoord en film

f1rp. si

50%
op uw
nieuwe filmrol

adverteer in de krant

Sx3&i
l
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1. De garage
LORENTZSTRAAT E
Huur ƒ61,30 per maand
De huurders van de woningen Lorentzstraat 10 t/m 40 en de
Celsiusstraat 65 t/m 95 hebben voorrang bij de toewijzing van deze
garage. De toewijzing zal geschieden in volgorde van
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst, dient
de nieuwe huurder de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

RUILRUBRIEK MEI 1988
1. Aangeboden: 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG 57 (begane grond)
Huur ƒ 190,06 per maand
LEUK EN BETAALBAAR
VERKRIJGBAAR BIJ:
PAT wy oe
PUS avju-ie. Mo&lêtJ Her „
HE00EK .'/ PEAm-ALAA UVNS..
ZE

Bell! e Ribelli
Kinder- en Tienermode
een klein winkeltje met veel keus
Kinderen tot 7 jaar kunnen
meedoen aan de kleurwedstrijd.
De inzenders van de mooist
ingekleurde strip winnen een La
ah la la polo shirt.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en grote tuin.
Gevraagd: Eengezinswoning (niet in nieuw Noord)

2. Aangeboden: 4-kamerwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ648,32 per maand

/

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., en berging.
Gevraagd: kleinere woning in Noord.

3. Aangeboden: 4-kamerwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ648,56 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche; c.v., berging en lift.
Gevraagd: woning voor 2-persoonshuishoudens in de Lorentzstraat.

Naam:
Adres: ....
Telefoon:
Inzending tot 1 juni 1988 naar
HALTESTRAAT 45 - TEL. 12705,

Zandvoort

CorneillesVrolijke Zomer-pen.
Premie-renterekening; tot IIUÖ- extra spaarpremie.
Sparen is een kunst die beloond wordt. Zeker als u kiest voor de nieuwe
Premie-renterekening van de ABN. De rente kan oplopen tot 4.60% (rentewijzigingen
voorbehouden). Daarnaast ontvangt u een extra spaarpremie van maximaal f 100,indien uw spaarsaldo per kalenderjaar met fl.200,- of meer groeit. En u kunt maar
liei'si f 5.000,- per maand direct en zonder kosten opnemen.
En dan is er nog een extra reden om snel een Premie-renterekening
bij het ABN-kantoor te openen. Doet u dat namelijk vóór 10 juni as., dan krijgt u
de schitterende pen, bedrukt met een kunstwerk van de_ wereldberoemde schilder
Corneille cadeau!

Met 'n
NVM-makelaar
koop en verkoop
je zonder zorgen

Hierdoor brengen wij het volgende onder de aandacht van de leden en
huurders.
Als gevolg van de arbeidsduurverkortende bepalingen, die in de CAO voor
personeel in dienst van woningcorporaties zijn opgenomen, heeft het
bestuur VRIJDAG 13 MEI 1988 aangewezen als VRIJE DAG voor het
gehele personeel van de vereniging.
Hierdoor zullen het kantoor en de werkplaatsen van de vereniging de
volgende dagen gesloten zijn: DONDERDAG 12 MEI
(HEMELVAARTSDAG) EN VRIJDAG 13 MEI 1988.
Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons telefoonnummer 17741
draaien: via de telefoonbeantwoorder verneemt u dan hoe u verder kunt
handelen. Op 4 en 5 MEI a.s. zijn kantoor en werkplaatsen geopend.

H. W. COSTER BV
telefoon 02507-15531
telefax 02507-20025
Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en
bemiddeling bij hypotheken en assurantiën.

Na 10 jaar inwoning bij ARANKA MODES krijgt MINICLUB waar het
recht op heeft. Een eigen ruimte die goed bereikbaar is voor wandelen kinderwagens.
Vanaf woensdag 11 mei vindt de verkoop van baby-, kleuter- en
kinderkleding en -schoenen (tot maat 37) plaats in het pand
Buureweg 1-3 (voorheen 't Kinderwinkeltje), tel. 16580.

Kleuren

Bobo en Bocmsi willen mooi gekleurd worden. Pakje
kleurpotloden of viltstiften en ga. aan deslag.

Daarnaast geeft AVO- i
Nederland financiële • |
ondersteuning voor be- j
paalde aanpassingen, ref
creatie en opleidingen. |
Want AVO-Nederland I
helpt waar wettelijke |
voorzieningen écht te kpïl
schieten. Voor iedere ge?
handicapte.
|

WONEDERLAND
VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERKfi

beschermvrouwe
HM de Koningin

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort
Tel. 033-63 52 14. Giro 625000 l

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

GR. KROCHT 12 TEL. 02507-15341

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

AVO-Nederland bemiddelt bij en zoekt werk
voor mensen met een
handicap. Reeds 60 jaar.
Uaarlijks kunnen vele gehandicapten zich via
AVO-Nederland maatschappelijk ontplooien.
Bij een bedrijf of als startende ondernemer.

Vraag nadere inlichtingen!

De premie-rente-weken van de ABN.

Nieuw in Haarlem

HANDIG ZIJN
[
EN T KDPPIE ERBIJ l
KAN OOK
\
VANUIT EEN ROLSTOEÜ

Welke enthousiaste
Jongeman ±18 jaar wil
ons assisteren bij onze
Fotolab werkzaamheden
FOTO BOOMGAARD
Gr. Krocht 26 Tel. 13529

Specialisten in dakramen en dakkapellen
iNijverheidsterrein 14, 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700

In kunststof, hardhout of combinatie van
beide. Geïsoleerde uitvoering. Casco of
geheel afgetimmerd. Alle maten uitvoerbaar.
Met handige raamsystemen. In één dag
gereed met vijf jaar garantie, incl. aanvraag
en afhandeling bouwvergunning. Óók hele
dakopbouwen, dakramen.
Vraag vrijblijvende offerte.
Snelle correcte afwikkeling.
Ook leverbaar als zelfbouw-pakket.

Adres
Bij inlevering van deze kleurplaat gratis grabbeltonnen (max. 1 x p.p.). Voor de
best gekleurde plaat ontvangen 3 jongens en 3 meisjes ieder een leuke prijs.
Jury is het winkelpersoneel. Alle gekleurde platen worden opgehangen. Inleveren t/m 22 mei. Prijsuitreiking 2e pinksterdag, 18.00 uur.

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

DONDERDAG 5 MEI 1988
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FOTO FOCUS

1 uur service
HALTESTRAAT 37
Tel. 15810
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In 'n uur uw kleurenfilms
ontwikkeld en afgedrukt.
OOK OP ZONDAG VANAF 12.30 UUR OPEN.
Vertrouw uw foto's toe aan Foto Focus. Het enige officiële Kodak-express laboratorium in Zandvoort.
Kodak-express betekent dat ons laboratorium onder de technische en vakkundige begeleiding van
Kodak staat.
Hierdoor garanderen wij constante en optimale kwaliteit.
* Wij werken met het nieuwste en meest geavanceerde Kodaklaboratorium voor het afwerken van
uw foto's.
* Elk negatief wordt apart gecontroleerd, ook passen wij eindproductie controle toe.
* Uw films blijven binnen onze zaak en kunnen niet zoek raken.
* Mislukte foto's worden niet berekend.
* Wij gebruiken uitsluitend Kodak papier en chemicaliën.

TWEEPAK
KODACOLOR GOLD
KLEINBEELD FILM.

ze
>_,/

'ften.'rie
&&rsé
t
Exclusief bij uw
rastase-kapper

Een innovatie van de L'Oreal laboratoria

Een sportief gebaar voor iedereen die
van kleur en fotograferen houdt.
Kodak is officiële sponsor van de
Olympische Spelen en daarom krijgt u
nu 12 opnamen gratis bij aankoop van een tweepak Kqdacolor Gold
200. U krijgt het rolletje met 36 opnamen dus voor de prijs van 24 opnamen.
Kodacolor Gold film gaat voorop in kleur en kwaliteit. En daar komt dit voordeel nog eens bij.

Op iedere film die u bij
ons koopt, (behalve
disc en diafilm) en bij
ons laat ontwikkelen
en afdrukken krijgt u

ƒ2,50
KORTING

L'ORÉAL PARIS
N,

FOTO FOCUS

Kodak Express
UW KIND KAN HARDSTIKKE
LEUK SPAREN BIJ DE
RABOBANK

1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort

Qualitv cóntrol service JL

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap

Een leuke, waardevolle attentie en extra spaarvoordeel.

Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten7 Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen'?

De rabobank Heemstede-Zandvoort houdt van 28 april t/m 27 mei een unieke
spaaraktie voor kinderen van O tot 10 jarigen. Alle ouders of grootouders die een
kinderspaarrekening openen met een minimum inlage van ƒ 25 - krijgen een
prachtig kado voor de (klein)kinderen* of een gratis inlage van ƒ7,50.

In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht, onbegrip maakt plaats voor inzicht
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie Verzeker u van het beste advies

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN

7/''/"
Voor kinderen in
leeftijd van 0-4 jaar.

$$$$

#%&&,
1

r/6^%
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Zandvoortselaan24, 2106CP Heemstede Tel 023-292526 Fax 023-284222

~ C Voor de kinderen
^x/ in de leeftijd van
l \} '\^>5-10 jaar.

•** **•
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Het kinderspaarplan geeft ondermeer een aantrekkelijke rente tot en met het
tiende jaar. Van het gespaarde bedrag is per jaar eert bedrag van ƒ 250- vrij
opneembaar, wanneer u maar wilt.
Wilt u meer weten over deze aantrekkelijke spaaractie met de fraaie attenties?
Kom dan even naar een van onderstaande kantoren. Daar zitten vriendelijke
mensen, die graag de -tijd nemen om u alles uit te leggen.

Het kinderspaarplan van de Rabobank HeemstedeZandvoort biedt groot voordeel voor kleine spaarders.
* attentie één per persoon, zo lang de voorraad strekt.

Rabobank C9
Hoofdkantoor: tijdelijk Eikenlaan 50 Heemstede
Kantoren: Zandvoortselaan 179 -Wilhelminaplein 21 -Jan van Goyenstraat 20
Amstellaan 9 te Heemstede
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
+ + + zie ook de folder die huis aan huis verspreid /s . . .

SPECIALITEIT:
Spiesen o.a. Stroganoffspies,
Lamsspies, Kipspies enz.
Probeer ook eens onze heerlijke
biefstuk a 250 gr.
Flesje wijn reeds vanaf f 10,-

WEEKMEDlfl geeff u meer.'
een weekend lang

ZEILEN EN TEKENEN
op 13, 14 en 15 mei
21, 22 en 23 mei
28, 29 en 30 mei

Tot Ziens! Zeestraat 36, tel. 12092
Woensdag gesloten Dagelijks geopend vanaf 17 uur.

Hoe ziet zo'n weekend eruit' U zeilt vanuit Muiden, met een ervaren
schipper op een geheel gerenoveerde tjalk, langs de oude
vissersplaatsjos langs het IJsselmeer Plaatsen als Enkhm/en
Hoorn, Vole_ndam en Marken liggen op uw route

, herenkapsalon

F goossens

Per dag woidt minimaal 4 uui getekend onder do det.kundiqc
leiding van Nelio Groen Zij heelt haar opleiding gehad ciun de
Amsteidamse Academie vooi Beeldende Vonninq
Lijkt een weekend /oilon en tekenen u iets' Bel dan Nehe Groen
vooi meer m l o r m a t i o en leseivotmq 0?9<H) 1 9 1 1 3 oi 0?W 1'IHH

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
even bellen

123OS

Elke dag vanaf ll.oo uur
en Zaterdag de hele dag
volgens afspraak

Als u leseiveetl dooi middel van o n d e i M u a n d e bon k l i m t u
/ 3U, k o t t m q op de noimale pnj 1 . (/ ?./ü, ) en betaall u
••Icclil-, / 71U,

Bon voor onze lezers
Nnarn
Adies

--•s Morgens zonder af spraak-

goossens herertapsalon
Ook voors

Drogisterij
Staatsloten
:Tabaksartikelen
Lectuur

Woonplaats
Teleloon
Deze bon geelt recht op een reductie van / 30, op het /eil- en
tekenweekend o l v Nehe Groen

WEEKMEDlfl geeft u meer/

Zondag 15 mei Jaarmarkt Zandvoort Centrum
Aanvang: 13.00 uur
Einde: 19.00 uur
Met o.a. * Ben Cramer * Colin Young * Duo 78-3 * Willeke D'Estell
Monique Stafany * Henk Davis * The Maro's
*
met muziek uit de 60'er jaren

Maandag wasdag
Woensdag gehaktdag
Moederdag satedag
(varkenshaas)

met sla.
stokbrood en
kruidenboter
(Ook om mee te nemen1)

9.50

BROODJE
BURGER
Schoolstraat 4. Tel. 18789

ORGANISATIE O.V.Z.

Wat de Hema betreft, hoeft nachtmode
niet slaapverwekkend te zijn.

Geopend 11 00-01 00 uur
Weekend 11 00-03 00 uur
Dinsdag gesloten

HAWIW6B&
Kroon Mode
Haltestraat 55

stretch
pantalons
met elastieke band In
7 kleuren
Maat 40
t/m 48
p stuk

59.

VMiss Helen gezichtstonic,
reimgingsmelken komkommermelk. 250 ml 3.75.Nu
2 voor g 5Q

V Allestoaster, ook
voor halve broodjes.

70n4

59.-

V Quartz analoog
dameshorloge met zon/
maanafbeeldmg.

V Melamme borden.
Wit, mint en geel. Diep
of plat 4.75, dessert
3.75. Nu met 75 et.
korting

Wegens omst.
TE KOOP

Visventvergunning
Zuidstrand

Porseleinen kop en schotels.
4.-/4.75. Nu met 75 et korting
Bijpassende mok. 3.nü 2.50

Gekoelde visverkoop
wagen m. tractor. Betegelde werkplaats m. alle
voorz. aanwezig.
Voor nadere info
02507- 16642na 18.00
uur.

^Ceintuurs met beklede gesp. 7.75 nu

V Beautycase met
gedessmeerde voering.
29.75 nü

V Koffiezetapparaat
voor max 12 kopjes. Druppelt niet na.
65.-nu CD

Kroon Mode
Haltestraat 55

V Bikini's m diverse
uitvoeringen. Mt 38-44.

Terlenka
ROKKEN

2475
V Badpakken m diverse
uitvoeringen. Mt 3846.
39.75 nü

mt 40 t/m 48

69.00
Te koop:
MODERNE
PIANO
Rippen-Renner, goed
onderhouden,
lichtbruin hoogglans
politoer, ƒ 2600,-. Tel.
02507-12507.

VPersonenweegschaal metantislipmat.
32.75 nü

V Bonbons met
luchtige vulling.
Luxe doos a 250
gram.
7.75 nul

Haitestraat 55

Speciale
aanbieding
lusvast

99,-

V Waterdichte nylon
fiets/boodschappentasmetvoorvak.
32.75 nu

V Roestvrijstalen
pannen voor gas-,electrisch
en keramisch koken.
16 cm 039.75,
18 cm 044.75,
20 cm 049 75,
fluitketel 34.75.
Nü met 6.- korting

Kroon Mode

Vossen
badjassen

VUmbadlakens.
100% katoen. 70 x
140 cm

v.a. 1 juli v. gezin
m. 1 kind.

Tel. 18995.

Sinds het overlijden van
mijn man zie ik Zandvoort niet meer zitten.
Wie weet of heeft voor
mij nette

woonruimte
buiten Zandvoort
in vrije sector
Br. ond. nr. 934639
bur. v.d. blad.

'Moederdag slagroomtaart met vruchten.
Dubbel gevuld met banketbakkers-"l ^ O C
room. 17.75 nü
1O.

Je houdt je ogen wel open, als je onze eigentijdse nachtmode ziet. Gelukkig maar, want zo komen de
pastei-tinten en de prima kwaliteit nog beter tot hun recht. Van links naar rechts: nachthemd met rozenopdruk,
maten 38 t/m 48 24.75, katoenen nachthemd, in wit, roze of turquoise, maten 38 t/m 48 24.75, kort nachthemd
met een vrolijk motief, maten 38 t/m 48,22.75 nü 19.75 en een katoenen damessetje, in zwart, lila of wit, maten
36 t/m 44, slip 5.75, hemdje 11.75, nü samen voor 15-

f-

V Naadloze beugelbeha Mt7585B/C, 80-90Den 80-85DD.
O.a. wit en peach. 13.75 nü

woonruimte
gezocht

Doosjes correspondentiepapier: 10 vel met
enveloppen O "7 C
10 kaarten met y '
enveloppen

2975 nü

1175

VLuxevlees(waren)doos8.75,knackebrooddoos
7.75. Nü met 1.25 korting
_
Kaasdoos 9.75. Nü
~~
met 1.50 korting
Vaatwasmachmebestendig.
V Regelbaar stoomsproeistrijkijzer met
extra stoomstoot,
1000 W, oververhittmgsbeveiligmg.
77.50 nu £*r*

V Badjas met borduursel.
[/'/'
100% katoen. Wit, rose of il r.. .*
turquoise. Mt 38/40A'
46/48. ~ -

V "Mijn tuin hethele jaar".
Groot standaardwerk voor
het planten, verzorgen en
oogsten.

5

18?

V Leren geldmapje,
huishoudportemonnee
of portefeuille.
2975 nü

2475

VLuxueuze stadstas. Zwart,
blauw of bruin.
27.75 nü

5

23?

Luxe föhn met 4
warmtestanden.Max
1300 Watt. 55-nü
V Bestek, roestvrij
edelstaal, vaatwasmachine bestendig.
Vork of lepel 2.50,
mes 3.25, groente-,
aardappel-of juslepel
4.75. Nü met
50 et korting Slacouvert 7.75 nü G.SO.Theelepel 1.15, dessertlepel of gebakvorkje 1.40.
Nü 3 stuks met 50 et korting

VAdvocaat/slagroomvlaai.13.75 nu

V Kersenbonbons.
Zakje a 200 gram.
3.75 nü

V Borrelglas 2.75, klem
wijnglas 3.25, bier- of
groot wijnglas 3.75.
Met bewerkte voet.
Nu me^
50 et korting
V'Pralmé" bonbons. Luxe doos
a 400 gram. Puur,
melk en wit.
8.75 nü

KIWI /aardbeientaart met slagroom. Q7R
Gevuld met kwark/yoghurt
bavarois. v/i
5
Aanbiedingen zijn geldig t/m 7 mei 1988.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

ELKE WEEK
DAGELIJKS NIEUWS
0.000 BRIEVENBUSSEN
Woensdag 11 mei 1988

Los nummer ƒ 1,-

Nieuw
48e jaargang nummer 19

Merendeel verzet zich tegen eventuele sloop rug-aan-rug woningen

Bewoners Prinsesseweg/Koningstraat
roepen hulp in van gemeenteraadsleden
ZANDVOORT - De Bewonerskommissie Prinsesseweg e.o.
heeft de gemeenteraadsfracties uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Hannie Schaftschool op woensdagavond 18
mei. De bedoeling van de
avond is, de raadsleden in te
lichten over de wensen van de
bewoners, ten aanzien van hun
woningen. De meesten zijn tegen het plan van de gemeente,
de woningen te slopen en verlangen dan ook een onderzoek
naar de haalbaarheid van renovatie. Ook volgens raadslid
Bloeme van de Partij van de
Arbeid dient er het nodige te
gebeuren, eer er een beslissing
kan worden genomen.

houder Van Caspel en de directeur
Wertheim van Publieke Werken.
'Beweerd werd, dat het plan om te
slopen gebaseerd is op een degelijk
haalbaarheidsonderzoek, maar wij
hebben daar onze twijfels over', zo
schrijft mevrouw Paap-Terol namens de bewonerscommissie aan de
fractieleden. 'De gemeente zou twee
maanden nodig hebben om dat onderzoek op te sporen. Het lijkt erop,
dat ze in die tijd nog gauw even een
onderzoekje doen om hun sloopplan
onderbouwd te laten lijken'.
De bewoners verkeren al jaren in
onzekerheid over wat er met hun
woningen gaat gebeuren en eerdere
contacten met de gemeente (vóór 17
maart 1988) hebben daar nooit enige
duidelijkheid in kunnen brengen. In
1983 heeft de gemeenteraad besloten
de woningen zeker nog tien jaar in
stand te houden, maar in verband
Dat de gemeente de woningen wil met een mogelijke sloop is het onslopen, is volgens de bewoners dui- derhoud, uit te voeren door de gedelijk geworden tijdens een gesprek meente, de laatste jaren beperkt tot
op 17 maart met onder andere wét- het hoogst noodzakelijke. Maar 'wij

zijn nagenoeg allemaal tegen sloop', binnen zelf opgeknapt, betalen een
aldus de bewonerscommissie. 'Wij voor ons betaalbare huur en vinden
wonen naar onze zin aan de Prinsesseweg, hebben onze woningen van
VERVOLG OP PAGINA 7

"Mijn landje ligt bij de Panoramabocht, terwijl alleen de landjes bij
het Scheivlak en .de Tunnel-west
ontruimd moesten worden", aldus
Stokman maandagavond in de commissie voor Publieke Werken, nadat
CDA-raadslid Marijke Paap de kwestie had aangekaart. "Woensdagavond ging ik er even kijken, en toen

bleek alles verdwenen, mijn caravan, de schuur, kruiwagens en al het
andere gereedschap wat erin stond.
Mijn caravan vond ik later in kleine
stukjes terug bij de puinstort".
De teler heeft zijn landje al tweeëntwintig jaar mét contract van de
gemeente gehuurd. Een aanschrijving tot ontruiming heeft hij echter
nooit ontvangen, evenmin als de andere telers, ongeveer tien in getal,
nabij die locatie. Een buurman had
de 'ontruimers' nog aangesproken,
maar deze verklaarden dat alles in
orde was en dat er de vorige dag nog
was gesproken met betrokkene. Dit
was dus niet het geval.
De dienst PW had er dinsdag geen
antwoord op. Wethouder Aukema,
die zijn collega Va:i Caspel verving,
kon dan ook alleen maar toezeggen
dat de zaak wordt uitgezocht.

"Elk huishouden produceert een
bepaalde hoeveelheid grof vuil, dat
is een gegeven", aldus Peter den
Boer, van Publieke Werken. "Daarvoor is dan ook de ophaalregeling,
éénmaal per maand per wijk, ingesteld. Maar wij krijgen steeds meer
andere materialen te verwerken, die
je niet tot de categorie 'huisvuil'
kunt rekenen, zoals bouw- en sloopafval, aanrechten, schuttingen en
zakken tuinaarde". Dit vormt een
extra belasting van het personeel,
verklaart Den Boer, dat met twee
beladers normaal gesproken al zo'n
25.000 kilo per ophaaldag moet verstouwen. Dit materiaal hoort dus
niet voor de deur, maar hij geeft wel
toe, dat vuil met een groot gewicht
niet altijd is te voorkomen: "Een
wasmachine is nu eenmaal zwaar,
die valt niet lichter te maken. Maar
die behoort wel tot het normale grof
vuil".
Daarnaast zijn de ophalers veel
tijd kwijt, door de wijze waarop diverse materialen worden aangeboden. Hiervoor zijn bepaalde regels
en afmetingen
voorgeschreven,
maar daar houdt men zich lang niet
altijd aan. Losse spullen worden
voor de deur gewoon neergesmeten,
in plaats van deze te bundelen of
goed te verpakken in handzame pakketten, met het idee dat de vuilophalers dat wel opruimen. "Een ander
eenvoudig voorbeeld is", aldus Den

Waterstanden
HW
LW HW
LW
Datum
11 mei
1230 0729
2050
01.03 0841 1332 2208
12 mei
0159 0945 1424 2318
13 rnei
02.47 1043 15.11 2308
14 mei
15 mei
03.31 1136 15.55 2344
16 mei
04.13 1227 1639
17 mei
04.53 0030 1722 1315
05.34 01 19 1805 1401
18 mei
19 mei
06.15 0205 1849 1443
Maanstanderr
Maandag 16 mei NM 00 10 uur
Sprmgtij 18 mei 0534 u NAP+103cm

Oplage: 4500

dat de toehoorder er zo weinig mo
gelijk overlast wordt veroorzaakt
Er wordt niet 'gemanst', wat wil zeggon dat er geen geld wordt opge
naald, en men hoopt dat dit het contoui s ten goede komt De aanvang is
om 13 30 uur en het evenement
duurt tot ongeveer 1800 uur
De draaiorgels kan men op deze
Het Samenwerkingsverband heeft samen met andere hobbyisten wil dag vinden tussen Palace Hotel en
voor deze dag de heer C. Alta, voor hij dan ook graag zorgen voor een de Boulevard Paulus Loot Ook zulzitter van de stichting 'Het Kunkels- gezellig concours in de badplaats
len er enkele orgels opgesteld wor
orgel' uit Haarlem, bereid gevonden
den m het centrum van het dorp
medewerking te verlenen aan dit
Men verwacht ongeveer 15 draai Gedacht wordt aan de locaties Gastconcours Alta organiseert al vele ja- orgels die op verschillende lokaties huisplem. Raadhuisplein en Kerkren met veel succes dit soort evene worden geplaatst, maar wel zodanig plein

Strandseizoen gaat van start

Opnieuw vechten in horeca-bedrijf
noemde jongeman werd later aange
houden en in verzekering gestekt '
De beheerder/eigenaar, die oven
gens op dat moment niet aanwezig
was, krijgt deze week een officiële
waarschuwing, omdat hij zich stel
selmatig met aan afspraken heeft
gehouden die in overleg met Horeca
Nederland werden gemaakt. De po
litie zal niet aarzelen, gedwongen
sluiting van de zaak te adviseren als
dit zo doorgaat Volgens de politiewoordvoerder trachtte de man eigen
De vechtpartij ontstond nadat rechter te spelen, bijvoorbeeld door
een klant verzocht werd het bedrijf liet willen inhuren van mensen van
te verlaten, omdat hrj een perso- een sportschool Een en ander met
neelshd had lastiggevallen. Tien tot 'averechts effect'
Ook was het afgelopen weekend
vijftien Haarlemmers werden de
zaak uitgewerkt waarna zij met onrustig in de Haltestraat, waar
hulp van een andere plaatsgenoot uiteindelijk een glas-m-lood raam
met terrasstoelen en parasols de pui van een café sneuvelde. Deze vechtpartijen hadden echter mets te mavernielden.
ken met die op het Kerkplein.
De politie is wel van plan 'iets' te
De plaatselijke politie riep de hulp
in van collega's uit de buurgemeen- ondernemen om dit soort calamiteiten, die m vijf a zes minuten ter ten te voorkomen, maar uit tactiplaatse waren, waarna een onder sche overwegingen wordt met verzoek werd ingesteld. De eerder ge- teld welke maatregelen dit zijn.

ZANDVOORT - In en rond
een horeca-bedrijf aan het
Kerkplein heeft zich zondagavond een massale vechtpartij
voorgedaan, met als gevolg dat
de grote glazen pui werd vernield. De Zandvoortse politie,
bijgestaan door collega's uit
Bloemendaal en Haarlem, arresteerde een Haarlemmer.

'Zomerlust' wordt gesloopt
• Bestuur en werkgroep van de Zandvoortse Vereniging van Strandpachters gaan het nieuwe seizoen
optimistisch tegemoet. Achterste rij (v.l.n.r.): Jaap
Paap (voorz. bestuur en werkgroep), Wichel Maas
(best.+werkgr.), Rob Paap (best.+werkgr.), Michel

Publieke Werken laat verkeerd
aangeboden grofvuil vaker staan
ZANDVOORT - Evenals in
geheel Nederland neemt ook in
Zandvoort het aanbod van grof
vuil steeds meer toe. Dit betekent een extra belasting voor
het personeel van Publieke
Werken. Een groter probleem
vormt echter een aantal materialen die aangeboden worden
plus de wijze waarop dat gebeurt. Om hier een eind aan te
maken, laat PW bewust steeds
meer grof vuil staan.

Editie:30 ^\

ZANDVOORT - Het Samenwerkingsverband Zandvoort
heeft voor morgen, Hemelvaartsdag, een groot draaiorgelconcours georganiseerd.
Vijftien draaiorgels zullen op
verschillende lokaties in het inenten in Haarlem Draaiorgels
dorp hun klanken laten horen. zijn een grote hobby van hem en

Teler onaangenaam verrast
door ontruiming van landje
ZANDVOORT - Eén van de teIers pp het binnenterrein van
het circuit, de heer Stokman,
werd afgelopen week onaangenaam verrast, toen hij zijn
landje plotseling ontruimd
vond. Zijn grond kwam echter
(nog) niet in aanmerking voor
de ontruiming, welke nodig is
voor het verleggen van de racebaan.

Week Ap&edia

Boer, "dat men een tapijt zo los op
straat gooit, terwijl het voor de bewoner een kleine moeite is om dat
op te rollen".
"Vaak wordt het vuil al de middag
of avond tevoren op straat gezet,
hoewel dat pas 's morgens mag, op
de dag dat het wordt opgehaald, 's
Avonds komen dan de 'struiners' die
er spullen tussenuit zoeken. In een
aantal gevallen zal men hen dan ook
er de schuld van geven, dat het voor
de deur een bende is geworden.
Maar men vergeet, dat men zelf verantwoordelijk blijft tot het materiaal is opghaald".
Door al deze factoren wordt het
ophalen te zwaar en zeer tijdrovend,
met als gevolg rugklachten bij de
vuilophalers en het feit dat er 's middags een tweede wagen moet worden
ingezet, wat uiteindelijk financieel
weer ten laste van de bevolking
komt. Maar daarnaast wijst Den

Boer er op, dat de bevolking ook
voor de bedrijven gaat betalen. "Particulieren betalen remigingsrechten, maar bedrijven niet, omdat zij
zelf moeten zorgen voor de verwijdering van hun afval. Het komt echter
steeds meer voor, dat bedrijven hun
vuil gewoon langs de straat zetten,
om het door PW op te laten halen".
Het is dus tijd om aan deze mistoestanden een eind aan te maken,
zo redeneert men bij Publieke Werken, met het gevolg dat men sinds
enkele weken het grof vuil hier en
daar laat liggen. Omdat het niet goed
wordt aangeboden, omdat er verkeerd materiaal bij zit, of omdat
men weet dat het van een bedrijf
afkomstig is. Maar dat betekent niet,
dat men niet van het overtollige vuil
af kan komen.

ZANDVOORT - 'Erwin, Paul
en Susan' is de titel van een
film, waarvoor Zandvoort grotendeels het decor vormt. De
afgelopen weken kon men dan
ook her en der in het dorp een
filmploeg aan het werk zien,
bezig met de opnames.

man, is ruirn twee weken in Zandvoort bezig geweest.
Voornamelijk 's nachts, omdat er
veel avond-opnames bij moesten
zijn.

van Andel (best.). Voorste rij: Jan Paap (penningm.),
Gert Toonen (secr. werkgr.), Kokkie o'Reilly (werkgr.),
Jan Huis in 't Veld (best.) en 'Zus' Gopssens (secretaris). Méér over het Strandseizoen vindt men op één
van de binnenpagina's."
Foto Berioti

(Advertentie)

CARDS
GIFTS EN POSTERS
Haltestraat 10
Openingsaanbieding
bij besteding van 7,50 een
verjaarskalender t.w v 12,50
kado
(zolang de voorraad strekt)

Uw krant niet
ontvangen?

Oorlogsmonument
naar Linnaeusstraat
ZANDVOORT - De oprlogsslachtoffers werden gisteren
tijdens Nationale Herdenkingsdag weer op traditionele
wijze herdacht. Onder andere
bij het oorlogsmonument, dat
binnenkort naar de Linnaeusstraat wordt verplaatst.
In de Hervormde Kerk vond de • Het pand van het voormalige 'Zomerlust' verdwijnt een dezer dagen uit
traditionele herdenkingsplechtig- het dorpsgezicht.
heid plaats, waarna men zich m stille optocht naar het oorlogsmonu- ZANDVOORT - Het voormali- sloop is geen vergunning nodig en
ment bij de 'Vijverhut' begaf Hier ge hotel/restaurant Zomerlust Hemo wil hier dan ook een dezer
werden bloemen gelegd en stil ge- wordt nog deze maand ge- dagen mee laten beginnen. De behouden ter ere van de oorlogsslacht- sloopt. Amusementshallen-ex- doelmg is, dat het gebouw op 27 mei
offers.
tot op het 'maaiveld' is
ploitant Play-In wil op de aanstaande
verdwenen Een oude lijst heeft Heiplaats
van
het
pand,
gelegen
Het was de laatste keer dat plechno al veilig gesteld. Deze vermeldde:
tigheid op deze locatie plaatsvond. tussen de Kosterstraat en het 'In Zandvoort aan de zee staat ZoIn verband met het Vendoradopark Gasthuisplein een zogenaamd merlust Herboren. Komt, heft Uuwordt het oorlogsmonument bin- 'Circustheater' bouwen, maar glas en drinkt tevree en wilt het
nenkort verplaatst naar de Linnae- de vergunning is nog niet bin- kwaad met horen'.
usstraat. Daar krijgt het monument, nen. Tot dit wel het geval is, wil
indertijd vervaardigd door Toon La- men hier nu een klein 'reizend
Met de sloop van het pand, waarin
vertu en zijn vader, een plaatsje in circus' zijn tent laten opslaan. de familie Waterdnnker jarenlang
een hotel/restaurant exploiteeide.
het plantsoen aan de rechterzijde,
gezien vanaf de Van Lennepweg.
Play-In, vertegenwoordigd door verdwijnt een stukje Zandvoortse
Leo Hemo, wacht nog op de vergun- historie. Dit heeft de belangstelling
mng maar hoopt zo spoedig moge- gewekt van het Genootschap Oud
lijk te kunnen beginnen met de Zandvoort. dat graag wil onderzoe
bouw van het Circustheater. Dit ken of er onder het gebouw eventu
moet een famihe-vermaakcentrum cel nog oude voorwerpen te vinder,
worden met onder andere een klein zijn. Hemo gaat hiermee accoord,
theater en een indoor-pretpark De maar stelt wel als eis, dat dit gebeuit
den opnames gemaakt.
van de omringende bebouwing sterk ondei' toezicht van een beroeps-ar
Daarnaast mocht men ook filmen afwijkende gevels hebben echter cheoloog. Om te voorkomen dat
in post-zuid, E. Brokmeier, van de nogal wat commentaar opgeleverd, Zandvoorts historie geweld wordt
Zandvoortse Reddings Brigade, wel- zowel goed- als afkeurend. Voor de aangedaan, bevestigt hij
ke als 'zomerhuisje' dienst deed.

17166
Zandvoort decor voor korte televisiefilm
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De locaties varieerden van bijvoorbeeld het Raadhuisplein en het
circuit tot de boulevard bij Palace
Hotel, maar ook in Hotel Zuiderbad
aan de Boulevard Paulus Loot wer-

De film is een afstudeerproject
van Peter van Houten, student aan
de Nederlandse Film- en Televisie
Academie, en speelt zich - behalve
enkele stukjes in Amsterdam - voornamelijk in Zandvoort af.
De hoofdrollen worden gespeeld
door mensen met de nodige ervaring, Marjolein Macrander (Susan),
Mare Hazewinkel (Paul), en Casper
de Boer (Erwin), die eerder optradt
in onder andere De Aanslag. De film
gaat over Erwin en Susan, beiden 18
jaar oud, die hun vakantie aan zee
doorbrengen. Tijdens deze dagen
duikt onverwachts een goede vriend
van Erwin op, Paul. Deze blijkt diepere gevoelens te koesteren voor Erwin, die daardoor in een moeilijk
parket komt.
Het eindproduct wordt naar verwachting in september of oktober
door de NOS uitgezonden en duurt
ongeveer vijfentwintig minuten.
Zoals gebruikelijk wordt er echter
veel meer filmmateriaal gebruikt,
ongeveer honderdvijftig minuten in
totaal, waarvan later aan maar een
klein deel geschikt blijkt te zijn.
Ook gaat er veel tijd in de opnames zitten. De ploeg, bestaande uit • Een aantal leden van de filmploeg wilde de werkzaamheden in reddingspost E. Brokmeier wel even onderbreken
Foto: Berlott
variërend vijftien tot vijfentwintig voor een foto.
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FAMILIEBERICHTEN

Drie keer raden waar de kaasboer van
de Hema met vakantie isgeweest.

*****************************************t

Eindelijk is het moment daar

Torn en Til Loos
25 jaar bij elkaar
Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 14 mei
van 20.00-23.00 uur
Duinstraat 5.
^*****************•*1

Dankbaar dat hem een verder lijden bespaard geble\en is, geven wij kennis, dat veel te vroeg, uit
ons midden is heengegaan mijn lieve zoon, mijn
broer, mijn zwager en onze oom

HAKWAGIK

Pieter Molenaar
op de leeftijd van -53 jaar
Zandvoort:
P. Molenaar-Dekker
Krommenie:
Janna en Ruud
Sandra
Klara
9 mei 1988
A. J. van der Moolenstraat 10,
2041 ND Zandvoort.
Piet is opgebaard in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren woensdag van 16.00
tot 16.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
13 mei om 12.00 uur in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld.

Belle de Lize,
(snij-camembert)
100 gram

HARTENJAGERS

V "Softy" breigaren.
Acryl/wol. 50 gram
1.75 nu

*Overhemd. 55/45%
katoen/polyester.
Oversized, u m of
gestreept. Mt 37/3843/44. 29.75 nu

150

VFietsdragervoor
elk type f iets
Voor veilig
vervoer.
49.75 nu

^

Caraembert 45+
250 gram 3.25 nu

VTrillmgvrije
caravan-spiegel.
Voor eik type
auto. Links en rechts te
monteren. 49.75 nu

42?5

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis, dat na
een langdurig, geduldig gedragen lijden, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa

5

42?

V Fantasie kmdergympjes. Mt 21- 35
14.75 nu

-xVPak met 6 hydrofielof oogjes luiers.
100% katoen.
16.75. Nu 2voor

25?5

Andries Weber

echtgenoot van Janny Visser
op de leeftijd van 74 jaar.
Zandvoort:
J. Weber-Visser
Ans en Jaap
Robin, Sylvia
Wilma en Hans
Kim
2042 VM Zandvoort, 9 mei 1988
Diaconiehuisstraat 34
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei
a.s. om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen, woensdag 11
mei van 19.30-20.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

V Spuitlak. Voor binnen
en buiten. 400 ml 7.75 nu

VGrastnmmer met extra
lange steel. 10.000 t/min.
200 Watt. 87.50 nu

75.Vlakschuurmachme.
20.000 schuurbewegmgen/min.
Zool 84x186 mm.
Stofafzuigmogelijkheid. 100-

"Suske en Wiske
Extra". Tweestri pverhalen m
één.3.75 nu

V Kattevoer. 4
smaakcombmaties.

400 gram. 1.50. Nu
3 voor

* Panties. 20 denier,
gevormd. Mt 38/4042/44.2.-.
Nu 3voor

In Zandvoort huis te huur gevraagd
door net echtpaar liefst aan zee of evt.
in de duinen, voor de periode
juni-november '88.
Evt. mogelijkheid om leegstaand
koophuis voor té jaar te huren?
Graag contact opnemen tel. privé
020-380558, kantoor 020-830811.

5 lamellen voor
50 cm. rail. Wit
en grijs. Shantung,
boude hoogte 1801280 cm. 34.75-65.-.
PVC180-250 cm.
19.75-49.75. Rails 100250 cm.47.75-100.-.Nü 15% korting.

V Stereo midiset met
afstandsbediening, MG/FM, dubbel
cassettedeck, platenspeler, microfoon en koptelefoonaansluiting 360.- nu

veilinggebouw

299.-

Aanbiedingen zijn geldig t/m 14 mei 1988.

En hij is niet alleen in Frankrijk geweest: het assortiment is uitgebreid tot 14 buitenlandse kazen.
Daarnaast liggen er nog 27 (!) Nederlandse soorten op de plank. Natuurlijk vers van 't mes. En voortaan
kunt u de kaas ook in plakjes krijgen. Overigens staan al onze kazen onder zeer strenge kwaliteits-controle.

de witte zwaan

INBOEDELVEILING

HEMA

vastgesteld pp
woensdag 1 juni
Inl. veilinggebouw
DE WITTE ZWAAN
Gasthuisplein
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Iriscopiste:
Mevr. R. Gerritsen

.Echt Waar Voor Je Geld.

Odile en Bob
wij wensen jullie een
voorspoedige reis en veel geluk
voor de komende jaren in Nieuw
Zeeland.
Groetjes
Alle vrienden en
kennissen uit
Zandvoort e.o.

begint praktijk in
Winkelcentrum Noord
Op vrijdag 13 mei volgens
afspraak
Zaterdag 14 mei
Opendag van 10.00 uur
t/m 16.00 uur bij
Drogisterij
Ton Goossens

Tel. 12305

Wij hebben een full-timejob
voor een enthousiaste

JONGEMAN

St. Beschermende
Woonvormen
Zandvoort
Boulevard Paulus Loot 1
2042 AD Zandvoort
Telefoon: 02507-14941

De Stichting beheert beschermende
woonvormen, welke onder meer gevestigd zijn in het Strandhotel en de Meent te
Zandvoort.
Wij vragen voor het Strandhotel een:

HUISHOUDELIJK MEDEWERK(ST)ER
in part-time dienstverband (50%)
SALARIS: Aanstelling geschiedt volgens
het C.A.O. voor Dagverblijven en Tehuizen voor gehandicapten.
Sollicitaties te richten aan bovengenoemd
adres t.a.v. het Management.

Grote Krocht 26, tel. 13529
Zandvoort

DAG EN NACHT VERZORGING

Kroon Mode
Haltestraat 55

stretch
pantalons
met elastieke band In
7 kleuren
Maat 40
t; m 48
p stuk

59.

500 gram
Noord Hollands Belegen

ƒ5,25

De Kaashoek
Haltestraat 38, tel. 15000

telefoon 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertstraat 11

FA. GANSNER & CO.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Dinsdag gesloten

WEEKREKLAME

tel. 02507 - 1 53 51

H. W. COSTER B.V.

Haltestraat 52
Tel. 17822
Geopend
v.a. 17.00 uur

FOTO BOOMGAARD

uitvaartverzorging
kennemehand

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

± 18 jaar

voor werkzaamheden in
ons fotolab.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Je koopt een vrijstaand huis . . . maar wat is vrijheid
als die ophoudt bij het hek?

Gezellig tafelen bij restaurant

Le Pierrot
Verse Hollandse asperges
ijeserveerd met een rijke
yaniituur van ham, ei,
beurre fondue, Hollandaise
saus en roomaarduppelen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

P. J. d'HONT
24.50

Reserveringen tel. 17822

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
lel. 02507-17244
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Pastoor Kaandorp neemt op 22 mei afscheid van zijn parochie

VERENIGINGSNIEUWS

Parochianen St. Agatha moeten verder
met behulp van 'eigen mogelijkheden'
ZANDVOORT - "Wij zijn bijzonder dankbaar dat wij hem
zo lang in Zandvoort mochten
meemaken", zegt de woordvoerder van de commissie die
bezig is met de voorbereidingen van het afscheid, dat pastoor Kaandorp op 22 mei van
de St. Agatha Parochie neemt.
Hij heeft gelijk, want ruim de
helft van veertig jaar priesterleven is natuurlijk niet gering.

• Pastoor Kaandorp: 'Een boek nu eens helemaal uitlezen".

Foto Beriott

Weekend: 14/15 mei
NIEUW

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

arts:

tel

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

de

eigen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa
tie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

KERKDIENSTEN

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg: Hemelvaartsdag 12 mei
023-313233.
Weekend: 14/15 mei
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Hemelvaartsdag 10.00 uur: Ds. J.A.
van Leeuwen
Zondag 10.00 uur: Ds. E. Sneller,
Haarlem
Kindernevendienst

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.

GEREFORMEERDE KERK:
Hemelvaartsdag: Gem. dienst
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van
Selms, Haarlem
Kindernevendienst

BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.

VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zondag: dhr. H. de Jong, Haarlem

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

Afscheid

Voor priesters is er géén verplicht
emeritaat op een bepaalde leeftijd,
maar toch verlaat de pastoor Zandvoort, zijn parochie, zijn vrienden,
de riante pastorie en de tuin. "Ik heb
hier met plezier gewerkt, maar ik
ben nu zevenenzestig jaar en ik wil
ruimte scheppen voor een ander

Eerste Pinksterdag is er 's morgens om half elf een feestelijke eucharistieviering, waarbij pastoor
Kaandorp afscheid neemt van zijn
parochie. Dat betekent voor hem
ook een afscheid van de Lokale

Ruimte
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ZANDVOORT - De Welfare-afdeling Zandvoort van het
Nederlandse Rode Kruis
houdt zaterdag 14 mei een fancy fair annex rommelmarkt in
het eigen gebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14. Bij droog
weer wordt de markt buiten gehouden.
Naar verwachting wordt het een
gezellige bedoening en zijn er tal van
verschillende spulletjes te koop. Zowel tweede hands materiaal, als diverse handwerken, die door de deelnemers aan de creative middagen
werden vervaardigd. Om te kijken of
er iets van zijn gading bij zit, kan
men hier terecht tussen 10.00 en
16.00 uur.
Het Rode Kruis viert dit jaar veertig jaar 'welfare' in Nederland. Het
doel was en is nog steeds mensen
met elkaar in contact brengen door
middel van sociale en recreatieve activiteiten. Aan welfare-activiteiten
wordt van oudsher deelgenomen
door mensen, die beperkt zijn in hun
mogelijkheden om contact met anderen te onderhouden of om bezig te
zijn zoals ze dat graag willen. Het
uitgangspunt is datgene, wat de deelnemers willen en kunnen. Het
woord 'deelnemers' geeft daarbij tevens duidelijk hun betrokkenheid
en eigen verantwoordelijkheid aan.

Het welfarewerk is eigenlijk ontstaan uit een bezigheidstherapie
voor zieke en gewonde militairen,
zoals deze in 1946 naar Engels voorbeeld in Nederland werd geïntroduceerd. In 1948 besloot het Nederlandse Rode Kruis een vrijwilligerskorps te vormen, dat hoofdzakelijk
met thuisliggende patiënten zou
gaan werken. Hiermee was de start
van het welfarewerk op vrijwillige
basis een feit.
Sindsdien heeft het een grote
vlucht genomen. In heel Nederland
zetten momenteel ongeveer 12.000
vrijwilligers zich samen met ongeveer 36.000 deelnemers in voor het

welzijn van deze deelnemers. Men
richt zich zowel op mensen die zelfstandig wonen als op bewoners van
instellingen als bijvoorbeeld bejaardenhuizen. De activiteiten varieren
van handvaardigheid tot spel, wandelen, voorlezen, museumbezoek
als begeleiding bij ziekenhuisbezoek. Onder andere met een introductieprogramma krijgen de vrijwilligers ondersteuning van consulenten, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het contact met de deelnemers Daarnaast zijn zij via een
plaatselijke tot landelijke vertegenwoordigings-structuur daadwerkelijk betrokken bij de ontwikkelingen
van het welfarewerk.

Gezakt voor verkeersexamen

ZANDVOORT - Twaalf jonge
scholieren zullen het nog zonder het fel begeerde verkeersdiploma moeten' doen. Zij
slaagden niet voor het examen
dat onlangs werd gehouden.
In totaal namen honderdveertig
leerlingen van de Zandvoortse basisscholen deel aan het verkeersexamen. Allen uit de groepen zeven en
acht. Behalve het twaalftal slaagden
alle jonge kandidaten voor de proef,
waarvoor onder andere op de fiets

een van tevoren bekend gemaakte
route moest worden gereden.
Kennelijk waren de instructies
niet voor iedereen~duidelijk genoeg
geweest, want sommige leerlingen
reden een verkeerde route. Bovendien werden verkeersovertredingen
geconstateerd, die niet door de beugel konden.
Van sommige kinderen bleek de
fiets niet aan de eisen te voldoen. Zij
waren hierover wél van tevoren ingelicht.

Hervormd Kerkkoor vijftig jaar

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

Vrouw overlijdt
na struikeling

Daarbi) komt, dat als je vroeger ou
der werd, je er een kapelaan bij
kreeg en tegenwoordig een parochie". Inderdaad bedient hij nu samen met pastor J v d Meer drie keiken, de St. Agatha in Zandvoort, de
H. Antomus van Padua m Aerden
hout en de H. Apostel Paulus te
Haarlem De taak van pastoor Kaan
dorp wordt overgenomen door pas
tor Th. W. Duijves uit Schalkwijk
Voor hen die het moeilijk hebben
rnet zijn vertrek - en dat zijn echt
niet alleen de parochianen - is er een
lichtpuntje Pastoor Kaandorp zet
zijn werk nog korte tijd voort en zal
op 10 juli aanstaande samen met
Monseigneur H. Bomers een aantal
kinderen, dat de basisschool verlaat,
vormen En hoe moet Zandvoort
daarna verder? "Wij priesters zijn
altijd kapstokfiguren geweest, maar
door de jaren heen hebben wij getracht de verantwoordelijkheden
naar de mensen toe te brengen en ze
te helpen die verantwoordclijkheden te leren dragen Zij moeten verdor gaan met hun eigen mogchjkhcden. Er is capacteit genoeg!"
En wat gaat de aanstaande emcritus zelf doen? "Rustig wonen m de
Rivierenbuurt m Heemstede, wandelen, van de natuur genieten, een
boek nu eens helemaal uitlezen en
meer aandacht schenken aan mijn
uitgebreide familie".
C.E. KRAAN-MEETH

Oude spulletjes
voor kindertoneel
ZANDVOORT - De leiding van
wijkcentrum 't Stekkie doet
een beroep op alle Zandvoorters, die nog wat oude kleding
en aanverwante artikelen overhebben. De kinderen die zich
bezighouden met toneel, zitten
erom te springen.
Bijna iedere woensdag wordt er in
't Stekkie tijdens de Kindermiddag
aan toneel gedaan. Uiteraard werken de kinderen ook met verkleedkleren, maar de garderobe is beperkt en niet toereikend. Daarom
doet 't Stekkie oen beroep op iedereen die thuis, wellicht nog op zolder
of m de schuur, oude spulletjes overheeft. Welkom zijn: hoedjes, pruiken, petten, tassen, schoenen, oude
bontjassen, jurken, colbertjes enzovoorts. Ook oude witte lakens zijn
welkom
Wanneer men dus misschien toch
met een grote schoonmaak bezig is,
kan men met deze oude spullen terecht bij Aktiviteiten-centrum 't
Stekkie, Celciusstraat 190, telefoon
17113.

Expositie in
bibliotheek
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg is momenteel tot en
met 31 mei een expositie te
zien van schilderijen van de
heer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen is 87 jaar,
schildert al vanaf zijn zestiende
maar houdt zich nog steeds met
deze hobby bezig. De expositie bestaat hoofdzakelijk uit olieverfschilderijen en een aantal aquarellen. De
schilderijen zijn ook te koop, eventueel met betaling m termijnen

ROOMSKATHOLIEKE KERK:
Hemelvaartsdag 10.30 uur: E.V. met
orgel en samenzang, cel. H.J. Kaandorp
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. met orgel en
samenzang, cel. H.J. Kaandorp

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel: KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
02507-19393
218, Haarlem:
Hemelvaartsdag 10.30 uur: Ds. J.
BELBUS:
Overduin
De belbus voor bewoners van 55 jaar Zondag 09.30 uur: Zondagsschoolen ouder is met ingang van 5 oktober /bijbelgespreksgroepen
weer van start gegaan. Om hiervan 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Overgebruik te kunnen maken dient men duin
zich 24 uur van tevoren op te geven 19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overbij Huis in de Duinen, tel. 13141, van duin
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de NED.CHRISTELIJKE GEMEENgemeente.
SCHAPSBOND:
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Raad van kerken, waarvoor hij zich
met hart en ziel, ook als voorzitter,
heeft ingezet. Dankbare hcrmneringen heeft hij aan wijlen Ds. Van der
Vloed, maar ook aan do pastoros
Biezeveld, Van Hall, Haitjema. de
Waard, Mataheru en Brinkman
Ook met de huidige collega's Van
Leeuwen en Den Hartog alsmede de
Nederlandse Protestantenbond is er
een prima contact.
"De Lokale Raad is een vnendenclub", zegt pastoor Kaandorp "We
hebben elkaar geïnspireerd en gewaardeerd en door de samenkomsten van kerkeraden en besturen,
plus de gezamehjke vieringen, is er
een band ontstaan Drie belangrijke
zaken zijn uit het samenspel van de
kerken voortgekomen, namelijk de
Ontmoetingsdag, het Conti u m voor
Vrijwillige Hulpverlening en de vertaredmg van het aanbod van maatschappelijk werk, dat in eerste mstantie binnen de parochie van de H
Agatha lag en langs die weg een aanbod is geworden voor heel Zandvoort".

Welfare Rode Kruis houdt rommelmarkt

WEEKENDDIENSTEN

HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

Maar ook daarvóór waren er belangrijke jaren, zoals 1921 toen Hendricus Jacobus Kaandorp in Heiloo
het levenslicht aanschouwde. Hij
bezocht er de kleuterschool, maar
niet van harte. Bij z'n eerste bezoek
was hij dan ook nog eerder thuis dan
het zusje dat hem had weggebracht.
Een harde hand schijnt hem later
tot andere gedachten te hebben gebracht en dat was maar goed ook,
want er moesten nog heel wat scholen worden doorlopen, eer hij op 22
mei 1948 tot priester werd gewijd.
De eerste standplaats was De
Weere, waar de jonge kapelaan twee
jaar bleef. Vervolgens drie en een
half jaar Halfweg, waarna hij ruim
acht jaar kapelaan was in de parochie St. Bonifatius in Amsterdam-Oost. In 1962 werd pastoor Kaandorp niet alleen kapelaan van het
Begijnhof in Amsterdam, maar tevens adviseur van Jeugd- en Sportzaken van het Bisdom. Twee jaar

later aanvaardde hij een benoeming
als rector van Huize Buitenveldert
aan de Kalfjeslaan. "Het was zowel
een kmder- als een bejaardenhuis en
dat vind ik eigenlijk een ideale combinatie", aldus de pastoor.
En toen kwam in november 1967
zijn benoeming tot pastoor in Zandvoort. "Er is in die twintig jaar ontzettend veel veranderd in het kerkelijk gebeuren. Toen ik hier kwam
bestond het kerkbestuur uit vijf
mensen, en die bedisselden alles. We
hebben toen met elkaar doorgepraat
hoe het eigenlijk zou moeten, namelijk een bredere kring voor het totaal
van de pastorale zorg". En die kring
is er gekomen, ingedeeld in een aantal vlakken zoals scholen, kinderen
rond de eerste communie, het vormsel, jongerenbegeleiding en volwassenen-catechese. Thans zijn er een
Parochievergadering en Parochiebestuur van respectievelijk 15 en 6 leden, de Pastooraatsgroep is onderverdeeld in een Liturgisch, een Katechetisch en een Diakonaal Beraad
en de vertegenwoordigers m de Beraden hebben weer hun eigen groepjes

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu vertrekt morgen, donderdag 12 mei, om
8 uur 'b morgens vanaf het Gemeenbchapshuis, voor de voorjaarsreis
naar Voggenzell Dinsdag 17 mei
maakt men onder leiding van Els de
Jong een strandwandeling Hiervoor
op de Rotonde verzamelen om 10 u.

Operette
Vereniging
Aan de 40-.]arige Zandvoortse Ope
rette Vereniging,
Geacht Bestuur en Leden,
Mag ik U, bestuur en leden, namens
velen, hartelijk bedanken voor de
fantastische receptie en dito feestavond d d. 7 mei jongstleden Tevens
mijn dank uitspreken voor het organiseren van zo'n groots opgezet evenement
Hoed af. voor al die mensen, die hier
zo haid aan hebben gewerkt om dit
mogelijk te maken. Het was grandioos!
RITA HEKKERS-BOONSTRA

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Expositie
Marion Hooij
ZANDVOORT - De Zandvoortse kunstschilderes Marion Hooij exposeert momenteel in de Rabobank aan de
Grote Krocht. De expositie is
te zien tot en met 6 juni.
De stijl van Marion Hooij is te vergehj'ken met die van de 'naïve schil
ders' en als onderwerp toont zij dui
delijk voorkeur voor landschappen
die 'realistisch' op het doek worder
gezet. Haar grote voorbeeld is altijc
Carel Willink geweest, verklaart zij
Het gebruikte materiaal is watervas
te muurverf, wat haar voorkeur ge
niet boven waterverf, omdat de
schilderijen niet achter glas hoeven
In de Rabobank hangen twaal
grotere werken met onder andere
boerderijtjes, maar ook andere on
derwerpen, zoals bijvoorbeeld hè
geboortehuis van Chopin. Daar
naast zijn er vier 'knipwerken' be
treffende de St. Agatha-kerk.

Oorkonde komt
even tevoorschijn
ZANDVOORT - In verbanc
met Dodenherdenking meldd<
Zandvoorter Harry Opheiken:
vorige week, dat hij tijdens zijl
stamboomonderzoek in de ge
meente Oude Pekela (Gronin
gen) een oude oorkonde tegen
kwam. De oorkonde was ii
mei 1974 door de gemeenti
Zandvoort overhandigd aai
Oude Pekela, in verband me
het 375-jarig bestaan van dezi
gemeente.
De tekst van de oorkonde luidt:
'Ter gelegenheid van het 375-jari
bestaan van Uw gemeente bieden wi
U gaarne onze hartelijke gelukwer
sen aan De herdenking van dit fei
geeft ons aanleiding U de evacuati
van de inwoners onzer gemeente n
de oorlogsjaren in de herinnering t
roepen. Bijna 300 burgers van Zanc
voort vonden onderdak in Uw ge
meente en werden opgenomen u
Uw gemeenschap
Wij willen deze gelegenheid aan
grijpen U onze dank te betuigen voo
de aan de dag gelegde gastvrijheid il
een benard tijdperk onzer geschie
denis. Moge het de inwoners van Uv
gemeente en haar bestuur ook m d'
toekomst in alle opzichten goei
gaan. Het Gemeentebestuur vai
Zandvoort'.

Gewaardeerd optreden van
Zandvoorts Vrouwenkoor
ZANDVOORT/HAARLEM De bewoners van de Boerhave
Kliniek in Schalkwijk genoten
zichtbaar tijdens hel optreden
van het Zandvoorts Vrouwenkoor, woensdag 27 april. Vijftig
dames onder leiding van diriDe huidige bezetting van het Hervormd Kerkkoor, dat vorige week zijn vijftig jarig bestaan vierde. Foto Beriott gent Dico van Putten, gaven in
dit verzorgingstehuis een conZANDVOORT - Tijdens de dienst in de Hervormde Kerk, vorige week zondag, is op bescheiden cert.
wijze het vijftig-jarig bestaan van het koor gevierd. Omdat de krant vorige week al vol zat, in de
Met bedden en rolstoelen hadden
editie van deze week nog even een kort berichtje over dit heuglijke feit.
de bewoners zich verzameld m de
De dag waarop het jubileum van het Hervormd Kerkkoor gevierd kon worden, viel uitgerekend samen rnet
de 'Zondag van de cantate'. Dominee J.A. van Leeuwen
besteedde in zijn preek dan ook uitgebreid aandacht
aan het gegeven 'zingen'. Daarnaast bedankte hij alle
iedereen die in de loop der jaren zijn medewerking aan
het koor had verleend.
Na afloop van deze 'mooie en fijne dienst', aldus een

van de aanwezigen, werd een receptie gegeven in het
Jeugdhuis achter de kerk, waar men gelegenheid kreeg
de koorleden te feliciteren. Hiervan werd door velen
gebruik gemaakt. Duidelijk heeft men veel waardering
voor het Hervormd Kerkkoor, dat zelf echter nog wel
een wens voor de toekomst heeft: aanvulling met jonge
leden. Degenen die hierin zijn geïnteresseerd, zijn dan
j
ook van harte welkom.

ZANDVOORT - Een zeve
B Dommel
nentachtig-jarige vrouw uit
A1H mere-Haven is vorige
week woensdag in de Kerkstraat geH struikeld. Twee daZANDVOORT - De traditio- schijnlijk bij het parkeertergen later overleed zij aan de nele Koninginnevlucht, geor- rein in Zandvoort-zuid. Aangevolgen hiervan.
ganiseerd door Fly Away en vang 11.00 uur.
De vrouw is bij haar val op het het Haarlems Comité voor de
Het leek een familiegelegenheid te
achterhoofd terechtgekomen, waar Viering van Nationale Feestbij zij een hoofdwond opliep, die ge dagen, werd gewonnen door worden, voor zover het de pnjswinnaars betreft. Tweede werd namehecht moest worden. Op verzoek
lijk het zusje van Djago, Layda IbaDjago
Ibanez.
Hij
nam
deel
van de arts is zij per ambulance over
gebracht naar het Marine-hospi- met een Indonesische vecht- nez, bijgestaan door haar vriendin
taal te Overveen. Vanwege hersen- vlieger. Aanstaande zaterdag, Princella. Maar de nummer drie, de
letsel was haar toestand kritiek, de 14 mei, vindt het vechtvlieger- dubbele Zilveren Vlieg-winnaar
familie kwam over. Twee dagen toernooi om de Bronzen Pieter Takens uit Bloemendaal,
daarna, af gelopen vrijdag in de Schelp ZK. '88 plaats, waar- voorkwam dit. De troostprijs was
voor Sharan Stevens, omdat deze
avonduren, overleed de vrouw.

grote zaal voor een ontspannende
avond. Van Putten had gekozen voor
een variabel programma Begonnen
werd met enkele bekende nummers
uit het klassieke repertoire. Na de
pauze werd het programma voortgezet met wat luchtiger melodieën.
Vooral het pas ingestudeerde 'La

Ibanez wint Komnginnevlucht

RRRRÖN
RRÖM

Montanara' oogstte bij het publiel
veel succes
Alhoewel het niet in het program
ma stond vermeld, gaven de Zand
voortse dames als sluitstuk een im
provisatie uit het bekende Neder
landse repertoire. 'Tulpen uit Am
sterdam' en 'Wij gaan naar Zand
voort aan de zee' werden door hè
enthousiaste publiek met veel vervs
meegezongen.
Als toegift werd het Zandvoortsi
volkslied ten gehore gebracht. Door
dat de tekst van dit lied op dat mo
ment niet voorhanden was, werc
door sommige dames een geheel ei
gen interpretatie aan het lied gege
ven, zodat dit op deze avond in eet
geheel nieuwe versie werd uitge
voord. Directie en bewoners warer
na afloop unaniem van mening' "Dn
was een fantastisch concert".

WOENSDAG 11 MEI 1988
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING

en

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Definitieve
_
Modern zomerkapsel
ontharing v.a. 10,- incl. versteviging gel
en lak, knippen, wasBikini
__
sen, föhnen
«e
ontharing
^Oj"
*KJ,-

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.

PASSAGE 20, TEL. 16309

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

\

Marisstraat 13a, Tel. 15186
Hemelvaartsdag in de Manege
Van 16.00 - 03.00 uur

groot feest!
Grandioos koud buffet van 20.00-22.30 uur
ƒ 12,50 p.p.
Za. 20.00-03.00 uur
muziek/dansen/hapjes.
Zo. 15.00-23.00 uur
matinee diner dansant.
Leuke zomerkleding gewenst, geen
spijkerkleding. V.a. 25 jaar.
De Manege Zandvoort In!. 02507-16023

Met dubbele
feestdagen dubbel
plezier met bloemen
van

Kroon Mode

Fa. Frank

Haltestraat 55
Speciale
aanbieding

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

VOSSEN
BADJASSEN

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

lusvast

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 1 20 60

99,-

P S ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen

De specialist in al uw bloemwerken

SPECIALITEIT:
Spiesen o.a. Stroganoffspies,
Lamsspies, Kipspies enz.
Probeer ook eens onze heerlijke
biefstuk a 250 gr.
Flesje wijn reeds vanaf ƒ 10,-

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

***************************r********

vrijdag 13 mei hartelijk gefeliciteerd
en veel succes om 8.50 uur!

voor al uw luxe
brood en banket
produkten
gespecialiseerd in:

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een
schoenmakerij waar nog de
regel luidt:

LUXE D9ZEN B9NBONS
BIVERSE SOORTEN TAARTEN
EN BRUIBSTAARTEN

ons vakmanschap is uw
voorteel

J. van Campen
en Zoon

'LADBROKE
Totalisator

Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449

Kom ook eens een gokje wagen bij
ons in het wedkantoor.

Telefoon 023-380381

„Bespaar 20% op uw gasrekening
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bij
cadeau.
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen."

Zandvoorts Nieuwsblad

Super aanbieding 5 films
een hele week voor slechts
ENÜ tot 22 mei hierbij een

£

ƒ 25,-

CD naar keuze cadeau
(tegen inlevering van deze advertentie)
************

GROOT BETAMAX NIEUWS
Vanaf heden starten wij met de verkoop van
Betamax films.
Spotgoedkoop uw eigen huisvideotheek
opbouwen.
1 FILM 15,4 FILMS 50,10 FILMS 100,ledere dag open (ook zondags) van 1 uur '$ middags tot 9 uur 's avonds.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Seijsener
Haltestraat 23

-

Tel. 12159

Videotheek DOMBO
CORN. SLEGERSSTRAAT 2B,

Zandvoort

achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool

Nu bij besteding van
ƒ9,- een EK poster

AL MOGELIJK VANAF 1 GULDEN!
Alle dagen koers met live
geluidverslag en directe
uitbetaling.
Wij leggen u graag alles uit.

VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem

)
'

-k *****************************

Tot Ziens! Zeestraat 36, tel. 12092
Woensdag gesloten Dagelijks geopend vanaf 17 uur.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

CENTRAGAS
VAN GALEN B.V.

Tel. 02507-18686.

VERONICA
PETIT R E S T A U R A N T

(onder het genot van een gratis drankje)

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

^

ALTIJD DE
NIEUWSTE
PREMIÈRE
FILMS

Tel. 02507-12070
Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

GRATIS

Alleen
op de wereld

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

Na 10 jaar inwoning bij ARANKA MODES krijgt MINICLUB waar het
recht op heeft. Een eigen ruimte die goed bereikbaar is voor wandelen kinderwagens.
Vanaf woensdag 11 mei vindt de verkoop van baby-, kleuter- en
kinderkleding en -schoenen (tot maat 37) plaats in het pand
Buureweg 1-3 (voorheen 't Kinderwinkeltje), tel. 16580.

Als u zonder auto bent

Kleuren

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Bobocn Boemsi willen mooi gekleurd worden. Pakje
kleurpotloden of viltstiften en pi aan de slag-.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus •
Bel 7 dagen per week.

BARON AUTOVERHUUR BV
Fa.
Kroonenberg

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr 9, Zandvoort

VAN MAAS

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

LANDELIJK ERKEND

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Drog. Bakels,

Sig. mag.
De Krocht,
T. Goosens

Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr 2 Zandvoort

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

Balkon bakken,
plantenbakken, plantschalen,
hangpotten, roodsteen
aardewerk, Italiaanse
decorbakken, vaste planten,
tuinkruiden. Zomerplanten.

(C. Koper)
02507-18225

Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat
werkelijk door merg en been. Ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut
niet in staat om op eigen kracht in leven te
blijven. Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw
om hulp!
In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden. Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood
gered.
Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke
bijdrage leveren aan het welzijn van de
zeehond. Door het insturen van de bon zet u
een eerste stap in de goede richting.

l

(

zeehondencrèche
BON

i Jajkred.eenzeehondeleven!
l
l
|
|
,

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f . ..
. --------Naam ______ - _ _
___
------—
Adres - _ ____ _ . _ - ___________
Kode
_____
_____
- -- ---Plaats _______________ ---------

l Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
'

l

9950 WL Pieterburen

_____

_____

(Postzegel niet nodig;

___

Adres
Bij inlevering van deze kleurplaat gratis grabbeltonnen (max. 1 x p.p.). Voor de
best gekleurde plaat ontvangen 3 jongens en 3 meisjes ieder een leuke prijs.
Jury is het winkelpersoneel. Alle gekleurde platen worden opgehangen. Inleveren t/m 22 mei. Prijsuitreiking 2e pinksterdag, 18.00 uur.

3>*>JX>3>>XXXXXX*>JtJl>*X>Jl>>JiXX>Ji^^
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ZVM/Verstcege
sluit winnend af

Zwaar bevochten gelijkspel aanleiding tot f eestvreugde

Zandvoortmeeeuwen ontsnapt
op 't nippertje aan degradatie
ZANDVOORT - Het is Zandvoortmeeuwen dan toch gelukt het vierde klasserschap
veilig te stellen. Maar het was
een dubbeltje op zijn kant. De
Zandvoorters behaalden een
zwaar bevochten gelijkspel (22) in en tegen Hillegom en DSS
verloor van De Brug met 1-0.

Daardoor zijn de Haarlemmers gedegradeerd naar de Haarlemse voetbalbond. In deze klasse werd Ripperda toch wel de verrassende kampioen door DIO met 2-1 te verslaan.
Het was geen grootse partij voetbal,
maar daar waren de belangen voor
Zandvoortmeeuwen te groot voor.
De Zandvoorters knokten er keihard voor en na vijf minuten was het
al raak toen Michel Dijkstra de bal
inkopte na een voorzet van Fred
Ipenburg. De Zandvoorters gingen

goed door en hadden pech met een
schot van Jan Hein Carrée tegen de
lat. Hillegom kwam nog enige malen
goed weg en Zandvoortmeeuwen
was in deze fase sterk aanvallend.
Meer dan de snelle openingstreffer leverde het offensief niet op en
Hillegom kon allengs wat terug
doen. Eerst redde Willem van der
Kuijl een paar maal goed, doch bij
een hoekschop op slag van rust tastte hij mis en Weijers kon gemakkelijk intikken. Even later kon een Hillegom verdediger door een zware
overtreding naar de kleedkamer vertrekken.
Met tien man moest Hillegom in
de tweede helft verder en alhoewel
en voor de gastheren niets meer te
winnen of verliezen viel boden zij
fanatiek tegenstand. Zandvoort-

ZHC softballers slaan toe
ZANDVOORT - De dames
en heren softbalteams van
ZHC behaalden fraaie overwinningen op respectievelijk
Bloemendaal en Renova.

Schaakclub houdt
Rapid-toernooi
ZANDVOORT - Morgen
zijn er vanaf 9.00 uur volop
schaakactiviteiten in het
Gemeenschapshuis. Dan is
er namelijk het 8e Louis
Blok Rapidtoernooi dat georganiseerd wordt door de
Zandvoortse Schaakvereniging.

Het aantal deelnemers aan dit
toernooi valt op dit moment wat
tegen maar de organisatie heeft
vermoedelijk veel nadeel van
een snelschaaktoernooi wat
twee dagen later gehouden
wordt in Haarlem. Veel aspiranten-deelnemers sparen hun
krachten om zich daarop voor
te bereiden.
Toch belooft het toernooi een
spannende strijd te worden. De
winnaar van vorig jaar, L. van
Maanen, zal de wisselbeker niet
op een makkelijke manier weer
een jaar mee naar huis kunnen
nemen. Wanneer men zin heeft
om het evenement mee te maken, kan men aanlopen in het
Gemeenschapshuis. Voor volgende week donderdag staat de
laatste competitie-wedstrijd op
het programma.

De heren met 16-13 en de dames
met 16-5 .In een bloedstollende partij
softbal hadden zowel de ZHC heren
als Renova de kans op de overwinning. Renova pakte in de eerste inning een 1-0 voorsprong waarna
ZHC sterk terug kwam in de tweede
inning, en maar liefst vijfmaal scoorde, 5-1. Het veldspel van de Zandvoorters was minder verzorgd dan
in de eerste softbalwedstrijd en
daardoor kon Renova op 5-5 komen
en zelfs een 5-8 voorsprong nemen.
In de zesde inning leek ZHC toch de
zege veilig te stellen en door goed
slagwerk werd de achterstand omgezet in een 11-9 oorsprong. In de laatste inning werd de achterstand omgezet in een 11-9 voorsprong. In de
laatste inning was de spanning te
snijden. Renova kwam als eerste
aan de laatste slagbeurt en liet er
geen gras over groeien en nam opnieuw een voorsprong, 11-13. De
laatste slagbeurt van de Zandvoorters zou sensationeel verlopen. De
spanning steeg tot een kookpunt
toen ZHC zich naar een 12-13 achterstand vocht en er waren reeds twee
nullen gevallen. Rob Kuipers kreeg
toen vier wijd en kwam op de honken en Henry van Elk zorgde even
later dat de honken volliepen. Er
rustte een enorme belasting op de
schouders van Luuk Buhling die
toen aan slag kwam doch hij kweet
zich perfect van zijn taak en plaatste
een schitterende home-run waardoor ZHC met 16-13 zegevierde. De
teleurstelling bij Renova was erg
groot doch ZHC begroette de tweede
overwinning met grote vreugde.
Donderdagavond spelen de ZHC heren een uitwedstrjd tegen Terrasvogels om 21 uur, onder kunstlicht en
vrijdag spelen de ZHC dames een
uitwedstrijd om 19 uur tegen EHS.'

meeuwen kwam toch weer meer in
de aanval en Michel Dijkstra zag zijn
inzet net naast gaan. In de 37e minuut leek Zandvoortmeeuwen de beslissing te forceren. In een onoverzichtelijke situatie kreeg een der
Meeuwen een duw in het zestienmetergebied en de scheidsrechter kende een strafschop toe. Herman Bosma hield het hoofd koel en zette
Zandvoortmeeuwen op een 1-2 voorsprong. In de volgende minuut ging
echter de voorsprong al weer verloren toen Hillegom een vrije trap net
buiten het strafschopgebied verzilverde, 2-2. De Zandvoorters konden
dit gelijkspel vasthouden en daar de
uitslag bij DSS reeds bekend was
kwam het eindsignaal als een verlossing en kon er een feestje gebouwd
gaan worden. Voor de Zandvoorters
had het in deze competitie niet zover
hoeven komen. In vele wedstrijden
had Zandvoortmeeuwen in de slotfase een voorsprong maar gaf die toch
uit handen. Nu moest tot de laatste
wedstrijd gewacht worden om degradatie te ontlopen.
Eindstand: 1. Ripperda 22-30, 2.
DIO 22-29,3. TYBB 22-26,4. Geel Wit
22-25,5. Hillegom 22-22,6. VSV 22-22,
7. Bloemendaal 22-21, 8. Renova 2220, 9. De Brug 22-20, 10. DSOV 22-18,
11. Zandvoortmeeuwen 22-16, 12.
DSS 22-15.

ZAND VOORT - Vorige weck
vrijdag speelde ZVM/Auto Ver
steegc de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen
Concordia Ook deze wedstrijd
wist ZVM/Auto Versteege winnend af te sluiten waardoor
men ongeslagen bleef in de eer
ste klasse van het zaalvoefbal

Zandvoortmeeuwen E-l kampioen
ZANDVOORT - Met de Zandvoortmeeuwen jeugd
gaat het erg goed en ook het E-1 juniorenteam behaalde dit seizoen het kampioenschap. Na een gedeelde eerste plaats in de herfst-competitie is de E-1
van Zandvoortmeeuwen erin geslaagd om de titel te
pakken van de voorjaarscompetitie. Deze competitie
werd vorige week besloten met een klinkende 4-0
overwinning op DSC'74. Het team dat dit kampioen-

schap binnenhaalde bestond uit de volgende spelers:
Andy Beek, Marco Paap, Martijn Versteege, Raymond
Koper, Jeffrey Koper, Olaf Sandbergen, Dennis
Schrader, Mark van Wijk en Mischa van der Laar.
Bovendien werd dit team gesteund door hun ouders,
die voor vervoer en vele aanmoedigingen zorgden.
FOTO Bram Sliincn

Hogkamer en Terol vormen sterk koppel
bij Wadden-wedstrijd Zeevisvereniging
301/: cm. Frits Stikkel en Ted Dekker
kregen eveneens twee punten voor
het vangen van een knor haan van 19
cm en een puitaal van 25'/2 cm. Een
punt was er voor Ton van de Hoek
en Mike van der Raadt voor een bot
van 40'/2 cm. Voor de klassering van
de meeste visvangst kregen Herman
Hogkamer en Jan Terol één punt. Zij
vingen maar liefst 33 vissen. De
strandviswedstrijd vond plaats onder ideale weersomstandigheden en
er namen ongeveer twintig leden
Bij de wedstrijd op de Wadden lag aan deel. De vangsten waren echter
het in de bedoeling om per koppel in
kleine bootjes te gaan vissen, maar
aangezien niet genoeg bootjes bij elkaar konden worden gebracht, werHet programma van het zaalden de hengels uitgeworpen vanaf voetbaltoernooi
van Zandéén grote boot.
Op de eerste plaats eindigde het kop- voortmeeuwen is de komende
pel Herman Hogkamer en Jan Terol week als volgt:
met 7.510 gram en tweede werden
Maandag: 18.45 uur Auto VersteeRené Visser en Gerrie Driehuizen
met 5.440 gram. De derde plaats was ge-REA, 19.30 uur Pim Janssen Oldsvoor het duo Frits Stikkel en Ted Gemeente Zandvoort, 20.15 uur TanDekker met 4.950 gram vis. De groot- dem Computers-York Optiek, 21.00
ste visklassering, hetgeen twee pun- uur Banana vet.-Lippies Boys, 21.45
ten opleverde, was voor Fred Schilp- uur Scandals-Cor Smit, 22.30 uur Auzand met een schar van 27 cm en rora'75-Raco.
Dinsdag: 18.45 uur ReproroofWim Minkman met een schol van

ZANDVOORT - De Zandvoortse Zeevisvereniging, die een
grote belangstelling geniet en
reeds zevenenzestig leden telt,
heeft al weer twee wedstrijden
achter de rug. Voor de eerste
vertrok men vanuit Den Heider voor een koppelwedstrijd
op de Wadden, de tweede werd
afgelopen weekend gehouden
vanaf het strand in noord.

uiterst mager, om met van bar
slecht te spreken, aldus een van de
deelnemers. Een lichtpuntje van
deze wedstrijd was de vangst van
een paling van 67 centimeter. Winnaar van deze visavond werd nieuwkomer Gerard Bluijs, die één kilo vis
binnen wist te halen. Tweede werd
Leo Grosze, derde Demmers. Het
programma van de Zeevisvereniging
voor deze maand toont een wedstrijd vanaf het noor-derstrand op
dinsdag 17 mei, aanvang 19.30 uur.

ADVERTENTIE

SIGAAR VAN DE iMAAND
GULDEN ZES JUBILEUMSERIE
50 SENORITAS puur tabak
50 HA VANA'S puur tabak

TZB softbalteam slaat toe

Programma zaalvoetbal

BC Lotus bereikt kampioenschap
via overwinning in slotwedstrijd
ZANDVOORT - Na een ijzersterk
gespeeld badmintonseizoen is het
eerste herenteam van BC Lotus erin
geslaagd het kampioenschap te vero veren.
Met nog twee competitiewedstrijden te gaan leidde Duinwijck nog,
maar in de voorlaatste wedstrijd
werd dit team door BC Lotus met 6-2
verslagen. Daarmee namen de Zandvoorters revanche op de eerder geleden nederlaag. Door die zege werd

Duinwijck gepasseerd op de ranglijst en in de laatste competitewedstrijd kon ook Van Zijderveld de
badgasten niet stoppen en werd het
kampioenschap veilig gesteld door
een 6-2 overwinning.

in/Him speelde badminton van prima kwaliteit en maakte de verwachtingen volledig waar.
Volgend jaar komt BC Lotus uit in
een hogere klasse en zal ook dan
zeker hoge ogen gaan gooien in de
badminton competitie. Op de foto
Van de veertien competitiewed- het succesvolle team van BC Lotus
strijden werden er slechts twee ver- van links naar rechts: Bert Roose,
loren en de overige twaalf eindigden Jan van de Nulft, Evert Smits, Rob
in ruime overwinningen. Dit vrien- Leen, Gerrit van de Nulft en Jaap
denteam, gesponsord door Beach- Enderman.

ƒ 20,ƒ 20,-

SIG.MAG. LISSENBERG, Haltestraat 9 - 12151

ZANDVOROT - De TZB
softbal vereniging is de afgelopen week van start gegaan met
de eerste competitie wedstrijden en was daarbij zeer succesvol. Zowel het eerste dames als
heren team won overtuigend.
De dames van Edo met 26-3 en
de heren van Spaarnwoude 4
Khkspaan vet., 19.30 uur Luiten BV- met 15-2.

Bloemen v. Baekel, 20.15 uur Imex
vet.-Zandvoort Centrum vet., 21.00
uur Havex auto's-Radio Stiphout,
21.45 uur Play-In-Mimi's ter Haak,
22.30 uur Zandvoort Centrum-St.
Tropez Modes.
Woensdag: 18.45 uur Rabbel BoysRinko, 19.30 uur Turn Tum-Keur
Glas, 20.15 uur Banana vet.-Bakkerij
E. Paap, 21.00 uur Snackbar HenriYork Optiek, 21.45 uur Reprox-HB
Alarm, 22.30 uur Texthte-'t Hemeltje.

Een door om.standinhL'den gewij
7A°d leam toestaande tut Micliul
Winter, Pietei Bnine. .Jolin Keur,
V i c t o r Gerke. .Jeirv d'- Zwager en
Run ter Wolbeek en ad interim
coach Bob de Vi les, lieelt zich loeide
knokt om de oni;e.shmen statnt te
handhaven Concordia was in de
bteikbtp opstelling verschenen ei.
hoeft 01 alles aan gedaan om ZYM de
eerste nedeilaag i~oe te brennc n Xa
een minuut spelen opende John
Ketti de score voor cle Zandvoorters.
maai het antwoord van Concoicha
liet met lang op zich wachten l l
Vervolgens werd de stand m het
voordeel voor de Zandvooiteis nog
voorde rust opgevoerd naar :•! l ctorr
doelpunten van Victor Gerke en
John Keur, 3 1.
Na de pauze was het heel even
Concordia dat de lakens uitdeelde en
tot 3 3 Na enige mislukte pogingen
slaagde Ron ter Wolbeek er toch m
om ZVM weer aan de leiding te bron
gen, 4 3 Er blak een fase aan met
een zeer sterk ZVM/Auto Versteege
doch Concordia brak snel uit en
scoorde 4 4. In de laatste minuten
steeg cie spanning ZVM zeer aanvallend bleek toch iets meer in huis te
hebben en Jerry de Zwager scoorde
de winnende treffer. 5 4

De heren van TZB traden dus aan
tegen Spaarnwoude 4 en onder ideale weersomstandigheden mocht
TZB als eerste aan slag. Nadat de
line-up was geweest was het Henk
Franke die het slaggeweld opende,
alleen was het jammer dat hij werd
uitgevangen. Hans Klok lukte het
wel een punt te scoren door de bal
voor een home-run weg te slaan. Nu
barste TZB pas goed los en het slaggeweld was iets te veel van het goede
voor Spaarnwoude, daar dit team
geen grip meer kreeg op de wedstrijd. Bij TZB werden er nauwelijks
fouten gemaakt zowel in het veld als
aan slag en mede dankzij de mooie
vangballen van Martin Hellingman
en Paul Venniker en de home-runs
van Henk Franke en tweemaal Hans
Klok werd de wedstrijd beslist in het
voordeel van TZB dat zich geen betere start had kunnen wensen, 15-2.

Dames
De damessoftbalteams gingen ook
van start en daarbij won het tweede
team met 9-19 van Onze Gezellen en
het derde team bleef Renova na veel
spanning met 18-19 de baas. TZB l
speelde een uitwedstrijd tegen Edo
en al in de eerste slagbeurt gaf TZB

haar visitekaartje af. Alle ballen werden gelijk het verre veld ingeslagen
zodat vele punten gescoord werden.
Het veldwerk van de Zandvoortse
dames was- prima verzorgd en pitcher Yolanda Kuin was goed op
dreef waardoor Edo geen kans kreeg
de bal te raken.
De TZB dames gingen goed door
in de volgende innings en de homeruns van Annemiek van der Meulen
en Joyce Toornburg zijn het vermelden waard. Eindstand 3-26 voor
TZB. Een goed resultaat en de TZB
dames zijn dan ook van plan mee te
draaien met de top drie van hun
klasse. TZB dames l slaagden er ook
in een sponsor te strikken en dat
gaat de Koffieshop de Priet Praat
worden.
Uitslagen dames: Edo-TZB 3-26,
OG 8-TZB 2 9-19, Renova-TZB 3 1819, TZB 3-Flags 13-16. Heren:
Spaarnwoude 4-TZB l 2-15, SC Harlem-TZB 2 19-4, TZB 3-RCH 3 5-20,
Flags-TZB 3 8-19, TZB 2-Kennemerland 10-23. Pupillen B Meisjes: Pino's-TZB 16-6, TZB-Kinheim 9-29.
Pupillen C jongens: TZB-Spaarnwoude 13-16, Terrasvogels-TZB 1020. Peanuts: TZB-Sparks 16-28.
Programma: Donderdag. TZB H3THB 19.00 uur, Pinquins-TZB H 3
19.00 uur, vrijdag: TZB Hl-RCH 2
19.00 uur. Zaterdag: TZB A meisjesDSC'74 10.30 uur, Pinquins-TZB B
jongens 12.00 uur. Maandag: Bloemendaal-TZB Du 19.00 uur, TZB D 3OG 8 19.30 uur. Dinsdag: TZB DlSchoten 2 19.30 uur, Schoten 3-TZB
H3. Woensdag: TZB-Bjongens-RCH
16.00 uur, TZB Hl-Renova l 19 30
uur, TZB Peanuts-Ter. Runners
14.00 uur, TZB-Ter Batters 14.00
uur.

Veel animo voor TZB-jeugdsoftfoal

ZANDVOORT - Niet alleen uit
het feit dat Zandvoort nu twee
softbalverenigingen rijk is,
blijkt dat deze sport in de badplaats erg aanslaat, maar ook
het feit dat TZB de jeugd heeft
Het eerste herenteam van BC Lotus kan tevreden uitblazen op het terras
weten te pakken, laat zien dat
van een strandpaviljoen.
softbal succesrijk kan zijn. In
maart begon TZB met een actie op touw te zetten voor het
jeugdsoftbal of voor de nog
kleineren het peanutbal en ongekend is de aanwas van jeugZANDVOORT - De voetbal- eerder in Hillegom met maar liefst muiden met 2-0, SMS met 2-1 en dige leden.
vereniging Zandvoort '75 had 6-0. De Zandvoortse dames wilden Kennemerland met 2-0. In de finale
van TZB, had
de afgelopen week vele activi- revanche en hebben er alles aan ge- werd Hoofddorp door Zandvoort '75 welHetwatjeugdbestuur
verwacht maar dat het zo
Over en weer waren er kansen afgetroefd met maar liefst 4-1. Het
teiten. Zo werd er in competi- daan.
de ruststand was 0-0. In de was de eerste keer dat een Zand- zou lopen overtreft de stoutste vertie verband gevoetbald tegen doch
tweede helft trok Zandvoort '75 met voorts team dit toernooi gewonnen wachtingen. De gehele softbalafdeAltius doch met 0-3 verloren. een geweldige inzet ten aanval en het had en sponsor Ed de Zwager en Img van TZB bestaat nu uit 150 leHet dames zaalvoetbalteam was geheel legen de verhouding in coach Andries van Marie keerden den onder wie 19 jongens en meisjes
speelde knap gelijk tegen Con- dat Concordia vijf minuten voor het zeer tevreden met de grote beker die de leeftijd hebben om softbal te
cordia, 1-1 en het A-junioren einde 0-1 scoorde. Dat was een be- huiswaarts om later dit succes te spelen en 28 jongens en meisjes die
het peanutbal spelen. Een stormteam won het Huib Sligger- hoorlijke tegenvaller doch met nog vieren.
achtige ontwikkeling waarop het
stoernooi. Ook de finale van twee minuten te gaan was het Gitte
jeugdbestuur prima inspeelt. Op het
het strafschoppen
nemen Regeer die een vrije trap meedogen- Strafschoppen
complex aan de Kennemerweg staat
hard intrapte, 1-1. Het gelijkstond op het programma en loos
op woensdag als de peanuts spelen
De
door
Zandvoort
'75
georganispel
betekende
gerechtigheid
voor
dat werd een groot succes.
de Zandvoort '75 dames Daphe seerde kampioenschappen straf- een groep van 12 mensen klaar om

Altius te sterk voor Zandvoort '75

Een met drie invallers spelend
Zandvoort '75 was in de eerste helft
goed opgewassen tegen kampioenskandidaat Altius. Beide partijen probeerden de aanval te zoeken waardoor een aardige wedstrijd ontstond. Gescoord werd er niet in de
eerste helft. In de tweede helft liet
Altius zien terecht tot de top te behoren en drukte Zandvoort '75 in de
verdediging. Nadat het eerste doelPunt was gevallen probeerde Zandvoort '75 gelijk te maken, doch het
zat er niet in. Altius voetbalde goed
en liep uit naar een 0-3 overwinning.

Dames
Alhoewel het begin van de wedstrijd wat stroef verliep kwam Zandvoort '75 dames in de zaalvoetbalstrijd tegen Concordia steeds beter
'n vorm. Concordia staat op de derde plaats en versloeg Zandvoort '75

Kroese, Suzanne en Bianca Visser,
Gitte Regeer, Astrid Baars, Mascha
de Wilde en Katja van Zeeland. Na
anderhalf jaar zaalvoetbal staat
Zandvoort '75 op een vijfde plaats in
een poule van elf teams. De zeer tevreden coach Henk Vermeulen ziet
het nieuwe zaalvoetbalseizoen dan
ook helemaal zitten.

A-junioren
Zaterdag 7 mei organiseerde de
KNVB, afdeling Haarlem op de velden van VEW te Heemstede het jaarlijkse Huib Sliggerstoernooi. Hieraan namen negen A-juniorenteams
uit de zaterdag-combinatieklasse
deel. Dat de Zandvoort '75 A-junioren een succesvol seizoen achter de
rug hebben, mag blijken uit het feit
dat zij dit sterk bezette toernooi zonder puntverlies wonnen. In de voorronden versloeg Zandvoort '75 IJ-

schoppen nemen vonden de afgelopen week plaats. In de finale werd
het doel verdedigd door de bekende
Zandvoortse doelman Jaap Bloem.
De uitslag was als volgt: Groep F
Jun.: 1. Patrick Tukker, 2. Mark van
Staveren, 3. Paulo Dijkstra. Groep E
jun.: 1. Ivo Nijenhuis, 2. Vincent
Fleers, 3. Arjan Schuiten. Groep D
jun.: 1. Ryamond Hölzken, 2. Milan
Berck Beelenkamp, 3. Gerard van
Diemen. Groep CBA-jun.: 1. Yvar
van der Smaal, 2. Mare Kok, 3. Arthur Paap. Groep dames: 1. Nancy
Keuning, 2. Suzanne Visser, 3. Gitte
Regeer.
Het werden spannende finales
met waardige en sterke kampioenen. Organisator Henk Vermeulen
was na afloop zeer te spreken alhoewel hij een groter aantal deelnemers
verwacht had. Volgend jaar wordt
dit evenement ook voor senioren gehouden.

dat als je er wat voor doet dat het
best leeft. Met de jeugdafdeling gaat
het erg goed en we zijn aardig populair in de omgeving en krijgen dan
ook veel uitnodigingen om aan toernooien deel te nemen. Ja elke woensdagmiddag is het een feestdag voor
de jongens en meisjes."
De softbalsport slaat dermate aan
bij een aantal jeugdigen omdat het
een schitterend spel is waarbij geen
lichamelijk contact is. Het TZB
jeugbestuur heeft de steun van een
aantal leden die onontbeerlijk is. Zo
is er altijd een team dames aamve-

zig, Sonja Koper, Sandra van Loon,
Margreet Stam, Karin Weber, Kathleen Bol, Monique Bakker, Karin
Mesman, die de peanuts begeleiden
en pupillen kunnen altijd rekenen
op de aanwezigheid van Ingnd Feitman en Annemieke van der Meulen.
Penningmeester Henk Franke stelt
wel dat het bij de jeugd om het spelelement gaat. „De slogan is dat we
niet tegen elkaar spelen, maar met
elkaar. Elkaar helpen en daardoor is
het een gezellige boel en iedereen
krijgt een kans om te spelen."
Om het geheel soepel te laten ver-

lopen is er een goed contact nodig
tussen de diverse besturen. „De samenwerking tussen jeugdcommissie en softbalbestuur is uitstekend,"
meent Jaap van der Oord TZB wil
verder werken aan de toekomst van
de softbalsport m Zandvoort en
hoopt een bestaansrecht op te bou
wen met zoveel teams dat dat wel
recht moet geven op een softbalcom
plex. Verder wil het jeugdbestum
volgend j aar het met alleen bij softbal houden doch ook zijn er plannen
om de honkbalsport te gaan beoefenen

de kleinsten op te vangen en te begeleiden en ook op zaterdag is een dergelijk team aanwezig om de oudere
jeugd op te vangen.
„Op een moment moet je de boot
afhouden," stelt jeugdbestuurslid
Jaap van der Oord. „De aanwas was
zo groot datje in de knoop komt met
de begeleiding en halverwege het seizoen nieuwe teams inschrijven gaat
ook niet. Je moet geen half werk
afleveren en dus moet de begeleiding goed zijn. Daar hebben enige
mensen een cursus voor gevolgd en
nu staat er een heel team."
Na wat ledenwerfacties in het begin van dit jaar is TZB uitgegroeid
tot de grootste vereniging in de regio
en het bleek een gouden greep te
zijn, zoals Willem van der Sloot vertelt. „Eerst moesten de mensen voor
de softbalsport naar Haarlem en
daar heeft men geen zin in. Nu blijkt

Foto Bram Stijnen
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JAARMARKT AANBIEDING:
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met de „La Palma"

SPAAR VOOR GRATIS SOEPKOPPEN

vanaf

GEEN IDEE!
geef 'n kadobon van

ƒ 1395.

Inclusief vervoer per luxe touringcar met overnachting
op heen-en terugreis.

:

>

Bezoek aan:

l
*•D*

Gratis soepkopboianen bij besteding
10,- aan vlees en vleeswaren <£
Onze worstsoorten en vleeswaren zijn
diverse malen bekroond!!

Haltestraat 54, Zandvoort

•*S"*
^
^
^

Vertrek op: 14 juli
21 juli
28 juli

ATHENE
KRETA
CORFU
RHODOS
DUBROVNIK

Schoonheidssalon voor dames en heren

2-pers. binnenhut d/t
van 2245,- voor 1995,2-pers. buitenhut d/t
van 3085,- voor 2395,4-pers. binnenhut d/t
van 1985,- voor ^Siexclusief ƒ 150,-havengelden.

gezïchtsbehandeiing
lichaamsmassage
manicuren
pedicuren

depositaire
Guerlain
Shiseido

Behandeling op afspraak
eventueel ook 's avonds

' Passage 18
02507-19950

ZANDVOORT
Grote Krocht 20. Tel. 12560

OPENING
STRANDSEIZOEN
ZANDVOORT
Op het naaktstrand
en croissanterie

COBANA

strandpaviljoen

Fresh Brew
koffie

voor reserveringen

(Dus altijd verse koffie)

02507-13431

THRLHSSR

TEL.
02507-15660

Bezoek ook Ralph's
snoepjesbar.

Ons restaurant heeft invalide
faciliteiten

de- tftotuteetó vooï kwaJLtieit

'Over-'

't Stukje lopen waard

CLUB NAUTIQUE
strandpaviljoen 23
telefoon 1 57 07

Het strandpaviljoen
waar altijd de zon
schijnt!

Restaurant - Strandpaviljoen 1A

Senga Sengana

Burg. van Fenemaplein 2 - 2042 TA Zandvoort
Tel.102507) 12911 -Telex 4181 2

PALACE HOTEL

Pneddi] & Paul

Aspergetijd

Lekker eten op het strand
Onze Franse keuken heeft veel
vlees- en visspecialiteiten

Strandpaviljoen 7

Dagelijks geopend lot 24.00 uur

Voorgerecht
gerookte lamsham
met verse asperges
frambozen/
Hazelnoot dressing

16,50

Boulevard Paulus Loot
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 16959

Zandvoort
telefoon 02507 - l 71 70

Hoofdgerechten:

Marcella & Fred

Strandpaviljoen

America
Gelegen van
de Ingang
van het
naaktstrand
Biedt u ook
de rijwiel- en
bromfietsstalling aan

Geniet van onze gerechten
en het fantastisch mooie
zeegezicht.
Binnen óf op het zonnig
zomerterras.

12a
ÜSj
»
mn

De lunch- en dinerkaart biedt volop
keuze van kleine snack tot
seizoenspecialiteit.
De keuken is van 08.00 tot 22.00 uur open

Seagull: ook aanbevolen voor
feesten en ontvangsten.
Tot ziens in Strandpaviljoen 10,
Zandvoort - tel. 02507-13200

Telefoon O 25 07-145 25
Geopend van 1-3 tot en met 30-9.
1 dagen in de week.

Verse asperges met
gestoomde zalm en
Hollandaise saus

32,50

Verse asperges met
warme ham, peterselieaardappeltjes en
gesmolten boter

28,50

WEEKMEDIA30

WOENSDAG 11 MEI 1988

WV manager Karin Kas ziet duidelijk mogelijkheden voor Zandvoort

'Zandvoort heeft de naam, daarvan moeten
ZANDVOORT - Hoe de koniende zomer er wat betreft het
toerisme uit gaat zien, is volgens de huidige manager van
het VVV, Karin Kas, niet te
voorspellen. Maar hoe groot de
toeloop ook zal zijn, het personeel van het VVV-kantoor in
Zandvoort, inclusief de twee
zomerkrachten, is gemotiveerd en staat dan ook klaar
om de drukte op te vangen, aldus manager Karin Kas.
Dit zomerseizoen zal in het teken
staan van de overgang naar de Regionale VVV. De situatie kan dus nog
niet optimaal zijn, maar deze lijkt
wel werkbaar. Volgens Karin Kas zal
de service, die het VVV de toeristen
maar ook de hotelhouders en overi«c verhuurders van kamers en appartementen kan bieden, in ieder geval gelijk zijn aan die van vorig jaar.
"Ik wil in ieder geval niet méér belovon, dan wij zeker waar kunnen maken. De wijze waarop een VVV kantoor functioneert is afhankelijk van
het personeel en deze mensen voelen
zich erg betrokken, omdat zij het in
Csite als hun eigen winkel beschouwen. Afgelopen seizoen hebben zij
wel op hun tenen moeten lopen, omdat er vorig jaar twee ervaren krachten zijn weggegaan. Wij hebben er
echter twee zomerkrachten bijgekregen, zodat het kantoor niet onderbezet is. De eerste is al in dienst
sinds Pasen".
Wat betreft het vermaak voor de
toerist, behalve het strand, ziet zij
zeker mogelijkheden. "De evenenienten gaan in ieder geval door,
dankzij de actieve aanpak van het
Samenwerkingsverband. Daarnaast
worden in juli en augustus in samenwerking met het Cultureel Centrum
Zandvoort en het Genootschap Oud
Zandvoort wandelingen georganiseerd, gevolgd door een dia-presentatie in het centrum. Verder zijn er
tal van fietsroutebeschrijvingen, tevens in het Duits. Maar ook zullen
wij verwijzen naar de mogelijkheden
van het achterland, waarbij men gebruik kan maken van een combi-

© o

-kaart, een koppeling van openbaar initiatief, maar het moet zo geëxploivervoer en het bezoek aan musea en teerd worden, dat het in het algediverse andere culturele instanties. meen belang is".
Daarbij denk ik ook aan het LinBij de consument is volgens Karin
naeushof in Bennebroek". Het Lin- Kas duidelijk een verandering te benaeushof is pas geleden flink uitge- speuren. "Landelijk en internatiobreid.
naal is de tendens waar te nemen,
Of Karin het komende seizoen zelf dat men steeds méér kwaliteit wil.
zal meemaken is onzeker, omdat Menig vakantieganger wil de korte
haar één-jarig contract op l juni 1988 vakantie die hij heeft, zonder zorgen
afloopt. Wel heeft zij gesolliciteerd en comfortabel doorbrengen. Men
naar de functie Promotie Werving spaart er uiteindelijk ook voor. De
met als standplaats Zandvoort, maar verhuurder zal daar dan ook duidehet bestuur van de Regionale VVV lijk rekening mee moeten houden,
heeft nog geen keuze gemaakt uit de maar ik denk dat de komst van het
kandidaten. Toch heeft zij ernaartoe Beach Hotel en het Vendoradopark
gewerkt, de zomeractiviteiten zo wat dat betreft zeker inspirerend
soepel mogelijk te laten verlopen, en zullen werken. Verbetering van de
heeft zij geprobeerd wat alternatie- kwaliteit is ook noodzakelijk, want
ven te bieden voor de dagen met wij moeten concurreren met het buislecht weer. "Dat was niet gemakke- tenland. Zo meldde een Duits raplijk omdat wij maar een bescheiden port onlangs dat de Middellandse
budget hadden, waardoor ook het Zeekust meer te bieden heeft".
programma bescheiden moest blij"Maar Zandvoort heeft de naam,
ven. Daarnaast is er afgelopen jaar en daarvan moeten wij profiteren.
erg veel tijd gaan zitten in de bespre- Deze badplaats heeft eigenlijk te
kingen over de overstap naar de Re- lang geteerd op mooi weer, het
gionale VVV, want het bestuur wilde strand en het duingebied. We hebvanuit de praktijk geadviseerd wor- ben óók een aantrekkelijk programden. Daardoor heb ik helaas lang ma nodig, want de moderne vakanniet alles kunnen verwezenlijken, tieganger wil van 's morgens vroeg
wat ik voor ogen had". Uiteraard tot 's avonds laat vermaakt worden.
speelde daarbij ook een rol, dat zij Het is dan ook jammer dat er geen
voor slechts een halve baan in dienst bowling- of midget-golfbaan meer
was, ook al ging er toch meer tijd in zijn, terwijl het dolfinarium in een
zitten.
tamelijk slechte staat verkeert. Voor
mogelijke nieuwe initiatieven is dan
Kwalificatie
ook een goed contact met de onder"Eén van die dingen is een kwalifi- nemers nodig. Daarnaast moeten wij
catie-systeem voor particuliere ka- gebruik maken van het achterland.
mers en appartementen, zoals dat op Burgemeester Van der Heijden was
landelijk niveau al gehanteerd laaiend enthousiast toen ik hem de
wordt. Het is arbeidsbesparend voor mogelijkheden liet zien. Bij wijze
het personeel, omdat niet telkens van spreken 'op een steenworp afeen uitgebreide omschrijving van stand' liggen tal van culturele mogehet appartement gegeven hoeft te lijkheden, van Haarlem en, wat verworden. Bovendien weet de consu- der weg, Amsterdam. Bovendien is
dit een prachtig fietsgebied met roument direct wat hij huurt".
"Daarnaast heb ik nog een héle- tes langs Bloemendaal, Overveen en • Burgemeester Van der Heijden reageerde enthousiast op de mogelijkheden
boel ideeën maar die zijn pas enig als Aerdenhout, wat goed past in de ten- die de omgeving van Zandvoort biedt die hem door Karin Kas werden getoond.
zij daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Ik dens naar doe-vakanties. Er is voor
Foto: Bram Stijnen
denk bijvoorbeeld aan een toeristen- elk wat wils, wat belangrijk is, omdat
treintje tussen het station en de juist de strandvakanties familieva- kort-verblijfsvakantie, waarbij de en zij constateert dat er wat dat benoord- en de zuid-boulevard, waar kanties zijn". Ook kan men gebruik buitenlandse toerist graag vor Ne- treft veel belangstelling is voor
men op elke plaats naar keuze kan maken van de groeiende senioren- derland kiest, voor zijn tweede va- Zandvoort
"Daarnaast is het van belang, wat
op- of afstappen. Wat dat betreft heb markt, wat seizoenverlengend kan kantie. Hiermee kan het laagseizoen
ik geen bezwaar tegen particulier werken, evenals de tendens naar de ingevuld worden, aldus Karin Kas, de gemeente gaat doen. Deze moet

ZANDVOORT - De carrou
sclgroepen Sandcvoerde l en 2
van manege Filip Dros Ruiter
prioriteiten stellen en daarbij oor sportcentrum Zandvoort aan
recto verdeelsleutel zien te vinden de Keesomstraat nemen op 15
tussen toeristische voorzieningen en mei 1988 deel aan het Nederhet leefbaar houden van Zandvooit lands Kampioenschap CarrouIk denk dat de tijd daat nu rijp voor selnjden m de C-poule.

is, want do beieidheid onder de
Beide cai rouselgi oepen hebben de
Zandvoortse bevolking is er Ook de afgelopen maanden een geheel nieu
VVV kan daarbi] een rol spelen, «n we manoeuwe ingestudeerd De
der andere door een goede eonitnu kampioenswedstnjden worden ge
nicatie te bewerkstelligen tussen de huilden in manego Molendijk. Rus
verschillende
belangengroejjerm tfiibuigeiweg 11>0 te Hecihugo
gen De VVV kan een voortrekkeis waard St ai t tijden zijn vooi Sande
rol spelen, omdat zij weet wat er no voerde l 1G 15 uur en voor Sande
dis; is om o]) internationaal niveau to \oeide 2 1735 uur Pnjsuiticikmg
scoren Zij kan dienen als aan ongevoel om l!) 4j uur Zij hopen
spreekpersoon en bepaalde zaken daar \ele supporteis uit eigen omge
doorsluizen, met het voordeel dat zij ving te begroot on. Hot is goed toeven
een onafhankelijke instantie is bij canousehvedstnjden en u bent
Maar wij hebben dan wel de mede van h a i t e welkom
werking van de hotellene nodig, om
Dit kampioenschap is officieel
tot oen eenduidig toeristisch con dooi de Nederlandsche Hippische
cept te komen. Het kost uiteraard Sport bond eikend en woidt \ e i i e
gold. maar nogmaals, kwaliteit is een den m meerdere klassen Zo zijn ei
noodzaak Ik hoop dat de Hotel Club de D poule (de beginners), de C pou
Zandvoort een voorbeeldfunctie zal Ie. do B poule on de absolute top \ an
krijgen, want dat deze groep van zes het eairouselnjden in Nederland de
hotels gaat scoien, is zeker"
A poule De winnaar van de A poule
Maar zij is er ook van oveituigd. mag zich kampioen canousoliijden
dat Zandvoort op zich kan scoren noemen Ook is er, ten behoeve \ a n
"De meeste ondernemers bekijken de jeugd, oen ponypoule
Carrousel! ijdon is een typische
hun proclukt vanuit de eigen voor
deur, maar ik zie de reacties op het mancgespoit, die dan ook gioten
totaalproduct". Mot dit laatste be deels door echte „rocieatieruiteis"
doolt zij Zandvoort. inclusief de mo woi dt bedreven Toch hebben ook
gelijkheden die hot achterland biedt zi] groot plezier aan de wedstrijd
"En die reacties zijn heel positief, vooi bereiding, de spanning, do klo
want de consument is ongelooflijk ding. de samenstelling van een ma
enthousiast over het totaalproduct noeiivie enz
C'arrouselri]den doo je met een
Ook de buitenlandse journalisten
die hier regelmatig langskomen Uit gioep van 12 of 16 ruiters, liefst niet
hot grote enthousiasme van deze het aantal dames en heien gelijk vor
mensen, die toch voel andere gebie decld Zij rijden dan in zgn. pelotons
den kennen, blijkt dat Zandvooit en secties veideold over de manege
meer te bieden heeft dan veel andere de meest mgwikkelde figuren Dit
steden Ik zou zo graag willen, dat de alles wordt dan ondersteund met
ondernemers zolf eens konden zien, passende muziek, in do takt van
hoe goed hun piodukt wordt erva- stap. diaf' en galop
De manoeuvre wordt beoordeeld
ren"
Aan dit product zal dit jaar ook dooi een tweetal juryleden, die zich
landelijk zeker aandacht worden be godin ende een wedstrijddag met de
steed, onder andere in een reportage zwaie taak geconfronteerd zien
in Viva over de gezelligste badplaat soms wel 20 manoeuvres van punten
scn, en - naar men hoopt regelmatig te voorzien Maar zij doen dat met
in het wekelijkse KRO programma een grote deskundigheid en opge
wektheid. De VCN, de Verenigde
'Lekker weg m eigen land'
Carrouselclubs m Nederland, beJOAN KURPERSHOEK schikt over oen eigen jurykader

Stranddetac
houden een oogje op de
ZANDVOORT - Komend
weekend zal het stranddetachement van de Gemeentepolitie weer zijn intrek nemen in de
Rotonde. Het team zal dit jaar
bestaan uit commandant Hans
Konijn, Roy Keur, Paul Tromer, Ruud Luttik, Ed Hendriks, Bert Hanning en Willem
van Rhijn. 'Kinderjuf' wordt
waarschijnlijk weer Carla
Spaans. Daarnaast zal de bereden politie voor de nodige veiligheid in het 'achterland' zorgen.

« Tim Klijn zit bepaald niet stil, waar het de ontwikkeling van zijn surfschool betreft.

Foto: Berlott

Tim Klijn en medewerkers gaan er hard tegenaan

Zandvoortse surfschool heeft de
leerlingen steeds meer te bieden
ZANDVOORT - „Dit jaar hebben we een heel andere aanpak," aldus een medewerker
van Tim Klijn Funboard Cenire Zandvoort. Hij onderbreekt
zijn werk met de cirkelzaag
voor een korte rondleiding
door de ruimten van het surfcentre nabij de Reddingsbrigade. Alle werkzaamheden van
Tim Klijn en zijn medewerkers
zijn op een succesvol seizoen
gericht.
Een met golfplaten afgedekte
ruimte biedt plaats aan honderdtwintig surfboards. Zo'n stallingplaats kan voor een heel seizoen
wroden gehuurd. „We hebben dit
jaar ook een kleedruimte waar de
surfers zich beschut kunnen omkleclen en voldoende douches en toiletten," zegt broer Robert Klijn, wiens
ontwikkelde nekspieren op een ruinie surfervaring duiden.

De buitenbar, onder de gloednieu- kan hij toch het water op. „Omdat
we uitkijktoren, staat er voorlopig zo'n board méér volume heeft dan
„voor de gezelligheid". Tim Klijn een gewoon en omdat je er op kunt
schenkt zijn cursisten en huurders zitten zijn kleine golven groot gevoorlopig alleen koffie en thee. Voor noeg om te kunnen surfen." Tim
de vergunning om méér te mogen Klijn probeert met compleet mateschenken is hij nog aan het werk. De riaal voor alle weersomstandighewachter óp de uitkijktoren staat op den de drempelvrees voor het zeeeen vlak vier meter boven de grond. surfen weg te nemen.
De bewering dat surfen op zee gevaarlijk zou zijn, omdat er geen toezicht zou zijn is daarmee ontkracht. World Cup
„De hele opzet van ons complex is
Het idee dat zeesurfen buitengeruimer en overzichtelijker dan ooit," woon duur en moeilijk zou zijn heeft
aldus Robert Klijn en trots opent hij vooral door evenementen als de
de deur van één van de twee contai- World CUJD bij binnenwatersufers
ners die elk dertig wave-, slalom- en postgevat. Cracks die met drie soorraceboards met de bijbehorende zes- ten boards spectaculaire toeren uittig zeilen bevatten. „Alles is fris op- halen als killerloops, cutbacks, off
geschilderd en samen met de fabri- the lips en barrelrolls deden menig
kanten hebben we gezorgd voor toeschouwers teleurgesteld besliscompleet materiaal."
sen, dat zeesurfen zowel financieel
Gebrek aan wind hoeft het leven als sportief gezien alleen voor een
van de surfer niet meer te vrgallen. elite is weggelegd.
Met wave-ski's - een kruising tussen
Tim Klijn en zijn docenten Marcel
een golfsurfboardje en een kano - Piepenbrink, Klaus Schumacher en
Robert Klijn geven geen garantie op
jumps bij wmdkraht zeven maar
kansen om de vaardigheid onder de
knie te krijgen, scheppen ze wel. In
cursussen van één zaterdag of van
rol, dat het personeelsbestand bij de een week leren ze de cursist over
meeste paviljoens nog niet op volle banken, stromingen en getijden.
sterkte is, omdat nog niet alle zo- Praktisch gaan ze met waterstart,
merkrachten, vaak voor een deel beachstart, golfrijden en ten slotte
scholieren of studenten, ingezet met het jumpen aan de slag.
kunnen worden. Sommigen van de
Wie de wave-ski onder de knie wil
parttimers zijn bovendien gebonden krijgen, kan in één zaterdag leren
aan het nog lopende seizoen bij de eskimoteren (omslaan en weer
sportverenigingen.
rechtop komen) en ook aan de liefVoor de organisatoren blijft het hebbers van de catamaran is gemoeilijk om een geschikt tijdstip te dacht.
bedenken. Men wil dit evenement
Leraar Marcel Piepenbrink heeft
eigenlijk alleen plannen, als er vol- er zin in. Zijn ClOS-opleiding geeft
doende publiek wordt verwacht. hem dour omstandigheden juist de
Maar op dat soort momenten zullen ruimte om dit voor hem bijzonder
ook de strandpachters het waar- aantrekkelijk werk te gaan doen. De
schijnlijk druk hebben, zodat men stijl van het surfcentre is meer op
geen mensen kan vrijmaken. Het is doen dan op praten gericht. ..Een
dan ook nog niet zeker, of de race dit zomer zonder droge voeten." - dat is
jaar alsnog op een ander tijdstip de wens. Eind september zal Tim
wordt gehouden. 'Wij moeten ons Klijn weten of zijn beslissing om de
daar nog over beraden', aldus een wedstrijdsport te verlaten, een juiste
enigszins teleurgestelde Bram Stij- is geweest.
nen, woordvoerder van de organisaMARGREET KWAKERNAAK
toren.

ftrandstoelenrace afgelast
ZANDVOORT - De strandstoelenrace om de Strandstoelen Wisselbokaal 1988 gaat
voorlopig niet door. De reden
is, dat een groot aantal strandpachters geen mogelijkheid
ziet, aan dit evenement deel te
nemen. Of de race op een andere datum wordt gehouden, is
nog niet zeker.
De race zou aanstaande zaterdagmiddag gehouden worden op het
strand, ter hoogte van de Rotonde.
De bedoeling was, dat zoveel mogelijk strandpachters hieraan zouden
deelnemen, met een kans op de titel
'Stoelenman van het jaar'. De meesten kunnen zich echter nog niet opgeven voor dit evenement, omdat
nien - indien het mooi weer is - alle
mankracht nodig heeft op het
strandpaviljoen. Daarbij speelt een

De strandpolitie zal waarschijnlijk
weer de nodige surveillances langs
het strand verzorgen, letten op
naaktloperij op het textielstrand en
daarnaast ook het hondenprobleem
te lijf gaan. Daarbij wordt gestreefd
naar een goed contact met de strandpachters, reddingsbrigade en het
Rode Kruis. Belangrijkste doel is:
een prettig verblijf voor de mensen
op het strand, zowel de neringdoenden als de zonaanbidders. Prettige
omstandigheid daarbij is, dat de heren agenten bij de surveillances gebruik kunnen maken van een nieuwe hagelwitte Landrover. De strandpachters zullen zelf 's nachts weer
voor de bewaking zorgdragen
Terwijl de badgasten op het strand
liggen te luieren, zal de bereden poh-

• De bereden politie houdt een oogje in het zeil in het achterland.

tic, voor zover nodig, waken ovei andere plaatsen in en rond het dorp,
hun auto's. Maar dat niet alleen, die moeilijk met een ander vervoer
want men surveilleert vooral ook op middel zijn te bereiken.

Foto: Bram Stijnen

Zo lijkt itus ook de handhaving
van do Openbare Orde weer gerc
geld. tijdens het strandseizoen

Zandvoortse
De constructie van de nieuwe
ZANDVOORT - Ook de Zandvoortse Reddmgs Brigade noord boulevard zit de ZRB echter
zo lekker, met name op het punt
heeft zich weer opgemaakt mot
voor post Piet Oud Tussen seineen
voor het nieuwe seizoen. Deze te en ZRB is geen overleg geweest,
week werd er nog druk geschil- aldus voorzitter Van der Mije. "Wij
derd in de reddingspost Piet voelen ons dan ook wel een beetje
Oud aan de noord-boulevard. gepasseerd", duikt hij zich voorzien
De reconstructie van de boule- tig uit De nieuwe promenade van do
ligt een stuk hoger dan de
vard laat bij de leden van ZRB boulevard
ingang van do reddmgsjx>st. wat proechter wel wat te wensen over. blemen gaat opleveren Voorheen

Vorig jaar is de reddingspost van
buiten flink opgeknapt, dit jaar was
het de beurt aan de binnenkant.
Maar behalve dn werk is de ZRB ook
op andere manieren druk bezig geweest met de voorbereidingen op het
seizoen. Op 28 april kwamen bijvoor
beel ongeveer 90 kandidaten op voor
de Brevetten l tot G en de diploma's
A + B, betrekking hebbend op reddend zwemmen. Met succes, want
oj:> twee na is iedereen geslaagd. Het
aantal vrijwilligers trekt weer wat
aan en er zijn nu 500 leden, maar
toch kan de ZRB er nog meer gebruiken, en jongens en meisjes vanat vijftien jaar zijn dan ook van harte weikom. De zwemopleidmgen beginnen
altijd in het zwembad. "De Duinpan
is eigenlijk de kraamkamer van de
reddingsbrigade", aldus secretaris
Torn de Roode. De ZRB dan ook met
spanning af wat er met het zwembad
gaat gebeuren na de overname door
Vendorado
In de dienstverlening van de bngade is afgelopen jaren een verschuiving ontstaan, door het toenemende
aantal surfeis Het aantal hulpverlemngen aan /weiuniers vermindert,
misschien wel omdat ook het aantal
zwemmers afneemt "De surf ei s zijn
nn onze grootste klant", verdiude
lijkt De Koude

werd het plaatsje achter de j^ost nog
al eens gebruikt om de tractor te
stallen, of een van de boten als deze
goiejoareerd moest worden "Nu is
dat echter niet meer mogelijk", constateert Van der Mijc Het hoogte
verschil van ongeveer een meter is
tevens nadelig voor het laden en lossen. maar ook voor het afvoeren van
eventuele gewonden Verder gaat al
les goed met cle ZRB

JOAN KURPERSHOEK

Op de foto Aug. van der Mije jr., Aug. van der Mije sr. en Evert van Duijn

ZANDVOORT - Dit weekend gaat het
strandseizoen 1988 van start. Dit jaar echter
geen bijzondere festiviteiten rond de opening,
maar wel weer goede hoop op béter weer dan
het voorgaande jaar.
"Ik blijf optimistisch", zegt Jaap Paap. voorzittet
van de Zandvoorte Vereniging van Strandwachters, al
had hij enkele weken geleden al de nodige pech Pooi
een windhoos braken vierentwintig schotten van zijn
paviljoen door midden
Het weer blijft uiteraard wisselvallig, maat enkele
andeie taetoten lijken aan het komende seizoen wel
een positief tintje met een vaster karakter te ge\en
Zo heeft de.-e w i n t e i een \\eikgioep van de pachters

rui t d g e w e t k t aan 'iet \ooistel \oor een nieuw pacht
conti act Dit is bijna lond Is Paap tevreden 9 "Er is
sot'd gewi-ikt aldus Jaap Paap, die kennelijk eerst
de eit'lei handelingen met de gemeente wil afwachten,
al'.oiet's. \eute: e uitspraken te doen. Andere pachters
nemen dweilde houding aan Toch ontstaat de m
duik <Ja< de kans groot is. dat pachters en gemeente
ua du v ooi stel nader tot elkaar komen.
Ongevoel hetzelfde geldt voor de verhouding tussen strandpaehters en visventers, als is tussen beide
dan geen sprake van een contract. Beide partijen
hebben niet elkaar gesproken, waardoor men moei
liegiip kan opbrengen voor eikaars doen en laten op
het strand Voornaamste aanleiding was de beper
kmg op het venten op het naaktstrand

TE KOOP AANGEBODEN
IN ZANDVOORT
OOSTERPARKSTRAAT 9
halfvrijstaand woonhuis, zeer
geschikt als pension

WOONHUIZEN
Dr. C. A. GERKESTRAAT 38 zw
5-kamer benedenwomng met diepe
achtertuin

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famihebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27,56, (prijs excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

Prijs n.O.t.k.

IN KAAS EN ZUIV£L

HALTESTRAAT 53

ƒ129.000,-

Winkel/woonhuis in centrum dorp.
Verkeert m goede staat

ƒ 335.000,-

KONINGINNEWEG 13rd
Royale dubbele bovenwonmg gelegen
m centrum dorp

ƒ146.500,-

NIEUWSTRAAT 1 E
ƒ149.000,-

BILDERDIJKSTRAAT 5
Vrije hoekwonmg met schuur, 6
kamers, achterplaatsje

ƒ165.000,-

ZEESTRAAT 28
ƒ185.000,-

GASTHUISPLEIN 11
Hoekwonmg met achterom m centrum
dorp. Aparte woonstudio

ƒ195.000,-

ORANJESTRAAT 18
Royaal woonhuis met achtertuin
centrum dorp. Geschikt voor
zomerverhuur of als praktijkhuis

ƒ215.000,-

BREDERODESTRAAT 18
Ruim halfvrijstaand woonhuis met
voortuin en achterplaats. Geheel
opgeknapt

Tussenwonmg met voor- en
achtertuin

ƒ 75.000,-

KopraStandaard!

TJERK HIDDESTRAAT 105
ƒ 100.000,-

3-kamerflat op 6e verd. Ook als 2e
woning

Halfvrijstaand woonhuis met garage
en royale tuin, gelegen aan de duinen

ƒ 285.000,-

DR C. A. GERKESTRAAT 7

KAREL DOORMANSTRAAT 12
ƒ 105.000,-

Kleur metallic blauw/lichtblauw • reflecterende
banden • beveiligd licht-circuit • kogelgelagerde
trapas • in div wiel-en framematen • reparatie-arm.

ƒ110.000,-

Met terugtraprem
399.Met trommelrem/3 versnellingen 569.De Kopra-Omafiets
629.-

HOGEWEG 56/2
2-kamerflat op 1e verd. Centrum
dorp.

Maak een gratis proefrit.
ƒ115.000,-

3-kamerflat op 1e verdieping. Vlakbij
zee gelegen

ƒ 300.000,-

BREDERODESTRAAT 126
Geheel verbouwde vrijstaande villa
met rondom tuin. Vrij uitzicht over
waterleidmgduinen

TJERK HIDDESTRAAT 97
3-kamerappartement op de 6e verd.
Ook als 2e woning. Eventueel ruil met
een 4-kamerflat

ƒ120.000,-

KOSTVERLORENSTR A AT 119
Vrijstaande villa met diepe achtertuin,
schuur, garage

BOULEVARD PAULUS LOOT 23
Vrijstaande villa aan zee met garage,
rondom tuin met diverse terrassen

ƒ 550.000,-

ƒ123.500,-

SCHUITENGAT 1 C
Zeer goed onderhouden luxe
2-kamerflat op parterre

ƒ125.000,-

Carfier

2-kamerflat op 4e verd. Uitzicht zee.
Gestoffeerd en gemeubileerd

ƒ130.000,-

3-kamerflat (thans 2 kam.) op 4e verd.
Garage. Ook als 2e woning

ƒ135.000,-

Royale 3-kamerflat (thans 2 kam.).
Uitzicht dorp, zee en duinen

ƒ 135.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/12
Gerenoveerde 4-kamerhoekflat op 3e
verd.

ƒ135.000,-

SCHUITENGAT 47
ƒ1.150.000

BEDRIJFSPANDEN

(huur)

2-kamerflat op 3e verd. Groot
zonneterras. Eventueel ook garage te
koop

ƒ750,- p.m.

PASSAGE 22
Dagwinkel 36 m2 met aan drie zijden
etalages op opvallende lokatie
ƒ15.000,- p.jr.

NIEUWBOUW STATIONSPLEIN

BEDRIJFSPANDEN (koop)
DIACONIEHUISSTRAAT 36 IV en V
ƒ90.000,-

DIACONIEHUISSTRAAT 24
ƒ 135.000,-

ƒ139.500,-

HOGEWEG 62 flat 13
2-kamermaisonette op 4e verd. met
eigen parkeerplaats. Centrum dorp.
Eventueel overdraagbare premie.

ƒ 147.500,LEEUWERIKENSTRAAT 14 flat 4

4-kamerflat (thans 3) op 4e verd. Met
garage

ƒ 200,per m2 per jaar.

ƒ 139.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 21 flat 35
2-kamerflat op 6e verd. Schitterend
uitzicht overzuid-boulevard, strand en
zee

DIACONIEHUISSTRAAT 21

gedlpl

ticiens

°P O V -optometnst
kontaktlensspecialist
ANVC

kJJ (li

ƒ195.000,-

Grote Krocht 20 A Zandvoort Tel 14395 Leverancier alle ziekenfondsen

PASSAGE 3 flat 11
Zeer royale 3-kamerflat op 3e verd.
Centrum dorp. Uitzicht zee

ST -TNfrFE
~ VTm\

ƒ 155.000,-

OPTIEK

KAREL DOORMANSTRAAT 2 flat 2
Luxe 3-kamerflat (vh. 4 kam.) op hoek
zeezijde. 2e etage. Garage

Doe mee!
Op al ons
dagvers
zuivel,
(AMCmelkprodukten,
Hüttenkase,
Danonejoghurts, Bio Garde etc.)
krijgt u gratis l zegel.
10 van die zegels zijn al
goed voor zo'n mooi glas.
Geheel gratis!

ƒ215.000,-

't is lente

GARAGES
Te huur Van Galenstraat
Huurprijs ƒ 100,- p.m.
Waarborgsom ƒ 200,-

CENSE MAKELAARS O.G. ZOEKEN VOOR
•>v ouder echtpaar een niet te groot halfvrijstaand woonhuis, wel met een grote woonkamer, in
zuid of groene buurt; prijs circa ƒ 200.000,-.
* jong gezin een comfortabele grote vrijstaande villa met rondom tuin; prijs circa ƒ 500.000,* echtpaar zonder kinderen een ruime flat met lift - uitzicht op zee.
* jonge ondernemer een hotel-/pensionbedrijf.
* een jong echtpaar met kind, dat nu in een te kleine flat woont, een royale vierkamerflat. Wie
wil er ruilen?

Ook als u op langere termijn wilt verkopen:
BEL CENSE MAKELAARS O.G.

1 2 6 1 4

VRAAG ONZE WONINGGIDS VOOR MEER
INFORMATIE!!!!
WIJ KUNNEN OOK UW HYPOTHEEK
VERZORGEN...
RENTE VANAF 4,8%

CEfl/E makelaars o.g.
MAKELAAR

Hffllnl

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/16

KOSTVERLORENSTRAAT 98

NVM

'-"

VAN GALENSTRAAT 56

TJERK HIDDESTRAAT 59
ƒ 480.000,-

GRATIS

Door gezamenlijke
22 samenwerkende
inkoop altijd het beste
fietsenzaken
voor de scherpste prijs1

VAN GALENSTRAAT 218
ƒ 449.000,-

Spaar
voor
gratis
glazen

ƒ119.000,-

4-kamerflat op 2e etage. Uitzicht zee

Karakterstieke vrijstaande villa met
schuur en garage

In dames-en
herenuitvoering

ƒ 105.000,-

21/2-kamerflat met uitzicht op zee,
begane grond. Royale woonkamer
met groot terras

ƒ 245.000,ƒ 245.000,-

voor de scherpste prijs

TJERK HIDDESTRAAT 95

TJERK HIDDESTRAAT 15

LIJSTERSTRAAT 25

Winkel/woonhuis in centrum dorp.
Geschikt voor vele doeleinden

2-kamerflats op de parterre met
zonneterras

Luxe 2-kamerflat in het centrum dorp
op de 4e (tevens hoogste) verd.
Schitterend uitzicht

DR C. A. GERKESTRAAT 133

Bedrijfs- en opslagruimte totaal 130
m2

Wat is de beste fiets?

HOGEWEG 56/14

Riant woonhuis, woonkamer 40 m2, 7
slaapkamers

Kantoor en/of winkelruimte op
begane grond. Huurprijs vanaf

ƒ 55.000,-

VAN GALENSTRAAT 144

ƒ215.000,-

PATRIJZENSTRAAT 12

Bedrijfs/kantoorruimte ca. 35 m2,
gestoffeerd en gemeubileerd als
kantoor

Rekreatieflat op 1e verd.

2-kamerhoekflat op 7e verd. Ook als
2e woning

Pand bestaande uit een beneden- en
bovenwonmg, geschikt voor
bedrijf/winkel/kantoor

Vrijstaande moderne villa met
bmnenzwembad en sauna, gelegen in
het groene hart van Zandvoort.
Garage voor 3 auto's. Zeer veel
extra's. Alles in perfekte staat van
onderhoud

FLATS
SCHELP 51

Woonhuis m centrum dorp. Recent
opgeknapt

DE TROMP WINKEL

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffortlaan 2
Telefoon 02507-12614

ook bij de keurslager
KEURSLAGER.

W!M KONING
Schoolstraat 3, Zandvoort
telefoon 02507-12939
IEDERE MAANDAG VAN DEZE MAAND

RUNDERLAPPEN

500 gram

8,50

IEDERE DINSDAG VAN DEZE MAAND

FILETLAPJES

5 halen - 4 betalen
IEDERE WOENSDAG VAN DEZE MAAND

WOENSDAG GEHAKTDAG
half om half 500 gr f3,95
mager rund 500 gr f 4,95
IEDERE DONDERDAG VAN DEZE MAAND

HAMBURGERS of
TARTAARTJES

5 halen - 4 betalen
IEDERE VRIJDAG VAN DEZE MAAND

500 gr. KIP HAWAI +
500 gr. WITTE R IJST
samen

BOEREN
KARNEMELK
HELE LITER
NU VOOR
MAAR...
(+50 cent statiegeld)

De Tromp Winkel,
iecfere-dag
sterk in
het verse
zuivel

IEDERE ZATERDAG VAN DEZE MAAND

VARKENSHAAS
250 gr

f

6,25

alle aanbiedingen geldig
gedurende de maand mei r'

VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN

v^EXTRA
AANBIEDING

DE TROMP WINKEL
GROTE KROCHT3-5
ZANDVOORT

WEEKMEDIA30

WOENSDAG 11 MEI 1988

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwe Klink uitgekomen
ZANDVOORT - In een wel-

kom, dat de redactie van „De
Klink", het orgaan van het Genootschap „Oud Zandvoort"
de nieuwe burgemeester toeroept, spreekt ze de hoop uit
dat de heer Van der Heijden,
hoewel hij naar Zandvoort is
gekomen voor de huidige en
toekomstige tijd, samen met
zijn echtgenote belangstelling
zal krijgen voor het Zandvoort
van weleer.

Door de Ondernemers Vereniging Zandvoort wordt a.s.
maandag 16 mei een receptie gegeven naar aanleiding van
het 80-jarig bestaan van deze vereniging.
In mei 1908 werd de Zandvoortse Handelsvereniging opgericht en in
1967 werd een fusie aangegaan met de zustervereniging Hanze. De

Voorjaarsmarkt wordt
groots opgezet
ZANDVOORT - Door de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) wordt a.s. zondag
15 mei in het centrum van
Zandvoort een grootschalige
jaarmarkt gehouden. Buiten
de vele kramen, met allerhande artikelen, zal een keur aan
artiesten in één programma dit
evenement tijdens de opening
van het nieuwe seizoen Zandvoort in een gunstig daglicht
moeten stellen.
Meer dan honderdvijftig kramen
zullen vanaf 12.00 uur met een grote
verscheidenheid
aan artikelen,
standwerkers, drank- en eettenten,
muziek uit de jaren '60 en een groots
opgezette non-stop vijf uur durende
show Zandvoort ook regionaal weer
flink in de belangstelling moeten zetten, dat vindt tenminste Leo Bonkerk, woordvoerder en animator van
dit groots opgezette spektakel.
Als locatie heeft men dit jaar weer
gekozen voor de Corn. SlegerstraatBusbaan en Grote Krocht. Voor het
postkantoor zal een veertien meter
lang podium worden opgesteld. Vanaf 13.00 uur zal men vanaf dit podium diverse muziek- en spelshows
presenteren. Waaronder het Haarlemse duo 78-3 die op dit moment
bijzonder populair zijn in Duitsland,
maar ook diverse optredens in België achter de rug hebben en met hun
ongeëvenaarde stemgeluid een keur
van Engelstalige en Nederlandstalige liedjes aan het Zandvoortse publiek ten gehore zullen brengen.
Ook Wia Buze, de blonde vedette
uit het hoge noorden, zal hier aanwezig zijn en haar repertoire présenteren, met o.a. „China in your hand"
van T'Pau en meer toppers uit de
recente top-40.

Ieder uur zal er op dit grootste
verrijdbare podium van Nederland
een artiest optreden, die geselecteerd zijn uit de beste Soundmix
shows die een organisatiebureau in
het gehele land heeft gehouden. De
presentatie van deze Talent-Expres
is, totdat Ben Kramer het overneemt, in handen van de presentator
van de TV-show „Nederland-België"
Colin Young die naast het présenteren ook een fantastische stem heeft.
Hij zal dan ook zeker op deze middag enkele van zijn nummers ten
gehore brengen. Young heeft onlangs zijn laatste single uitgebracht
met als titel „Pluk de dag, pluk het
leven".
Om ca. 16.00 uur zal Ben Kramer
zijn opwachting maken en zal met
zijn presentatie beginnen door middel van een optreden. Zijn hits „Zaizai-zai", „De clown" en „Desiree" zal
men er zeker kunnen horen. Tijdens
de hele show zullen er als een rode
draad diverse spelletjes gespeeld
worden, met een keur van prijzen die
beschikbaar gesteld zijn door de Ondernemers Vereniging Zandvoort,
met in de finaleronde, die overigens
nog door Ben Kramer gepresenteerd
wordt, een reis voor twee personen
naar Parijs.
Om nu in aanmerking te komen
voor deze quiz, moet u een exemplaar van het Zandvoorts Nieuwsblad van deze week tonen aan ofc
Colin Young óf Ben Kramer en u
loopt kans om bij hen mee te mogen
doen. Verder optredende artiesten
op dit podium zijn: Willeke d'Estell,
Hank Davivis en Monique Stefanie.
Nostalgische klanken uit de jaren
zestig kunt u tijdens deze jaarmarkt
beluisteren op de hoek Raadhuisplein-Grote Krocht alwaar The Maro's uit Haarlem vocaal nadrukkelijk aanwezig zullen zijn.

Dagmarkt gaat definitief dicht
ZANDVOORT - De Dagmarkt aan de Oranjestraat
sluit 14 mei a.s. definitief haar
deuren. Voor het vaste personeel van de familiemarkt is
binnen het concern een andere
plaats gevonden.
"Bijzonder jammer", vindt de heer
Koot, bedrijfsleider van deze kleine
supermarkt, het vertrek uit Zandvoort. "Graag hadden ik en de vier
fulltime en drie parttime medewerkers in Zandvoort willen blijven,
maar de directie in Brabant besliste
anders".
De Dagmarkt, die in 1972 op het
Stationsplein voor het eerst haar
deuren opende en in april 1981 naar
de huidige locatie aan de Oranjestraat verhuisde, heeft de concurrentieslag met de twee andere supermarkten in het centrum van 'Gastheer' Koot "Wij waren graag gebleven".
Zandvoort kennelijk verloren.

Ziekenhuizen vormen Vangnet'
voor het boventallige
personeel
bedden drastisch te verminderen. In

ZANDVOORT/HAARLEM
- De ziekenhuizen in de regio
Kennemerland hebben een
Regionaal Sociaal Plan ontwikkeld, om gezamenlijk te
trachten het 'boventallig' personeel zo veel mogelijk aan het
werk te houden. Hiermee wil
men ontslagen, als gevolg van
een verminderd aantal bedden, zoveel mogelijk voorkomen.

de eerste ronde van minister Cardeniers destijds, moest de regio Kennemerland vóór 1989 bijna zeshon. derd bedden inleveren. Maar nu ook
nog eens vijfenzestig bedden extra
vóór 1995, als gevolg van de door
staatssecretaris Dees recentelijk
aangekondigde maatregelen. Daarnaast is er sprake van een landelijk
terugdringen van het aantal opnamen en verpleegdagen.
Deze beddenreducties en de daaraan gekoppelde fur.ctieplanning
Vanaf 1984 zijn de algemene zie- blijven uiteraard niet zonder konkenhuizen gedwongen, het aantal sekwenties voor het personeel.

Federatie Handelsvereniging Hanze werd toen een feit. Zeer recentelijk
is deze naam gewijzigd in Ondernemers Vereniging Zandvoort.
Deze vereniging telt momenteel zo'n 260 leden. Alle reden dus voor
een receptie, die wordt gehouden in het Boeckaniersnest op de Zandvoortselaan 187 op maandag 16 mei van 20.00 tot 22.00 uur.

Vogelhospitaal houdt open dag
ZANDVOORT/HAARLEM
houdt zondagmiddag, 15 mei,
- Het Vogelhospitaal, Kweek- van 13.00 tot 17.00 uur open
tuinstraat l te Haarlem, huis. Hoewel de meeste van de
vogels, die deze winter ter verzorging werden opgenomen, al
weer zijn vertrokken, kan men
BRIEVENBUS
hier een goede indruk opdoen
over het werk van het hospiEXODUS
taal.
Het gemeentebestuur van Zandvoort stelt, net als andere gemeenten
verplicht zijn dat te doen, woonruimte ter beschikking aan asielzoekers. Dit jaar zal een begin gemaakt
worden met de (tijdelijke) opvang
van mensen. In gevolge de Regeling
Opvang Asielzoekers (ROA) ontvangt de gemeente geld voor huisvesting e.d. van het ministerie van
WVC. Dit ministerie beslist te zijner
tijd ook over de plaatsing van vluchtelingen, uiteraard in overleg met de
gemeente.
Om deze mensen te begeleiden
zijn vrijwilligers nodig. In Haarlem
is kort geleden een werkgroep
Vluchtelingenwerk opgericht. Daarin zitten mensen met ervaring op dit
gebied. Zandvoort kan voor deskundigheid met betrekking tot juridische bijstand en scholing op hen een
beroep doen. Daarnaast is praktische hulp gewenst. Deze zal uit ons
dorp zelf moeten komen!
Je kunt twee soorten hulpverlening onderscheiden: a. Intensieve
begeleiding: twee mensen houden regelmatig contact met de groep asielzoekers in één woning; b. De handen spandiensten: er zijn mensen nodig die af en toe wat klusjes doen.
De Oekumenische Werkgroep
EXODUS heeft op zich genomen het
benodigde vrijwilligerswerk te starten. Zij vinden dat mensen die al in
onzekerheid leven over hun asielaanvraag, niet ook nog eens in de
(on)menselijke kou mogen staan.
Om iedereen te informeren over het
„fenomeen"
ASIELZOEKERVLUCHTELING nodigt de Oekumenische Werkgroep EXODUS u uit
voor een bijeenkomst op 17 mei a.s.
in het gebouw Brugstraat 15 te Zandvoort, aanvang 20.00 uur. Op deze
avond zullen mensen van de Werkgroep Vluchtelingenwerk Haarlem
en Amnesty International zeker aanwezig zijn voor alle inhoudelijke en
praktische informatie. Wilt u nu
reeds geïnformeerd worden, dan
kunt u bellen met de leden van EXODUS: telefoon 16755 of 18670.

In het Vogelhospitaal komen soms via het Kennemer Dierentehuis - regelmatig vogels terecht, afkomstig van het Zandvoortse
strand. Tijdens het open huis worden er korte dia- en filmvoorstellingen gegeven over de opvang en behandeling van de dieren. Tevens is
er een bazaar, waar men allerlei met
vogels gedecoreerde gebruiksvoorwerpen kan kopen, evenals nestkastjes, voedertafeltjes, ansichtkaarten
(onder andere van Rien Poortvliet),
natuurgidsen en allerlei boeken
over dieren. De opbrengst wordt benut als ondersteuning van het revalidatiewerk. In de kantine kan men
terecht voor koffie met cake, frisdrank en allerlei versnaperingen.
Uiteraard zijn ook mensen weikom, die informatie wensen over het
vrijwilligerswerk. Hiervoor kan
men zich echter ook telefonisch
wenden tot Thera te Boekhorst, tel.
023-255646. Het hospitaal is gelegen
achter de Stadskweektuin in Haarlem-Noord en is het best te bereiken
via de achteringang aan de Kweektuinstraat. Het bezoekje is wellicht
goed te combineren met een wandeling door de Stadskweektuin, die in
deze tijd van het jaar bijzonder mooi
moet zijn.

Het was ook belangstelling die
hoofdredacteur Hilberb er toe
bracht op zoek te gaan naar informatic over de hem intrigerende ijsfabriok. Het resultaat is een boeiend
artikel over de m 1913 aan de Herenstraat (thans Corn. Slegersstra.it>
verrezen IJ s- en Koelinstallatie. „De
Klink" bevat voorts een bijdrage van
mevrouw Van der Oord-Wisker, die
als genealoge in de kerkelijke, gerechtelijke en notariële archieven
van Zandvoort vaak iets van haar
gading vindt en de lezers de geschiedenis van de roddelende, problemen
zoekende Gerntje Gerrits niet wilde
onthouden.
Het diamanten huwelijk van Piet
en Marie Stokman bood de redactie
een goede gelegenheid om een foto
van hun strandtent af te drukken. De
tent werd in 1934 gebouwd. 500 meter ten noorden van Riche, en bleef,
in tegenstelling tot andere tenten
's winters staan. Het gevolg was dat
tijdens zware storm het zand er onder wegspoelde maar omdat de tent
op palen stond bracht dit verder
geen enkel risico met zich mee.
De Rotary afdeling Zandvoort,
wier eerste activiteit was het uitbrengen van een boekje over de histone van ons dorp, wilde uit het batig saldo steun verlenen aan het herleven van oud-Zandvoort. Met het
aanbieden van een in Zandvoort vervaardigde koperen klink aan de jubilerende Folklorevereniging ,,De
Wurf" heeft ze haar belofte op een
originele manier gestand gedaan.
Het genootschap streeft er naar om
te komen tot de inrichting van een
echte oude Zandvoortse keuken en
houdt zich dan ook aanbevolen voor
attributen als een messenslijpplank,
een kolenfornuis, ijzeren pannen,
geëmailleerde emmers met opschrift „aardappelen" of „groenten"
en een tafelzeil. Tijdens de vorige
week vrijdag gehouden ledenvergadering kwam „de keuken" eveneens
ter sprake en uiteraard was het ont-'
breken van een eigen onderkomen
opnieuw een onderwerp van gesprek. De plannen om het huis van
Popje Keur te kopen gingen niet
door en nu wacht het bestuur maar
weer op een nieuwe kans, misschien
een woning op het Gasthuishofje zoals een van de leden suggereerde. De
tien agendapunten werden onder
voorzitterschap van Christien Kemp
in een vlot tempo afgewerkt. De penodiek aftredende bestuursleden.
Paap en Wagenaar werden bij acclamatie herkozen en Ton Drommel zal
in het bestuur Theo Althuisius vervangen. Laatstgenoemde kwam pas
later op de avond zodat er niet officieel afscheid van hem genomen kon
worden. Maar in besloten kring zullen zijn verdiensten voor het genootschap, waarvan hij sedert de opnchting bestuurslid is geweest, ongetwijfeld worden gememoreerd. De verslagen van secretaris, penningmeester en kas-commissie werden met
belangstelling beluisterd en er was
een compliment voor penningmeester Jozef Bluijs, die in zijn toelichting mededeelde dat er ondanks de
hoge uitgaven in 1987 het verenigingsjaar met een voordelig saldo
van ruim ƒ 4.500,- kon worden afgesloten.
Na afloop van de vergadering volgde een interessante diapresentatie
en causerie door vicevoorzitter Wagenaar. Spreker zei het te betreuren

grofvuil

dat cultuur nog altijd de sluitmgspost van de gemeentebegroting VERVOLG VAN V O O R P A G I N A
vormt Nu hoeft het niet direct Mes
riags visiitslag te zijn, maar voor een
paai' honderd gulden kan altijd nog Maar dat betekent niet, dat men
een prentje van Claes Jan Visscher niet van het overtollige vuil af kan
worden gekocht. ..Maar je moet na komen "Elke woensdag van 08 0(1
t u u r h j k wel alert zijn en niet wach tot 1600 uur en de eerste zaterdag
ten tot
iets moois, zoals onlangs een van de maand tussen 0.900 en 11 (KI
Sadei1. je neus voorbij gaat "
uur kan men grof vuil afleveren bij
Niet alleen prent]es van strandta het vuillaadstation aan de Van Len
tereeltjes, waaronder een paai ge- nepweg. Alleen schrikt men dan nog
kleurde litho's uit Bmg en Braet von wel eens omdat hiervoor betaald
Ucberfeldt passeerden de revue, moet worden, /l(i,- per 100 kg De
maar ook afbeeldingen van in de rekening komt achteraf. Maar als
schouw gemetselde tegels met bi) men in drie maanden tijd niet meer
helse voorstellingen, aan de hand dan die honderd kilo aflevert, dan ;s
waarvan kinderen de verhalen uit de het gratis". Het personeel van h e t
bijbel weiden verteld. Een scherf vuillaadstation wordt op maandag
van zo'n tegel was afkomstig uit ochtend nog al eens geconfronteerd
graaf werk m de Kerkstraat hoek met stapels zakken met gewoon ai
Bakkerstraat, een duidelijk bewijs val, die voor de deur zijn gedepu
dat er m Zandvoort wel degelijk neerd. In verband hieimee. wijst
voorwerpen van oudheidkundige Den Boer erop, dat het station op
waarde te vinden zijn
vrijdagmiddag is gesloten

VEKVOLG VAN VOORPAGINA

het ook vanwege het monumentale karakter van onze woningen zonde, om ze te slopen. Zandvoort heeft bijna geen oudbouw
meer'.
De bewoners verwijten het dagelijks bestuur van de gemeente dat er
onregelmatig en ongestructureerd
overleg met hen is gepleegd en dat er
al jaren met hen wordt gesold in
verband met de vraag wat er met de
woningen gaat gebeuren. 'Dan weer
was het nog met duidelijk, dan weer
werd er van groot-onderhoud of renovatie gesproken, dan weer van
sloop, telkens zouden wij erbij betrokken worden'. Men vreest dat
binnenskamers al aan nieuwbouwen reconstructieplannen wordt gewerkt. 'Als het even kan, willen we
dat onze woningen behouden blijven. Voor er verdere plannen worden gemaakt, willen wij regelmatig
en gestructureerd overleg met de gemeente in de vorm van een 'projectgroep', die de toekomstmogelijkheden onbevooroordeeld gaat onderzoeken'.
Deze projectgroep zal als eerste
stap een onderzoek moeten laten
verrichten door een onafhankelijk
bureau, naar de haalbaarheid van
behoud en herstel van de woningen.
Daarna pas mag er een definitief
besluit genomen worden over wat er
moet gaan gebeuren.

Werkwijze
Ook PvdA-raadslid Bloeme constateert in een schrijven - namens
zijn fractie - van 29 januari 1988 aan
het College van Burgemeester en
Wethouders, dat het college voornemens is op (korte) termijn te komen
tot sloop en nieuwbouw in dit gebied
en dat het project voor subsidie bij
de provincie zal worden aangemeld.
De PvdA heeft echter ernstige bezwaren tegen de werkwijze. Ten eerste omdat de gemeenteraad zich nog
nooit heeft uitgesproken voor welk
plan dan ook voor dit gebied, ten
tweede omdat er nog geen zorgvuldige afweging tussen renovatie en
sloop/nieuwbouw was gemaakt. 'Alvorens de gemeenteraad een beslissing kan nemen, is het noodzakelijk
dat er allereerst een grondig technies onderzoek verricht wordt om de
bouwtechniese staat van deze woningen te bepalen', aldus Bloeme.
Daarnaast uitte hij zijn bezorgdheid, over de wijze waarop de bewoners bij de plantontwikkeling zijn
betrokken. Het is namelijk nog onduidelijk, welke ruimte zij in het
besluitvormingsproces krijgen.
Bloeme dringt er dan ook bij het
college op aan, een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, en te

onderzoeken of renovatie tot de m o
gelijkheden behoort. Daarnaast
vraagt hij om een voorstel over do
wijze van besluitvorming niet bctrekking tot het plan Pnnsessev.x'g
/Koningstraat en het beleidsplan
dorpsvernieuwing Zandvoort Tevens verzoekt hij het college, de be
woners te betrekken bij de planvorming, overeenkomstig de inspraakverordening.
Volgens het raadslid is de tijd tekort om hier reeds in 1989 met
nieuwbouw te beginnen, zodat met
de woningwet contingenten, toegc
wezen door het Rijk en verdeeld
door de provincie, uitgeweken moet
worden naar een andere locatie In
maart deed hij dan ook het voorstel,
de dertig voorlopig voor 1989 toegekende woningwet contingenten
voor huurwoningen niet te reserveren voor de Prinsesseweg/Koning
straat, maar deze te gebruiken voor
de bouw van huurwoningen op het
terrein van de voormalige Jaap Kiewiet Mavo. De gemeente is namelijk
voornemens dit gebouw te slopen
ten behoeve van woningbouw.
Daarnaast zouden op deze locatie
veertien premie koop/premie C woningen gebouwd kunnen worden,
plus vijf in de vrije-sector, aanslmtend op de bebouwing van het terrein Clara-kliniek. Bloeme wijst er
tevens op, dat het terrein van de
Mavo op dit moment de enige geschikte locatie is voor de bouw van
bejaardenwoningen. Met name door
de afstand naar het dorpscentrum
én naar Huis in het Kostverloren en
Huis in de Duinen, waar de bejaarden eventueel van bepaalde diensten gebruik zouden kunnen maken. Van belang zijn ook de rustige
ligging en de aanwezigheid van een
bushalte.
Tijdens de vergadering van de
commissie voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening in april bleek
echter, dat het voorstel van het
PvdA-raadslid geen gehoor vindt.
De gemeente is voornemens op het
terrein van de Mavo vijfentwintig
Premie Koop (de oude Premie-A)
plus negentien Premie-C woningen
te bouwen. Tegen de gewoonte in
had wethouder Van Caspel - omdat
er haast achter zat - vóór de vergadering van de commissie van Publieke Werken de fractievoorzitters
toestemming gevraagd om 46 Premie-C contingenten (maximale kosten per woning ƒ172.000,-) met de
gemeente Heemstede te ruilen voor
25 Premie
Koop (maximaal
ƒ142.000,-). De lagere 'stichtingskosten' zouden de doorstroming bevor
deren. Via de zogenaamde herverdeling zijn er alsnog 19 Premie-C te
verkrijgen. De fractievoorzitters
hebben met dit voorstel ingestemd
waarna de ruil heeft plaatsgevonden.

Bewaarschool 1922

Wedstrijd TCZ
weer afgebroken
ZANDVOORT - Afgelopen zondag
is de tweede helft van de tenniscompetitie van de KNLTB begonnen en
de Tennisclub Zandvoort moest
daarvoor een uitwedstrijd spelen tegen Didam. De eerste wedstrijd was
geëindigd in een 4-4 gelijkspel en nu
moest de partij bij een 3-3 stand afgebroken worden in verband met de
regen.
Uit de singles kwam Zandvoort te
voorschijn met een 3-1 achterstand.
De enige gewonnen partij kwam
voor rekening van Estnir Hoogendoorn. Door de dames- en herendubbel winnend af te sluiten kwam
Zandvoort terug tot de 3-3 stand.
Daarna konden de mixed-dubbels
niet meer gespeeld worden daar het
weer spelbreker werd. Deze wedstrijd wordt uitgespeeld op tweede
pinkstcrdag.
Zandvoort heeft nu nog twee afgebroken partijen uit te spelen tegen
Metselaars en tegen Didam. Is Zandvoort in staat deze partijen om te
buigen in winst dan zijn er goede
kansen op een kampioenschap. Bovendien dient er aanstaande zondag
in eigen huis wel gewonnen te worden van Pelikaan uit Goirle. Verliest
Zandvoort de afgebroken partijen
dan dreigt er zelfs degradatiegevaar.

Deze foto is - evenals de plaat van twee weken geleden - genomen op de
'Bewaarschool' aan de Duinweg. Links staat juffrouw Poelgeest Schaap,
rechts juffrouw Van de Ende. De foto is ingezonden door J. Paap.
De leerlingen zijn: onder vanaf links: Ans Schaap, beentje Weber.

Nettie Koper en Gerard Koper. Tweede rij: Guus Snellus, Gerda Koper.
Clara Paap. \Villy Koning en Kees Schaap.
Derde rij. (?) Zwemmer, Wülcni de Hoode, Arie Bol. Arie Keur en
Jacob Paap. Vierde rij: Jan Koper, .lacob Paap en Dirk \.d. Mi.ii1.
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Met de K.E.W. Hobby-hogedrukreiniger reinigt
u alles sneller, beter en makkelijker

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen .

Poelier de Dood
Hét adres voor

Zand en
olie op een
motorblok
is snel
verdwenen.

Uw auto,
buiten én
motorblok
reinigt u
binnen
recordtijd.

Een
verstopte
afvoerpijp
is snel
ontstopt

Ramen tot
in iedere
hoek
schoon.

De K.E.W. Hobbyhogedrukreiniger is dé
oplossing voor uw vaak
vervelende, "zware"
schoonmaakklussen.

Als schoonmaken
niet uw hobby is...

Met dit apparaat reinigt
u alles snel en doeltreffend.
Nu verkrijgbaar bij:

pak dan de

K. E. W. Hobby

Specifieke accessoires
voor uw verschillende
schoon maakwerkzaamheden: verlengslang,
roterende borstel, rioolreinigingsmondstuk etc.
Speciale, milieuvriendelijke
reinigingsmiddelen voor
o.a. auto, boot en huis
Eenvoudig te bedienen
Handig op te bergen

Fa. ijzerhandel Zantvoort
Voor al uw:

Ijzerwaren
Verf en autolakken
Gereedschappen
Hout
Tumgereedschappen
Electrisch gereedschap
Sleutels en sloten
Camping gas
Hang- en sluitwerk
Electra
Plaatmaterialen
Aan- en afvoermatenaal
Swaluëstraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tel. 02507-12418

wild en
gevogelte

Restaurantprijs

ƒ 42,50

SUEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)
BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHASUEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varXensvteesbaltetjes
met zoetzure saus, een bekend
CANTONEES gerecht)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kerrtesaus)
10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

P.Reus
„U/s en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Weekspecialiteit uit onze keuken

TONIJN LASAGNA
Heerlijk zachte Lasagna,
bedekt met een romige
kaassaus
^j"

ƒƒ 31,50

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

H a l t e s t r a a t 34

250 gram J

Afhaalprijs

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)
14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)
16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)
17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden bielstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)
18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst J
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
uwvcntefi iti9t ITHWIOMI of
Ct*»Mb-ni
ƒ 4,50
«tra
's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant
Hattestraat 69/hoek Zeestraat1
Zandvoort Tel. 17897

BIJ BESTELLING VAN 1 SAM SIN MENU KRIJGT U HET 4e
GERECHT (NAAR KEUZE) GRATIS
Geldig tot 31 mei

Het is ook mogelijk het apparaat te huren.

Voor luxe lingerie
U wenst 'n Vergroting-in-Kleur?

Klein handelskantoor in
dienstverlenende sector
vraagt

PART-TIME
TELEFONISTE
Vereisten:
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief voorkomen
• Goede typevaardigheid

o.a. Bodystockings en
mooie
nachtkleding
naar

Soll. te richten aan bureau van dit blad onder nr.
934943.
Een hele mooie aktie voor n hele mooie pri|S Tijdelijk vergroten
wi| uw kleurnegatief tot 20x20 resp 20x28 (afhankelijk van het
negatief) Voor zo n Iraaie vergroting betaalt u geen 9 25 maar
tijdelijk slechts 5,95' Geldt niet voor dias en disc negatieven

Uw Pico Print foto-dealer:

Deze aktie is geldig van 2 mei t/m 4 juni 'l

* FIGUURCORRECTIE

ƒ 600,- p.w.

(óók voor heren)

Tel. 19553,

na 18.00 uur.

* BORSTLIFT

* SPECIALE behandeling voor
na de ZWANGERSCHAP

Spoed

PERSONEEL
gevr. m/v

* PLAATSELIJK AFSLANKEN
Maak een afspraak met onze consulente

v. Dam Vis

„ 't Pannekoekenhuisje"

Boul. Barnaart
(naast Palace Hotel)

50 soorten
H'iöf v dat icij ook heerlijke andere i/erechten hebben?
o.a.: Franse uiensoep, Kalfsragout pasteitje,
Gemengde salade, Wiener Schnitzel, Uitsmijter,
Zalmmayonaise enz. enz.
Zeestraat 38 tel. 17616 - Geopend vanaf 12 uur.
Maandag en dinsdag gesloten!

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

voor
4 personen

Maak nu GRATIS
kennis met onze nieuwe methode voor

v.a. 16 jaar

Sig.mag. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Tel. l 2151
Kom & Profiteer Snel!

APPARTEMENT
TE HUUR

K SLAGERIJ ARBOUWI
HALTESTRAAT 12-2042 LM ZANDVOORT-TEL. (02507)1 2616

100 gram COTELETTE SUISSE

ZATERDAG 14 MEI 14.00 UUR

TANJA'S
MODESHOW
ZOMERKLEDING : Ton sur Toi^Coca Cola
BADMODE
: Beach In
LINGERIE
: Rosarito

Georganiseerd door

m

Haltestraat 25 • Zandvoort • Tel. l 3722

100 gram ACHTERHAM

2.75

zoekt

100 gram LEVERKAAS

1.15

100 gram LEVER

1.60

100 gram PEKELVLEES

1.95

Tel. 01806-12555

Gegarandeerd rundvlees zonder verboden hormonen.

DROGISTERIJ

DIEREN-APOTHEEK

Nijverheidsterrein 14, 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700

In kunststof, hardhout of combinatie van
beide. Geïsoleerd» uitvoering. Casco of
geheel afgetimmerd. Alle maten uitvoerbaar.
Met handige raamsystemen. In een dag
gereed met vl|f jaar garantie, Incl. aanvraag
en afhandeling bouwvergunning. Ook hele
dakopbouwen, dakramen, kozijnen en puien.
Vraag vrijblijvende offerte.

u
Appaloosa
Fiorucci
C. P. King

OOK NAAR MAAT

uitzicht zee,
balkon Zd.
Geen Noord.
Tel. 02520-15042.

Rest.
„La Reine"
vraagt
> buffetbediende
m/v 18 jaar

HEEFT UW HUISDIER GEEN:
vlooien
blaasgruis
haaruitval
overgewicht
huidschilfers
spierverzwakking
leuk
slechte eetlust
teken
stip
milten
lange nagels
diarree
ruiproblemen
braakneigingen
nierproblemen

Belangrijk voor
Casema kabeltelevisie-abonnees

in BENTVELD
In verband met noodzakelijke werkzaamheden
aan het kabelnet kan de ontvangst van de Radio
en TV signalen op 18 mei tussen ca. 8.30 uur en
16.00 uur geheel wegvallen.

Dan heeft u ons niet nodig.
Voor de gezelligheid bent u altijd
welkom.

. afwashulp.

DIACONIEHUISSTRAAT 36

Tel. 12253

Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur
.Maandag vanaf 13.00 uur

Snelle correcte afwikkeling.
Ook leverbaar als zelfbouw-pakkeL

Seagirl Design

Kledingzaak Typical
HALTESTRAAT 61 A,
Geopend
TEL. 17681

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

flat,
3 slp.kam.,
Specialisten in dakramen en dakkapellen

dobber

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

Te koop gevr.

TIMMERBEDRIJF RUITER

X Y Z

1.45

H.E.A.O. student
kamer of etage m.
douche en
kookgelegenheid.

Haarmode Marjo Fijma
Openingstijden: 9.00-17.00 uur; vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags 9.00-13.30 uur; maandags gesloten
PASTEUFtSTRAAT 12, Tel. 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANOVOORT-NOORD

NV CASEMA
kabeltelevisie

Van den Berch
van Heemstedeweg 21,
Postbus 146,
2215 ZJ Voorhout
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Weekmedia heeft technologische
primeur in
nieuwsbladwereld
Weekmctiia heeft

De vaste lezer van deze krant zal bij het zien van deze pagina weinig anders
opvallen dan de inhoud. De voltallige Weekmedia-redactie heeft echter
tevoren lange tijd de adem ingehouden. Zou het lukken of niet? Wel, het is
gelukt. Deze pagina is namelijk de eerste in de wereld van de Nederlandse
nieuws- en huis aan huis-bladen, die geheel electronisch is vervaardigd via
wat in vakkringen wordt genoemd een pagina-opmaak-heeldscherm. De
redactie van Weekmedia heeft niet alleen de Nederlandse primeur, volgens
onze informatie zijn we ook de eerste in West-Europa.
Degenen die tot zo'n tien jaar geleden goed thuis waren op de
krantenredacties, komen anno 1988 in een nieuwe wereld. Mechanische
schrijfmachines, üjmppt, schaar, loden regels, fotocliché's, matrijzen en
rond-stypes, alle zijn bijgezet in het museum. De hoogdruk-rotatiepers is
bezig die kant op te gaan. Perscombinatie, uitgeefster van Het Parool, de
Volkskrant, Trouw en Weekmedia heeft sinds kort offset-persen volop in
gebruik. En ook daar kijken de computers mee over de schouder van de
mens. In de krantenwereld viert de electronica hoogtij. Computerbesturing: daar draait alles om.
door Jan Boskeljon
OK BINNEN de krantenredacties heeft
O
een technologische revolutie plaatsgevonden met als voorlopig eindpunt de pagi-

na-opmaakbeeldschermen. Een voorlopig
eindpunt ongetwijfeld. Want men hoeft
geen toekomstvoorspeller te zijn om te kunnen zeggen, dat het aantal mensenhanden
ook bij het maken van kranten verder zal
verminderen. De ambachtelijk mensenhanden verdwijnen, de controlerende handen
en hoofden daarentegen zullen meer worden. Ook bij ons verandert het vak per jaar.

met hun nieuwe speeltje. Van sommige oudere vakbroeders en -zusters kon dat minder worden gezegd.
Zij hadden de overgang van de kroontjespen naar de
schrijfmachine nog meegemaakt en hadden hun
bedenkingen tegen het groene oog. Maar ook hier
gold: de vooruitgang is niet te stuiten.
In eerste instantie werd ook voor de anderen de
feestvreugde toch wel getemperd. De gevleugelde
kreet bij een fout in de krant 'het zetduiveltje speelde ons parten' was keihard van tafel geveegd. Het
zetduiveltje bleek samen met de herrie en de papierwinkel verdwenen. Een verkeerd woord in de krant
is een fout van de journalist en van niemand anders.
Want de domme computer maakt geen fouten.
Slechts de besturende
mensenhand.
En dan waren er natuurlijk ook de kinderziekten, voortkomend uit de
beperkingen van de
oude schrijfmachine en
van de schrijvende
mens. Een paar voorbeelden.

Voor de redacties van
Het Parool, de Volkskrant, Trouw en Weekmedia begon het allemaal zo'n zeven jaar geleden. De mechanische,
vele decibel veroorzakende schrijfmachine,
werd aan de kant gezet,
terwijl lijmpot en schaar
richting kinderkamer
thuis gingen. In ruil
l Of I Of l
daarvoor kregen de reVele gewone schrijfmadacteuren en redactrices
chines kennen het cijfer
een in zwart vervat
groen beeldscherm met
'l' niet. Dat probleem
wordt ondervangen met
daaraan op afstand geeen l (een kleine el) of
koppeld een toetseneen I (een kapitale ie).
bord. Dat was wennen.
De herrie - sommigen
Een argeloos lezer tuint
daarin, een computer
vonden dat kabaal onontbeerlijk en zeiden
echter niet. Voor hem is
een l een l en geen l en
zich daardoor beter te
geen I. Hij weigerde derkunnen concentreren halve regelmatig opverdween, alsook de pa- De pagina komt uit de fotozetter.
pierwinkel van tekstveldrachten uit te voeren,
len met doorslagen. Het bureau werd steeds leger. tot complete verbijstering van de stuurman of
Rechtstreeks werd alles aan de computer toever- stuurvrouw. Een soortgelijke situatie deed zich
trouwd, waarna de fotozetters met een snelheid van voor met de O (nul).
vele duizenden tekens per minuut de redactionele
De varianten o (kleine o) en O (grote o) zorgden
letters omzetten in fotografisch zetsel.
voor glijpartijen. Toen een radeloos geworden redacteur zijn collega meldde dat hij toch om een 10
Kroontjespen
punts letter had gevraagd, die hij niet kreeg, bleek
De jonge journalisten amuseerden zich kostelijk later dat hij niet één-nul had ingetikt, maar 'el-

• Nadat een pagina op het layout-scherm is getekend, is het mogelijk haar opnieuw op te roepen, maar dan in een verkleinde vorm van de werkelijkheid.

kapitale o'. Nadat deze kinderziekten waren genezen, kon met volle teugen worden genoten van de
electronica. Hoera, hoera, hoera. Tot die ene dag,
toen bij wegwerkzaamheden niet alleen zand werd
gehapt, maar ook een electriciteitskabel te pakken
werd genomen. Het groene oog werd blind, de aanwezige journalisten sprakeloos. Het bleef gelukkig
bij die ene dag.

Creatief
Ondanks de angst van de journalisten - niets mag
hun creativiteit in de weg staan, zeggen zij zelf bleek de vooruitgang ook een verbetering. Niet in
het minst, omdat alle toetsen, nodig voor het journalistieke en redactionele werk, op het nieuwe toetsenbord voorzien zijn van Nederlandse opdruk. 'Delete' is gewoon 'teken weg', 'Insert' gewoon 'voeg in'
en 'Caps Lock' gewoon 'Kapitaal vast'. Kleinigheden
voor een leek, maar voor alpha-gevormde keien en
wiskundige nullen van vitaal belang.
Het meest tot de verbeelding spraken de toetsen,
waarmee alinea's en zinnen onderling konden verschuiven en waarmee woorden of zinnen konden
worden ingevoegd, zonder dat er over bestaande
teksten heen geschreven worden. Kriebelig klein
schrijven op papier tussen getikte regels hoefde niet
meer, schaar en lijmpot werden weggezet.
Het overgrote merendeel van de redacties is alleen
maar positief over de electronica. Met tekst kan in
alle rust gemanipuleerd worden, waarna de computer tot op de millimeter uitrekent hoelang die tekst
is. Koppen kunnen boven de artikelen worden geplaatst. Ook dan meldt de computer of die kop past
in de gevraagde breedte en hoogte.
Vervolgens wordt het complete artikel door de com- • Op de redactie van een krant trof men vroeger mechanische schrijfmachines en papier. Nu zijn het
puter persklaar aan de redactie aangeboden, inclu- beeldschermen en iets minder papier.
sief attentieverhogende tekens bij onbekende afbrekingen van woorden aan het eind van een regel.
en alle (min één) van Weekmedia nog met het pen- werk. Maar een ieder weet hoe dat handwerk vermenemesje gemonteerd. Aan de hand van door de re- den kan worden Het is dus een kwestie van tijd
dactie gemaakte pagina-tekeningen (lay outs) worNiet lang meer
den de gefotozette stroken teksten ingeplakt Lang Het electronische einde is voorlopig niet in zicht
Hierna scheiden de electronische wegen van de re- zal dit niet meer duren. Dan namelijk zullen de Het ging hard en het gaat hard. Afstanden tellen niet
dacties van Het Parool, de Volkskrant, Trouw en redacties van de Volkskrant en Weekmedia hun meer. Zeker niet, toen de tekstverwerker echt
Weekmedia zich. Want momemteel worden alle pa- pagina's electronisch layouten, daarmee Trouw en draagbaar werd. Zo heeft een journalist, bijvoorgina's van de Volkskrant, een aantal van Het Parool Het Parool volgend op hun weg.
beeld m Midden-Amenka, aan een telefoontoestel
voldoende om in contact te komen met ons electroDan kan het pennemesje goeddeels worden mge- nisch zenuwcentrum aan de Amsterdamse Wibautpakt. pok de gefotozette stroken tekst zijn dan na straat. Via een modem (een soort automatisch seineigenlijk een korte levensduur van zeven jaar ver- toestel) gaan de lettertekens over. waarna de eerder
dwenen. Daarvoor in de plaats zijn dan gekomen het genoemde fotozetters voor de rest zorgen De menbeeldscherm en een electronische muis. Middels senhand ontbreekt.
enkele simpele handelingen kunnen koppen, teksten, foto's, foto-onderschriften, lijnen worden geBrommer
plaatst.
De electronisch storm is aan één categorie goeddeels voorbijgegaan De krantenjongen en het kranGeheugen
tenmeisje. Het bezorgen van kranten gebeurt al
De computer doet de rest en rekent keurig uit of al sinds tientallen jaren op dezelfde wijze Op een
het geplaatste allemaal past. Is dat het geval en wil centrale punt worden de kranten m een speciaal
men nog een laatste 'check', voordat de pagina bijna daartoe ontworpen tas gedaan, waarna het transin haar geheel uit de fotozetter, dan is een druk op port naar de wijk volgt En dat zal voorlopig zo
de knop voldoende om de pagina in iets verkleinde blijven
vorm over het beeldscherm te laten schuiven.
De enige technisch vooruitgang zit hem hier in het
De redactiepagina komt bijnn in haar geheel uit de teit. dat er krantenbczorgers en -bezorgsters zijn.
fotozetter. Er onderbreken nog een paar onderde- die hun fiets hebben verwisseld voor een brommer
len. Foto's en advertententies moeten nog niet de En daarmee hebben we het wel gehad Terun het
hand worden ingeplakt. Dat alles als gevolg van het Nederlandse volk plots van mening is>. dat het liever
feit, dat een foto in gerasterde vorm (noodzakelijk, de krant op de hoek van de straat koopt En dat
anders heeft de drukinkt geen houvast) zeer veel gelooft niemand, want wat is simpeler clan je krant
computergeheugen opeet. Dat is dus nog even hand- m de bus krijgen

Degene die een pagina
moet tekenen, heeft
twee beeldschermen tot
zijn beschikking.
Op het ene scherm staat
de tekst en/of een overzicht met op die pagina
te plaatsen artikelen, fo• Een opname uit de controlekamer van de drukpersen. Ook hier veel computers. De menselijke hand controleert slechts.
to's en advertententies,
terwijl het andere dienst
lezers
kunnen
het
merken.
Het
verSinds enkele maanden worden
schijnsewl van de vieze handen na het doet als layout-scherm.

De handen worden schoner

de kranten van Perscombinatie
gedrukte op schitterende offsetPersen, opgesteld in het Paropl- smeurde drukker, die zich na afloop kunnen afleiden hoe het proces pre'Trouw-gebouw. De oude zijn van het werk fors moest schoonboe- cies verloopt.
nen om zich weer toonbaar te maken. Vrij vertaald: vroeger boende men
ontmanteld.
Dat de nieuwe situatie niet meer te
ergelijken valt met de oude, ligt voor
öe hand. De daverende herrie is verwenen, zoals ook de met olie bev

De nieuwe persen zijn ommanteld om
de geluidsoverlast tot een minimum te
beperken. De ambachtelijke drukkers
zijn omgeschoold tot vaklieden, die
uit beelden op de computerschermen

zich schoon na het werk. nu is het
beter dit voor de aanvang van het werk
te doen.
De positieve gevolgen zijn er niet alleen voor de krantenmensen. Ook de

lezen van de krant is verleden tijd, de
kwaliteit van onder meer foto's is veel
beter en last but not least: de offsetpersen kunnen full colour aan. De lezers van Parool Sport op maandag weten wat dat betekent. Fraaie kleurenfoto's stralen de sportieve lezers tegemoet.
Ook hier geldt echter: we staan pas
aan het begin

Met een electronische
muis wordt aangegen
waar wat moet komen te
staan op die pagina.
Op deze foto tekstoverzicht en lauoyt van deze
pagina.
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TALENT - E X P R E S S E

15 mei Jaarmarkt Zandvoort Centrum
'

'

Aanvang: 12.00 uur
Einde: 19.00 uur
Met o.a * Ben Cramer * Colin Young * Duo 78-3 * Willeke D'Estell
j^t any * Henk Davis * TheMaro's
met muziek uit de 60'er jaren
sls$(S^!I(mvM^*^^
.

'

f

. '

j'

' .

'

. '

.'

,

ORGANISATIE O.V.Z.

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

Zo'n mooie Pinksteren
hebben we in Jjaren niet geKad
^5
mm mm mr VOORDELIG!

MALSEKALFSBORSTLAPUES
HEEL '
POND

MAGER
KALFSGEHAKT
HEEL
POND

fijne KALFSOESTERS Of SCHNITZELS100 gr. 2.98
HEERLIJKE KALFSKOTELETTEN
100 gr. 2.98
MALSE KALFS-HAASBIEFSTUK
100 gr. 5.45
MALS STUKJE KALFSFRIKANDO
100 gr. 2.98
heerlijke KALFSSCHENKEL met been 100 gr. 1.75
IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

m
§

DIRK VAN DEN BROEK
NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

Kroon Mode
Haltestraat 55

Terlenka
ROKKEN
mt 40 t/m 48

GOED ETEN KUNT U OVERAL. OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd m
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
« Wi| verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE 1 ' BIJV. arrangement voor
80 personen, 3-gangen
Btstro
menu, onbeperkt drmken, muziek en dansen
vanaf p p. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blinkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

geeft u meer!
Loop eens mee met een echte Amsterdammer

MEE IN MOKUM
Onze rondleiders zijn oudere Amsterdammers die hun stad op hun
duimpje kennen en u graag tonen waarom zij zo van Mokum
houden. Zij doen dit werk geheel belangeloos.
De wandelingen hebben een informeel karakter. Zij gaan door
een deel van de binnenstad, bij voorbeeld de Jordaan. Er wordt
gewandeld met kleine groepjes. Iedereen kan meelopen, jong,
oud, Amsterdammer, niet-Arnsterdammer, buitenlander. Op
commerciële instellingen zijn wij echter niet ingesteld.
NIEUW dit voorjaar zijn de volgende punten:
- er wordt nu ook op vrijdag gewandeld (evenals op maandag tot
en met donderdag)
- er wordt ook gewandeld op de eerste zondag van elke maand
- er gaat ook een wandeling richting Artis met korting op de
toegang aldaar.
De start is steeds de binnenplaats van Amsterdams Historisch
Museum, Kalverstraat 92 in Amsterdam. Starttijd 11.00 uur
precies. Duur van de wandelingen ± 2 uur.
Kosten: ƒ2,50 per persoon (kinderen tot en met 15 jaar
betalen slechts ƒ l,-).
U steunt met dit bedrag ook nog de stichting Witte Bedjes
Het Parool.
Reserveren is wel noodzakelijk. Dat kan telefonisch van maandag
tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur.
Telefoon 020-253685 of 251390.

geeft u meer/

Als het aan ons ligt, krijgen we dit jaar de
Maar, zoals gezegd, de 309 Score is niet
mooiste Pinksteren sinds jaren. Daarvoor moet het enige type waarop u voordeel kunt scoren,
•
.
.
••
- - ...'-g?;;.*,•-,•??:??
u weten dat wij van 13 t/m 21 mei de PeugeotI Pinkster-Party houden. Een party waar veel te
beleven valt én veel voordeel te halen is.
Om te beginnen is er natuurlijk de 309
Score, waar het voordeel wel erg groot is. Ga maar
Dit aanbod geldt bij aankoop van een
na. Allereerst krijgt u een pakket extra's waar u 205. Wat dacht u van Yi 205 Junior (v.a. 18.3 2 5,-)
maar heel weinig extra voor hoeft te betalen.
met onder andere 'n vlotte jeansbekleding, fullWc noemen hier ondermeer achtcrspoiler, sportieve wielplatcn, bekleed stuurwiel, vlotte
bekleding, analoog klokje, hoofdsteunen vóór en slootstrips. Dit
ƒ""
pakket aan extra's betekent dat u
voor 22.800,- in een auto stapt die
in feite 1200 gulden duurder zou
moeten zijn.

2O5: fantastisch zönlïB

309:1500,-aan
accessoires naar
keuze cadeau.
Dit aanbod geldt ook als u
uw kcux.e op een van de andere
309's laat vallen (er is ook een sterke
1905 cm 3 diesel). Tot slot heelt u
nog het voordeel dal de Pcugcotclealer u tijdelijk een heel speciaal
309-inruilaanbod kan doen.
Bij dit alles komt nog eens
het voordeel dat u in een 309 stapt.
Een auto die u qua ruimte en comfort zal verbazen. En qua betrouwbaarheicl en zuinigheid niets te wenscn overlaat
Tot slot: de Peugeot 309
Score is verkrijgbaar in wit en
(tegen meeq^rijs) in de metallic
kleuren grijs of anthraciet

cover wielplaten, speciale striping, inbouwvoorziening voor een radio en ga zo maar door.
En dan is er ook nog de 205 Accent (v.a.
18.500,-). Inclusief ondermeer een dakspoiler,
zwarte antenne, stootstrips met rode bies doorlopend in de bumpers, sportieve wielplaten en
hoofdsteunen.
Bij de 205 kunt u ook profiteren van het
interessante financieringsaanbod:

een 2O5 voor
205- per maand.
Vraag ons naar de aantrekkelijke voorwaarden.
Ook willen we het nog
even hebben over de representatieve
505 SX Select met z'n karakteristieke lijn die u nu met 3.000,voordeel kunt aanschaffen.
En ja, over de 40 5, Auto van
het Jaar 1988, hoeven we niet veel
meer te vertellen. Behalve dan misschien dat vele uitvoeringen nu vlot
leverbaar zijn. Peugeot 405 v.a.
27.350,-. Nu ook als Diesel v.a.
3 3.990,-. Voor 't accessoire-aanbod
van de 309 en het zonnedak van de
205 geldt dat de auto uit voorraad
leverbaar moet zijn. Bovendien
moet hij tussen 13 en 21 mei 1988
zijn gekocht en voor 31 mei 1988
zijn geregistreerd. U ziet, wat ons
betreft kan het de mooiste Pinksteren sinds jaren worden.
PRIJZEN INCL BTW, EXCL. AFLEVElUNGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBE
HOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN
TEGEN I-EN AANÏREKKELIJKE PRIJS.

VIER HET MEE OP DE PEUGEOT-PINKSTER-PARTY VAN 13 T/M 21 MEI.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG
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Renault 25 V6 injection
Fluisterend geweld

Antonieu\vs

Het enige wat ik als hinderlijk ervaar is
het geprononceerde rijwindgeluid bij
hogere snelheden en daar is deze auto
toch voor bedoeld als kilometervreter.
Het uitzicht rondom is goed. alleen
zitten de ruitenwissers een beetje hoog

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad,

13
op de voorruit, zodat ze hinderlijk in
beeld komen. Deze hadden wel achter
de . motorklep weggewerkt kunnen
worden, zoals dat zoveel gebeurt bij
dergelijk auto's. De afwerking van het
interieur is rustig en smaakvol, met een
prettige stoelbekleding. Ook het dash-

bestuurdersstoel ook nog eens in de
hoogte is te verstellen. Uiteraard k u n nen de twee buitenspiegels ook geheel
elektrisch alle kanten op versteld worden.

Conclusie

Op een paar minpuntjes na is het een
prettige reiswagen, die u i t m u n t door
zijn motor, die zwijgend en met grote
soeplesse zijn werk doet. Wanneer u
als extra een radio laat monteren af
fabriek, dan hebt u een Kindhovens
produkt. dat tot grote geluidproduktie
in staat is maar ook uitblinkt door hel
bedieningsgemak omdat aan het stuur
alles te regelen is. Ook plezierig is dat
met een eenvoudige knop op de niitenwisserhandel de boordcomputer in
werking te stellen is. die dan midden op
het dashboard aangeeft hoeveel kilometers er nog op de aanwe/.ige brandstof te rijden zijn. wat het gemiddelde

Het is een open deur intrappen wanneer we het uitgebreid gaan hebben
over het feit dat de Regie Renault een moeilijke tijd doormaakt. Men is
daar echter' hard bezig het imago weer een beetje op te vijzelen en
deugdelijk te gaan produceren. Een voorbeeld daarvan is deze dikke 25,
die wat opgewaardeerd is. Het grootste verschil zit hem niet in het
vergroten van de motorinhoud van 2664 naar 2849 cm3 zodat hij veel
sneller zou zijn. Nee, deze ingreep heeft er toe bijgedragen dat mede
door de nieuwe computer die het motorgedeelte stuurt, deze V6 enorm
soepel te berijden is. Daadwerkelijk is het motorvermogen met 11%
toegenomen maar wat wel een beetje merkbaar is, is dat het koppel (de
trekkracht) met 7% is toegenomen. Dat resulteert in een enorm rijgemak en voorkomt tevens dat er veel teruggeschakeld moet worden.
Matuurli jk is deze motor nu ook meteen geschikt om op loodvrije Eurosuper te draaien en de koper kan kiezen tussen een versie met of zonder
katalysator, die dan slechts 7 pk minder levert.

verbruik is en nog wat gegevens.
Trouwens bij normaal gebruik met niet
al te veel stadsverkeer iseen gemiddeld
brandstofverbruik van een liter Hurosuper op 9,6 kilometer makkelijk
haalbaar, zo bleek tijdens de testpcriode. waar niet echt gereden werd of ei
een /uinighcidsmarathon te winnen
was.
Jammer vind ik alleen dat er voor het
op hel leslexcmplaar aanwezige ABS
een extraatje van / 5.915.- moet worden betaald. Dat mag wel standaard
/ijn op zo'n auto die voor onze ministers in een gunstige prijsklasse valt \ a n
ƒ 59.950.-incl. BTW en met ofzondci
katalysator.

Prestaties:

Topsnelheid 215 k m / h . Acceleratie
van O tot 100 k m / h in 9.2 sec. Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test
l op 9.6 KurosLiper.

Brandstofconsumptie
afgenomen

Ondanks het vergroten van de motonnhoud is de brandstofconsumptie afgcnomen met een kleine 7%. Dat dit
mede veroorzaakt wordt door de computer spreekt voor zich maar ook het
feit dat de brandstoftoevoer wordt afgesloten bij deceleratie aftewei gas
loslaten, draagt zijn steentje bij.
De prestaties zijn zeer behoorlijk, zoals je van zo'n soort automobiel mag
verwachten. In cijfers uitgedrukt heeft
deze 1275 kilo wegende knaap er 9,2
-,ec. voor nodig om met fluisterend geweld vanuit stilstand op de 100 km/h te
komen en de zescilinder blijft zwijgend
/ijn krachtexplosie leveren tot de snelheid van 215 km/h is bereikt. En nogmaals, zonder een lawaaiig of storend
gegrom aan het interieur door te geven.
Prettig is wel dat bij het uitaccelereren
van een bocht deze voorwielaandrijver
weinig stuurreacties geeft, een nadeel
dat wel eens optreedt bij voorwielaan drijvers met veel vermogen. De 25 V6
injectie stuurt strak en zeker en er is
gelukkig niet gekozen voor een weke
vering maar een soepele en toch strak ke, zodat de auto niet overmatig hangt
in een bocht en ook bij vol accelereren
in het donker schijnen de koplampen
niet in de boomtoppen. Nee, voor
Franse begrippen een fijn afgeveerde
auto.
De wegligging in bochten is ook prima
en voelt zeker aan, wat niet in de laatste plaats ligt aan de Michelin-banden,
die breed en plat zijn, zodat de wagen
stuurt als op rails, tenminste zolang de
weg droog is. Op een nat wegdek
moeten we toch voorzichtiger worden
met een al te zware voet want dan krijgen de voorwielen het wat moeilijker
bij het accelereren in bochten en willen
/e gaan doorspinnen met het gevolg
dat deze fraaie 25 de buitenkant van de
bocht dreigt op te zoeken. Doch na gas
loslaten, een natuurlijke reactie als het
fout dreigt te gaan, duikt onze 25 weer
keurig de binnenkant van de bocht in.

board is overzichtelijk, zonder dat er
meters en lampjes achter het stuur
verstopt worden. De bediening van de
clectrische raamopcners zijn in het
portier gemonteerd. De bestuurder
kan alle ramen bedienen en eventueel
alles blokkeren. Handig met vervelende kinderen achterin, die autorijden
niet boeiend vinden maar overal aan
zitten wel.
Ook volledig elektrisch gaat het verstellen van de voorstoelen, waarvan de

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN? Een fraaie cabriolet voor een
BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Geld:

ƒ 59.950.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 1.305.- tot
ƒ 1.364.- per jaar.

aantrekkelijke prijs

Doorlopende
Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke
leningen
kredieten
scherpe tarieven
Snel en diskreet binnen 4 uur
netto
looptijd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente
geregeld
Vrije besteding van het geld,
141,74
5 500.119.17
11.4
Bedrag
rente en
193.29
11.4
7 500.162.50
afl. p.mnd.
geen onderpand
265.56
10,3
10.500.222.33
10000.- 200.- p.mnd
Kwijtschelding bij overlijden
379.37
10.3
15000.317.61
15.000.- 300.- p mnd
Lopende leningen meestal geen 20 000.- 505.83 423.49 10.3 20.000.- 400.- p.mnd
880.58
10.0 25.000.- 500.- p mnd.
35 000.736.37
bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000, - e n ƒ 50.000,- en
Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk.
'vanaf
Tevens 2e hypotheken

Techniek

Overlangs voorin geplaatste V6
motor. Cilinderinhoud 2849 cm3.
Boring x slag 91 x 73 mm. Compressievcrhouding 9.5:1. Max.
vermogen l 15 kW bij 5400 omw/
min. Max. koppel 230 Nm bij 2500
omw/min. 2 Bovenliggende nokkenassen. Elektronische ontsteking,
elektronisch inspuiting Bosch LHJetronic. Voorwielaandrijving. 5Versnellingsbak met achteruit.
Wielophanging voor McPherson.
schrocfveren, wielophanging achter
onafhankelijk met schroefveren.
Torsiestabilisator voor en achter.
Schijremmen voor on achter, diagonaal gescheiden, bekrachtigd,
met remdrukbegrenzer achter.
Velgmaat 6J x 15. Bandenmaat
195/65 R 15. Besturing tandheugel.
Lengte 465 cm, breedte 177,2 cm.
hoogte 140.5 cm. Wielbasis 272.3
cm. Spoorbreedte voor 150 cm.
achter I46cm. Draaicirkel l l,60m.
Massa 1275 kg. Max. aanhanggewicht ongeremd 637 kg. geremd
1500 kg. Inhoud brandstoftank 72 I.

Theoretische looptifd 65 mnd
eff rente bij 10 000.- 0.9f "o p mnd
1 5 000 - 0 81 °c p mnd . 20 000 •
077° 0 pmnd 25 000 • 0 77°„ p mnd

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel BECAM:
05270-16991-

FIN. B E M I D D E L I N G
BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

,

ma-vrij van 09.00-20.0Ö uur, za van 11.00-14,00 uur

B.z.a. dame m.l. als hulp m
verkoop voor avond en weekend. Evt. ook als oppas 'Tel.
12531
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland. Bel
voor gratis infoboek. 020657658 Inruil en fin. mog.
ENGLISH LESSONS
Er is nog tijd voor de vakantie,
pnvélessen, conversatie en
* U mist veel als u geen lid grammatica
Alle niveaus.
bent van de Ver. Vrouwen
Tel. 02507-18308
Van Nu! Word dus ook lid of
bel eens om informatie met
Foto Boomgaard
tel.nr.: 14462.
ook voor
portretfoto's,
* Verzamelaar zoekt alles uit
pasfoto's,
1940-'45, helmen, uniformen,
receptiefoto's,
oude foto's, insignes, medailgroepsfoto's aan huis.
les, vlaggen. Graag uw reacGrote Krocht 26.
ties 02507-17469, na 18 u.

* Tom en Til nog vele jaren
voorspoed en geluk. Peter,
Ramona en Mark.
* Tom en Til op naar de volgende 25 jaar Henk en Sandra.
* Tpneelver. vraagt voor uitvoering musical op 9 juli a s
zwarte avondjurken en cocktailjaponnen. Tel 16629.

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
* Martin Kaspers. Het is hier
leuk maar nu is het genoeg
geweest. Kom je me halen?
Monique
* Morgen, in het Gemeenschapshuis, het 8e Louis
Bloktoernooi
Kom kijken,
Schaken - schaken - schaken.
* My Fair Lady openluchtvoorstellmg door Toneelver
Wim Hildering, 9 juli op het
Gasthuisplem

Met ingang van volgende maand zal het
Peugeot 205 gamma worden uitgebreid
met een nieuw sterk nummer: de Peugeot 205 Cabriolet CJ.
Deze sportieve telg heeft een 1360cm3
XY7 motor, met een vijfversnellinsbak
en ontwikkelt een vermogen van 44.2
DIN kW (60pk) bij 5500 omw/min.
De carrosserie is geheel wit (Blanc
Meije). Bumpers, wielplaten en sierplaat
op de kofferdeksel zijn in dezelfde witte
kleur meegespoten: de rollbar en de ca-

* Schaken in Zandvoort
doet iedereen bij de Zandvoortse schaakclub. Voor info
15721 - 17272 - 14884.

Siihouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr2.
Geopend, dinsdag t/m zaterdag van 1000-14.00.
* Te koop blanke rotan
schommelstoel, z.g.a n. Vr pr
ƒ300. Tel 02507-17701
* Te koop fiets Raleigh, met
5 achter-derailleurs en voor 2
derailleurs, ƒ200. Tel. 19391,
na 18 uur

Te koop PUCH MAXI ƒ450.
Tel 17315, na 18 uur
Te koop RACEFIETS, ÏÖ
versn.; Miele DROOGAUTOMAAT m afvoer; 900 STRIPBOEKEN. Tel. 16181.

GRATIS

CÏJ

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas. Ook
vitrines op maat
gemaakt.
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

5 REGELS^ m GRATIS

_/rliCRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Ellen Cats

voorjaars tentenshow

TIMMERBEDRIJF

* Te koop Tefal espressokoffiemachme, 2/4 kopjes,
ƒ35 Tel. 12141, na 18 uur.
* Te koop verz. Ned. munten, 15x w.o. gouden tientje
1876, c waarde ƒ520, prijs
ƒ285 Tel 17193
* Te koop wastafel met
mengkraan; autovacht; 2
stofzuigers, oud model. Tel
12531

* Oh,'kom eens kijken hoe
het park oogt1 Maar koop
eerst het boekje Oh, wat een Te koop Honda MT M87, bj
heerlijkheid bij Cult. Centr '85, verhoogd + gevr. cross- • De advertentie-afdeling
AKO of Gen. Oud-Z'vrt ƒ 15. motorblok
Tel. 13529.
Honda
PX50, behoudt zich het recht voor
Voor al uw behang- en wit* Pluis en Tijger wensen het zwart. Prijs n o t k Tel. 15249. advertenties, eventueel zonGARAGE TE HUUR
werk. Tel. 02507-18980.
vrouwtje veel sterkte a.s. vrij- * Te koop Luxaflex, br 2 04 der opgave van redenen, te
Burg. v. Fenemaplein
weigeren (art. 16 Regelen
dag
Voor trouwfoto's
Tel 14534
en hoogte 1 87 mtr, ƒ 50 Tel. voor het Advertentiewezen)
02507-17154.
Representatieve
man.
midGevonden: Oranjestraat,
Foto Boomgaard *bruine
dubbele fietstas, inh den 40, spreekt Duits en Enzoekt werk van 0900Grote Krocht 26 boekje met doorgestreepte gels
namen Ter. te verk. tel. 1300 uur, a ƒ 12,50 p u Tel
020-380688
13847, Dr Kuijperstr. 10.
Tel. 13529
* Welk kind kocht Playmobil- * Gevraagd een flinke vrouw REST FLIPPER, Passage 38huisjes op rommelmarkt 30 voor het schoonmaken van 40, vraagt een
april, a f 20, wij hebben hier een leeg bovenhuis te Zand- FLINKE JONGEN OF MEISJE
nog wat onderdelen. T.k. tui- voort. Tel. 01719-14317, na 19 voor achter de counter, + 20
jaar. Tel 14981.
melspiegel, koper/60. 12698 uur.
Woningruil. In Almere-Haven: * Gevraagd hulp in de huis- * Rode Kruis fancy fair op 14
wit bakst, eeng.won., 5 min. houding op vrijdagochtend mei a s , 10-16 uur, veel spelelke week Gelijkvloers huis. letjes, rad v. avontuur, verlov. Gooimeer en bos, kam.
ben 43 m2, keuk, bijkeuk., Tel. overdag. 020-141177; tmg v. 2 Zandvoortse popEen fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huispen. Nic. Beetslaan 14.
schuur, toilet, tuin op zd, bov. 's avonds: 02507-16118.
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
3 sl.k., badk., 2e toilet, c.v., * Hartelijk gefeliciteerd met
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
huurpr. ƒ 530 p m. Gevr. m je 18e verjaardag, Oma en
oppas gevraagd.
Z'voort: grote eeng.won. • m. Wanja.
tuin op zd. Tel. 03240-19920
* Heeft u het jubileumboekje
gediplomeerd
van de Wurf nog niet? Kost
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
hondentrimster
maar ƒ5. Dan even bellen:
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Friedhoff plein 10
14833
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
2042 BN Zandvoort
* Help de Polen. Stuur eens
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
1
Tel.
02507-12773
een voedselpakket
Geen
voorbeeld aangeeft.
Videotheek 'Dombo' adres? Dat hebben wij voor u1
Inl.: tel. 02907-5235
Corn Slegersstraat 2B
* Te koop wegens over
Tel. 02507-12070
Het allergoedkoopste adres compl Moulinex grill ƒ 55
l'
voor nieuwe en gebruikte Tel 02507-17538
1 film f 5/f7,5Q p.d.
(brom)fietsen is Taxi/Rijwièl- TENNIS nog enige uren te
5 films ƒ 25 p.week
centrale Zandvoort B V , Gro- huur op kunststofbaan. Inl.
Verhuur movie-boxen.
te Krocht 18 Tel 12600
mevr. Sebregts, tel 02507Tevens inkoop en verhuur.
14273
KAMER TE HUUR
* Til en Tom prettige dag
De Witte Zwaan
toegewenst op 14 mei. Ma en
Tel. 02507-12164
Ari

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
Lijsten op maat
* Til en Tom van harte gefeliDe sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- • Reflectanten op advertenciteerd met jullie 25-jang husing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- ties onder nummer gelieven
bij
welijk Knjna, Piet en Remy.
ervoor te zorgen dat het numrokaart.
Foto Boomgaard * T k gevr elektr. fornuis
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Grote Krocht 26 (platen en oven), moet 100%
en dat de brief geadresseerd
m orde zijn, anders niet belTel. 13529
wordt aan: Centrale OrderCarl Denig nodigt u uit:
len Tel. 16461.
afd. Weekmedia, Postbus
*
T.k.
wandmeubel
260x160,
* T.k. gevraagd plaatjes122,1000 AC Amsterdam. Dit
met
spiegelvitrine, albums van Verkade. Tikiak,
voorkomt vertraging in de be- teak,
ZATERDAG 14 Mhl 1988
/ 195 Tel 14104
Hille, Honing, molens, sport,
handelmg.
9(30-16.30 uur
sprookjes enz. Tel 0250314727
Carl Denig sinds 1912 kampeer-/berg-/wintersportspecialist
*
T k grenen eethoek + 4
'loudt in eigen huis een gigantische voorjaars tentenshow.
stoelen ƒ 75; leren donkerbruiHet totale Carl Denig tenten-assortiment (22 modellen) staat
ne draaistoel/ 100; gasstel, 4opgezet. Profiteer van cie diverse aanbiedingen.
Woninggids van Zandvoort
pits, ƒ40 Tel. 12245.
Carl Denig buitensport-uitrustingen
* T k paardrijbroek, cap +
Weteringsschans 113-115
laarzen, ƒ 35; stereotoren
v^CI U t makelaars o.g.
(t.o. het Rijksmuseum, 100 meter van parkeergarage)
ƒ 75; houten bed ƒ 25; kinderNVM
' Amsterdam
+ wandelwagen, ƒ 50. Tel
Tel. 02507-12614
Tel. 020-262430.
13153

brioletkap zijn zwart.
De flanken van de carrosserie zijn gedecoreerd met een driekleurige striping
(violet, groen en fuchsia) en beschermd
door een zwarte rubberen stootstrip.
In het 'interieur' domineert de kleur
blauw, denim bekleding voor de stoelen
en achterbank (in 2 delen ncerklapbaar).
deur- en achterzijpanelen en blauw moquette vloerbedekking.
De prijs is vastgesteld op ƒ 35.800,- incl.
BTW.

Voorbeeld:
k o o
mo d
r i e t en s

*
3 8
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p
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0

e 1

T e 1

Coupon uitknippen en ops'^/t- • v'-.: •\;
met vermelding van u\s LVS^\V:- '.:.:
Centrale Orderafdelino \\--vs •••:\- .••
Postbus 122. 1000 AC V-^-.v.: ••

Naam:
Of afgeven bij:
Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats: ..

m t

e uk e
111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
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- Kantoor Zandvooits
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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iedereen leest
de krant
altijd en overal.
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DE TROMP WINKEL

EXTRA OUD BELEGEN GOUDSE
minimaal 12 maanden natuur gerijpt
Oude kaas perfect te snijden

! Pt nnlt
L.d Up>>

500 gram van 9 95
nu voor maar

"J QC
a jvvr

En ... proeven moet! Grote Krocht 5

* Er deze maand weer tal van activiteiten in ons dorp
plaatsvinden?
* De Ondernemers hierbij weer nauw befcrokken zyn?
* Er op 12 mei een draaiorgelconcours gehouden
wordt?
* A.s. zondag 15 mei de grote jaarmarkt
plaatsvindt?
* Dat deze jaarmarkt al om 12,00 uur
begint?
* Er op 21 en 23 mei weer een Beach
festival gehouden wordt?
* Het dus weer oergezellig wordt
in Zandvoort?
-*• De foto en de waardebon van
/ 50,00 vanaf de volgende
week afgehaald dient te
worden bij Reisbureau
Zandvoort op de
Grote Krocht?
* De Ondernemers
van de Grote
Krocht U
Grote Krocht 20
weer een
gezellig
Gedurende de
weekend
maand mei
toewensen?
op uw verteof
leesbrilsterkte

- Alle soorten nieuwe fietsen met kortingen
van ƒ 50,- tot ƒ 400,- Grote sortering 2e hands (brom)fietsen
- Inkoop + inruil (brom)fietsen
- Rijwielverhuur (ook snor- + bromfietsen)
- Reparaties en onderdelen voor lage prijzen

TAXI/RIJWIELCENTRALE
ZANDVOORT R.V.
Grote Krocht 18, tel. 12600
7 dagen per week dag en nacht geopend

Toerkoop Reisburo
Zandvoort

Nieuwe Dagtochten
programma zomer 1988 zijn uit!

DE KROCHT
Grote Krocht 17, Zandvoort

Het geruchtmakende
12e deel van
Dr. L de Jong
r

Sterkte tot + 4 of tot - 6
Hogere sterkte geringe bijbetaling

T

Gr

J. J.HiX kontaktlensspeciahst
AN VC
Grote Krocht 20A Zandvoort Tel 14395 Leverancier alle ziekenfondsen
\jL

- Krocht 19

Sweat Shirts

i v.m. OPENING STRANDSEIZOEN
Het winkeltje voor
Lingerie BADMODE
Kleding o a Radio en Frogs
Gobelin tassen m nieuwe
modellen en dessins en vele
accessoires

LENTE AANBIEDING

NU 29,- en 39,

Aiea

HERMAN HARMS

B.V.
Grote Krocht 22 - Zandvoort
Uw adres voor:
Vlotte damesschoenen
Herenschoenen
Helioform
Birkenstock
Leuke kleurige gympjes
Tevens verkoop van Kunert en Lovable kousen en panty s

Grote Krocht 21
Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

MARC O'POLO T SHIRTS
Mare O'Polo
( ) n K n i t i i u s in i u i i ils

De Grote Krocht

Beach and
Bodyshop

met 'tt

^lomcrn

Tel. 12560

ZONNEBRIL
kompleet

Boekhandel

is verschenen

/±

EN VELE
ANDERE
CREATIES

AART VEER
groente en fruit

GROTE KROCHT 25 - TEL 02507-14404

Goed en
voordelig

Het juiste adres
voor bloemen en
planten

Tip
r] ERICA
van
*'Grote K r o c h t 24
de
FOTO BOOMGAARD
maand
Ontwikkelen +
afdrukken

Eerste de beste bekroond met
de ondernemersbokaal 1987

in 3 uur

HOLLANDSE ASPERGES
gratis geschild
Proeft u ook onze Ho/landse aspergesalade
Eerste de beste bekroond met de ondernemersbokaal 1987

c \\
Grote Krocht 27, Tel. 12895

Mini permanent f 60,D I N S D A G V R I J D A G 8 30 17 00 UUR
Z A T E R D A G 8 30 16 00 UUR

Foto's hebben
waarde, vooral
als het gaat om
foto's van mensen
die ons dierbaar zijn.
Deze dragen we vaak
Hierbij
met ons mee in een
voor
portemonnale of poitefeuille. Het leed ïs daarom
niet te overzien als men deze
kwijtraakt
Verlies of diefstal kan daarvan
de oorzaak zijn.
Het is daarom aan te raden om een
foto van Uw Itevetingsfoto te laten maken,
een negatief hebt U daarvoor niet nodig.
Voor de prijs hoeft U het niet te laten.
Foto Boomgaard op de Grote Krocht levert U
deze maand een perfecte copy van Uw
dierbaarste bezit voor slechts 95 cent per stuk.
Voor een wat grotere opname betaalt U ƒ1,50. Een
goede tip die u veel leed kan besparen vinden wij.

een nieuwe film{
de halve prijs

Grote Krocht 26
Tel. 13529

"M

l
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Inkomsten uit Vendoradopark maken
ingrijpende bezuinigingen overbodig

Een en ander valt te lezen in de
voorjaarsnota, die afgelopen week in
de diverse raadscommissies werd
besproken. De verbetering is vooral
te danken aan de revenuen van het
Vendoradopark, ruim ƒ650.000,- in
1990, gemiddeld over de hele looptijd jaarlijks ruim ƒ1,1 miljoen. De

gemeenteraadsfracties konden zich
grotendeels wel vinden in de voorstellen.
Naar verwachting zal de begroting
1989 een tekort vertonen van
ƒ495.658,-, ruim tweehonderd duizend méér dan in de meerjarenplanning werd geraamd. Maar bij de discussie binnen het college, over de
dekking van het tekort, stond een
sluitende begroting voorop. Hiervoor zouden echter structurele
(voor onbeperkte tijd) bezuinigingen nodig zijn, wat zou betekenen
dat er geschrapt moest worden in
het huidige voorzieningenniveau.
Daarnaast zou het ook gevolgen hebben voor het personeel.
Naast deze negatieve gevolgen en
de positieve financiële resultaten
van het Vendoradopark, is bij de be-

Voormalige 'Zomerlust' gesloopt

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor houdt
vrijdagavond, 27 mei, een fietsenrally, onder het motto 'Samen op de fiets'. Iedereen kan
hieraan deelnemen en inschrij- ren Zoals te verwachten moet de
ven is nu reeds mogelijk.
rally een gezelhgheidsrit worden,

een jaarlijks terugkerend evenement maken.
De start vindt plaats op vrijdagavond 19.00 uur vanaf gebouw De
Krocht, Grote Krocht Zandvoort. De
deelnamekosten bedragen J5,- per
persoon, kinderen mogen gratis
mee.
De evenementencommissie van compleet met opdrachten en hinderledere deelnemer ontvangt na afhet Zandvoorts Vrouwenkoor zit nissen. De route is nog geheim en loop een leuke herinnering. Inschnjook buiten het zangseizoen met stil. heeft een lengte van ongeveer twaalf ven voor deze fietstour kan men bij
'Samen op de fiets' is de slogan kilometer Indien de rally aanslaat de Bata, Haltestraat 11, en in het
paling van het collegestandpunt ook verhogen, 'op basis van de verwach- waaronder deze Zandvoortse dames (en geen enkel hd van de commissie Gemeenschapshuis aan de Louis
meegewogen, dat er een noodzakelij- ting dat er dit jaar geen inflatie zal sport en vermaak willen combine- twijfelt hieraan), wil men hiervan Davidsstraat.
ke reorganisatie van het gemeente- optreden.
lijk apparaat komt. De nieuwe, binnenkort aan te stellen gemeentesecretaris zou als eerste taak hebben, 1988
hiertoe een aanzet te geven.
De wisseling van de wacht op zo'Op grond van bovengenoemde wel de burgemeesterspost als die
factoren zijn wij tot de conclusie ge- van de gemeentesecretaris maakt
ZANDVOORT - Tijdens de staan. Uiteraard zal de politie tijkomen dat het thans niet verant- voor dit jaar, 1988, een extra uitgave Pinksterdagen zal boven Zand- dens de Pinksterdagen ook een oogwoord is om te besluiten tot ingrij- noodzakelijk, ten behoeve van ver- voort een ballon te zien zijn je in het zeil houden.
pende structurele bezuinigingen, in huiskostenvergoeding en tijdelijke met het opschrift 'Op slot, buit
• Het succes van het jubide wetenschap dat in 1990 de finan- huisvesting, welke laatste voor ne- eruit'. Het is een initiatief van
Daarnaast kan de toerist nog meer
leumfeest
van de Zandciële positie van de gemeente aan- gentig procent ten laste van de gevan de politie. Op de baZand- verwachten
zienlijk wordt versterkt', aldus het meentekas komt. Voor beide samen de Gemeentepolitie
lie van het bureau aan de Hogeweg
voortse Operette Verenicollege. 'En dan zijn wij bovendien is het maximaal benodigde bedrag voort, in samenwerking met staat een computer met beeldging is zeker aanleiding tot
nog voorbijgegaan aan de opbrengst geraamd op ƒ95.000,-. Daarbovenop het Regionaal Bureau Voorko- scherm opgesteld, met informatie in
een terugblik.
Pag. 3
wegens huur van het circuit indien komt nog./35.000,-, 'een zeer globale ming Misdrijven.
vier talen, over de wijze waarop men
dit wordt aangewezen als nationale raming', voor de aanschaf van nieuw
Het doel van deze actie laat zich diefstal en dergelijke kan voorkoaccommodatie'. Men stelt dan ook meubilair en nieuwe stoffering van gemakkelijk raden: badgasten die men.
• De Nederlandse Huisvoor, het tekort over 1989 'voorals- de burgemeesterskamer. 'Wij zullen met de auto zijn gekomen, aanspovrouwen
Vereniging houdt
nog eenmalig te onttrekken aan de uiterst terughoudend zijn in de be- ren om hun voertuig op slot en leeg
De computer is door de bezoeker
een voorlichtings-ochtend
saldi-reserve'. Daarnaast heeft het steding van dit bedrag en wij zullen achter te laten. Al is het maar voor zelf te bedienen. Het programma, in
college als uitgangspunt voor de be- zo mogelijk de kosten beperken', al- het gezicht, want menig onverlaat MSX-taasic, is geschreven door
over het
huishoudelijk,
groting van 1989 genomen, belastin- dus het college.
kan de aanblik van waardevolle Zandvoorter Bert Hanning, medeklein
chemisch
afval.Pag. 5
gen en tarieven niet trendmatig te
Vervolg op pagina 7 voorwerpen in een auto niet weer- werker Voorkoming Misdrijven.
• De achtentachtig-jarige
schilder Henk van Leeuwen
exposeert momenteel in de
bibliotheek.
Pag. 3

Bungalowpark levert jaarlijks gemiddeld f l,l miljoen op

ZANDVOORT - 'Het is thans
niet verantwoord, te besluiten
tot ingrijpende structurele bezuinigingen'. Dit standpunt
neemt het College van Burgemeester en Wethouders in, ten
aanzien van het jaar 1989, in de
wetenschap dat de financiële
positie van de gemeente het
jaar daarop aanzienlijk verbetert.

Oplage: 4.500

Editie:30

48e jaargang nummer 20

Fietsen met het
Vrouwenkoor

Politie 'zoekt het hoger op'

WEEK

Strandseizoen maakt schitterende start
ZANDVOORT - Zandvoort
heeft een schitterende opening
van het Strandseizoen achter
de rug. Daar lijken alle partijen
het dik mee eens. Vanaf Hemelvaartdag was het laaiend
druk in de badplaats bij de bij
het WV verhuurders van kamers en appartementen zaten
vrijdag geheel 'vol'. En door de
weersvoorspellingen heeft het
VVV-kantoor het nu al druk
met reserveringen voor het komende Pinksterweekend.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Zoals vorige week aangekondigd heeft de
sloop van het oude 'Zomerlust', tussen Kosterstraat en Gasthuisplein, deze week daadwerkelijk plaatsgevonden. Simon
en Jaap Waterdrinker', beide jarenlang werkzaam geweest in
dit pand, aanschouwden de sloop van terzijde, waarschijnlijk wel met enige weemoed.

Roofoverval op Zandvoorts
spoorwegstation opgelost
ZANDVOORT - De overval
op het station van de Nederlandse Spoorwegen te Zandvoort, die op zondagmiddag 14
februari werd gepleegd, is opgelost. De daders, die met deze
overval ƒ14.000,- buitmaakten,
zijn ingerekend.
Een vrouw had zich met een
smoes toegang verschaft tot de
ruimte achter het loket, maar met
het betreden daarvan liet zij de deur
achter zich open. Even later kwamen twee mannen binnen die de lokettist vastgrepen en een bijtend
gas in het gezicht spoten. Toen de
spoorwegbeambte het gezichtsvermogen terugkreeg, waren de daders
verdwenen, met medenemen van
een geldkistje met ƒ14.000,-. Elk

Mode en muziek
ZANDVOORT - Een uitgebreide show van de Damiate
Band op vrijdag en een grote
rnodeshow op maandagmiddag.

spoor ontbrak, al hadden getuigen
het drietal in een blauwe auto weg
zien rijden.
De resultaten van het eerste onderzoek deed de plaatselijke recherche vermoeden dat de vrouw uit
Amsterdam afkomstig was en doordat zij vaker in Zandvoort was geweest, kon men enige tijd later ook
'haar identiteit achterhalen. Op 19
april werd zij gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld, waarna
ook de identiteit van beide andere
daders bekend werd. Een van de
mannelijke verdachten zat op dat
moment al vast in verband met enkele gewapende overvallen in Amsterdam.

• 'Lions voor kinderen'
houdt vrijdagavond een
groots gala-concert, waaraan tal van zeer bekende
musici hun medewerking
verlenen.
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"Fantastisch", noemt strandpachter Jan Paap, penningmeester van de
strandpachtersvereniging, de opening van het Strandseizoen. "Vier
van zulke mooie dagen achter elkaar
in deze tijd van het jaar, komt weinig
voor". De optimistische verwachtingen van Paap, voor het komende seizoen, zijn daardoor nog meer versterkt, vooral omdat het weer erg
stabiel is, naar het zich laat aanzien.
"Dat hadden we in 1976 ook al. Periodes van een week a tien dagen zon.
En wat minder weer tussendoor kan
weinig kwaad. De badgasten kunnen
thuis even de was doen, terwijl het
personeel van de strandpaviljoens
weer even op adem kan komen". Bovendien gaat wekenlang zon achter
elkaar ook vervelen bij de badgasten,
weet Jan Paap daar nog aan toe te
voegen. Dat zou dan wel eens aveDe strandstoelen bleven vier dagen lang goed bezet.
rechts kunnen werken.
Paap is optimistisch gebleven, al
Wat de reconstructie van de raadslid Flieringa er onlangs op
werd hij donderdagnacht door buur- noord-boulevard voor uitwerking wees, dat het moeilijker is van het
man Simon Corper uit bed gebeld, heeft, is nog even afwachten. Feit is nieuwe parkeerterrein af te komen,
omdat zijn strandstoelen in brand wel, dat er op dit ogenblik minder dan erop. Volgens de politie zal het
stonden. Bij aankomst was het vuur parkeerplaatsen in de directe omge- afhangen van de houding van de aual geblust, maar toch kon hij driën- ving van dat strandgedeelte voor- tomobilisten, die elkaar wat ruimte
twintig van zijn stoelen, deze winter handen zijn, vooral nu het braak lig- moeten geven.
nog opgeknapt, wegdoen. De verze- gende terrein aan de kop van de Van
Tussen de flats aan de boulevard
kering betaalt de schade, maar niet Lennepweg afgesloten is, vanwege werd druk geparkeerd, ook door
de inkomstenderving doordat er nu de werkzaamheden aan het Vendo- campereigenaars, maar deze laatminder stoelen verhuurd kunnen rado-hoofdgebouw. Volgens een sten werden - vooral 's nachts - geworden. "Vooral met een druk Pink- woordvoerder van de politie functio- maand, naar een andere locatie uit te
sterweekend heb je alles nodig", al- neert de boulevard in combinatie zien. Voor de flatbewoners verwacht
dus Paap.
met de nieuwe rotonde goed, hoewel de politie geen problemen, omdat zij

ZANDVpORT - Hemelyaartsdag in Zandvoort had dit
jaar een ongebruikelijk maar
vrolijk tintje. De talloze wandelaars langs de boulevard werden verrast met de vrolijke
klanken van vijftien draaiorgels die vanaf Bouwes Palace
tot op de Boulevard Paulus
Loot stonden opgesteld.

die in plaats van achtentachtig juist
negentig toetsen heeft.
Een aantal apparaten waren voorzien van de traditionele poppen, die
door de luchtdruk precies op tijd
een kleine triangel of bel lieten klinken. Een blik aan de achterzijde liet
echte trommels zien, waarop eveneens met behulp van luchtdruk en
een ingenieus eenvoudig systeem
van veren naar hartelust op v/erd
geroffeld. Uiteraard in het juiste 'ritme, wat toch wel duidelijk maakt,
dat er nog echte 'meesters' bestaan
die de - vaak een decimeter dikke muziekboeken vervaardigen. Volgens de heer Alta, penningmeester
van de stichting Het Kunkelsorgel'
uit Haarlem, zijn dit voornamelijk
hobbyisten, omdat het in rekening
brengen van alle kosten, waaronder
ongeveer acht uur arbeidsloon, de
boeken onbetaalbaar zou maken.
Toch komt de prijs voor een Hommerson Mars, een Caramia Wals of
een Snobs Mars nog op enkele nonderden guldens.
Het draaiorgel-concours, dat nog
eens extra ondersteund werd door
schitterend weer, gaf een gezellige
sfeer op de boulevard en kan dan
ook zeker als geslaagd beschouwd
worden. Een compliment aan het
Samenwerkingsverband dat het evenement organiseerde, met medewerking van de heer Alta. Jammer alleen, dat een oude bekende ontbrak,
de zesenvijftig-jarige Bert Jansen uit
Haarlem. De oudere Zandvoorters
moeten hem of zijn voorvaderen zeker kennen. "Als kind kwam ik al
vaak met mijn grootvader, die ook
orgeldraaier was, mee naar Zandvoort", aldus Jansen. Hij is de laatste orgelman van een familie, die tot
enkele jaren geleden, generaties
lang de muziek in Zandvoort verzorgde. Tegenwoordig is hij merendeels in Haarlem te vinden.

KvK staat achter
Circustheater
ZANDVOORT - De Kame
van Koophandel noemt de rea
lisatie van het Circustheater
-project van Play-in B.V. vai
grote toeristisch-recreatiev'
betekenis voor Zandvoort.
De Kamer heeft de gemeent
Zandvoort laten weten van harte i
te stemmen met het ontwerp be
stemmingsplan 'Kosterstraat', da
ten behoeve van genoemd project i
opgesteld. Dit meldt men in het me
-nummer van de eigen informatie
krant. De KvK wijst er op 'dat d
parkeerdruk zal toenemen en voorf
buiten het plangebied opgelost moe
worden'. Als belangrijke bijdrag
aan de oplossing noemt men ee
Folo Berlolt
aanzienlijke uitbreiding van de pai
keermogelijkheden aan de Prinses
achter hun gebouwen een eigen, af te seweg. Daarnaast staat ook de KE
sluiten parkeerplaats hebben.
mer afwijzend tegenover de vest
Overigens had het korps extra per- ging van winkels in het plangebiec
soneel ingezet en er was dan ook
ADVERTENTIE
voldoende te doen, als gebruikelijk
op dit soort drukke dagen. Zoals genoemd wat parkeerproblemen, mengrote collectie
sen die onwel werden, overlast als
gevolg van overmatig drankgebruik
en wat kleine vechtpartijtjes. Op het
herencolberts
strand werd de politie te hulp geroeen
pen, toen een Pitt-bul terriër een andere hond vastbeet en niet meer los
pantalons
wilde laten. Uiteindelijk werd het
dier zo bewerkt, dat het toch los liet.
De eigenaar kreeg een bekeuring en
kon met de hond, niet aangelijnd,
zijn weg vervolgen, wat nogal wat
ergernis wekte bij strandbezoekers.
Volgens de politiewoordvoerder ligt
de verantwoordelijkheid hiervoor
echter bij de miheucontroleurs, die
weer vallen onder de gemeente. De
politie heeft volgens hem alleen hulp
Haarlem:
verleend en kan met meer doen dan
Barteljornsstr
20 (bij Grote Markt)
de eigenaar sommeren het strand te
tel.(023)312655
verlaten, na weigering eventueel met
dwang.

see Morris
before
you buy

Vijftien maal Hollands glorie langs boulevard

Liefhebbers van drum- en showbands kunnen vrijdagavond in het
dorpscentrum rond het Raadhuisplein hun hart ophalen. Hier zal de
Damiate Band uit Haarlem een groDe oude stijlvolle draaiorgels
te show geven, aanvang 20.00 uur. trokken behoorlijk wat bekijks en
Het evenement is aangeboden door dat was ook niet verwonderlijk,
de Ondernemers Vereniging Zand- want Hollands glorie was hier rijkevoort, die maandag haar 80-jarig ju- lijk vertegenwoordigd. Voor zover
büeum vierde.
bekend is Nederland namelijk het
Maandagmiddag kan men voor enige land dat dergelijke orgels op
een modeshow, waaraan vier plaat- wielen tot zijn folklore kan rekenen.
selijke ondernemingen hun mede- En dat er nu een aggregaat stond te
werking verlenen, terecht op de Ro- sputteren of dat het mechanisme
tonde.
Op een groot podium zal het met een electromotor werd voortgeJ
ay Bees Showteam, bekend van de dreven, in plaats van door een draaiHenny Huisman Sound-mix Show ende orgelman, dat mocht de pret
het publiek laten kennismaken met niet drukken. De muziek was als
een groot assortiment bad-, vrije- vanouds, evenals trouwens ook entijds- en damesmode.
kele van de orgelmannen, die net als
hun instrument uit 'de oude draaidoos' leken gestapt.
Voor de liefhebber was het in ieder geval een prachtig schouwspel,
wat uiteraard blijkbaar niet gold
voor die ene boulevardbewoner die
bij de politie klaagde over het 'laLW waai'. Men had volop gelegenheid de
LW HW
Datum
HW
orgels eens goed van nabij te bekij19 mei
0615 0205 18.49 1443
ken, met het 'voordeel' dat er geen
20 mei
0658 0246 19.33 15.19
geldelijke bijdrage gevraagd werd.
21 mei
0744 03 22 2016 15.47
Sommige belangstellenden deden
22 mei
0838 03.53 2102 16.13
dat rustig vanaf een stoeltje, dat
23 mei
0939 0427 2153 1657
pontificaal voor een orgel werd op24 mei
10.37 0512 2254 1807
gesteld. Opvallend waren de klin25 mei
19.44
11.41 0612
kende namen als Bioscoopfluit, De
26 mei
0025 0735 1250 20.47 kleine witte Ruth en De Bopgschut27
*•' mei
01.27 08.44 1345 21.44 ter, meestal bedacht op basis van de
Vaanstanden.
schildering. Toch hebben de namen
Maandag 23 mei EK 1849 uur
soms ook betrekking op andere
Doodtij 26 mei 00.25 u NAP+38cm
kwaliteiten, zoals bij de 'Negentiger'

Waterstanden

• De Pinksterraces bieden
naar verwachting weer volop spectakel.
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Zandvoorts

ï\ïieuwebla

certien wef< :V
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle be/orging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3,95' O kwartaal / 12 90 O halfjaar ƒ 23,70

WK

O jaar / 43 75

' een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
bon in open envelop /onder post/egel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam
Draaiorgels in Zandvoort, een gezellig en aardig ogend evenement.
Folo Berloll

8 "710371"017003"

abonnee-service 020-562.3066
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN
•«•'
tt

*•
May 17th
«•
•»
w
<?•
«•
«•
For
w
»
Wim and Winny Smaling
<:tt
Happy 25th anniversary
u
u
u
Mom and Dad!
•u.
«• Love from the USA
•«•

DAG en NACHT bereikbaar

THE Big Day

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Zaterdag 21 mei a.s. ziet
•K•fr
•R
•B*

oom Wim Brethouwer
Abraham
Hartelijk Gefeliciteerd
Raymond en Cind>

**c * # # * # * * * # * * # * * # # * * * * # # # # # * jfr 3^
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Zullen wij U eens wat leuks vertellen!!
Op 24 mei 1988 om 3 uur 's middags
krijgen wij er een dochter bij, want dan trouwt
onze zoon

J
ï
*

Paul z'n Liesbeth
De gelukkige ouders zijn:
Led en Roelie v.d. Meij
Reinwardtstraat 24
2041 VD Zandvoort

ï
*
*•
ï
*

^************************************
•fc
•*
J
Henk en Puck Gaus
J
J
Hartelijk Gefeliciteerd met jullie
ï
J Gouden Huwelijk!
ï

*
-*

„•

Kinderen en Kleinkinderen

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

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

*

een prettige dag a.s. zaterdag met het bezoek van
Abraham
Nico
Heel rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere familieberichten
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

Johannes Josephus Wilhelmus
van den Heuvel

\\Een fleurig
Pinksteren
BLOEMENHUIS

Willem van der Kamp
in de leeftijd van 84 jaar.
E. A. van der Kamp-Weber
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
16 mei 1988,
Kinderdijkstraat 45 hs,
1079 GC Amsterdam
Thuis geen bezoek.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Osdorp, van de Coöperatie PC aan de
Ookmeerweg 273 te Amsterdam, vrijdag 20 mei
a.s. om 13.00 uur, waarna de crematie zal plaatshebben tegen 13.30 uur in het crematorium
Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam
(bereikbaar met bus 23).

Bescheidenheid en eenvoud sierden hem.
Intens bedroefd, maar blij voor wat hij voor ons
heeft betekend, hebben wij, op 10 mei, afscheid
moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze
dierbare broer, zwager en oom
Evert Kerkman
echtgenoot van Anna Visser
op de leeftijd van 73 jaar.
A. Kerkman-Visser
en verdere familie
2041 BA Zandvoort, 16 mei 1988
Vondellaan l
De crematie heeft plaatsgevonden in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij
Piet Stokman

en

Marie Heemskerk
een ieder die ons 60-jarig huwelijk met bloemen, kaarten en kado's tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt
hartelijk bedanken
Fam.P. Stokman
Linnaeusstraat 3/2, Zandvoort.

65 tot
82 tot
1 tot
1 tot
1 tot
2 tot
2 tot
17 tot
9
18 tot
2 tot

Celsiusstraat
Boerlagestraat
Treubstraat
Keesomplein
Keesomstraat
Lorentzstraat
Flemingstraat

en met 247
en met 210
en met 23
en met 24
en met 12
en met 519
en met 314
en met 609

en met 380
en met 30
2a, 6 en 6b
2 tot en met 8
2 tot en met 25
1 tot en met 25
1 tot en met 28
1 tot en met 32
2

K. Onnesstraat
Kochstraat
Fahrenheitstraat
Pasteurstraat
Van Leeuwenhoekstraat
Reinwardtstraat
Voltastraat
Amperestraat

oneven
even
even en
even en
even en
even en
even
oneven

57B88
58B88
60B88
61 B88
62B88
63B88
64B88
66B88

oneven
oneven
oneven
oneven

67B88
68B88
69B88
70B88

even
even
even
even
even

en
en
en
en
en

H^B
^^^^
NV CASEMA
kabeltelevisie

Aangevraagde bouwvergunningen
Keesomstraat 42
• wijziging achtergevel
Brederodestraat 98
buitenberging
Brederodestraat 17
erfafscheiding
Koninginneweg 38
wijzigen balkon en
serre
Leeuwerikenstraat 7 erker
Swaluëstraat 7
twee dakkapellen
van Ostadestraat 1 a garage
Boul. Paulus Loot
telefooncel
zuidzijde
Strandweg
telefooncel
Boul. Favauge
2 telefooncellen
Boul. Barnaart
3 telefooncellen
Louis Davidsstraat
2 telefooncellen

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het
verschijnen van dit blad bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn
schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaar
indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder
meer worden verleend, (wettelijke verplichting), ook al is
er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

even
even en oneven
oneven
oneven
oneven
oneven
oneven

Verleende bouwvergunningen
10B87 Heimansstraat
.- manege
117B87 Julianaweg 29
- carport, berging,
loggia

Van den Berch
van Heemstedeweg 21,
Postbus 146,

•S^"^S

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

2215 ZJ Voorhout
^

GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS

"DE MANEGE"
Bistro
Restaurant - Partycentrum

• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
Bijv. arrangement voor
80 personen, 3-gangen
menu, onbeperkt drinken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ39,50

Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

geboren: Muntok (Ind.), 14-11-1906
overleden: Haarlem, 9-5-1988
C. G. van den Heuvel-van Es
Kinderen en kleinkinderen
2042 BG Zandvoort
Brederodestraat 46
De crematie heeft vrijdag 13 mei plaatsgehad.

In 't verleden ligt 't heden,
in 't nu wat worden zal...
Hierbij geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het Kabelnet kan de ontvangst van de Radio
en TV signalen op 24 mei 1988 tussen ca. 8.30 uur en 16.00 uur geheel wegvallen, op de
volgende datum en straten

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

*

Wim

BELANGRIJK VOOR CASEMA KABELTELEVISIE-ABONNEES
in ZANDVOORT

Nieuw in Haarlem

Bouwplannen
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met
toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening een bouwvergunning te verlenen voor
het oprichten van een berging op het perceel Wilhelminaweg 50.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 23 mei
1988 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een
ieder ter inzage (geopend van maandag t/m vrijdag van
9.00 - 12.00 uur).

TOPTECHNIEK IN
TELEKOMMUNIKATIE VOOR
BETAALBARE PRIJZEN
É

Telekommunikatie
Draadloze telefoons
Telefoonbeantwoorders
Telefooncentrales tot
128 toestellen
Faxapparatuur

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

TEL. 023-247403
FAX. 023-247302

J. BLUYS

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een
ieder bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

l

Zandvoort, 19 mei 1988

CENTRAGAS
VAN GALEN B.V.
VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
„Bespaar 20% op uw gasrekening
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bij
cadeau.
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen."

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 1 20 60
P S. ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen

De specialist in al uw bloemwerken

.

Dankbetuiging

Hierbij delen wij u mede dat na ruim
26 jaar onze dierenspeciaalzaak
over gaat in andere handen.

Balk
Bakt
Beter
Brood
Uw echte bakker
op de Hogeweg

Op dinsdag 31 mei 1988 wordt de
heer

Een leuke, waardevolle attentie en extra spaarvoordeel.

J. H. VOS

De rabobank Heemstede-Zandvoort houdt van 28 april t/m 27 mei een unieke
spaaraktie voor kinderen van O tot 10 jarigen. Alle ouders of grootouders die een
kinderspaarrekening openen met een minimum inlage van ƒ25- krijgen een
prachtig kado voor de (klein)kinderen* of een gratis inlage van ƒ7,50.

eigenaar van de firma
"DOG CENTRE"
Rembrandtweg 145-151,
Amstelveen.
Wij danken u voor de prettige
samenwerking die wij al die jaren
van u mochten ondervinden. Wij
verwachten dat de samenwerking
met de heer Vos op dezelfde wijze
zal worden voortgezet.
H. J. Hoeboer
P.S. Op 30 mei zijn wij wegens inventarisatie
gesloten.

UW KIND KAN HARDSTIKKE
LEUK SPAREN BIJ DE
RABOBANK

het café
met de beste
saté.

'- C Voor de kinderen
'\\'~ in de leeftijd van
}'\V>5-10jaar.

Voor kinderen in
leeftijd van 0-4 jaar. /

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

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap
Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten7 Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen?
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht, onbegrip maakt plaats voor inzicht.
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie Verzeker u van het beste advies

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN

.••:-«.
••*••••
•

Zandvoortselaan24,2106CP Heemstede, Tel 023-292526 Fax 023-284222

HV3 »..lid

Het kinderspaarplan geeft ondermeer een aantrekkelijke rente tot en met het
tiende jaar. Van het gespaarde bedrag is per jaar eert bedrag van ƒ 250 - vrij
opneembaar, wanneer u maar wilt.
Wilt u meer weten over deze aantrekkelijke spaaractie met de fraaie attenties?
Kom dan even naar een van onderstaande kantoren. Daar zitten vriendelijke
mensen, die graag de tijd nemen om u alles uit te leggen.

Het kinderspaarplan van de Rabobank HeemstedeZandvoort biedt groot voordeel voor kleine spaarders.
* attentie één per persoon, zo lang de voorraad strekt.

Rabobank
Hoofdkantoor: tijdelijk Eikenlaan 50 Heemstede
Kantoren: Zandvoortselaan 179 -Wilhelminaplein 21 -Jan van Qoyenstraat 20
Amstellaan 9 te Heemstede
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
+ + + LET OP DEZE AKTIE LOOPT NOG TOT/MET 27 MEI!! + + +

WEEKMEDIA30
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Zandvoortse Operette Vereniging
oogst veel lof met jubileumf eest
ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging heeft er
veer een drukke periode opzitten. Een periode van yoorbereidingen voor een feest ter ere van het yeertig-jarig jubileum, dat
iijn weerga in Zandvoort waarschijnlijk nauwelijks gekend
ieeft, ten minste in deze vorm. Want wie kan zich herinneren
jat een culturele vereniging in deze plaats op één avond minitens 1500 man publiek bijeen wist te krijgen? Terwijl de recepie 's middags ook al door ongeveer 500 gasten werd bezocht.
Bovendien gingen tussen de twee- en driehonderd gelukkigen
net een prijs van de loterij naar huis.
Al zal de drukte rond het jubieumfeest wel weer aan het verstilon zijn, het lijkt toch goed om nog
iven terug te komen op deze geJaagde avond. Vooral omdat een
lompliment ook van deze zijde niet
nag ontbreken, want dat komt de
;andvoortse Operette Vereniging
.eker toe. Met de organisatie van
:en dergelijk grootschalig feest had
nen een hele verantwoordelijkheid
ip zich genomen, maar dit was ZOV
vel toevertrouwd, zo bleek. De re:eptie 's middags getuigde al van een
goede organisatorische opzet en dat
ele Zandvoorters de operettevereliging een warm hart toedragen,
A'erd hier al duidelijk.
ADVERTENTIE

's Avonds kregen de vele aanwezigen een gevarieerd en vermakelijk
programma aangeboden waarmee
de organisatoren - gezien de enthousiaste reacties - in de roos hadden
geschoten. Staande ovaties waren er
onder andere voor Amand Hekkers,
solist van ZOV, en Marco Bakker,
die samen een duet uit De Parelvissers ten gehore brachten. De Zandvoorter deed zeker niet voor de gastzanger onder en oogstte behalve het
ovationele applaus ook lovende opmerkingen van Marco Bakker. Deze
voorspelde dat in Hekkers een grote
vedette school, 'zoals onze zuiderburen dat noemen'. Daarnaast werd
ook het solistische optreden van
Bakker, onder andere met enkele
gospels, hoog gewaardeerd door het
publiek.

dichtbij mee te maken en haar deels
uit bekende meezingers bestaande
repertoir bracht dan ook vele enthousiaste reacties los. Minder bekend, maar zeker spectaculair was
de Braziliaanse groep Os Malandros, die zich later op de avond liet
horen en zien, met opzwepende ritmes en dansen. Een leuke, muzikaal
zeer bedreven band, met een aardige, goed ogende groep dansers en
danseressen.

Personenauto
Na het afscheid van presentatrice
Willy Dobbe was het de beurt aan de
prijswinnaars, om ZOV af te helpen
van de driehonderd prijzen, van van
leuke kleinigheidjes tot aan electrische huishoudelijke apparatuur en
complete muziekinstallaties. Elders
in dit blad vindt men de winnende
lotnummers. Gelukkigste winnaar
werd zonder twijfel de familie Terol

tfeekend: 21/22 mei 1988
iUISARTSENPRAKTIJK
sIOORD: tel. 19507.
3art van Bergen

NIEUW

ZANDVOORT - Het klein chemisch afval, afkomstig van de
vele particuliere huishoudens,
vormt een ernstige bedreiging
van het milieu en daardoor
ook voor de toekomst van kinderen en kleinkinderen. Daarom organiseert de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen op woensdagochtend 25
mei een voorlichtingsochtend
in de aula van de Van Heuven
Goedhartschool, aanvang 10.00
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen uur,
om duidelijk te maken
ƒ!,- per persoon per enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50 per retour. hoe de Zandvoortse huisvrouw
haar bijdrage kan leveren aan
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: een schoner milieu.
tel. 17641.

iUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
P.C.F. Paardekoper:

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
tel ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
Eerdere inlichtingen omtrent de 9.00-10.00 uur, maandagavond van
veekenddiensten worden verstrekt 19.00-20.00 uur. Verder volgens af•ia de telefoonnummers van de huls- spraak. Voor deze hulpverlening, beirtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, schikbaar voor iedere inwoner van
el. 13355,
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
"Heringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. geen kosten verbonden zijn.
f2499.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
'ANDARTS: Hiervoor de eigen HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
tandarts bellen.
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
iPOTHEEK: Zandvoortse Apo- Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort. f
Iheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
^c '
GemeenschapsWIJKVERPLEGING: Voor informa- WETSWINKEL:
fie over de dienstdoende wijkver- huis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
Jleegkundige: 023-313233.
17.30-18.30 uur.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
)udshoorn, Kochstraat 6A, Zand- HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
,-oort, tel. 02507-14437, bgg: Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
323-313233.
20.00 - 21.00 uur.
)TERENARTS: Mevrouw Dekker,
"horbeckestraat 17 te Zandvoort,
Kerkdiensten
[el. 15847.
Voor dienstdoende
5600/15091.

arts:

Een feestelijke stemming, niet op
de laatste plaats bij de Zandvoortse
Operette Vereniging en voorzitter
Jan van der Werff, die - na negen
maanden voorbereiding - terecht
trots mogen zijn op deze geslaagde
jubileumviering. "In feite moeten
wij afgaan op wat anderen ervan vinden", aldus Jan van der Werff. "En
wij kregen alleen maar lof. Voor de
vereniging was het een spectakel,
maar blijkbaar ook voor Zand- • Amand Hekkers, Willy Dobbe en Marco Bakker droegen bij aan het succes van het jubileum •feest van de
voort".
Zandvoortse Operette Vereniging.
JOAN KURPERSHOEK
f oto 3rari St ,ncr

Leefbaar milieu voor de jeugd mede
afhankelijk van gedrag huisvrouw

Daarvóór was men al goed in de
stemming gekomen door het optreden van Anita Meyer, die haar podium-ervaring volop benutte. Voor vele
aanwezigen was het een leuke ervaring een dergelijke ster aan het Nederlandse firmament eens van

Weekenddiensten

uit Huis in de Duinen, die de Peugeot personenauto in de wacht
sleepte. Voor de vele gelukkigen een
extra reden dus voor een feestelijke
stemming, die - in de gigantische
tent op het Zandvoortmeeuwen-terrein aan de Vondellaan - tot in de
kleine uurtjes uitgeleefd kon worden. De muziek werd verzorgd door
The Harlem Hotpeppers.

"De Zandvoortse huisvrouw motiveren het huisvuil, met name het
klein chemisch afval, gescheiden
aan te bieden. Dat is het belangrijkste doel van de tentoonstelling", aldus woordvoerster mevrouw Van
Rijn van de afdeling Haarlem en
Omstreken. "Men denkt te vaak nog,
dat beetje afval van mij heeft geen
invloed. Ten onrechte. Alle kleine
beetjes doen net zo hard mee aan de
vervuiling. Daardoor kan de huisvrouw een belangrijke rol spelen bij

het verminderen van de milieuver- Huisvrouwen (die landelijk bijna
ontreiniging".
50.000 leden telt, waarvan 1000 in
deze regio) in 1988 de aandacht voorMaar ook ten aanzien van het ver- al op het klein chemisch afval.
anderen van de mentaliteit, zo lijkt
het. "De huisvrouw is meestal de
eerste die allerlei chemische middel- Schoonmaak
tjes koopt". Zij kan dan ook de basis
Waar gaat het met name om?
vormen voor verbeteringen. Zowel Schoonmaakmiddelen, olie, battedoor verantwoord in te kopen (wat rijen, overtollige medicijnen en zo
uiteraard ook zijn invloed heeft op nog veel meer. Het is allemaal te
de fabrikanten), als door verant- zien op de tentoonstelling in de
woord weg te gooien. De fabrikanten school, met veel foto-materiaal,
worden trouwens ook rechtstreeks dia's of een film, beschikbaar gedoor de NVH benaderd, bijvoor- steld door het Nederlands Onderbeeld met het verzoek materialen op wijs Instituut, en veel voorlichtingseen andere wijze op de markt te materiaal.
brengen dan in spuitbussen.
De dienst Publieke Werken levert
ook een bijdrage aan de voorlichOver het algemeen komen de ver- tingsochtend. Men wordt in de geleanderingen in Nederland slechts genheid gesteld een kijkje te nemen
moeizaam op gang, vaak doordat bij het depot in de - nabij gelegen men denkt 'het zal mijn tijd wel du- Remise, waar Peter den Boer een en
ren'. Woordvoerster Van Rijn: "De ander zal toelichten en eventuele
problematiek van de milieu-veront- vragen beantwoordt.
reiniging moet vooral de huisvrouwen wel aanspreken. Het gaat er ten
De voorlichtingsochtend in de
slotte om, dat wij onze kinderen en Van Heuven Goedhartschool, Flekleinkinderen een leefbaar milieu mingstraat 180, Zandvoort-noord (te
achterlaten". In verband met het be- bereiken met bus 81), begint om
lang van een schoner milieu, vestigt 10.00 uur. Voor kinderoppas is gede Nederlandse Vereniging van zorgd en de koffie staat klaar.

Achtentachtig-jarige Van Leeuwen exposeert in bibliotheek

"Ik ben een perfectionist"

'OLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer Weekend 21/22 mei (Pinksteren)
14444.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag, Pinksteren, 10.00 uur: Ds.
J.A. van Leeuwen, m.m.w. van Hervormd Kerkkoor, Pinksterzendingskollekte
Kindernevendienst en crèche

GELOOFSGE:ENTRALE POST AMBULANCE- VRIJZINNIGE
ERVOER (CPA) KENNEMER-MEENSCHAP NPB
AND: Ongevallen tel. 023-319191. Zondag, Pinksteren, 's Middags
17.00 uur Agapè-maaltijd.
AXI: tel. 12600.

Zaterdag geen viering in Zandvoort,
wel 18.00 uur in Antoniuskerk a.d.
Sparrenlaan
Zondag 10.30 uur: Plechtige E.V.
met viering 40-jarig jubileum Pastoor H.J. Kaandorp, plus - off. afscheid
Maandag 10.30 uur: E.V. i.v.m. Twee• Het werk van Henk van Leeuwen varieert van zeegezichten tot oude meesters.
de Pinksterdag

ELBUS:
'e belbus voor bewoners van 55 jaar
n ouder is met ingang van 5 oktober
•eer van start gegaan. Om hiervan KERK v.d.NAZARENER, Zrjlweg
ebruik te kunnen maken dient men 218, Haarlem
ich 24 uur van tevoren op te geven Zondag, Pinksteren, 10.30 uur: Mor'j Huis in de Duinen, tel. 13141, van gendienst, Ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin
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ZANDVOORT - Ik heb in mijn restaurants. Het betekende dat hij
leven al heel wat schilderijen J2b,- per maand verdiende, terwijl
anderen, die minder kieskeurig wagemaakt. Wat hier hangt, is ren,
op J 60,- uitkwamen. Maar dankmaar een klein gedeelte, thuis zij deze
grondige opleiding kon hij
heb ik er nog veel meer, een later aanmonsteren
hofmeester
kamer vol. Maar ik word dit bij de grote vaart. Hijals
was inmiddels
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- jaar achtentachtig en dan kan getrouwd met een Canadese, die hij
ik ze maar beter wegdoen voor had leren kennen toen zij op familieSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samen- een fractie van de waarde. De bezoek in Holland was. Ze hadden
komst op maandag 15.00 uur, tel: mensen hebben dan voor wei- een gevarieerd leven: twee jaar werk14878
nig geld iets moois aan de zaani in een restaurant in Italië
wand. En wanneer het ze fi- waar hij zich toelegde op de Franse
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- nancieel niet gelegen komt, keuken, een eigen horecabedrijf in
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- dan mogen ze ook nog in ter- Den Bosch en barkeeper bij Krasnapolsky.
destraat 37 te Haarlem.
Dat was in de vijftiger jaren, en uit
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- mijnen betalen. Dat kost niets
tingen: R. van Rongen, Van Raep- meer".
die tijd dateren dan ook zijn schildehorststraat 36 te Haarlem, tel.
Aan het woord is plaatsgenoot
023-244553.
Henk van Leeuwen, met wie we naar
aanleiding van zijn expositie in de
bibliotheek een praatje maken. Hij
BURGERLIJKE STAND
werd als oudste van zes kinderen in
Amsterdam geboren en het schildePeriode:
ren zat er bij hem al jong in. Op de
3 - 9 mei 1988
leeftijd dat andere jongens met auGeboren:
tootjes speelden, was hij met schetsMike Johannes Albertus Maria, boeken en kleurpotloden in de weer.
zoon van : Weijers, Johannes Hen- Op de lagere school mocht hij 'vrij'
dricus Josephus Maria en Van der tekenen, terwijl z'n klasgenoten zich
Wallen, Wilhelmina Leonarda Ge- aan het voorbeeld moesten houden.
In die tijd maakte hij een aquarellerarda
Paulme, dochter van : Pijper, Wil- tje dat jaren later, toen z'n zestien
lem en Zwemmer, Johanna Jantina jaar jongere zusje naar diezelfde
Colinda, dochter van : Blom, Rob en school ging, als bewijs van een talentvolle leefling nog steeds aan de
Hellingman, Linet Femia
Dionne, dochter van : Fijma, Jan muur hing.
Hoewel Henk van Leeuwen in
William en Veerman, Yvonne Frie1916 in contact kwam met de kunstda Cornelia
schilder De Pauw, bij wie hij privélessen nam, werd schilderen toch
Overleden:
Spiers geb. Paap, Jacoba, oud 85 jaar niet zijn beroep. Het werd de horeca,
Roeper geb. Belgraver, Hillechien en omdat hij het vak goed wilde leren bood hij zich aan bij eerste klas
Jansje, oud 89 jaar

Door uitbreiding van het dorp
werden de telers geleidelijk aan verhuisd naar het binnencircuit, met of
zonder vergunning. Toen er geen huren meer werden geaccepteerd, wist
niemand meer waar hij aan toe was.
Er waren geen plannen en iedereen
ging rustig door. Publieke Werken
gooide puin en afval en takken m de
duinen, dus de telers keken ook niet
meer zo nauw.
De heer Ecklestone is met zijn
Grand Prix niet weggegaan voor de
telers, maar voor de vuilnisbelt bij
de ingang en de armoedige bebouwing op het circuit, waar de telers
niets mee te maken hebben, die willen graag met rust gelaten worden,
en liefst een beetje op hun zelf. Wanneer ze nu weer verhuizen moeten,
is er met praten en luisteren wel een
oplossing te vinden. Je moet niet
zeuren over natuur, want een Zand-

voorter weet heus wel hoe hij met
zijn duinen en het strand moet omgaan.
Nu is er plotseling een opruim- en
onteigemngswoede ontstaan, memand weet waar het vandaan komt
Er lopen twee ambtenaren rond met
fototoestel en een grote bulldozer,
en die gaan ruimen. Eerst kreeg
men een aanschrijving, maar de
laatste tijd gaat men maar ergens
aan de slag (Stokman en Van der
Werff).
Je vraagt je af of dit de bedoeling
is, om mensen, die al hun hele leven
wat groente en aardappelen telen,
zelfs 70- en 80-jangen, plotseling m
hun eigen dorp te zeggen 'je zit hier
illegaal'. Notabene door ambtenaren
die hier een paar jaar geleden zijn
komen werken en voor die tijd niet
wisten, waar Zandvoort lag
Als men de telers even gaat vertellen wat er gaat gebeuren, en vooral,
wannéér, is men meestal wel bereid
om te verhuizen. Zoals nu wordt het
een beetje grimmig, men weet niet
waar men aan toe is. Een beetje begrip voor de telers m het circuitterrein door de Gemeenteraad, voor
mensen die bij wijze van spreken in
de duinen zijn opgegroeid, mag men
toch wel verwachten.
J. van der Werff

Henk Oosterbaan verlaat
Zandvoorts PTT-kantoor
waarnemend directeur. Verder telt
het personeelsbestand op het postkantoor drieentwintig bestellers, zes
loketbeambten en vijf zaterdaghulpen.
Besteller-voorman G Seders hield
een korte speach als afscheid van
Oosterbaan, welke hij karaktenseerde als een sympathiek en collegiaal
man. Tijdens het gezellige samenzijn m de kantine overhandigde hij
namens zijn collega's de scheidende
directeur een cadeau terwijl mevrouw Oosterbaan een bos bloemen
in ontvangst mocht nemen.
"Ik vind het jammer dat ik weg
moet, want ik heb hier altijd met
plezier gewerkt", verklaarde Oosterbaan tijdens zijn afscheidswoord.
Toch heeft hij wel begrip voor de
veranderende
omstandigheden:
"Privatisering is een goede zaak, zeker voor de consument".

Reservisten te gast in Raadhuis

ROOMSKATHOLIEKE KERK

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zolang er Zandvoorters zijn, zijn
er hoeken land in de duinen geweest,
vroeger om te kunnen eten, tegenwoordig meer als hobby. Je hebt je
babbeltje en je lopie en je bent thuis
van de vloer, dan krijg je ook geen
ruzie, een soort toevluchtsoord dus.
Het was een traditie, dat je wel icmand in de familie had, die een hoek
land bezat.

Oosterbaan werd tien jaar geleden, toen het kantoor nog een zelfstandige eenheid vormde, aangesteld als directeur PTT Zandvoort.
Acht jaar geleden kwam het plaatselijke hoofdkantoor echter onder
Haarlem als categorie-1 kantoor.
Per l januari 1989 doet de privatisering echter zijn toetrede, en als gevolg daarvan wordt de functie van
directeur overbodig. Tot die datum
is Aaldert Koper aangesteld als

iRANDWEER: Alarmnummer: tel.
GEREFORMEERDE KERK,
12000.
Zondag, Pinksteren, 10.00 uur: Drs.
tel. L. den Hartog
HILIEUKLACHTENLIJN:
Kindernevendienst en crèche
>1572.

IENSTENCENTRUM: Koningineweg l, Zandvoort. Spreekuur op
naandag en donderdag van 1.30 tot
00 uur door de heer Frits van Veen
f na telefonische afspraak. Tel:
«07-19393

Telers op het binnencircuit

ZANDVOORT - Onder aanwezigheid van het voltallige personeel van het postkantoor
aan de L. Davidsstraat, is begin
van deze maand afscheid genomen van directeur Henk Oosterbaan. Deze wordt overgeplaatst naar IJmuiden, waar
hij de functie van chef-loketdienst zal gaan vervullen.

|^^B|H^H^>MHM^^BHM^B^HHM^H^B^H||

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
uido van Schagen, maandag en
Jonderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.

BRIEVENBUS

rijen van Amsterdam. Zijn vrouw
overleed toen de jongste zoon van
zestien, Lesley nog thuis was. Sindsdien zijn zij samen gebleven, ook na
Lesley's huwelijk, en de verhouding
met z'n schoondochter en klemkinderen is prima. Vol trots vertelt hij
dat z'n kleindochter Tamara zijn talent heeft geèrfd.
Van Leeuwen's werk varieert van
stillevens tot naakten, van zeegezichten tot oude meesters. "Ik bekijk een schilderij nooit op afstand
maar altijd van heel dichtbij om de
techniek te zien. Dat heb ik ook gedaan met 'De vrolijke drinker' van
Frans Hals, een doek dat ik op ware
grootte heb nageschilderd. Wanneer
het echte schilderij bijvoorbeeld gerestaureerd zou moeten worden en
het mijne komt ervoor in de plaats
v
te hangen, ziet geen mens het verschil. Zo is het ook met mijn Schelfhout. Ik gebruik trouwens verf die
over driehonderd jaar nog goed is".
Naast een imposant zeegezicht

ZANDVOORT - Leden van de reservepolitie-korpsen uit de regio
Noord-Holland West te gast in het Raadhuis te Zandvoort. waar
zij een aanvulling op hun opleiding krijgen. Een bijdrage van
twee plaatselijke politici.

De reservisten kregen van de een gewenste aanvulling op de Re
PvdA wethouder van financiën, Ide gionale Opleiding voor de Reserve
Aukema, een inleiding over gemeen- Gemeente Politie, welke valt onder
Folo Berlotl
tefinancién, terwijl VVD-fractie- de chef-opleidingen te Haarlem, de
voorzitter Jaap Methorst een en an- heer De Wit. Het basispakket bevat
hangt een schilderij van een paard der vertelde over het gemeentelijk onder andere Staatsrecht. Bijzonder
voor een schelpenkar. "Er is eigen- apparaat en het bestuur.
Recht en een vuurwapen opleiding
hjk altijd maar één schelpenvisser,
die te vergelijken is met die \ocr
maar ik heb er eentje bijgetekend", Deze informatie wordt gezien als beroeps politie-agenten
zegt de heer Van Leeuwen lachend.
Het is> een vertrouwd tafereeltje en
dat het tweetal in alleen maar een
zwembroekje achter de kro loopt
mag de pret niet drukken.
Over de non-figuratieven geen
goed woord. "Ik ben perfectionist.
Wanneer Karel Appel zegt 'Ik wacht
maar af wat het wordt' dan noem je
dat toch geen kunst? Ik bepaal wat
het wordt en niet mijn penseel". Zijn
olieverfschildenjen varieren in prijs
van /ISO,- tot /'400,-. De aquarellen
kosten /20,- en dat is beslist niet
duur. Ingelijst en achter ontspiegeld
glas uiteraard iets duurder. De expositie is tot en met 31 mei te bezichtigen tijdens de openingsuren van de • Reservisten en op de voorgrond hun leermeesters Jaap Methorst (!.) en
Ide Aukema.
f • . Bram <; p-n
bibliotheek.
C.E. KRAAN-MEETH
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VCahors A C Diepe, krachtige
kwaliteitswyn uit Z.W.Frankrijk
6.25 nu
Aardbeienslagroomtaart.
13.75 nu 11.75
Gelderse achterham 100 gram _
2 - nu 1.70
Rosbief, 100 gram 2.90 nu 2.50
Gezouten en ongezouten cashewnoten, 100 gram
_
_
2 95 nu 200 gram 4.95
Roomboterallerhande,250gram
2 45 nu 2.-

Zonweringen - en
INST. BEDRIJF „KAPLAN"
Tel. 023/316026, 02507-12266
Markiezen
(tevens opnieuw bekleden)
Zonneschermen
Verticale lamellen
Jaloezieën
Rolgordijnen
Rolhorren en hordeuren
Zonwerende- en glasveiligheidsfolie
Autofolie voor zelfmontage

HANDIG ZIJN
EN T KOPPIE ERBIJ
KAN OOK
VANUIT EEN ROLSTOEL
AVO-Nederland bemiddelt bij en zoekt werk
voor mensen met een
handicap. Reeds 60 jaar.
Jaarlijks kunnen vele gehandicapten zich via
AVO-Nederland maatschappelijk ontplooien.
Bij een bedrijf of als startende ondernemer.

Daarnaast geeft AVONederland financiële
ondersteuning voor bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidingen.
Want AVO-Nederland
helpt waar wettelijke
voorzieningen écht te kort
schieten. Voor iedere gehandicapte.

VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK

Meteen Micro komt uonderde mensen

beschermvrouwe
HM de Koningin

Huizenhoog:
Informatie óver
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort
Tel. 033-63 52 14. Giro 625000

Vraaq nadere inlichtingen

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld .

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Zo'n mooie Pinksteren
hebben we in jaren niet gehad

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKB1DE
VOHUIZRS

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

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

IJSCO

SCHOUDERPUNTJES KARBONADE
zak a 10 stuks

van
1,69
voor

VANILLE- of
AARDBEIENIJS
literbak
on

kilo

98 495

van
1,98
voor

129

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Zandvoorts Nieuwsblad

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

|-AgmiCDKnnDAnace.CEid
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

F-'a. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

Tel. 02507-18686.

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31. Zandvoort

DROMMEL
BOETIEKS
vraagt ervaren

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zandvoort

verkoopsters

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

v.a. 18 jaar.

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Tel. 02507-12452 17716.

teen onderhoud

«TI

Weru kunststof ramen en deuren
verfraaien uw huis; stijlvol en
verantwoord.
Bovendien zijn ze onderhoudsvrij en
dat bespaart u tijd en geld.
Voeg daaraan toe het eindeloze
bedieningskomfort, de vele mogelijkheden voor speciale beglazing (o.a.
isolerende, inbraakvertragende en
geluidwerende) en de keuze zal ook
voor u gemakkelijk worden; Weru

ROM

JAN V.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM:KALVERSTRAAT5-7 i
IJ M UI D EN - TEL: 02550-30624

LJWIN Stuurmi|geheelvri|bli|venduilgebreide
dokumenlalie over hel Weru systeem
Naam
Adres .

Als het aan ons ligt, krijgen we dit jaar de
mooiste Pinksteren sinds jaren. Daarvoor moet
u weten dat wij van 13 t/m 21 mei de PeugeotPinkster-Party houden. Een party waar veel te
beleven valt én veel voordeel te halen is.
Om te beginnen is er natuurlijk de 309
Score, waar het voordeel wel erg groot is. Ga maar
na. Allereerst krijgt u een pakket extra's waar u
maar heel weinig extra voor hoeft te betalen.
We noemen hier ondermeer achterspoiler, sportieve wielplaten, bekleed stuurwiel, vlotte
bekleding, analoog klokje, hoofdsteunen vóór en stootstrips. Dit
pakket aan extra's betekent dat u
voor 22.800,- in een auto stapt die
in feite 1200 gulden duurder zou
moeten zijn.

Maar, zoals gezegd, de 309 Score is niet
het enige type waarop u voordeel kunt scoren.

2O5: fantastisch zonneDit aanbod geldt bij aankoop van een
205. Watdachtuvan 'n 205 Junior(v.a. 18.325,-)
met onder andere 'n vlotte jeansbekleding, full-

309:15qO,-aan
accessoires naar
keuze cadeau.
Dit aanbod geldt ook als u
uw keuze op een van de andere
309's laat vallen (er is ook een sterke
1905 cm 3 diesel). Tot slot heeft u
nog het voordeel dat de Peugeotdcaler u lijdelijk een heel speciaal
309-inruilaanbod kan doen.
Bij dit alles komt nog eens
het voordeel dat u in een 309 stapt
Een auto die u qua ruimte en comibrt zal verbazen. En qua betrouwbaarheid en zuinigheid niets te wenscn overlaat
Tot slot: de Peugeot 309
Score is verkrijgbaar in wit en
(tegen meerprijs) in de metallic
kleuren grijs of anthraciet

cover wielplaten, speciale striping, inbouwvoorziening voor een radio en ga zo maar door.
En dan is er ook nog de 205 Accent (v.a.
18.500,-). Inclusief ondermeer een dakspoiler,
zwarte antenne, stootstrips met rode bies doorlopend in de bumpers, sportieve wielplaten en
hoofdsteunen.
Bij de 205 kunt u ook profiteren van het
interessante financieringsaanbod:

een 2O5 voor
2O5- per maand.
Vraag ons naar de aantrekkelijke voorwaarden.
Ook willen we het nog
even hebben over de representatieve
505 SX Select met z'n karakteristieke lijn die u nu met 3.000,voordeel kunt aanschaffen.
En ja, over de 405, Auto van
het Jaar 1988, hoeven we niet veel
meer te vertellen. Behalve dan misschien dat vele uitvoeringen nu vlot
leverbaar zijn. Peugeot 405 v.a.
27.350,-. Nu ook als Diesel v.a.
33.990,-. Voor 't accessoire-aanbod
van de 309 en het zonnedak van de
205 geldt dat de auto uit voorraad
leverbaar moet zijn. Bovendien
moet hij tussen 13 en 21 mei 1988
zijn gekocht en voor 31 mei 1988
zijn geregistreerd. U ziet, wat ons
betreft kan het de mooiste Pinksteren sinds jaren worden.
PRIJZEN 1NCL BTW, EXCL AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOI LEASE, LEASEN
TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

Poslkode * plaats
_Telek>on
U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v d VlugtenZoonB V
Antwoordnummer 314 1970 VB Umuiden

VIER HET MEE OP DE PEUGEÖT-PINKSTER-PARTY TOT EN META.S. ZATERDAG.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Ramen+Deuren

2ïjn kwaliteiten!
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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Veel spektakel verwacht tijdens Pinksterraces

Veld met Porsches verte
totale waarde van 3,5 miljoen
ZANDVOORT - Tweede
Pinksterdag, maandag 23 mei,
worden op het Zandvoortse
circuit
de Internationale
Maxell Pinksterraces gehouden. De Nederlandse Autorensport Vereniging is de organisator van deze derde ronde van
het Nederlands autorensport
kampioenschap. Er verschijnen ruim tweehonderd vijftig
coureurs aan de start, die in
tien races om de punten gaan
strijden.
Het Pinksterweekend staat bijna
geheel in het teken van de merkenraces. Naast de Toyota Cup wordt er
gereden voor de Benelux Cup Renault 5 Elf Turbo, de Squadra Bianca en de Ascona Cup. Daarnaast komen er uit Engeland ruim vijftig
Porsches voor het Pirelli/Porsche
Club GB Championship.
De trainingen beginnen zaterdag
21 mei om tien uur, terwijl die dag
besloten wordt met een Porsche
race en een wedstrijd met hoofdzakelijk buitenlandse coureurs in de
Opel/Lotus Formule klasse. Maandag 23 mei begint het programma
om twaalf uur en dit duurt tot 18.00
uur. Verwacht mag worden dat men
zich nauwlettend aan dit sluitingstijdstip zal houden. Overschrijdingen ervan in voorafgaande wedstrijden dit seizoen, leidden tot commenEdwin Vissers had duidelijk het taar van de PvdA-fractie tijdens twee
ritme te pakken en ook in het herendubbel en het gemengd dubbel pakte hij de overwinning. Ook de overige dubbels won TC Zandvoort waardoor de uitslag een riante 7-1 score
werd. De kansen zijn voor TC Zandvoort volledig gekeerd en dat kan
nog een spannende finale worden
van deze competitie.

:• De Toyota Cup vormt ook maandag weer onderdeel van het raceprogramma op Circuit Park Zandvoort.

ennisclub Zandvoort herovert
;en kans op het kampioenschap
ZANDVOORT - De resultac-n van de Tennisclub Zandoort waren de afgelopen we:cn niet van dien aard, dat er
•eel eer te behalen zou vallen
uit seizoen. De Zandvoorters
verstelden zich echter afgelojen zondag door Pellikaan met
7-1 te verslaan en nu zijn er
veer kampioenskansen. De
krachtsverhouding in deze
enniscompetitie is zeer gering
•n over twee weken moet er
net duidelijke cijfers gewonlen worden om op de titel aan;praak te maken.
Op Hemelvaartsdag moest Zandoort nog een afgebroken partij inlalen tegen Metselaars uit Den
iaag, met nog twee te spelen mixed
lubbels. De toen opgelopen achter,tand van 4-2 kon Zandvoort niet
:oed maken en met een 5-3 nederg moest genoegen worden geno-

men. Afgelopen zondag kwam Pellikaan op bezoek waartegen in de uitwedstrijd een 4-4 gelijkspel werd behaald. Zandvoort begon prima door
twee overwinningen in het dames
enkel. Inge Dolman en Esmir Hoogendoorn zorgden voor een 2-0 voorsprong. Het herenenkelspel leverde
twee spannende gevechten op. Hans
Schmidt bood taai tegenspel tegen
zijn zestienjarige tegenspeler maar
moest toch een nederlaag accepteren. In de eerste set moest Schmidt
buigen in de tie-break (7-6) en in de
tweede set ging de strijd eveneens
gelijkop. De Pellikaanspeler kon
nipt (6-4) het enige punt binnenhalen. Edwin Vissers moest alles uit de
kast halen om het derde punt voor
Zandvoort veilig te stellen. Na de
eerste set met 6-3 verloren te hebben
en in de tweede set op 5-2 achterstand te raken, kwam hij pas goed
los. Met een enorme strijdlust wist
hij alsnog de tweede set te pakken en
trok daarna ook de derde set naar
zich toe.

I

In IA liet Jaap Bloem Sport zien
at van plan te zijn dit jaar en klopte
urora met maar liefst 9-2. Aurora
wam al twee maal binnen de lijnen
venals Raco Autobanden. Laatstgeoemde won met 1-4 van Aurora en
iet 3-2 van Textlite. De Klikspaan
n 't Hemeltje waren aan elkaar geaagd en besloten met een 2-2.
Pim Janssen en HB Alarm waren
i 1B het schotvaardigst. Janssen
'on met 7-4 van Zandvoort Centrum
n HB Alarm klopte Warmteservice
edecideerd met 6-3. In een spanend duel bleef St. Tropez met 3-2 de
aas over Reprox en minstens zo
pannend was het duel tussen Scanals en Cor Smit. Deze partij eindigf onbeslist, 1-1.
In poule 2A vielen er sprekende
]]fers te noteren voor Bloemen Van
Stekel, 5-0 winst over Big Mouse, en
"ork Optiek dat Tandam Compu• rs met 9-2 kansloos liet. Luiten BV
on gemakkelijk met 5-2 van Cleo'itra en ook in deze afdeling een
elijkspel. Studio de Zwager en
snackbar Henri speelden 2-2. In af-

Avondvierdaagse
start op 31 mei
ZANDVOORT/HAARLEM - De jaarlijkse N.W.B.
Avondvierdaagse wordt dit
jaar in Haarlem gehouden
van dinsdag 31 mei tot en
met vrijdag 3 juni. Het everiement wordt georganiseerd door de Noord-Hollandse Wandelsport Bond.

Start en finish zullen iedere
dag plaatsvinden bij het clubgebouw van D.V.S., Clovisstraat
56, Haarlem-Noord, te bereiken
niet bus 5. De starttijd is tussen
18.00 en 19.00 uur. Kinderen van
* tot 8 jaar kunnen uitsluitend
onder begeleiding deelnemen.

De afstanden zijn: junioren 4
t/m 8 jaar, 4x5 km; 9 t/m 13 jaar,
4x10 km; senioren (vanaf 14
Jaar) 4x15 km. Deelname aan
een langere afstand is toegestaan.
Het inschrijfgeld bedraagt bij
óór-inschrijving tot en met 20
niei: personen t/m 13 jaar ƒ4,50;
vanaf 14 jaar ƒ5,50. Na 20 mei
worden de inschrijfgelden verhoogd met ƒ1,50 per persoon.
Voor leden van erkende wandelsport-organisaties geldt, op vertoon van het bewijs van lidmaatschap, een korting van ƒ 1,25 resPecti
v

deling 2B gaf Keur Glas haar visitekaartje af door Havex met 6-1 te
kloppen. Auto Versteege had moeite
met het taaie REA, maar pakte toch
de twee belangrijke punten, 1-0.
Turn Turn boekte eveneens een
overwinning van 3-1 op DVS en Radio Stiphout weerstond Trefpunt 8
door met 2-1 te winnen.
In de recreanten/veteranen-afdeling opvallende partijen van Hair
Shop en Bakkerij E. Paap. Beide
wonnen met 5-2 van respectievelijk
Reproproof en Klikspaan vet. Kampioen Banana vet. pakte eveneens de
eerste twee punten door Lippies met
3-1 voor te blijven. Na een spannende strijd hielden Nihot vet. en Café 't
Vraagteken elkaar in evenwicht, 2-2.
In 3B lijkt de krachtsverhouding
heel erg klein. Alleen Pim Janssen
Olds wist een overwinning te behalen, *al was het maar zeer nipt. De
Gemeente-ambtenaren boden goed
partij doch leden verlies met 2-1. De
overige wedstrijden eindigden in
een gelijk spel. Zandvoort Centrum
vet. en Rabbel Boys kwamen tot een
1-1, Friture d'Anvers vet. en Bluys
Nederland hielden het eveneens op
1-1 en Imex en Rinko speelden 3-3.
Een van de organisatoren Rob de
Vries vindt dat het lekker loopt. „Je
kan natuurlijk nog niet veel zeggen

De Squadra en Ascona-rijders bijten in de Internationale Maxell
Pinksterraces de spits af. René Rekelhof gaat in de Ascona Cup riant
aan de leiding na twee gewonnen
wedstrijden. Bij de Squadra Bianca
wist David Hart de eerste ronde te
winnen terwijl Paul van Splunteren
de regenrace van l mei op zijn naam
schreef. Het overvolle startveld van
deze klassen biedt in ieder geval veel
spanning. Daarna is het de beurt aan
de Sports 2000 en Formule Ford
2000 in een gecombineerde race.
Huib Onderstal staat met twee tweede plaatsen in de Sports 2000 op kop,
terwijl in de FF 2000 Jan Litjens met
24 punten momenteel de boventoon
voert.
Hoewel de stand in de Toyota Cup
anders doet vermoeden (Jaap van
der Ende boekte al twee zeges),
staan de Starlets weer borg voor
spanning en spectakel. Een vol
startveld waar deurkruk aan deurkruk wordt gestreden om de punten.
Bij de toerwagens, waar volgens
het Groep N reglement met bijna
alleen standaard personenwagens
wordt gereden, weet Henny Hémmes haar Ford Sierra in de titelstrijd net voor Fred Krab (BMW). In
de klasse daaronder heeft BMW rij-

Op tweede pinksterdag speelt Zandvoort de afgebroken partij uit (tussenstand 3-3) tegen Didam. De twee
gemengde dubbels staan nog op het
programma. Op 29 mei volgt de zeer
belangrijke uitwedstrijd in Den
Haag tegen Metselaars.
Het tweede Zandvoortse tennisteam moest naar Venlo en stelde de
positie in de overgangsklasse veilig
door knap met 5-3 te winnen. Vermeldenswaard is verder nog het
kampioenschap van het jeugdteam
(het zesde) dat zondag de wedstrijd
tegen ABC 4 winnend afsloot.

maar het begin ziet er goed uit. Sportieve wedstrijden en goede scheidsrechters. Ook over de publieke belangstelling mogen we niet klagen."
Programma komende week, donderdag: 18.45 uur 't Vraagteken-Lippies Boys, 19.30 uu Bluys Nederland-Pim Janssen Olds, 20.15 uur
Studio De Zwager-Tandem Computers, 21.00 uur DVS-REA, 21.45 uur
Mimi's-Jaap Bloem Sport, 22.30 uur
Warmteservice-Pim Janssen.
Vrijdag: 18.45 uur Big Mouse-Cleopatra, 19.30 uur Gemeente Zandvoort-Fritures d'Anvers vet., 20.15
uur The Hairshop vet.-Nihot vet.,
21.00 uur Auto Versteege-Trefpunt 8,
21.45 uur Play-In-De Klikspaan,
22.30 uur Scandals-St. Tropez.
Dinsdag: 18.45 uur Zandvoort Centrum vet.-Rinko, 19.30 uur Tum
Tum Ajewe Sport-Radio Stiphout,
20.15 uur Nihot vet.-Klikspaan vet.,
21.00 uur Studio De Zwager-Cleopatra, 21.45 uur Warmteservice-Cor
Smit, 22.30 uur Play-In-'t Hemeltje.
Woensdag: 18.45 uur Bloemen
Van Baekel-Snackbar Henri, 19.30
uur HAvex-REA, 20.15 uur Reproproof-Bakkerij E. Paap, 21.00 uur
Imex-Gemeente Zandvoort, 21.45
uur Textlite-Jaap Bloem Sport, 22.30
uur Scandals-Reprox.

ZANDVOORT - Het door de
Zandvoortse schaakclub voortreffelijk georganiseerde achtste Louis Blok Beker Schaaktoernooi is bijzonder succesvol verlopen. Zag het er eerst
nog naar uit dat het deelnemersaantal tegen zou vallen,
tot vier dagen voor de sluitingsdatum van inschrijving
slechts dertig aanmeldingen,
op de dag van de wedstrijd kon
de organisatie met bijna tachtig schakers van start gaan.

se te winnen maar door mechani
sche pech is hij nog geen partij voor
van Dedem. Paul Welther (Peugeot)
en Jeroen Singenberg (Alfa) delen
de punten in de klasse 1300-1600 cc
In de kleine klasse tot 1300 cc heeft
Fred de Jong zijn Suzuki aan de leiding gezet, voor Henk Steeman die
m zijn Toyota Starlet de eerste ronde wist te winnen.
Tijdens de Pinksterraces wederom een imposante race voor het Pirelli/Porsche Kampioenschap. Een
vol startveld met een waarde van
maar liefst 3,5 miljoen gulden. De
Porsches rijden in vier klassen met
Carrera's 91 IS, 91 IE, 930 en 924, een
race over twintig ronden. De geplande Opel/Lotus Challenge, een wedstnjd voor het Duits kampioenschap, is verschoven naar 14 augustus als de Duitse autoclub MSC Langefeld haar races op Zandvoort organiseert.

Programma
Zaterdag 21 mei: 10.00 - 16.00 uur,
trainingen alle klassen; 16.30 uur,
Race Pirelli/Porsche; 17.15 uur,
Race Opel/Lotus.
Maandag 23 mei: 12.00 uur Squadra
Bianca/Ascona Cup; 12.45 uur
FF2000/Sports 2000; 13.30 uur Toyota Cup; 14.15 uur Pirelli/Porsche
Club GB; 15.15 uur Toerwagens
Groep A, 16.00 uur Benelux Cup RenaultSElfTurbo; 16.45 uur Formule
Ford 1600, 17.30 uur Toerwagens
Groep N.

stand te houden. De enige die Van
Manen remise wist af te dwingen
was de Duitse-Zandvoorter Walther
Garhards.

In de andere twaalf groepen van
zes schakers verliep de strijd met
eenzelfde spanning met als uitschieter de Zandvoorter Olaf Cliteur. Hij
won alle partijen en werd onbedreigd winnaar in zijn groep. Ook de
Haarlemmer Vlug en de Amsterdammer Kuperus bleven ongeslagen. In groep 8 kwam de eerste prijs
bij de Zandvoorter Geerts terwijl
Marqunie in groep 13 fraai tweede
werd. Van der Meije maakte het
Evenals vorige jaren kwamen de Zandvoortse succes compleet door
deelnemers uit het gehele land om als derde te eindigen in groep 12.
dit toernooi, dat zich onderscheidt
ten opzichte van andere waar soms
Volgende week donderdagavond
grove geldprijzen te verdienen zijn, wordt in het Gemeenschapshuis van
te spelen. In de hoofdgroep was ook Zandvoort het snelschaakkamnu de winnaar van vorig jaar, Leo- pioenschap van Zandvoort gehounard van Manen, aanwezig om zijn den. Deelnemers dienen zich vanawisselprijs te verdedigen. Na drie vond op te geven in het Gemeenronden stond Van Manen ongesla- schapshuis of de komende week op
gen bovenaan. Toch had hij moeite een van de telefoonnummers 17272,
om zijn belager, Bodicker op af- 14884 of 15721.

ZANDVOORT - De door de
Zandvoortmeeuwen
jeugdcommissie
georganiseerde
spelletjes-voetbalmiddag
is
een groot succes geworden. Op
het zonovergoten terrein aan
de Van Lennepweg waren zeventig jongens en meisjes present om zich met elkaar te meten.
Daarbij ging het om penalty schieten, gaten schieten, dribbelen en nog
een aantal leuke spelletjes. De zeventig deelnemers bestonden uit
tien meisjes, vijfendertig leden en
vijfentwintig niet-leden, en er vielen
vele prijzen te verdienen zoals: voetbalboeken, voetballen, shirts, stripboeken. Het gehele gebeuren verliep
in een ontspannen sfeer, waarbij er
uiteindelijk wel winnaars en winnaressen te noteren vielen doch het

meedoen door de kleintjes was op
zich al een feest. De winnares bij de
meisjes werd Carina Mietes met 79
punten. Bij de 6-7-8-jarige leden was
Jerry Vastenhouw de beste met 108
punten en in deze leeftijdsklasse
niet-leden was de eerste prijs voor
Alain Clarck met 101 punten. Jordi
Paap werd winnaar bij de leden van
9 en 10 jaar met 97 punten en in de
niet-leden categorie ging de zege
naar Harry Vaassen met 59 punten.
Bij de 11- en 12-jarigen werd eerste
Pascal Boorman met 134 punten en
bij de niet-leden was het Jacco O'Neül die met 98 punten de winst op
eiste.
Niet iedereen viel natuurlijk in de
prijzen maar het leverde wel een aardige anecdote op: 6-jarige tijdens de
prijsuitreiking. Zoon: „Mam, ze hebben mijn naam nog niet genoemd."
Moeder: „Nou, dat betekent dat je
niets gewonnen hebt, schat."

Spannende strijd om HARC Zandvoort Trophy
voor een faire historische autosport.
De Italiaan Causo, officieel FIA
waarnemer, was dan ook druk in de
weer met diverse deelnemers om foto's van vroeger te bekijken, om zodoende vast te stellen of een en ander echt wel origineel was.
Zonder ook maar iets aan de andere coureurs te kort te willen doen,
staken twee man met kop en schou-

Anders Bringdal snelste surfer
ZANDVOORT - De Pall Mail Export Surf Masters, welke van 28 april
tot en met 9 mei m Scheveningen werd gehouden, is gewonnen door de
Zweed Anders Bringdal. Rond het surfgebeuren was weer het nodige te
beleven, zoals het optreden van Ron Brandsteder met zijn Honeymoon
Quiz.
Evenals de wedstrijden die in oktober in Zandvoort worden gehouden, telt ook de Surf Masters mee voor de W.K. Cup. Traditioneel zou
er gestreden worden in drie disciplines, maar door het gebrek aan wind
vond alleen het onderdeel Course Racing doorgang. Bringdal bleek het
snelst en sleepte daarmee de hoofdprijs, een auto, m de wacht.

Fijne spelmiddag Zandvoortmeeuwen

Stirling Moss „groots " als vanouds

ZANDVOORT - Terwijl de
moderne wagens hun Grand
Prix reden in Monaco, vochten
de „snellerikken van weleer"
hun strijd op de Zandvoortse
piste uit. Minder druk als in
vorige jaren, een boel Engelse
deelnemers durfde door de stakingen van de „pondjes" de
oversteek niet te maken, was
er toch een keur aan automobielen. De een nog fraaier dan
de ander, en allemaal in topconditie, zodat ze nog puur
snel waren ook. Zondags bij
het Concours Sportif werd terecht een heel mooie Spijker
Le Mans winnaar.

der Klaas Visser inmiddels twee
overwinningen geboekt. De Renault
5 van Paul Fauchy heeft in de klasse
1600-2000 cc ook al twee zeges behaald, terwijl Evert Bolderhey (Daihatsu) en Nicke van 't Hoff (Toyota)
gezamenlijk in de klasse tot 1600 cc
aan de leiding gaan.
Frank Eglem heeft met zijn Marlboro Formule Ford 1600 het stuur
kennelijk stevig m handen. De
Maarssense coureur heeft met veertig punten de maximale score behaald en lijkt regelrecht op het Nederlands kampioenschap af te stevenen. Nieuwkomer Michael Vergers
wist tijdens de vorige wedstrijd een
zeer goede tweede plaats te behalen.
Voor de Benelux Cup Renault 5
wordt op Zandvoort ook de derde
ronde verreden. Tijdens de Paasraces scoorde Jan Scholten met 20
punten en op het Belgische Zolder
was de winst voor Pierre Alam Thibaut. Aan kop in het kampioenschap
echter een volslagen verrassing:
Hendrik Jan de Vries uit Sneek, dit
jaar voor het eerst op de internationale circuits, gaat aan de leiding met
24 punten, drie meer dan Frans Verschuur en Thibaut.
Bijzonder hard gaat Arthur van
Dedem met zijn BMW M3. Tijdens
de Clubraces van l mei verbeterde
de Nederlands kampioen het ronde-record en zette dat met een tijd van
l min. 43,475 sec. op scherp. In de
klasse boven 2500 cc gaat het nog
niet naar wens voor Jeroen Hin. De
Ford Sierra rijder wist wel zijn klas-

Grote belangstelling voor
Louis Blok schaaktoernooi

joZaalvoetballers delen de punten
ZANDVOORT - De eerste
...peelavonden zijn geweest van
iet
18e zaalvoetbaltoernooi
7
an Zandvoortmeeuwen en nauurlijk valt er nog niets te zegjen over de eindklasseringen.
Behoudens een paar ruime uitiagen doen de meeste teams
iet voor elkaar onder gezien
en aantal gelijke spelen.

commissievergaderingen. Als gevolg
daarop zou het College van Burgemeester en Wethouders de circuit-directie laten weten, dat overschrijding van het tijdstip uit den boze is.

ders boven alle andere uit. De sublieme manier waarop een Stirling
Moss met zijn WIDI Mk2 de meest
moeilijke bochten rondde, was een
lust voor het oog. Optimaal o.a. in de
Gerlach-bocht rijdend, zonder ook
maar de geringste vorm van risico,
dwong bewondering en respect af.
De man is nooit wereldkampioen geweest, maar een groter stuurman

Bij het Historisch racen gaat het
er beslist niet meer oubollig aan toe.
Analoog aan de moderne racerij
heeft men een strikte indeling in verschillende categorieën voor de deelnemende automobielen gemaakt.
Was het in het prille begin van de
HARC (Historische Auto Ren Club)
nog zo, dat door het geringe aantal
deelnemers veel klassen door elkaar
reden, kan men nu op volle startvelden per klasse rekenen.
Vooral de Toerwagens kunnen de
laatste jaren op een grote populariteit rekenen. Dit zijn wagens uit de
vijftiger jaren, maar niet ouder dan
1965. In 1989 verwacht men een
F.I.A. Europees kampioenschap
voor deze klasse. Een zeer strikte
controle op de originaliteit van alle
deelnemende automobielen zorgt Hans Hugenholtz met zijn Lotus Elite in aktie voor het Racing Team Holland.

Geen winstpunten ZVM
in eindstrijd veldhandbal
ZANDVOORT - Ook in de
laatste veldhandbalwedstrijd
van dit seizoen bleven de
teams van ZVM met lege handen. De dames sloten dit seizoen af met een 7-6 nederlaag
tegen ADO en de heren waren
geen partij voor Schagen gezien de 43-17 nederlaag.
De ZVM dames hadden zich al
neergelegd bij degradatie doch wilden tegen ADO toch voor een goed
resultaat knokken. Lang heeft ZVM
goede kansen gehad op een overwinning en vooral verdedigend liep het
erg goed. Bij de rust had ZVM een 23 voorsprong opgebouwd. Toen één
Zandvoortse speelster in de tweede
helft kon vertrekken van de zwak
leidende scheidsrechters, en ZVM
twee minuten een vrouw minder in
het veld had sloeg ADO toe. ADO
greep haar kans en nam een 6-4 voorsprong. ZVM knokte zich dapper
over deze tegenslag heen en kwam
knap terug tot 6-6 en dat leek ook de
eindstand te gaan worden. In de slotminuten ongelukkig balverlies en
ADO kon alsnog, tegen de verhouding m, met een 7-6 overwinning het
veld verlaten. „Ik zag het best nog
zitten," stelde coach Janna Penning.

moet nog gevonden worden. En dan
de „uitstraling" die hij nog steeds
heeft. In Engeland, de bakermat van
de racerij, is hij in ieder geval nog
steeds een „kassa-stukje" van belang.
Hans Hugenholtz jr., rijdend in
een beeldschone en prima snel geprepareerde Lotus Elite, voelde ook
menig oog op zich gericht. Het befaamde Racing Team Holland is
door hem weer nieuw leven ingcblazen. Maar goed ook, daar een instituut met zoveel klinkende namen
ZANDVOORT - Vorige week
vanzelfsprekend niet alleen maar vrijdagavond behaalde het eerals „papieren" team in een bureau-la ste heren softbal team van
mag liggen.
TZB een zwaar bevochten 2-1

„Ik dacht we pakken vandaag twee
punten, maar in de tweede helft
raakten we geïrriteerd. Dat is natuurlijk niet goed maar ik kon dat
wel begrijpen. We hadden weinig geluk vandaag. Volgend jaar gaan we
weer vol goede moed beginnen.
Doelpunten ZVM: Elly von Stem
3, Erna van Rhee 3.
De laatste competitiewedstrijden
voor de heren moesten slechts afgewerkt worden voor de statistieken.
Ook in de uitwedstrijd tegen Schagen moest ZVM zonder wissel aantreden en dat is nu eenmaal funest.
In de eerste helft keek ZVM al tegen
een 20-5 achterstand aan. Er viel
geen eer meer aan te behalen maar
aanvallend kon ZVM, in de tweede
helft van deze sportieve ontmoeting,
toch nog aardige dingen doen. Aan
de 43-17 score viel echter met te ontkomen. Dirk Berkhout (stopt) en
Joost Berkhout (gaat naar De Bhnkert) hadden zich een aardiger afscheid gewenst.
Doelpunten ZVM: Joost Berkhout
5, Hans Moll 6, Dirk Berkhout 2,
Remco van der Werf f 2, Gerard
Damhoff l, Guido Weidema 1.
Reeds nu wordt er de aandacht op
gevestigd dat op zaterdag 4 juni het
twintigste schoolhandbaltoernooi
gehouden wordt,.

TZB sof tballers nipt langs RCH

overwinning op RCH. Onder
ideale weersomstandigheden
bonden TZB en RCH de strijd
met elkaar aan. RCH is een tegenstander waar terdege rekening mee gehouden moest worden en na drie innings was het
A.s. weekeinde zullen op het Zand- nog steeds 0-0.

Het RTH is altijd door „groten"
als: Ben Pon, Rob Slotemaker, Hans
Koster, Wim Loos, Jan Lammers,
Cor Euser, Arie Luyendijk en Gerrit
van Kouwen vertegenwoordigd geweest, en dient op de piste te blijven.

voortse circuit de traditionele Pinksterraces verreden worden. Veel
starts, veel spanning en strijd, en
een speciale wedstrijd van Engelse
Porsches. Voor de toegangsprijs
heeft men het ook al niet te laten,
volwassenen moeten ƒ 15,- betalen
en voor kinderen tot 12 jaar verwacht men een bijdrage van j 7,50.
En wat Historisch racen betreft,
28 augustus a.s. zal op het Zandvoortse asfalt-lint de Historische
Grand Prix verreden worden. Ferrari's-Lotussen en en BRM's zullen
dan acte de présence geven.

spelletje prima en scoorde 2-1 voor
TZB, waarmee twee punten bij het
totaal konden worden bijgeschre
ven

Uitslagen dames: TZB l TZB 3 205, TZB 2-DSS 6 1-15, Bloemendaal 5
TZB 2 11-3, Hoofddorp-TZB 3 8-13,
TZB 3-OG 8 5-14, TZB 4-Golden
Eagles 10-3. Heren: ZHC l-TZB l 520, TZB 1-RCH 2 2-1, Pinguïns 5-TZB
2 6-6, TZB 3-THB 7-14 Pupillen' TZB
meisjes-DSC '744-G, TZB-Twms 11-1.
TZB-Red Lions 1-13 TZB jongens
In de vierde inning was het RCH Pinguïns 8-26. Peanuts: TZB Spursdat een 1-0 voorsprong nam, maar Kinheim 9-19, TZB Spurs-Flags 13verder konden de Heemstedenaren 19.
niet komen. In de volgende inning
Programma komende week: Dondeed TZB wat terug. Good-Old Henk
Franke lette goed op, de bal werd m derdag: Haarlem Nicols-TZB (D4)
het verre veld wel gevangen doch de 19.30 uur. vrijdag OG 4-TZB (Hl)
TZB'er was daarna snel genoeg om 2100 uur, zaterdag Spaarnwoudede thuisplaat te bereiken, 1-1. RCH TZB-A (meisjes) 10.00 uur. Maandag
kwam nadien aan slag maar in het RCH-TZB (H2) 19 30 uur, dinsdag
TZB-veld werd geen fout gemaakt TZB (D2)-Terrasvogels 9 19.30 uur.
waardoor scoren niet mogelijk was Woensdag: TZB (D4)-EHS 2 19.30
In de gelijkmakende zevende slag- uur, Ter. Runners-TZB Spurs 14.00
beurt zou TZB de winst veilig gaan uur. Ter. Batters-TZB Daltons 14 00
stellen Remy van Loon speelde het uur.
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Ford brengt nieuwe Sierra
uitvoeringen op de markt

noot van mij met mijn lengte van 1.90
meter.
Prestaties:
Topsnelheid 150 kilometer, acceleratie
van O naar 100 km/h in 17 sec. BrandNtolverbruik l liter dieselolie op de 17.8
km.

Het kon niet uitblijven dat de kleinste Opel ook uitgerust zou worden
met een dieselmotor, want alle direkte concurrenten hebben eveneens
dieselmotoren zoals b.v. de VVV Polo, de Ford Fiesta enz. Er zijn natuurlijk altijd discussies over liet i'eit of het ja of nee zinvol is om met een
kleine dieselauto zoveel kilometers te rijden en de vraag blijft of men
dan niet beter een slag grotere auto kan gaan rijden. Ik denk dat zulks
op een persoonlijk vlak ligt aangezien er vele mensen zijn die toch een
behoorlijk aantal kilometers rijden en dan een gastank laten monteren
in een kleine auto met het gevolg dat er geen enkele ruimte overblijft in
de kofferbak. De oude bezwaren dat een diesel sloom of lawaaiig zou
zijn, zijn ook achterhaald zodat er voor deze auto's best plaats is op de
markt en deze Opel Corsa diesel is een welkome aanvulling in dit
marktsegment.

Sober
Het interieur is zoals we van Opel gewend zijn. Functioneel, absoluut met
overdadig met leuke snufjes, gewoon sober en degelijk. De stoelen zijn stevig
met een redelijke zijdelingse steun, alleen het zitvlak was voor mij wat aan de
korte kant. Voor niet al te grote mensen
is de instap door een van de vier portieren redelijk en de zit- en beenruimte
achterin ook nog behoorlijk, gezien de
buitenafmetingen van de Corsa. De beituurder kan overal makkelijk bij. Niet
dat er veel is om bij te moeten komen
want zelfs de knop voor de aanjager
heeft twee functies. Wanneer je deze
uittrekt werkt de achterruit verwarming.
Wat wel opvalt in deze GL uitvoering is
de luxe van de van binnenuit verstelbare
buitenspiegels. Op zich een handig maar
ook veilig attribuut in of liever aan een

Opel Corsa GL 1.5D4deurs/ 25.850,incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van
/' 697,-tot ƒ 707.-per jaar.

Techniek

Motor type: dwars voorin geplaatste
viercilinder dieselmotor met een bovenliggende nokkenas; cilinderinhoud: 1488 cm3; Boring x slag:
76x82 mm; compressieverhouding:
23:1; max. vermogen: 37 kW bij
4800 tpm.: max. koppel: 90 Nm bij
3000 tpm: aandrijving: op de voorwielen:
wielophanging:
voor
McPherson, negatieve stuurstraal en
een stabilisatorstang, achter: verbonden langsarmen, mini blokveren en
een stabilisatorstang; velgmaat:
4.5JxI3: bandenmaat: 145 R13 74s;
lengte: 395.5 cm: breedte: 154 cm;
hoogte: 136cm: wielbasis: 234.3cm:
spoorbreedte: voor 132 achter 130.7:
draaicirkel: l O meter; tankinhoud: 42
liter; massa: 835 kilo; max. aanhangergewicht: 800 kilo geremd.

><• Opel (. una l 5 /) /s een Mille (iulo mei :eer redelijke pre\latie\.
buiten gedrukt Het vooideel hiervan is
dat de rechtuitstabilileit vveei verbetert
want Kist van /ijwindgevoeligheid heelt
de/e Corsa hoegenaamd niet. Wat eveneens de wegliggmg beïnvloedt is /-ware
belading m de kofferruimte maai dat is
logisch want dan \vordt het totaalgewieht
wat anders verdeeld tussen voor en ach-

Motor
Opel heett \ooi de/e dioclmotoi niet
temgyegiepen op een bestaande motoi
maai heetl in samcnvveikmg met Isu/u
een meime motorspceia.il \ooi de Corsa
ontwikkeld. General Motors heeft o\engens 38.6'< aandeel in de Japanse Isu/ulabnek Opvallend is de aandacht die
ei is btóleed aan de \ooigloeifunctie In
de eerste plaats is de tijd dat ei \oorgegloeid moet worden extreem kon slechts 3. s -,cc. - en daarna gaat het
gloeien nog door. \\elisuaai m mindere
mate maar hiermee w o r d t \oorkomen
dat de koude start gepaaid gaat met een
hoop luw aai. /oals gebruikelijk is bij een
diesel. Wij noemen dat nagelen of knikkeren. De prestaties van deze l.s liter
dieselmotor zijn niet kindeiachtig 7o is
de topsnelheid 150 km/h en accelereert
deze kleine Opel in 17 sec. naarde 100
km/h. wat redelijk te noemen is. Het
brandstofverbruik bedroeg tijdens de
test gemeten l liter diesel op 17.8 kilometer en daarmee is de actieiadius met
/ijn 42 liter tankmhoud natuurlijk /eer
behoorlijk.
Opvallend is verderde aistige loop van
deze dieselmotor. Geen hinderlijke trilImgen bij stationair draaiende motor en
ook ti|deas het ri|den is deze opvallend
stil.

Geld:

Conclusie
Voor / 25.850.- heeft u een stevige
Opel waaivan u een ding zeker weet en
dat is /ijn hoge inmilwaarde. Opvallend
is de rust en het berperkte lawaai m het
interieur maar of dat voor mij persoonlijk genoeg zou zijn om ei enorm veel

Ford brengt dit voorjaar twee nieuwe
Sierra uitvoeringen op de markt met een
aantrekkelijk pakket extra's. Het zijn de
Sierra vijfdeurs en de Sierra Stationwagon special, die beide geleverd worden
met een 1.8 of 2.0 liter benzinemotor
met katalysator of een 2.3 liter dieselmotor. Deze motoren hebben respectievclijk 59 kW/80pk, 74 kW/100 pk en 49
kW/67 pk.
Het pakket extra's bestaat uit unieke bekleding. GL-dashboard met toerenteller,
getint glas. brede banden (196/65 R 14),
unieke wieldeksels, spiegels in kleur ge-

spoten, rode biezen in bumpers en be-l
schermstrips, zwarte raamomlijsting cn|
een wis/was installatie op de achterruit
De Sierra Stationwagon Special krijgt m
plaats van de wis/was installatie op de
achterruit een roofrack.
De Ford Sierra Specials zijn gedurendr
een beperkte periode en in beperkte
aantallen leverbaar.
De prijs van de Sierra Special 5-deuis
met katalysator is ƒ 31.610,- inclusie!
btw. De Stationwagon is leverbaar vanaf
ƒ 35.030,- inclusief btw.

(Advertentie)
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EEN ANDEKl||pro KOPEN?
BECAM maakt
het SNEL mogelijk!
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auto want helaas, de meeste mensen z.im
toch slordig met het instellen van hun
spiegels, zeker als het weer met zo fraai
is. We zien toch genoeg Ls dan al gauw het
verweer.
De versnellingsbak is goed en duidelijk
te bedienen en er hoeft niet gezocht te
worden naar de juiste versnelling, deze
schakelt trefzeker.

ter. Belangrijk is dan wel dat de bandenspanning achter iets opgevoerd
wordt want de Corsa gaat wat zwaaien
als dat verzuimd wordt.

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

kilometers mee te draaien, blijft de
vraag. Het lijkt mij toch dat er met een
wat giotere auto rustiger gereden kan
wolden maar dat is een persoonlijke

Opvallend stil
Het rijden met deze Opel Corsa diesel is
ronduit prettig te noemen. Hij heeft geen
bijzondere streken maar wat zeker opvalt \oor dit formaat auto is de stilte m
het interieur, lïr dringt bijna geen motorgeluid naar binnen en ook het njwindgeluid blijft redelijk buiten de dein
zolang we maar niet al te hard rijden
want bij vol gas wordt het rijwindgeknd
wat hoorbaarder. De wegligging is rustig.
Alleen m kort genomen bochten en m
snel genomen lange bochten is het te
merken dat er een zwaardere dieselmotor in het vooronder ligt Dan \\oidt de
neus van de Corsa duidelijk u at naai

Persoonlijke leningen
netto
looptijd* looptijd* erf.
m handen 48 mnd. 60 mnd. rente
5
7
10
15
20
35

500 500 500 000 000 000 -

141
193
265
379
505
880

74
29
56
37
83
58

Doorlopende
kredieten
Theoretische looptijd 65 mnd
elf rente uij 10 000 0 91 °0 p mnd
IS 000 - 081 °0 p mnd 20000
0 77°0 p mnd 25 000 - 0 77 V p mnd

11917
162 50

11.4
11 4

Bedrag

22233

103
103
103
100

10000 -

rente en
afl. p.mnd.
200 - p mnd

1 5 000 20 000.25 000 -

300 - p mnd
400 - p mnd
500 - p mnd

31761

42349
73637

leder bedrag tussen ƒ 1.000.- en ƒ 50.000.- en
verschillende looptijden mogelijk.

'vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel BECAM:
05270-16991*

FIN. B E M I D D E L I N G
l)c (. oi MI L? I) \\ordtuangedievcn door
een /-AS'iS' mij dieselmotor.

';••;•

BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

Als u zonder auto bent

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

TIET VEUR TE HENGELEN

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

'

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

'

REGENWORMEN - BOILIES

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

-\\ van Aquarium tot Zangvogel

BARON AUTOVERHUUR BV

DIACONIEHUISSTRAAT 36i

- ' ? V K &?£&•>• •-"'••' ''••'•'
•• '
.'
^\Ê)|Jilijks,geopencl van 10.00-18.00 uul
; .>;:-jffg3iCvCfWÉarijCiag';yahaf 13.00 uur
•; m

HAARLEM 023-270434
Verhuur varluit Bentveld -023-240102

JOGGINGPAKKEN
f ' vj.$.fifir39,75
SWEATERS

RReus
• „Ui$ en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Weekspecialiteit uit onze keuken

Heerlijke Crabtaart,
rijk gevuld.
100 gram C.atf Ü

Verpleegster
zoekt met
spoed een

WONING ifi
Zandvoort e.o.
Tel 053-356261

Te huur gevr. in
Zandvoort
voor ± 1 a 2 jaar.
Reacties naar H G G
Brinkman, Kerkhoflaan
1. 1161 JA Zwanenburg.

Henia Zandvoort
Wij hebben nog plaats voor een aantal
enthousiaste

Ook voor de betere kinderbril
YORK-OPTIEK B„V.
Ld Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel 020-233295
Tel. 02507-12174

•cyre^cyyirrvy^reirTrafirrf^^

Kwekerïj P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

l

§'• ! v^V 19,75
T-SHIRTS
:

f vf :%;*.a. s,"
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HET BUITEN0NDERHOUD
VAN UW HUIS MET SIKKEN!
STAAT BU ©
OP PAPIEHI

ALBERT PARIS
..HALTESTfiAAT 56
:FlLMNËT 0EALER

Sikkens Verftechniek voor dek\ende en transparante
systemen, daarin leest u alles over het hoe, wat,
wanneer en waarmee. En als u nog meer
wilt weten vertellen we u dat graag.
Daar zijn we vakman voor.

Groot assortiment
geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

l
l

Gelegenheid voor het zelf opvullen ~~I
van uw plantenbakken
i

D/V. Bloembakken - Roodsteen - Plastic
en Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
l U kunt voor zomerplanten naar hetl
i noorden, naar het OOSTEN, naar i
het zuiden of naar het WESTEN '
naar onze kwaliteit is de BESTE. |(<c;

1

voor vrijdagavond en zaterdags.
Leeftijd v.a. 15 jaar

r
39,75
2e halve prijs
BOXER SHORTS

L-

- - -.. - - _ -

l V" 6

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2, Zandvoort, Tel. 15602

Aanmelden bij

dhr. Van 't Hof of mevr. Voros,
tel. 02507-12820.
*3*3>>^jtxX>X>>JOt>>JlX»*XX>J»J>>3l>X>Jlj^^
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Klassieke top vertegenwoordigd 5
gala-avond 'Lions helpen kinderen

Excelsior 1951

ZANDVOORT - Lions Club
Zandvoort heeft voor vrijdagavond, 20 mei, een benefiet-concert georganiseerd in het
Concertgebouw te Haarlem,
waaraan grote 'namen' uit Nederlands klassieke muziek wereld hun medewerking verlenen: Jaap van Zweden, cpncertmeester, Han de Vries,
hobo, en piano-virtuoos Daniël
Wayenberg. Veel verwacht kan
ook worden van het jeugdstrijkers ensemble Fancy Fiddlers.
Tijdens deze avond wordt tevens de Prix d'Humanité uitgereikt aan Jos van Noord. De
opbrengst gaat naar een goed
doel.
De gala-avond lijkt door de medewerking van de muzikale virtuozen
een uniek evenement te worden,
vooral voor minnaars van klassieke
muziek. Daarbij krijgt men ook een
blik in de toekomst. Want van de
jeugdige leden van Fancy Fiddlers,
vijfentwintig kinderen die cello of
viool bespelen, wordt verwacht dat
zij een grote carrière voor de boeg
hebben. Jaap van Zweden speelt onder andere samen met de negen-jarige Cecile Lauw, een opmerkelijke
talent, een drietal duetten van Shostakovitch.
De totale opbrengst van deze
avond is bestemd voor het werk van
Jezuïtenpater Theo Vlugt, die aan
het hoofd staat van een lagere
school in één van de armste buurten
van Beiroet. Daarnaast organiseert
hij vakantieweken en feestelijke ontmoetingen, tweemaal per maand,
voor 350 gehandicapte kinderen uit

Dit is een foto van Mondaccordeon Vereniging Excelsior, waarschijnlijk in
het jaar 1951 gemaakt. De inzender is P. v.d. Geer.
De leden zijn: voorste rij (v.l.n.r.): D. van Duyn, W. Koper, A. Drommel,
dirigent A. Paap, P. v.d. Geer, mevr. Lever, dhr. Lever en H. van Zeyl.

Tweede rij: H. van Vliet, P. Koper, D. Lefferts, Kol. Ch. Keur, P. v. Harder, J.
Maas en C. Keur.
Derde rij: H. Drommel, G. Bol, D. Drommel, G. Keur, De Haas, Ch. Bos,
Hakhof en Fr. Ploegman.

Driedaagse werd schitterend zeilevenement
ZANDVOORT - Het door de
Watersport Vereniging Zandvoort in samenwerking met
Paladijn Produkties BV georganiseerde zeilevenement „De
Driedaagse van Zandvoort" is
een groot succes geworden. Dit
nieuwe internationale zeilge-

beuren waarvoor de belangstelling van de zeilers iets tegenviel, leverde echter watersport op van hoge kwaliteit, zodat herhaling van dit spektakel
zeker aan te bevelen is.
De zeilomstandigheden waren tij-

Familietrcww.
Door Bertus Voets
In het begin van de negentiende eeuw, toen er geen pastoor
was in Zandvoort, en de kapelaan van Overveen, uit angst
voor de pastoor, niet zoveel tijd
besteden mocht aan de geestelijke verzorging van de gemeenschap, was er een vrouw, een
zekere Jobje van der Meij, die de
geestelijke verzorging zo goed
en zo kwaad als het ging, opving.
Zij gaf de kinderen onderricht in
de godsdienst en wanneer de kapelaan weer eens een zondag
wegbleef, dan ging zij met de
kerkgangers rozekrans bidden
om de ergernis wat weg te nemen. Op verzoek van de kapelaan hield ze het kleine kerkje
schoon en nam de boodschappen aan die er voor de kapelaan
kwamen.
Deze had in 1828 gezegd „Beste Jobje", je moet maar in het
huis gaan wonen. Het is immers
gebouwd om onderdak te geven
aan de kapelaan, maar sinds die
m Overveen woont en 's avonds
wordt thuisverwacht, wordt het
huis haast nooit gebruikt". Jobje
wilde dat wel doen, maar om de
mensen niet jaloers te maken,
verzocht ze een soort van ambtsdrager te mogen zijn in de kerk,
en werd toen aangesteld als kosteres.

Jobje moet het huisverlaten
Zij leefde jarenlang gelukkig
en tevreden in het huis van de
pastoor. Haar verdiensten voor
de geloofsgemeenschap werden
hoog gewaardeerd en er kon
niets gebueren zonder haar.
Toen in 1848plannen werden gemaakt om een eigen pastoor
naar Zandvoort te halen, zeiden
de mensen aan Jobje: „Nu zal je
wel het huis uit moeten, want
dat is voor een pastoor gemaakt.
Wij willen je wel helpen om ergens anders onderdak te vinden
en hopen dat je nog altijd als
kosteres aan de kerk verbonden
zult blijven".

De voorwaarden
Jobje zag heel goed in, dat ze
plaats zou moeten maken voor
een pastoor. Maar of die pastoor
met het huis tevreden zou zijn,
dat wilde er bij haar niet in. Er
gingen zoveel geruchten door
het dorp, dat zij er haast zeker
van was dat het een tijdelijk onderkomen voor de pastoor zou
worden, Jobje die dit alles goed
begreep, wilde, heel slim, een
claim leggen op het. kerkje en het
huis voor haar familie. Het werd
zo omschreven: „Wanneer de
pastoor de behuizing zal verlaten en beide plaatsen vrij zullen
zijn, dan heeft de familie v.d.
Meij het eerste recht om deze
ruimten te huren". Deze tekst is
uit stukjes van beetjes bij elkaar
gezet: de letterlijke overeen-

komst is nooit gevonden: alleen
maar aanwijzingen dat deze
ooit heeft bestaan.
Toen in 1852 de plannen voor
de bouw van een nieuwe kerk en
pastorie, op een plaats buiten
het dorp, vaste vorm hadden gekregen, ging men nadenken wat
men met de oude gebouwen
moest gaan doen. „Maak er toch
huisjes van", zo adviseerde jonkheer Barnaert, „daar is echt behoefte aan in het dorp en U zult
merken, het is een goede belegging".
Het bestuur van de kerk ging
op dat voorstel in. Zo gauw de
nieuwe kerk betrokken was, werden de timmerlieden naar het
oude kerkhuis gestuurd en
maakten er twee behoorlijke woningen van.

dens de wedstrijden ideaal te noemen. Een stevige bries waarbij altijd
de sterksten naar voren komen. Alleen de laatse race van zaterdag kon
geen doorgang vinden aangezien de
wind toen wat te hard blies. Voor de
uiteindelijke uitslag zou dat echter
niet meer van belang zijn. De strijd
begon met een lange afstandsrace.
Het traject: zuidstrand richting Parnassia, daar keren en naar Langevelderslag en terug naar de finish bij
het zuidstrand, moest twee maal afgelegd worden. Het duo Boog/Bomer met een Prindle 19 was het
snelst en had ruim l uur en 34 minuten nodig om de 35 kilometer af te
leggen. Het Zandvoortse koppel
Martij n Elhorst en Jerry Koper kwamen uitstekend voor de dag en zeilden naar een voortreffelijke tweede
plaats met een Prindle 18.
De eerste wedstrijd over Olympische banen leverde voor het duo
Bok/Houwing met Tornado een
overwinning op. De Zandvoorter
Piet Saarberg eindigde op een knappe tweede plaats, terwijl Deutekom/Koolhaas vierde werden en Schuurman/Groeneveld zich als vijfde

plaatsten. In de overige races over
de Olympische driehoeksbaan bleek
het zeilduo Bok/Houwing een niet te
kloppen team. In totaal eisten zij
drie maal de zege op en een maal
klasseerden zij zich als vierde. Dat
was al genoeg voor de eindoverwinning in het totaalklassement. Het
koppel Gerard Loos en Frank Putters legde beslag op de tiende plaats
wat mede veroorzaakt werd door
diskwalificatie in de eerste race. Een
te vroege start noodzaakte de jury
tot diskwalificatie over te gaan.
Waren de omstandigheden voor
de zeilers vrijwel optimaal, de nevenactiviteiten waren daardoor minder in trek. Het fraaie strandweer
trok weinig publiek naar de grote
tent waar diverse stalletjes waren
opgebouwd. Maar vooral voor de
zeilsport was het een enorm geslaagd evenement.
Uitslagen Driedaagse van Zandvoort: 1. Bok/Houwing, 2. Boog/Bomer, 3. Gebroeders Hoekstra, 4.
Schuurman/Groeneveld, 5. Deutekom/Koolhaas, 6. Dwarshuis, 7. Verbruggen/Kramer, 8 Demum/Rozelaar, 9. Gozinne/Al, 10. Loos/Putters.

Wie mogen er in wonen
Toen de huizen klaar waren,
kwam de vraag aan de orde:
„Wie mogen daar intrekken?"
Pastoor L'Ami, die daar grootse
verwachtingen van had, meende
dat degenen die de beste huur
boden de huizen mochten betrekken.
Maar nu kwam Jobje, die door
de zuster van L'Ami als kosteres
was gepasseerd, bij de eerwaarde heer aan de bel trekken. Ze
wilde niet praten over haar verdiensten, die mijnheer pastoor
wel kende, zij wilde zich niet laten voorstaan op het feit dat zij
zelf voor het onderhoud had gezorgd, neen, zij wilde terugkomen op de overeenkomst die
voor haar was gemaakt, namelijk: de eerste gegadigden als
huurders waren leden uit de familie v.d. Meij. De pastoor die
kon wel raar kijken en denken
dat het Jobje in het hoofd was
geslagen, maar hier (en toen
haalde ze een verfrommeld papiertje uit de zak) staat het met
zoveel woorden op beschreven".
De pastoor liep rood aan, pakte het papier aan en scheurde het
in stukken. Jobje glimlachte en
vroeg of zij een paar mensen
mocht binnen laten. En zie, daar
meldden zich
verschillende
mensen uit het dorp, die zondermeereisten, beide woningen aan
de familie v.d. Meij te verhuren.

Teleurstelling
Deze geschidenis kan men halen uit een aantekening van
L'Ami in de rekening en verantwoording van 1860. Daar schrijft
hij: „Bewooners van onze huizen geeven zeer weinig huurpenningen, namenüijk f 13,20. De
menschen zeggen dat zij er moeten wonen, namentlijk in het
één Leendert v.d. Meij en in het
andere Jacob v.d. Meij".
Archief Bisdom Haarlem. Financiële stukken Zandvoort,
bruikleen afgestaan aan het
Rijksarchief.

Boks en Houwing, winnaars in de Tornadoklasse.

De Prix d'Humanité is dit jaar voor Jos van Noord.

heel Libanon. De vakantieweken
dreigen dit jaar niet door te kunnen
gaan, maar met de opbrengst van
deze avond hoopt de Stichting
'Lions helpen kinderen' deze veilig
te stellen. Deze stichting werd in
1975 door Lions Club Zandvoort opgencht en verleent steun aan kinderen in nood, zowel in ontwikkelingslanden als in de regio. Zo kon men in
de afgelopen jaren een belangrijke
financiële bijdrage leveren aan onder andere de studie van een Vietnamees meisje, het Foster Parents
Plan en SOS Kinderdorpen.

Foto P

korting van./10,- op vertoon van dit
artikel. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de kassa van het Concertge
bouw te Haarlem, dagelijks van
10.00 tot 17.00 uur. Telefonisch reserveren kan men via nummer
023-320994, van 12.00 tot 15 00 uur

Deze avond wordt voor de twaalfde keer de Prix d'Humanité uitgereikt. Dit jaar wordt Jos van Noord
m het zonnetje gezet, vanwege zijn
vele werk dat hij in de afgelopen
jaren heeft verricht ten behoeve van
mensen in nood. Zo werden eerder
prijzen uitgereikt aan onder andere
Toegangskaarten kosten ƒ40,- per De Wilde Ganzen, Majoor Bosspersoon, maar lezers van het Zand- hardt, Max Tailleur en Mies Bouwvoorts Nieuwsblad krijgen de leuke man.

Nieuwe aanpak Reserve Politie
Verkapte bezuiniging of noodzaak?
ZANDVOORT - Tijdens het
onlangs gehouden symposium
'Vrijwillige politie een goede
reserve', dat in Apeldoorn
werd gehouden naar aanleiding van het veertig-jarig bestaan van de reservepolitie,
deelde Minister Korthals-Altes
(justitie) mee, alles in het werk
te zulen stellen om op korte
termijn in Nederland 'vrijwillige politie' in plaats van reservepolitie aan te stellen.
Volgens de één om de wildgroei
van particuliere bewakings- en beveiligingsdiensten aan banden te
leggen, volgens de ander als antwoord op de bezuinigingen van de
overheid op de reguliere Rijks- en
Gemeentepolitie. „Onzin" vindt
commandant G. W. Schaap van de
huidige Reserve Politie Zandvoort
de uitlating van voorzitter L. van der
Linden van de Nederlandse Politiebond (N.P.B.), dat het overnemen
van belangrijke delen van het politiewerk (o.a. surveilleren) door vrijwilligers, onrecht zou doen aan het
moeilijke politieberoep. Ook de uitlating van Van der Linden, dat deze
vrijwilligers slechts een doorzichtig
alibi zijn, om vermindering van poli-

tiesterkte op bezuinigingsgronden
Nederland telt op dit moment onte rechtvaardigen, zijn bij Schaap in geveer zesduizend reservisten en
honderdachtiengemeentepohtiehet verkeerde keelsgat geschoten
korpsen maken gebruik van de dien„Wij houden van rust en orde en sten van vrijwillige (reserve) agenten alle tijde kan er een beroep op ten. Zo ook Zandvoort met veertig
ons worden gedaan. De motivatie man. De opleiding duurt twee jaar
van een reservist is groot," aldus en wordt uitsluitend in de avondSchaap. „Wij regelen waar nodig het uren gegeven. Als het examen met
verkeer, draaien surveillance-dien- goed gevolg is afgelegd, hangt het
sten en schrijven processen-verbaal uniform klaar en kan de reservist bij
uit. De nieuwe vrijwilligersorganisa- nacht en ontij worden opgeroepen.
tie van de politie, die onlangs aan de
Minister is geadviseerd zal vergelijkbaar met de brandweer, veel vaker Wervingsactie:
bij werkpieken op afroep de politieDoor natuurlijk verloop (pensiocapaciteit moeten gaan verhogen, nering en verhuizing) is het Zandvooral bij publiektrekkende evene- voortse reserve-korps enigzms uitmenten waarbij geen calamiteiten te gedund, vandaar dat men een werverwachten zijn". Al onderscheidt vingsactie start om dit korps weer
de vrijwillige politieagent door het op sterkte te brengen. ledere inwouniform, pistool en handboeien zich ner of inwoonster van de gemeente
niet van de „beroeps", toch liggen Zandvoort in de leeftijd van 21 tot 50
beider taken duidelijk naast elkaar jaar kan lid worden van het korps
vindt Schaap. „Wij pretenderen niet vrijwillige politie. De kandidaat
de beroepsman te vervangen, maar moet de Nederlandse nationaliteit
toch waarborgen ook wij de openba- bezitten, niet militair dienstplichtig
re orde en veiligheid," aldus de zijn, een lengte van tenminste 1,70
Zandvoortse commandant. „Wij wil- mtr. hebben en natuurlijk van onbelen in onze vrije tijd de samenleving sproken gedrag zijn. Op donderdag
dienen en politieke kleur is daarbij 26 mei a.s. zal er voor belangstellenniet relevant, die varieert van G.B.Z. den vanaf 20.00 uur een voorhchtingsavond gehouden worden op het
tot V.V.D."
politiebureau aan de Hogeweg

Uitslag loterij Zandvoortse Operette Vereniging
Voor de uitslag van de loterij van
de Zandvoortse Operette Vereniging, gehouden tijdens de feestelijke
jubileumviering, was vorige week
geen ruimte meer beschikbaar.
Daarom bij deze de driehonderd
nummers, waarop een prijs viel,
want nog niet alle prijzen zijn opgehaald. Dit kan alsnog volgende week
dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur bij de
fam. Vrees, W. Draijerstraat 6.
De hoofdprijzen vielen op de nummers 774 (personenauto), 1089, 211,
1008, 559, 827, 283, 553, 858, 218.
De overige prijzen vielen op de lotnummers: 102, 103, 107, 109, 113, 114,
116, 117, 121, 124, 125, 127, 128, 131,
134, 135, 139, 144, 149, 157, 160, 163,
167, 168, 169, 173, 177, 178, 183, 185,
189, 191, 197, 198, 199.

202, 203, 216, 229, 231, 232, 234, 235, 701, 705, 707, 710, 715, 720, 727, 728,
731, 732, 734, 737, 738, 739, 740,
236, 239, 240, 242, 245, 246, 247,730,
250,
743, 751, 754, 764, 765, 766, 769, 777,
251, 252, 253, 255, 258, 262, 265, 275,
783, 784, 790, 791, 793.
276, 282, 284, 285, 298.
305, 306, 307, 309, 313, 317, 323, 334, 800, 803, 805, 808, 809, 810, 814, 821,
823, 824, 826, 831, 832, 835, 836, 837,
337, 341, 342, 345, 350, 355, 358, 360,
839,
845, 847, 851, 852, 855, 857, 859,
361, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369,
861, 862, 863, 865, 871, 877, 878, 884,
371, 372, 383, 384, 387, 389, 391, 392,
885, 888, 891, 894, 898.
394, 399.
400, 401, 404, 415, 416, 420, 421, 424, 905, 908, 910, 913, 914, 915, 927, 936,
949, 953, 962, 965, 973, 983, 984,
425, 434, 436, 438, 440, 444, 448,939,
451,
989, 990, 993, 994, 995, 998.
452, 455, 498.
1004, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019,
506, 518, 530, 533, 538, 541, 543, 544,
546, 547, 549, 550, 560, 564, 565,1020,
566,1022, 1028, 1032, 1036. 1039.
1042, 1045, 1046, 1047, 1057. 1059,
569, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 587,
1076, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087
589, 591, 592, 593, 598, 599.
601, 606, 613, 615, 622, 629, 633, 636, 1096. 1099.
637, 640, 642, 646, 653, 654, 659, 665,
uiteraard voorbehou
671, 672, 675, 678, 684, 688, 689,Drukfouten
690,
den
691, 692, 694, 698, 699.

Marion Hooij, van vele markten thuis
ZANDVOORT - Momenteel is
in de Rabobank aan de Grote
Krocht een expositie te zien
van de in Zandvoort woonachtige Marion Hooij. Een nadere
beschouwing van haar werk
brengt de veelzijdigheid van
deze kunstschilderes aan het
licht.
Gedurende een periode van ongeveer zes jaar heeft Marion Hooij
nauwelijks nog geschilderd, maar
sinds korte tijd heeft zij de penseel
weer opgepakt. Daarbij spelen eigenlijk twee dingen een rol. De liefde

voor dit vak is er één van. Van 'vak'
kan gerust gesproken worden, hoewel Marion niet 'om den brode'
schildert. In de beginjaren zeventig
volgde zij een opleiding aan de Koninklijke Kunstacademie te Den
Haag, waar zij van de tachtig kandidaten één van de twintig gelukkigen
was, die werden aangenomen.
Haar vaardigheden leverden onder andere een opdracht op van de
Heemsteedsc architect Hans Elsas.
Op zijn verzoek ontwierp zij een dertien meter lang doek van twee meter
hoog, dat werd geplaatst als wand-

schildering voor een vestiging van
de Japanse firma Momura Securities. "Het ontwerp viel bij die mensen erg in de smaak", weet zij zich
nog te herinneren. "Maar ik had ook
van tevoren uitgezocht welke kleuren in Japan erg gewild waren, en
juist die heb ik gebruikt".
Het was een abstract werk met
veel dieptewerking, zoals op meerdere werken van Marion Hooij terug
te vinden is, op schilderijen, maar
ook op andere kunstvormen met bijvoorbeeld hout als materiaal. Maar
lang niet alles is abstract, al zijn de
talrijke sieraden die zij heeft vervaardigd moeilijk onder een dergelijke noemer te vangen. Behalve ook
enkele grafische tekeningen is het
merendeel van haar werk realistisch
en te benoemen met het begrip 'naive schilderkunst'.

Talrijk
De onderwerpen zijn talrijk, waaronder politieke portretten, boerderijen, landhuizen, landschappen en
de geboortehuizen van Beethoven
en Chopin. Maar ook een watertoren
en kerken. De kerken krijgen veel
aandacht van Marion Hooij en zij
heeft dan ook tal van tekeningen
waarop dit soort gebouwen staan afgebeeld, ook de Zandvoortse godshuizen. Deze kunnen ook als ansichtkaart gebruikt worden.
Een deel van de opbrengst is om de
kosten te dekken, het resterende
deel is voor een goed doel, waarbij
• Eén van de 'boerderijen' van Marion Hooij, een goed voorbeeld van de Marion Hooij vooral aan de missie
denkt.
zogenaamde 'naïeve schilderkunst'.

Marion Hooij exposeert momenteel in de Rabobank aan de Grote Krochtfolo >-i 'lol!
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Ikvondmtik zocht op de 9rote Krocht
Gedurende de
maand mei

tëiôïE;
GOEDKOOP

GOED

Met de Pinksterdagen extra vrij
Daar hoort een bloemetje van Erica bij

ZONNEBRIL
op uw verte- ^ ^ kompleet

leesbrilsterkte

ALTIJD

HET BESTE

11550*

* Sterkte tot + 4 of tot - 6
7x10

«SS et

Sx 13

S?fï
b\$ et

10x15

89 Ct

op

papier
10x15

10x15 cm
op kwaliteits
papier en . . .
in 3 uur klaar

t" p.st.

Bij ontwikkelen
en afdrukken
50% korting op
volgende film -•
(5,50 bij 24 opn.)
(6,50 bij 36 opn.)

Zegel spaaraktie, bij iedere 5,- fotowerk een zegel

ERICA

Hogere sterkte geringe bijbetaling

SLINGER OPTIEK

gedipl opticiens -

V G r o t e K r o c h t 24

Grote Krocht 20A, Zandvoort Tel 14395 Leverancier alle ziekenfondsen

De Grote Krocht

Met een Micro komt
u onder de mensen.

Met de Pinksterdagen asperges eten
Aart Veer niet vergeten
Gratis geschild

Proeft u ook onze Hollandse aspergesalade
AART VEER

Goed en
voordelig

groente en fruit

GROTE KROCHT 25 - TEL.02507-14404
Eerste de beste bekroond met
de ondernemersbokaal 1987

De ondernemers
van de

Grote Krocht
wensen u een

PRETTIGE
PINKSTER

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0 3 5 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70. Postbus 1421
AA Uithoorn
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland De Zaanse Gezmsbode De Nieuwe Weesper Muider Post, Flevo Parool en
al'e bijbehorende advertentie edities / 5 84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s is op aanvraag bij onze kantoren verkriiqbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
« BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
\eistuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
/ 3 00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opaeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
f 000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

COUPEUSE
MODEONTWERPSTER
heelt ti,d om de leukste mo
delien naar maat en eigen
cnK.etp voor u te maken ook
eianderwerk Voor alle leef
tijdsgroepen en maten
Tel 02507 17370

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
657658 Inruil en fin mog

ENGLISH LESSONS
Er is nog tijd voor de vakantie
pnvelessen conversatie en
grammatica Alle niveaus
Tel 02507 18308
* De Verg Vrouwen van Nu
l-omt vandaag terug van de * Even noteren1 Donderdag
\oorjaarsreis U kunt een vol 8 september 1988 schaken m
gende keer mee als u lid het Gemeenschapshuis Voor
.\ordt Bel nummer 144621
info tel 17272 14884 15721

* Anton en Gerda van harte
gefeliciteerd met jullie 35 jarig
huwelijk en nog vele jaren
Herman en Gerrie
Bescherm uw bezit11
Een inboedelverzekering
is een zorg minder
Bel vrijblijvend
OLOF GoRANSSON
02507-18505 (ook s avonds)

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
* Gevr dame om met mijn
moeder (Bodaan tehuis) te
wandelen e d op ma wo
vrij 1 tot 2 uur p d uren
n o t k Tel 023-377808

* Heren volleyballers111 Sportmg OSS heeft een paar
plaatsen vrij m de 1e en 3e
klasse Informatie 17155 of
15609
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B V , Grole Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 02507-12164
* Komen de IJsheihgen
nog9 Of komen ze niet9 Maar
het Kostverlorenpark is en zal
blijven' Koop het boekje bij
AKOCIt C of Gen O Z t / 1 5

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
- Tel. 13529

Te koop aangeb DAIHATSU
Charmant 1978, APK-gek,
motor 100%, m radio, t e a b
Tel 12104, na 19 uur
* Te koop aangeb gloednieuwe stereo-set, met radio,
pick-up en dubbel cassettedeck Vraagprijs ƒ220 Tel
02507-17503
•*• Te koop baby-uitzet Tel
17413
* Te koop Bocal gashaard,
12 500 cal, ƒ 75, Philips radio/
picK-up/versterkercombmatie
ƒ100 Tel 15178
* Te koop brommer, Peugeot, ƒ295 Tel 14178, na 17

v^CI U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

ZANDVOORT

zoekt nog kamers
appartementen en hotelkamers
* Wij zijn geopend 7 dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur.
* Wij berekenen géén beddengeld en géén lidmaatsgeld!

GROTE KROCHT 20. TEL. 12560 (4 lijnen)
* Te koop miniwasmachine,
merk Tefal, ƒ39,50, nieuw
Tel 13781
Te koop PUCH MAXI, in goede staat, bouwjaar 1982 Prijs
n o t k Tel 16219
* Te koop tafel met uitschuifbladen ƒ 50, droogmolen ƒ 25, bergpoef ƒ 25, toilettafel met 2 laden ƒ25 Tel
02507-17405

Ochtendbladen de Volkskrant en Trouw
zoeken voor Zandvoort

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Warnmg1 Wist u dat onze
trainer/coach Peter op 24 mei
zijn rijbrevet moet halen9
Doet u ons een lol en blijf die
dag binnen' Kjalions
* Wie heeft op zondag 15
mei op de braderie 980 DM
gevonden9 Het geld is voor
de operatie van mijn zieke
hond en kat (Wie kan er nu
gelukkig van worden van dat
geld ) De vinder krijgt een beloning Manfred op 't plein
* Wie is er een kanarie kwijt9
Is bij mij aan komen vliegen
Tel 18536
Wil diegene, die gereageerd
heeft op adv nr 934639, d d
5 mei j l en GEEN NAAM,
ADRES OF TEL VERMELD
DE, nogmaals reageren met
vermelding van naam en
tel nr s v p 9

DROGISTERIJ

vakantiebezorgers m/v

BOUWMAN

(minimum leeftijd 15 jaar)
Verdienste ±ƒ280 per maand

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

Inlichtingen tel 02507-18531
ZANDVOORT
TE KOOP GEVR 3/4-kamapp , balcon op Zd, zeezicht,
koopprijs ± ƒ 140 a ƒ 165 000
Bronr 798-75917 v d blad

Zonnepanelen
22 watt ƒ 625, 35 watt ƒ 705,
45 watt ƒ 850 GASFLESSEN,
afgehaald, 11 kilo ƒ22,50
TV-ACCUS, 100 Ah ƒ169
DE GASKONING
Adm de Ruijterweg 401
A'dam - 020 - 82 22 22

Te koop HONDA CMC, T k FORDRESTA78,/1250,
69 000 km, ƒ 5900 Tel 19956, mechanisch prima, APK-gek
na 18 uur
Tel 12143

GRATIS

Silhouettes

TOERKOOP REISBURO

* Te koop z g a n kmderfietsje (voor 6 jaar) Tel
19659
T h 3/4-pers STACARAVAN
m De Peel op camp met
zwemb en open surf- vis- en
zwemwater
Hoogseizoen
nog vrij Bel snel 14913 en
* Te koop broodkast ƒ 150 reserveer tijdig
Tel 19665
T k dames- en heren-sport* Te koop gevraagd kinder- fiets Koga Miyata, ƒ 500 p s t ,
fiets voor ± 4 jaar Tel 16332 2-p gasstel, ƒ50 Tel 19665

Gevr eenvoudige oudere
vrouw om bij een oude dame
een paar uurtjes per week
Woninggids van Zandvoort
met wat klusjes in de huishou
ding te helpen Br o nr 798
75918 bur v d blad
Gevr FLINKE HUISH HULP
NVM
3 a 4 ochtenden per week
(kan ook werkstudente zijn)
tot medio sept Lunchroom
Berkhout
Kerkstraat 17 VIDEOTHEEK DOMBO 1 film * T k gevr kindersurfset
Zandvoort Tel 02507 13273 v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 Tel 17027
per week Corn Slegersstr
* Gevr huish assistente, 2b tel 02507 12070
•*• T k gevraagd 1-pers dondinsdag en vrijdagochtend
zendekbed Te koop 1-pers
Nette
werkende
JONGETel 12834
opklapbed, zonder ombouw,
MAN ZOEKT met spoed
* Gevr huishoudelijke hulp goedkope KAMER of app 2-zits bankje, bruin bloemme
tje Pr n o t k Tel 19647
1 ochtend of middag p w Tel Tel 023382450
19017
T k HOBY CAT 14 m, zwarte
9
* Nog niet besteld Gauw deelbare mast multicolorzeil,
14833 gebeld voor het jubi- trapeze, b j 83, vr pr ƒ 4700,
leumboekje van de Wurf SIMOEN, 4 45, z g a n , trapeKosten9 ƒ 5
ze, zwarte mast, spinaker,
gediplomeerd
* Opdracht1 Aan clubleden ƒ1350 Tel 15467
hondentnmster
Lions Niemand is beter dan
1
Fnedhoffplein 10 onze trainer Peter Dat is * T k m fiets, ± 8 jr, ƒ 50,
waari
Maak
dus
Peter
V K de m fiets, + 8-10 jr, ƒ65, jon2042 BN Zandvoort
Leeuw van het jaar1 KJA
gensf 10-12 jr, ƒ75, Velu
Tel 02507-12773
camp wasser ƒ 90, mini Tefal
wass ƒ65, k tv ƒ125 17421
* Gevr juniorsurfp + zwem
T k originele 2CV CLUB, bj
MAATKLEDING EN
vest J- schoen mt 37 Aang
aug 87, blauw, 15000 km
VERANDERWERK
zwemv Besto mt baby Hel
ly/Hansen zwemv 2x resp Tel 18599 Corn Slegersstr 2 Vrpr ƒ10500 02507-18852
20 kg en 15 kg Tel 12698 Geopend dinsdag t/m za^- T k SOLINA orgel, begel audag van 1000 1400
tom (4 versch speelmog ) Te
* Gevr kinderfietsje met zij
wieltjes voor ± 4 jaar tel * Sinds 9/5 is onze grijze gebr v les of studie-orgel, pr
roodstaart papegaai wegge ƒ500 Tel 17786 .
12342
vlogen Gaarne reacties tel * Toonkunstkoor Zandvoort,
* Gevraagd hulp m de huis 19768
muziekavond op donderdag
houding voor 1 ochtend of
middag m de week Tel na 19 Te koop 2e hands kleding, mt 2 juni a s om 8 uur 's avonds,
40/42, schoenen, mt 38/39, m de Herv Kerk 9Entree ƒ 5
uur 02507 16843
handnaaimachine, ouderwet- U komt toch ook
* Gevraagd m i v 1 6 88, se schnjlmachme, oude film* Verz zoekt uit 1940/1945
niet rokende wat oudere op projector Tel 12130
helm , unif, insignes, medailpas voor 2 kinderen van 1' 2
ma t/m do van 7 45 12 45 * Te koop 2-zits bank ƒ75 les bestek, borden, foto's,
Tel 02507 13829 tussen 18- vlaggen en veel meer, kijkt u
Tel 14843 na 18 uur
eens op zolder Tel 17469
20 uur
* Goed tehuis gezocht voor
* Volg wk donderdagavond
*
Te
koop
4
pitselektr
kookgecastreerde kater (5 jr) wit
m het
Gemeenschaphuls,
met grijze vlekken Tel 18801 plaat Tel 19020
snelschaken om het kampina 19 uur
* ie koop 5 zilv kwartjes,
oenschap van Z'voort Voor
* Help de Polen Stuur eens w o 1896 + de vier oorlogs- info 14884-15721-17272
1
kwartjes
+
origineel
gouden
een voedselpakket Geen
1876 cat waarde Voor al uw behang en witadres9 Dat hebben wij voor u tientje
werk Tel 02507-18980
ƒ560 Pr ƒ250 Tel 17193
Inl tel 029075235

Ellen Cats

Wegens enorm succes

* Zwerfkat gevonden omgeving Oosterparkstraat, zwart/
wit, grote neus Tel 12230
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

5 REGELS

ELAST. KOUSEN, PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Bedienend
personeel
gevraagd
op
strandpaviljoen

21

OOK NAAR MAAT

Telefoon: 15524
• Uw advertentie voor de rubriek ONDERHOUD, REPARA
TIE, DOE-HET-ZELF kunt u zowel schriftelijk als telefo
nisch opgeven Het telefoonnummer van Weekmedia is
020-5626271

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
k o 0p b r u 1 dS J a Pon , mt
T e
*
s a 1o n t a t e 1 ; 1 euk e
3 8 ; m0 d
r i e t e n s t 0 e 1 . T e 1 U 2 U - 111 .
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

l'

Zandvoorts Nieuwsblad

WONINGRUIL Aangeb luxe
4 kam
hoekmaisonette
Centr Zd Gevr eengezmswonmg Tel 02507-19559 of
0252021378

30

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ5//7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

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

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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/. Fransen, hoofd technische dienst Artis

Ook anderen in deze reeks hebben het erover. De aparte werksfeer. Dierenliefde is bij
de meeste werknemers van Artis de belangrijkste drijfveer. Er wordt geen jacht gemaakt op omzet, provisie, persoonlijke
am-j
bities als carrière. Vandaar de
te verwaarlozen mutaties in,
het personeelsbestand. De
persdienst van Artis heeft al
eens trots melding gemaakt,
van het grote aantal jubilea. De
heer J. Fransen, hoofd technische dienst
van Artis, kwam niet voor de dieren. „Mijn
belangstelling ging vroeger, toen ik hier nog
niet werkte, uit naar de populaire dieren. De
olifanten, de apen en ijsberen. De details
vielen me pas later op. Als je hier veel rondloopt zie je ook hoe mooi de goudfazanten
zijn." Fransen werkte jarenlang voor een
aannemer die hem aan de gemeente uitleende voor de bouw van de parkeergarages in de Bijlmer. „Na
een tijdje kon ik dromen hoe ze
in elkaar zaten."

een plaatje, maar in werkelijkheid een rij door uitstel van onderhoud aangetaste barakken. In het
kantoor boven staat een computer, waarvan Fransen trots uitlegt dat daarmee voor steeds meer dierenverblijven de verwarming en verlichting geregeld
geld word
worden Buiten werktijd worden de installaties
door dat apparaat zelfs per telefoon
vanuit het huis van een medewerker
bediend.

'Je staat versteld van wat mensen hier kunnen'

Voor zover mogelijk worden in de
werkplaatsen beneden reparaties
uitgevoerd Fransen „Je staat versteld van wat die mensen hier allemaal kunnen En
dat moet ook wel, want wat zo'n dierentuin nodig
heeft is meestal met gewoon te koop. Een ooievaarsnest moetje zelf maken, evenals takkenhouders. En
voederbakken kun je ook niet in alle formaten krijgen. Bovendien wordt er veel gerepareerd. We zijn
nu eenmaal heel zuinig. Dus wordt alles eerst gerepareerd. Daarom hebben we op de dienst ook veel
mensen nodig. Dit valt niet uit te besteden. Mijn
mensen hebben de specifieke kennis van elke afdeling nodig. Als je dat moet uitbesteA R T I S
den gaat er te veel tijd en dus geld
verloren met telkens opnieuw door
dierenverzorgers te laten uitleggen
wat er nodig is. Laatst bij voorbeeld
A A R
hadden we fopeieren nodig. Hoe en
aan wie zou je dat moeten uitbestedcn? Nou scheelt het hier natuurlijk
ook dat de mensen vaak al zo lang m
Artis werken. Ze hebben aan een
half woord genoeg. En omdat je elkaar goed kent, doe je gemakkelijk
iets voor een ander."
Fransen bladert in de werkplaats even in een boek
waarin de venchte karweitjes genoteerd staan. Een
blik van over zijn schouder geeft een aardige mdruk: schuiven bij tijgers veranderen, touwladders
apeneiland spannen, drie nieuwe legnesten, giraffenkist opknappen, boiler zeeleeuwen vernieuwen,
broedhokken schilderen, cheetahverblijf opknappen voor mannenwolven.

15O

Hij kwam in dienst bij de gemeente die zich toen nog over
Artis ontfermde. Pas sinds
kort is hij, hoewel hij in de tuin
dus alle wegen al kent, in vaste
dienst.
door Frank Roos
„Veiligheid is een eerste vereiste. Veiligheid voor
het publiek en voor de dieren. Nee, daar heb ik nooit
slapeloze nachten van gehad. Ik ben ervan overtuigd dat het goed zit. Die veiligheidseisen zijn vooral een kwestie van ervaring. Als je weet dat een aap
met zijn volle gewicht tegen een hek zal slingeren,
moet de deugdelijkheid daarvan berekend worden."

Leeuwenkuil
Een dierentuin als werkgever levert voor mensen
van de technische dienst de meest uiteenlopende
klussen op. De expositie van voorjaarsbloemen in
de dierenverbhjven gaf Fransen en zijn medewerkers handenvol werk. De jubileumviermg deze
maand en het hoog bezoek bij het begin daarvan,
leverden uren extra werk op. In de weken tevoren
kon je Fransen steeds weer ergens anders in de tuin
tegenkomen. Pratend over de nieuwe bestrating bij
de Beatrixboom, kijkend bij de werkzaamheden aan
de overkapping in de leeuwenkuil of veiliger, bij de
inrichting van een nieuwe kinderspeelplaats.

"En dat geldt ook voor de deuren van de olifantenverblijven. Soms staan de olifanten er woest met
hun hoofd tegen te rammen. Dat moet dus tegen een
stootje kunnen. Uit veiligheidsoverwegingen is destij ds ook de bekende berenburcht gesloopt. Die was
óp. Het was niet langer verantwoord."
„Elke afdeling stelt haar eigen eisen. Want kijk,
bouwkundig werk is allemaal hetzelfde. Je leert hier
dat de deur naar een kooi altijd naar binnen open
moet draaien. De verzorger moet niet door een
slecht gehumeurd dier overvallen worden als hij een
luik opent. Je moet ze van je af kunnen duwen. Maar
dat leer je hier allemaal van de mensen die met de
dieren werken. Hetzelfde geldt voor de ingenieuze
beveiliging aan de schuiven in het apenhuis. Die zijn
dubbel beveiligd. Toch blijven we altijd bezig te
bekijken of het nog beter, nog veiliger kan."

Fransen: „Je ziet het bij iedereen in Artis. Natuurlijk, je werkt voor je centen, maar je legt je ziel en
zaligheid m dit werk. Dat motiveert iedereen. Dat is
ook die aparte sfeer. Hoewel de aanpak noodgedwongen ook hier zakelijker wordt. Anders houdt
zo'n tuin het hoofd niet boven water. Ja, dat merk je.
Vrijkaartjes worden zeldzaam."
• De heer Fransen in een van deleeuwenkuilen

Gewelven

Om een indruk te geven waarmee de technische
dienst van de dierentuin zich bezig houdt, geeft onder het aquarium zoet, zout, warm water op het
Fransen spontaan een rondleiding langs tal van gewenste niveau houden. Het hoofd technische
technische installaties en legt onvermoeibaar uit dienst kijkt bij de wandeling door de spelonken
hoe het allemaal werkt. Goed, de gloednieuwe appa- vooral naar mogelijke schade aan het gebouw door
ratuur in een deel van het Planetarium waar zich de inwerking van vocht. Want de moderne apparageen shuttle en geen maanauto bevinden, is min- tuur baart hem geen enkele zorg.
stens zo knap, maar niet echt anders dan in andere
Fransen: „Er wordt altijd wel ergens in Artis aan
moderne bedrijven. Nee, dan de waterzuivering in
het bassin van de zeeleeuwen of de verbazingwek- vernieuwing gewerkt. Kijk, hier heb ik een conceptkende technische voorzieningen die in de gewelven tekst voor het jaarverslag over vorig jaar." En hij

Voorjaarsnota
Vervolg van pagina l

Daarnaast pleit men ervoor, een
extra beleidsmedewerker aan te mogen stellen op de afdeling Algemene
Zaken, omdat de werkdruk op deze
afdeling zeer groot is en de werkdruk als gevolg van langdurige ziekte en het ontstaan van vacatures
nog aanzienlijk is vergroot. Men
voert daarbij aan, dat het niet mogelijk is om personeel met het vereiste
kennisniveau en de benodigde ervaring op tijdelijke basis in dienst te
krijgen. Voor 1988 moet de helft van
de salariskosten, ƒ70.000,- op jaarbasis, worden geraamd. Zo ook
ƒ35.000,- voor een tijdelijk medewerker die men vanaf l juli 1988 gedurende een jaar wil aanstellen op de
afdeling Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening. Dit in verband met
de grote achterstand in het actualiseren van bestemmingsplannen.
Over het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage aan de politie,
bovenop de Rijksuitkering die normaal gesproken afdoende zou moeten zijn, is nog geen definitief besluit genomen, mede in afwachting
van de benoeming van de nieuwe
burgemeester. Met name omdat
deze de politie onder zijn verantwoordelijkheid heeft. De discussie
hierover is verschoven naar de begrotingsbehandeling, later in dit
Jaar. Maar wel is men het er over
eens geworden het bedrag met ongeveer de helft, ƒ166.000,-, terug te
brengen, wat bij het politiekorps
door bezuiniging teruggevonden
moet worden. De materiële kosten
zullen met ƒ65.000,- teruggebracht
worden, het resterende bedrag moet
gevonden worden in lagere personeelskosten. Volledig afschaffen
v
an de gemeentelijke bijdrage zal
volgens de korpschef ernstige gevolgen hebben voor het functioneren
van de politie, maar in hoeverre de
raadsleden
hiervan overtuigd zijn,
2
al blijken tijdens de toekomstige
discussie. Tot nu toe heeft alleen het
CDA zich een duidelijk tegenstander getoond van deze bezuinigingen,
'net name ten aanzien van de perso"eelsbezetting.
Daarnaast moet er ook gesproken
*orden over het eventueel doorberekenen van politiekosten. Ook over
deze doorberekening, bijvoorbeeld
aan
organisatoren van evenemente
n, is nog geen definitief standpunt
'"genomen. Enerzijds in verband
t de komst van de nieuwe burge"fieester, anderzijds omdat hierover
Pas
kort geleden een landelijke nota
15
verschenen.

Antiekbeurs in
Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - In het Getoeenschapshuis is tijdens de
Pinksterdagcn ccn antiekbeurs ondergebracht.
Het initiatief ligt bij de Antiekbeurs-organisatie Van de Vegt-Pat
Bolsward. De beurs is geopend
v
an zaterdag tot en met maandag.
D
e openingstijden zijn: zaterdag
'5.00 tot 22.00 uur; zondag 11.00 tot
'8.00 uur; maandag 11.00 tot 18.00
Uur.

Foto Busselman

citeert uit eigen werk: ,Speelterrein aanleggen, fundering voor de Chinese tempel aanbrengen, toiletten verbeteren, renovatie apenverblijf'. En dan hebben we natuurlijk alledaagse dingen als het maken
van een kist voor dierentransport en allerlei herstelwerk aan de verblijven. Nee, de dieren vernielen niet
zo erg veel. Er is gewoon slijtage. Neem de beren, die
rammen altijd tegen de deuren. Het publiek vernielt
over het algemeen niet veel. Ach, je hebt er soms wel
eens groepen bij... En als hier op een zondag een

Klaverjassen
tijdens Luilak

Windsurfvereniging VERENIGINGSNIEUWS
houdt Pinkstercup Vrouwen Van Nu
Voor de kunstliefhebsters van
Vrouwen Van Nu deze keer op donderdag 26 mei iets bijzonders. De
dames verzamelen om 11.00 uur bij
het Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan 41 te Den Haag, waar
men onder leiding van de heer Kooij
een kijkje gaat nemen op een speciaAfhankelijk van de weersomstan- le tentoonstelling van werken van
digheden zal er gevaren worden in de Mondriaan. Daarbij wordt ook de
drie disciplines course racing, wave- Haagse School niet overgeslagen.
performance en slalom. De wedstrij- Het museum is vanaf het Centraal
den vinden plaats bij Klijn Fun Cen- Station Den Haag te bereiken met
ter aan het noord-strand. Er wordt bus 4 (richting Kijkduin). De kosten
gevaren met fun-materiaal en een bedragen ƒ4,- p.p. Het entreegeld is
voor eigen rekening.
windvoorwaarde is niet aanwezig.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Windsurf Vereniging
organiseert maandag, Tweede
Pinksterdag, de zogenaamde
Pinkstercup.

De open inschrijving is 's morgens
van 09.00 tot 10.00 uur bij de surfschool. Voor meer informatie kan
men bellen: 023-292592 of 0250718189.

Kroon Mode
Haltestraat 55

SCHIESSER
grote sortering

BOXERSHORTS
100%
katoen
v.a.

-IQ QC
löföü

Vrijwillige Hulpverlening

17373

De Kamer heeft de gemeente
Zandvoort laten weten van harte in
te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Kosterstraat', dat
ten behoeve van genoemd project is

De twintig man personeel van de technische
dienst hebben hun handen nog vol aan de eigen
werkplaatsen. De timmerlieden, loodgieters, smeden en schilders opereren vanuit de fraaie houten
huisjes langs de Muidergracht; uit de verte gezien

Zonnetje heeft voor- en nadelen voor jaarmarkt

ZANDVOORT - Trokken het
mooie weer en de traditionele
races, zondag op het circuit, al
de nodige gasten naar Zandvoort, de jaarmarkt deed daar
Het evenement begint op vrijdag- nog eens een schepje bovenop.

ZANDVOORT - Klaverjassen tijdens Luilak-nacht. Dit
is mogelijk in het Gemeenschapshuis.
avond 20 mei om 22.00 uur en duurt
voort tot zaterdagochtend 07.00 uur.
Inschrijven in het Gemeenschapshuis is mogelijk per koppel of individueel en kost ƒ7,50 per persoon.

VVV-kantoor
ZANDVOORT - Het Zandvoortse
VW-kantoor heeft in verband met
de te verwachten drukte vóór en tijdens het Pinksterweekend de openingstijden aangepast. Het kantoor
zal vrijdag en zaterdag geopend zijn
van 09.00 tot 20.00 uur. Op Eerste en
Tweede Pinksterdag is het personeel
aanwezig van 10.00 tot 14.00 uur.

KvK staat achter Circustheater
ZANDVOORT - De Kamer
van Koophandel noemt de realisatie van het Circustheater-project van Play-in B.V. van
grote toeristisch-recreatieve
betekenis voor Zandvoort.

paar duizend mensen hebben gelopen, ja, dan slijt
alles eerder. Maar ik kan echt niet zeggen dat de
mensen vernielzuchtig zijn. De bezoekers dragen
Artis meestal wel een goed hart toe."

opgesteld. Dit meldt men in het mei-nummer van de eigen informatiekrant. De KvK wijst er op 'dat de
parkeerdruk zal toenemen en vooral
buiten het plangebied opgelost moet
worden'. Als belangrijke bijdrage
aan de oplossing noemt men een
aanzienlijke uitbreiding van de parkeermogelijkheden aan de Prinsesseweg. Daarnaast staat ook de Kamer afwijzend tegenover de vestiging van winkels in het plangebied.

Maar hoewel er aardig wat belangstelling voor was, bleef het gemiddeld over de dag vrij rustig op de
markt, waarschijnlijk door de aangename omstandigheden aan het
strand. Toch kan dit evenement gezien worden als een welkome aanvulling op het vermaak in Zandvoort, want de indruk bestaat, dat
veel strandbezoekers na het zonnebaden nog even naar het dorpscentrum togen om een wandelingetje
langs de kramen te maken.
Het aanbod aan koopwaar was
weer uitgebreid, van diverse etenswaren (waaronder echte Limburgse
vlaaien) tot kleding, schoeisel, siera- • Ben Cramer, een van de artiesten die een leuke bijdrage aan de jaarmarkt
leverden.
F°'° Bram stenen
den, kunst en kitsch.
IJssalon
Pico Bello
vraagt

handig en
serieus
personeel m/v
voor
vakantie-en
weekendwerk.
Tel. 02507 - 13737

WEEKMEDIA geeff u meer.'
Loop eens mee met een echte Amsterdammer
Restaurant

FLIPPER
Passage 38-40
vraagt een

FLINKE HULP M/V
± 20 jaar
Voor diverse
restaurantwerkzaamheden

Werkt 09.00-17.00 uur.

Tel. 14981

MEE IN MOKUM
Onze rondleiders zijn oudere Amsterdammers die hun stad op hun
duimpje kennen en u graag tonen waarom zij zo van Mokum
houden. Zij doen dit werk geheel belangeloos.
De wandelingen hebben een informeel karakter. Zij gaan door
een deel van de binnenstad, bij voorbeeld de Jordaan. Er wordt
gewandeld met kleine groepjes. Iedereen kan meelopen, jong,
oud, Amsterdammer, niet-Amsterdammer, buitenlander. Op
commerciële instellingen zijn wij echter niet ingesteld.

Gevraagd
jongen ± 17 jaar
(scholier) voor
de afwas en bijkomstige werkzaamheden.

Big Mouse
vraagt handige,
serieuze

Buffetbediende M/V
Tel. 0250714128-18500

De start is steeds de binnenplaats van het Amsterdams Historisch
Museum, Kalverstraat 92 in Amsterdam. Starttijd 11.00 uur
precies. Duur van de wandelingen ± 2 uur.
Kosten: ƒ 2,50 per persoon (kinderen tot en met 15 jaar
betalen slechts ƒ l,-).
U steunt met dit bedrag ook noq de stichting Witte Bedjes
Het Parool.
Reserveren is wel noodzakelijk. Dat kan telefonisch van maandag
tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur.
Telefoon 020 - 253685 of 251390.

geeft u meer!

WEEKMEDIA geeft u meer.'
een weekendlang kennismaken met

KANOËN
op de Zeeuwse wateren
m mei, juni en begin juli 1988
In samenwerking met kano-centrum Time-Ou* en Weekmedia
organiseert de Verenigde Spaarbank voor onze lezers een aantal
kano-kenmsmakmgs- weekenden Bent u tussen de 17 en 50 jaar heelt u
uw zwemdiploma (kunt u zwemmen) en vindt u het leuk om in klein
groepsverband (per weekend maximaal 18 deelnemers) alle 7belangrijke
kano-aspecten in theorie en praktijk onder de knie te krijgen Dan is dit
iets voor u
Informatie verkrijgen over, en boeken voor deze weekenden cunt u bi| alle
balies van de kantoren van de Verenigde Spaarbank Voor telefonische
informatie kunt u bellen met de aldehng Rekieatiespoit \ a n de Verenigde
Spaarbank, telefoon 030-959 225
Normale prijs (inclusief elen en slapen) bedraagt / 1
pei persoon

Lezeis van Weekmedia betalen tegen mlexeimg MU
onderstaande bon maai / 140 pei persoon
Ook rekenmghoudeis van de Veiemude Spaarbank
slechts ƒ 140 - per persoon

„Harocamo"

Kerkstraat 14
Zandvoort.
Tel. 12102

NIEUW dit voorjaar zijn de volgende punten:
- er wordt nu ook op vrijdag gewandeld (evenals op dinsdag tot
en met donderdag)
- er wordt ook gewandeld op de eerste zondag van elke maand
- er gaat ook een wandeling richting Artis met korting op de
toegang aldaar.

Broodjeszaak/Snackbar

„Er is hier altijd volop werk. Maar als straks de
uitbreiding er komt, kunnen we helemaal aan de
bak. Natuurlijk moet dat project uitbesteed worden.
Samen met de directie moeten wij ons over de plannen buigen. Van hen krijgen wij alle gegevens waarmee we aan de slag kunnen. Binnenkort gaan we bij
de mensapen wat speelattributen plaatsen. Zo'n
idee komt van Govers. Want ach, wat weet ik van
dieren? Vroeger zag ik het verschil minder, nu weet
ik tenminste wat een gorilla is. En ik weet dat een
orang-oetan veel aan boutjes wriemelt. Dat is zijn
aard. Daar moet ik dan weer rekening mee houden "

Bon voor onze lezers
Kroon Mode
Haltestraat 55

Naam
Adres

BLAZERS
in effen, strepen
en ruiten,

NU
VOORDELIG
GEPRIJSD

Deze bon, wanneer u gaat boeken, inleveren bij een van de kantoren van
de Verenigde Spaarbank U betaalt dan zolang niet volgeboekt
ƒ 140,-voor een kano-kenmsmakingsweekend

WEEKMEDIA geeft u meer.'

DONDERDAG 19 MEI 1988

WEEKMEDIA30
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Nieuw Unicum
te Zandvoort
is een leef- en wooncentrum voor
ongeveer 200 lichamelijk gehandicapte mensen.
Wij zoeken voor de keuken gemotiveerde

HULPEN m/v
voor de periode van 27 juni t/m 9
juli, 25 juli t/m 13 augustus,
1 augustus t/m 19 augustus.
Arbeidsduur 30 uur per week.
Min. leeftijd 17 jaar. Salaris mm.
loon.
Voor een afspraak en meer informatie kunt
u bellen met de heer Severien Tel. 0250761212

VNachthemdjetotopde A
knieën 65/35% polyester/jj
katoen Mt 98-11616 75.
Mt 128-17618 75 Nu met
3.- korting

VRolgordijnen.
In div. dessins.
90 cm 47.75,
120 cm 60 -,
150 cm 70.-,
180 cm 85 Nu met
15% korting

HENSEN BEDRIJFSKLEDING BV
Producent van verpleegsters-, operatie- en
high tech kleding
WIJ ZOEKEN

VOOR ONS CONFECTIE
ATELIER
- Handige meisjes die opgeleid
willen worden tot módinelte, of
allround medewerkster
- Leeftijd 16 tot 20 par.

VBrei-enhaakkatoen 100
gram Ecru
2 7 5, wit

WIJ BIEDEN
- Modern, ruim opgezet bedn|f met
ongeveer l 00 pers
- Centrale ligging: 3 min. lopen van
station Haarlem.
- 38-urige werkweek, of minder
indien leerplichtig
- Reiskostenvergoeding op basis
van openbaar vervoer.
- Goed salaris.

3.50, overige

Heb |i| zin om in een png en enthousiast team
te komen werken, bel dan met:

Mensen Bedrijfskleding BV
Phoenixstraat 6, 201 l KC Haarlem
Mevr. B. Klaren Tel. 023-319587
Ma.-Do. 8.00-17.00 uur Vr. 8.00-13.45 uur

GROOTS PINKSTERBAL!

kleuren 4.-.NÜ met
cfj ct
50
ct kortina
korting

VSportbeha van elasti- y
sche katoen Wit of skin - •\
Mt 75- 90B/C en mt
75-85D.
1675nü_L-r.
y_

167.50

w Gevormde
steunpanties
40 dénier^
Mt 38/40-^
48/50

VAlummium f luitketel In diverse
kleuren. 12.75 nu

975/1075
Steunkousen,
70 denier
MtSMlXL
10.75 Nu met 2.- korting

(ter attentie voor alle dames een bosje bloemen!)

3

V Dames-en heren quartz
analoog horloge. Met centrale secondenwijzer.
Zwarte band. 35.75 nu

V Fietstas. Waterafstotend nylon
Blauw of groen
39.75 nu

V "Prinses Slimmelem wil niet
trouwen" Kleurrijk
boekje voor begin
nende lezers

33?5

De Manege Zandvoort

Aanbiedingen zijn geldig t/m 21 mei 1988

Inl. 02507-16023

We hebben er 5 vernieuwde, uitstekende haarverzorgingsprodukten bij. Onze Haircare milde shampoo 2.- en
crème-spoeling 3.75 komen m een voordelige gezmsfles. De tintelfrisse tonicum 2.50 beschermt tegen roos en
haaruitval. En om je haar in model te brengen gebruik je Hairstyle haarversteviger 2.50 of de speciale
Fohnversteviger ook voor 2.50. Nu ter introductie met 50 ct korting. Zo komt je haar de dag wel door!

TE KOOP IN ZANDVOORT
De Favaugeplein 21/6 -1/2 kamerappartement
op de eerste verdieping Uitzicht over zee en
wandelpassage Ind entree, hal, douche, toilet,
woonkamer met open keuken, slaapkamer Lift,
C V gas Servicekosten f 240,- p m inclusief
verwarming Vraagprijs f 86 500,- k k
De Favaugeplein 49/2 - Goed onderhouden dnekamerappartement met uitzicht op zee Ind entree,
hal, toilet, woonkamer met open keuken, douche,
2 slaapkamers C V gas Vraagprijs f 115.000,- k k
Leeuwerikenstraat 16/8 - Gunstig gelegen 3/4kamerappartement m Zandvoort-zuid 4e etage, vri)
uitzicht op duinen Ind woonkamer (open haard),
twee slaapkamers, keuken, badkamer, halkon
Servicekosten f 340,- Vraagprijs f 147 500,- k k
Brederodestraat 38 - Vrijstaand woonhuis met
voor- en achtertuin en zomerhuis C V gas.
Ind woonkamer met serre, open haard, hal, badkamer met toilet en douche, keuken, 4 slaapkamers,
balkon voor en achter, kelder Zomerhuis keuken,
toilet, woonkamer, douche slaapkamer
Vraagprijs f 275 000,- k k
Hogeweg 11 - Woonhuis met voor- en achtertuin
Bijzonder geschikt voor zomerverhuur C.V gas
Ind 9 kamers, 2 keukens, 3 toiletten Inclusief
inventaris etc Vraagprijs f 275 000,- k k
Hogeweg 9 - Luxueus verbouwd woonhuis met
voor-en achtertuin CV Ind woonkamer met open keuken, 6 slaapkamers
badkamer, 2 toiletten bergkamer
Vraagprijs f 345 000,- k k
Gratis woningbrochure
Zandvoort.
Aankoop / Verkoop' Taxaties
Huur / Verhuur ' Beheer
Proiekten / Adviezen
Hypotheken / Assurantiën

HEMA

Frht WaarVnnr IP
veilinggebouw

de witte zwaan

INBOEDELVEILING

vastgesteld pp
woensdag 1 juni
Inl. veilinggebouw
DE WITTE ZWAAN
Gasthuisplein
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Nacht van de Kraak
in het
Gemeenschapshuis
Klaverjassen met
'n grote
van vrijdag 20 mei 20.00 uur tot
zaterdag 21 mei 07.00 uur
(Luilaknacht)
Inschrijven per koppel
of per persoon mogelijk a 7.50 p.p.
In het gemeenschapshuis.
Tel. 02507-14085 of 17070

Prachtige prijzen te winnen!!!

Je koopt een eigen h u i s . . . .
maar kun je de kosten ook bliven dragen?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

H. W. COSTER B.V.
Burg. Engelbertsstraat 11

telef.
02507-15531
telefax 02507-20025

Gevraagd voor

Rest. "La Reine"
en "Patisserie Thomas"
Serveerster
Buffetbediende
IW/V
Afwashulp
Tel. 12253

TIMMERBEDRIJF

FA. GANSNER & CO.

C. Kooy

GAS- en OLIEHAARDEN -

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

HONDENKAPSALON

RENEE

CHAIK
m MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 2944* / Fax 02507 -18644

Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Natuurlijk voor

PINKSTERBROOD
en

LUILAKBOLLEN
naar uw warme bakker

BEZOEK DE

Bakkerij E. Paap

ANTIEKBEURS

Potgieterstraat 24 - Tel. 12865.

in het

VAN

,

VHoogglanzende
jachtlak. Transparant Voor binnen
en buiten. 750 ml.
11.75 nu i

KG Geheugen
voor 25 voorkeurstations. Digitale
uitlezing, klok en
timer 197.50 nu

V Meisjes-en
damesslips Mt
104-164 en mt
36-46 1.75 Nu

S.v.p. nette kleding, vanaf 25 jaar.

v

__
* Wereldontvan-

ger FM/LG/MQ/

Zaterdag 20.00-03.00 uur voor alle
leuke ongebonden mensen een
feestelijke avond!
Beide Pinksterdagen matinee
diner-dansant/bij mooi weer
barbecue. 15.00-23.00 uur
(ƒ17,50 p.p. incl. entree)

VWissellijsten met
spiegelglas. 13x18
cm t/m 4 0 x 5 0 cm.
3.50 t/m 12.75 Nu
met 15% korting

%?/'& VDekbedover' '
treksets. 100%
%>;
.<?%& katoen.
140x200 cm
met l sloop 2975 200 x 200 cm met 2
slopen4975. Nu met 6.-korting

GEMEENSCHAPSHUIS
te Zandvoort
op zaterdag 21 mei
van 15.00-22.00 uur,
zondag 22 mei
van 11.00-18.00 uur,
maandag 23 mei
van 11.00-18.00 uur.

verkopen
cassettes

Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6A
Zandvoort

vraagt verkoopster
Tel. 02507-18655

BROODJE
BURGER
Weekaanbieding
Broodje
eisalade
+
1 glas melk of
karnemelk

4,50
Schoolstraat 4 Tel. 18789
Geopend 11 00-01 00 uur
s nachts
Weekend 11 00-03.00 uur
s nachts
Dinsdag gesloten
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 26 mei 1988

Los nummer ƒ1,-

48e jaargang nummer 21

Oplage: 4 500

Camping De Branding vrijdagavond al propvol

Kampeerders
hun tenten op in duingebied
ZANDVOORT - Op en rond de
noord-boulevard, ongeveer ter
hoogte van Camping De Branding, is het afgelopen weekend
een complete chaos geworden.
Honderden kampeerders klopten tevergeefs aan op de camping, in de verwachting daar
hun tent te kunnen opslaan.
Vrijdagmiddag zat De Branding echter al totaal vol, waardoor velen het omringende
duinterrein opzochten.
"Het is erg frustrerend", aldus één
van de campingmedewerkers achter
de balie, die vooral vrijdag urenlang,
tot 's avonds laat, telkens moesten
uitleggen, dat de camping vol zat en
waardoor dat kwam. Oorzaak: doordat de kampeerders van De Zeereep
naar De Branding zijn gedirigeerd,
zijn er van de vijf- tot zeshonderd
plaatsen voor trekkers nog maar
hooguit honderd over. "Frustrerend
vooral omdat het voor zeventig procent vaste klanten zijn, mensen die
hier al jaren komen.
Daarom proberen wij ook uit te
leggen wat de oorzaak is en te voor-

komen dat de mensen hier boos vandaan gaan".
De medewerker die later buiten
aan de toegangspoort de stroom auto's en motoren trachtte tegen te
houden, werd geconfronteerd met
vele trekkers, die er voor de volle
honderd procent op hadden gerekend, hier een plaatsje te kunnen
vinden. Of zij kenden de camping
van voorgaande jaren, of zij hadden
het adres uit de diverse nationale en
internationale gidsen waarin De
Branding genoemd wordt. Velen
hadden bovendien hier afgesproken
met vrienden of bekenden.
Op de receptie lag een brief in het
Duits, van Publieke Werken, waarin
ten overvloede werd verteld dat alle
kampeerplaatsen bezet waren en dat
er voor caravans en campers voortaan geen plaats meer is. Dat Zandvoort een 'Badeort voller Überraschungen' is, als vermeld in de brief,
leek inmiddels wel duidelijk.
De baliemedewerkers restte niets
dan de kampeerders door te sturen
naar campings in Bloemendaal, IJmuiden en Velsen-Zuid, die ook in

de brief vermeld stonden. De meesten gaven hieraan gehoor, maar toen
ook Camping Bloemendaal en De
Lakens (inclusief het daarvoor gelegen parkeerterrein) vol waren, zocht
men met honderden tegelijk een
plaatsje in de berm van de Zeeweg of
in het duingebied. Zo stonden er afgelopen weekend rond de zevenhonderd illegaal opgestelde tenten,
waarvan de meeste rondom De
Branding en op het braak liggende
terrein naast de circuit-ingang.
De kampeerders langs de Zeeweg
werden vanwege de levensgevaarlijke situatie continu weggestuurd,
maar degenen die een duinpan achter het Shell-station aan de boulevard hadden opgezocht, mochten
uiteindelijk blijven staan. De Zandvoortse politie had vrijdagavond tot
ongeveer tien uur elke wildkampeerder aangezegd te verdwijnen,
maar gezien de stroom die voortdurend binnenkwam, bleek dit onbegonnen werk. Uiteindelijk liet men
de badgasten dan ook maar begaan,
omdat men elders handen vol werk
had. Zie ook één van de binnenpagina's.

Spoorwegtunnel tussen Visserspad
en Duinpieperspad in najaar gereed

ZANDVOORT - Naar verwachi;ng is in augustus of september het fietstunneltje onder
het spoor nabij de Keesomstraat gereed, waardoor een
verbinding gevormd kan worden tussen het Visserspad en
het Duinpieperspad. De werkzaamheden zijn nu al in volle
gang.
"De verbinding tussen beide fietspaden is een flinke verbetering van
de fietsmogelij kneden in deze regio", aldus de heer Boniernoor, persvoorlichter van heLProvinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland, dat de verantwoordelijkheid
draagt over de paden. Fietsers kunnen dan buiten de bebouwde kom
om een rondje maken tussen Kraantje Lek, Zandvoort en Bloemendaal
aan Zee. Bonjernoor wijst er daarbij
op, dat het pad ook aansluiting geeft
op de fietspaden door de Kennemerduinen, die doorlopen tot aan Velsen. De tunnel en het pad zullen
naar verwachting in augustus of september klaar zijn, hoewel niet uitgesloten wordt, dat het een maand eer-

Openingtijden
Postkantoor
veranderen
ZANDVOpRT - De opens,tellingstijd van het Postkantoor aan de Louis Davidsstraat wordt per 6 juni
1988 gewijzigd. Het kantoor is na die datum geopend om maandag tot en
met donderdag van 08.30
tot 18.00 uur en op vrijdag
van 08.30 tot 20.00 uur. Vanaf 4 juni kan men ook weer
op zaterdagochtend terecht.
Regelmatig wordt nagegaan
of de openstellingstijden nog
wel voldoen aan de wensen van
de klanten. Uit het laatste onderzoek bleek, dat dat niet meer
het geval was, waarop men besloot tot de wijzinging. Omdat
er volgens de PTT-directie 'een
vrij geringe' belangstelling was
voor de openingstijd na 18.00
uur, komt deze te vervallen. Op
koopavond, vrijdags, kan men
hier dus wel terecht tot 20.00
uur. Op doordeweekse dagen
kan men wel tussen 17.00 en
18.30 uur gefrankeerde poststukken afgeven bij het postbussenloket.
In verband met het seizoen is
het postkantoor weer op zaterdagochtend open, van 09.00 tot
12.00 uur.

Waterstanden
Datum
26 met
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

1 jun
2 jun
3 jun

HW
0025
01.27
02.11
0249
0325
04.01
0439
05.17
05.58

LW
07.35
0844
09.43
1040
11.35
00.05
00.42
01.16
01.52

HW
12.50
13.45
1429
15.08
15.45
16.24
17.04
17.47
18.31

LW
20.47
21.44
22.36
23.23
12.26
13.12
1352
14.24

Maanstanden.
Dinsdag 31 mei VM 12.53 uur
Springtij 2 juni 05.17 u NAP+107cm

o Het afscheid plus jubi- ï
leumviering van pastoor -»
Kaandorp werd ondanks[
weemoed een schitterend >1
feest.
Pag. 3;
© De sfeer van het oude»;
hotel Groot Badhuis is vol-j!
gende maand weer even in^
Zandvoort.
Pag. 3 .
© Zandvoorter Marco Keur;>
reed tijdens de Pinksterra-f
ces rechtstreeks naar een-;
overwinning.
Pag. 5\
® Steenhouwer Toon La-j
vertu werd vorige week uit-i
gebreid in de bloemetjesfi
gezet.
Pag. 71

der al zover is. Dat hangt af van het legd, enigszins tegen de zin van het
weer. De gemeente Zandvoort had Waterleidingbedrij f.
tegen het eerste ontwerp van de tun- Een nieuwe aftakking naar de Keenel bezwaren, omdat dit niet veilig somstraat komt er niet, aldus Bongenoeg zou zijn, ten aanzien van van- jernoor, maar als verbinding met
dalisme of bedreiging van de passan- Zandvoort-noord zal men wel geten. De tunnel wordt nu breed en bruik kunnen blijven maken van het
overzichtelijk gebouwd, inclusief huidige pad langs Ruitersportcenverlichting. Bovendien is de door- trum Zandvoort, gelegen aan de
gang hoog genoeg voor ruiters. De Keesomstraat. Met het project is
tunnel valt onder verantwoordelijk- een bedrag gemoeid van vier ton,
heid van de directie van de Neder- waarvan het Ministerie van Landlandse Spoorwegen terwijl het Wa- bouw, met name de Directie Openterleidingbedrijf de aanleg van het lucht Recreatie, 75% subsidie voor
pad voor zijn rekening neemt. Door zijn rekening neemt. Het resterende
een motie binner Provinciale Staten bedrag wordt betaaïd door de prowordt het fietspad in zijn geheel bui- vincie, uit de posten 'Rijwielpaden'
ten de bebouwde kom om aange- en 'Openlucht Recreatie'.

Honderden kampeerders vonden een plaatsje in de duinen.

l l

Gemeenteraadsfracties steunen bewoners

ZANDVOORT - Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort
een haalbaarheidsonderzoek,
om te bezien of de vierentwintig rug-aan-rug woningen tussen de Koningstraat en de
Prinsesseweg op redelijke wijze gerenoveerd kunnen worden. Alle fracties van de Zandvoortse politieke partijen, die
in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, spraken zich
hiervoor uit tijdens een bij eenkomst met de bewoners, vorige
week woensdag in de Hannie
Schaftschool.
Eenentwintig van de vierentwintig gezinnen zijn voor renovatie, de
overigen zijn voor afbraak en nieuwbouw. Nieuwbouw ligt meer in
de
lijn van het dorp'= ,. -.ieuwingcplan
van de gemeente. De meeste gezinnen voelen hier echter niets voor,

omdat zij zich best gelukkig voelen
in hun huidige woningen, waar menigeen al het nodige aan opgeknapt
en vertimmerd heeft Vooral als
deze gerenoveerd worden, voldoen
deze aan de eisen van de bewoners,
zo verwacht men. Andere redenen
om tegen de sloop te stemmen, zijn
het karakteristieke uiterlijk van de
woningen, en de verwachting dat de
huren in nieuwbouw drastisch hoger zullen liggen.
Omdat sloop echter meer in de lijn
van de gemeente ligt, is het onderhoud al jaren beperkt tot het hoognodige. "Als dat zo nog een tijd doorgaat, dan is renovatie helemaal niet
meer mogelijk", aldus één van de
bewoners, die nu eindelijk wel eens
willen weten, waar zij aan toe zijn.
Daarom heeft men ondertussen de
hulp ingeroepen van het LOS, het
T-i5»nrtehjk Ombudsteam Stadsvernieuwing, dat erop gericht is, bewonersgroepen te ondersteunen. Daar-

m

Mevrouw Kerkman heeft een jarenlange ervaring bij het amateurtoneel en oogstte succes in rollen als
Jans in 'Zeemansvrouwen' van Herman Heyermans, Mrs. Danvers in
'Rebecca' van Daphne du Maurier
en niet te vergeten de huishoudster
Polly in 'Kakantri' van Cruys Voorbergh. Dat ze ook als regisseuse
haar mannetje staat, blijkt uit het
feit dat ze met zes jonge spelers,
waarvan slechts één al eerder op de
planken stond, een heel geslaagde
voorstelling heeft weten te brengen.
Het blijspel werd driemaal opgevoerd, achtereenvolgens voor de bewoners, voor het personeel plus de
familie van de spelers, en voor
maandag waren de bewoners van
Huis in het Kostverloran uitgenodigd. Het was dan ook de directrice,
mevrouw Van Dril, die met een aardig toespraakje en bloemen alle medewerkenden dank zegde voor het
gebodene.
Even in het kort de inhoud: Simon
Kist, een overspannen ambtenaar
van milieuzaken, brengt zijn gezin
tot wanhoop door ze boetes te laten
betalen voor iedere keer dat ze in
zijn ogen de milieuwet overtreden.
Dat varieert van stofzuigen en het
gebruik van de vaatwasmachine tot
het roken van een sigaret. Ook de
logé's vallen daaronder, en hij gaat
zelfs zó ver, dat hij midden in de
nacht paniek zaait door brandalarm
te geven. De toestand in huis wordt
onhoudbaar en men zint op een manier om hem van zijn afwijking te
genezen.
Op voorstel van een jonge collega,
en gesteund door een tante die vroeger arts was, besluit het gezin alles
te verbannen, dat naar de mening
van Simon schadelijk is voor het milieu, en daarmee dan ook z'n ergernis weg te nemen. Zij smjden de waterleiding, de electriciteit en de telefoon af en verwijderen zelfs een wiel

van zijn auto. Het blijkt een goede
remedie te zijn, want in tegenstelling tot z'n huisgenoten, die de verworvenheden der techniek al direct
missen, is Simon intens gelukkig
met de nieuwe manier van leven:
'terug naar de natuur'!
Wat betreft de spelers, die overigens een compliment verdienen
voor hun rolkennis, het volgende:
Bert van Boxtel was heel geloofwaardig als de overspannen Simon
Kist en Hermien van der Mije lever-

Aanrander gepakt
ZANDVOORT - Vorige week
maandag 16 mei werd op de
Boulevard de Favauge een 30jarige Haarlemmer door te
hulp gesnelde voorbijgangers
gegrepen nadat hij eerst een 17jarig meisje had aangerand.

Geslaagd debuut met 'Lach om alles en vergeet het...'
•
i

ZANDVOORT - 'Van eigen bodem' is een nieuwe loot aan de
stam van het Zandvoortse
amateurtoneel. De spelers zijn
personeelsleden van het Huis
in de Duinen, die al eens eerder
hadden geprobeerd een toneelclub van de grond te krijgen.
Zonder regisseur bleek dit
geen haalbare kaart. Toen mevrouw Kerkman-Elzinga zich
bereid verklaarde deze taak op
zich te nemen, ging men dan
ook enthousiast van start met
het blijspel 'Lach om alles en
vergeet het...', van Hans van
Wijngaarden.

B

de als zijn vrouw Marion leuk tegenspel. Jolanda Versteege had alles
mee om hun resolute dochter Lennie gestalte te geven en de rol van de
bijgelovige jonge werkster Jansje
was bij Monique Luyk in goede handen. Lida Willemsen deed het bijzonder aardig als tante Cora, een
arts in ruste, en ook alle lof voor de
manier waarop Tineke Drommel de
feministe Olga gestalte gaf. En last
but not least Koos van Es, die een
knappe prestatie leverde als Harry

Draaisma. Het gemak en de zekerheid waarmee hij zich op het toneel
beweegt, waren terug te vinden in
zijn rol als de doortastende collega
van Simon Kist.
Het fraaie, door toneelvereniging
Wim Hildering beschikbaar gestelde decor, werd opgebouwd door
Bert van Boxtel, Koos van Es en
Arie Kerkman. De rekwisieten werden verzorgd door Sandra Harteveld, en Ruud van Riek souffleerde.
C.E. KRAAN-MEETH

naast waren woensdag de gemeenteraadsfractics uitgenodigd, om kennis te nemen van de standpunten
van de bewoners, die naar hun oordeel niet voldoende gehoor vonden
bij Publieke Werken.
VERVOLG 01' PAGINA (i

ZANDVOORT - De Openbare
Bibliotheek krijgt binnenkort
een grote opknapbeurt. Plafond en vloerbedekking worden vernieuwd terwijl pilaren,
muren en een deel van de kozijnen in nieuve vrolijke kleuren
worden geschilderd. De nieuwe
hoofd-bibliothecaresse,
Len van Twisk, die op 11 juli in
Zandvoort wordt aangesteld,
komt dan ook in een frisse
werkomgeving. De werkzaamheden beginnen op 2 juni en en
op 8 juli moet alles klaar zijn,
maar de bibliotheek hoeft tussendoor maar twee dagen
dicht.
"De uitleen gaat zoveel mogelijk
op de normale wijze door", verzekert waarnemend hoofd-bibliothecaresse Marjan Prins. Het publiek
zal wel enig ongerief ondervinden
van de werkzaamheden, maar op
deze wijze doorwerken is altijd nog
beter dan tijdelijk sluiten, vindt zij.
Dat bleek ook wel na de sluiting vorig jaar in verband met de wateroverlast. Toen de bibliotheek weer
voor tijdelijk open ging m de Kiewiet Mavo. stroomde het publiek in
dikke drommen binnen. Men had de
uitleen echt gemist. Maar door de
opknapbeurt in twee fases te verde-

Hij werd door de Zandvoortse politie meegenomen naar het bureau,
waar hij tijdens het verhoor bekende
eerder deze maand meerdere keren
in Zandvoort te zijn geweest met de
bedoeling meisjes aan te randen, hetgeen hem op die dagen met lukte. De
verdachte bleek een bekende van de
Haarlemse politie.

len, kan de uitleen doorgaan. "Het
wordt wat behelpen, maar ik hoop
dat de mensen daar begrip voor hebben", aldus Marjan Prins
De bibliotheek was zo langzamerhand wel aan een opknapbeurt toe,
maar de wateroverlast, waardoor
plafond, vloer en andere delen van
het interieur ernstig werden aangetast, heeft een en ander versneld.
Men heeft erover gedacht de werkzaamheden in twee fases uit te laten
voeren, met één of twee jaar daartussen, maar uiteindelijk toch gekozen
voor een aanpak m één keer, omdat
dat praktischer is. De kosten worden wel over meerdere jaren uitgesmeerd, terwijl een deel betaald
wordt uit de uitkering van de verzekermg, voor de waterschade aan het
plafond.
Het eerst komen de expositieruimte plus de kinderboeken-afdehng aan de beurt en naar verwachting zullen deze op 15 juni klaar zijn.
De boeken en andere materialen
worden tot die datum ondergebracht op de volwassenen-afdeling
ondergebracht, zodat het daar wel
wat krapper wordt. Andersom gaat
het. als dit gedeelte aan de beurt is
Maar omdat men dan niet alle boeken kwijt kan, zal een klem deel tijdelijk achter opgeslagen worden.
VICKVOLG O!' PAGINA 5

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum Zandvoort staat weer
een nieuwe expositie op stapel, met de titel 'De Zandvoorters en
hun duinen'.
De tentoonstelling wordt woensdag
l juni om 16.00 uur officieel geopend
door Martin Gaub. bekend van het
televisieprogramma 'Dierenmanieren'. De expositie is door liet Cultureel Centrum Zanrlvoort samengi 1 steld, in samenwerking met de
Stichting Zuid-Kennemerland Na-

tuurlijk Namens de Stichting zal be
stuurslid dr. J van der Pool een korte inleiding houden
'De Zandvoorters en hun duinen' ib
te zien tot en met 26 juni 1988. dage
lijks van 13 30 tot 10 00 uur. behalve
op maandag en dinsdag

Naam
• 'Van eigen bodem' wist onder regie van mevrouw Kerkman-Elzinga een heel geslaagde voorstelling te brengen.
fulo Bciloll
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De

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Zandvoortse Operette
Vereniging

Geboren:

DAG en NACHT bereikbaar

bedankt iedereen die bij heeft gedragen tot
het grandioos slagen van ons galafeest van
7 mei

Terry Aimée
De blijde ouders zijn
Dons en [ rits
\ Loenen Martmet
21-5-1988
Swaluestraat 14 /]

krijgt niemand
Bi] het concert des
een program
Dankbaar voor alles wat zij \oor ieder van ons
heeft betekend, geven wij U hierbij kennis, dat
heden, na een langdurige ziekte rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Johanna Margaretha Strijder-Bastiaan
echtgenote van Jacob Strijder
op de leeftijd van 83 jaar
Namens ons allen
W J E Roosendaal-Stnjder
Zandvoort, 23 mei 1988
„Het Huis m de Duinen"
Herman Heyermansweg l A
Correspondentieadres
Treubstraat 6 2041 VG Zandvoort
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei
a s om 13 30 uur m het crematorium „Velsen" te
Dnehuis-Westerveld
Moeder is opgebaard m het Uitvaartcentrum
Parklaan 36 te Haarlem Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag van 1900-1930 uur
Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats
„Westerveld"
Vertrek van Treubstraat 6, Zandvoort om 1250
uur

Stenen doe ;e met ineens
het is elke dag een klem beetje
maar toch komt het on\er\\achls
Plotseling geheel onverwachts oveileed mijn
lieve man onze vader en opa

Maarten Leendert Paap
echtgenoot van O J Paap-Borstel
op de leeftijd van 70 jaar
Lieve pappa je hebt altijd keihard gewerkt, hoewel het lichamelijk steeds moeilijker werd bleef
je een fijne man, een opgeruimde vader, een lieve
opa
Zandvoort
O J Paap-Borstel
Kinderen en kleinkinderen
2042 EG Zandvoort, 24 mei 1988
P Leffertsstraat 7
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag 26
mei van 19 30 tot 20 00 uur
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei
a s om 1500 uur m het Crematorium Westerveld te Velsen
Gelegenheid tot condoleren na de crematie m een
der ontvangkamers van het Crematorium
Vertrek vanaf Piet Leffertsstraat 7 om + 14 15
uur

R. Drenth
huisarts
Geen praktijk
van 30 mei tot 20 juni
Waarnemers
Huisartsen Anderson, Fliennga, Zwerver

Tel. 02507-13278

Een
vol con

De firma Boomgaard voor de
prachtige foto reportage
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Wij zoeken nog
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enkele meisjes en jongens
voor onze nieuwe dansgroep,

Geen betere manier
om je conditie bij te
houden dan op de fiets.
Een goede fiets,
'n Gazelle.

onder deskundige leiding
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* * * *
Ook zijn wij begonnen met de
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repetities van onze nieuwe
operette
De Hongaarse Bruid
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U kunt nog meedoen
Donderdagavond 20 00 uur in het gemeenschapshuis
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Voor uw aanwezigheid en goede wensen, kado's, en attenties in welke vorm
dan ook. Mijn dubbel feest is dankzij u
een groot sukses geworden en heeft een
fijne indruk op ons gemaakt. Gerrit Wim
en Joop: bedankt voor de film vol spitsvondigheden! Marijke, Leo, Ed, Leo,
Arie: bedankt voor het prima verzorgen
van de receptie in

PETER VERSTEEGE
HALTESTRAAT 31
ZANDVOORT

SOCIËTEIT
DUYSTERGHAST

Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden

Toon en Jenny LAVERTU
Jenny Henk
Lucienne Cees

Op woensdag 1 juni 's morgens
9.30 uur Gasthuisplein
t o v Deurwaarder H Terhoeven uit Haarlem
Er zal worden geveild o a

Kroon Mode

fraaie inboedel goederen,
verlichting, textiel,
wandversierirtgen, porselein,
glaswerk, veel leuk kleingoed
en vele andere goederen.
KIJKDAGEN:

Haltestraat 55

kok

café-rest. kelner
serveerster
Rest. La Reine/
Patisserie Thomas

Goze//e maakt
fietsen leuker

' . 'ol

BEDANKT!

Gevraagd

f.

^^g|i^p^eire||ijkQmst . . ..;,|
«aipustmprijblijyënd alleil

Verdere inl.: tel. 13840.

voor
DOKTERSBERICHTEN

PETER VERSTEEGE

Speciale
aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
89,-

DE KLUSSENMEESÏE

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk, geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts j 27,56 (prijs excl G°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 0297540041

voor alle reparaties m en om uw hurs
Bel voor info tel. 023-328098-244326
Geen voornjkosten.

_

zondag 29 - maandag 30 mei
van 1000-17.00 uur
Veilingdirectie Fa. Waterdnnker

lusvast

Nieuw in Haarlem

Jubileum

Voor binnen
en buiten
prachtige bloemen
en planten van
BLOEMENHUIS

Soll.: Kerkstraat 15
Tel. 12253

J. BLUYS
Haltestraat Q5, Zandvoort. Tel. 12060
In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat op de afdeling
Financien c a van de gemeentesecretarie de vacature van

P S ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen/
De specialist in al uw bloemwerken

TE KOOP IN ZANDTOOKÏ
Koninginneweg 5 rood - Gunstig gelegen boven
woning nabij het centrum Balkon op het westen
Achterkant voorzien van aluminium schuiframen
Ind 1e et entree, hal, toilet met wastafel woon
kamer, drie slaapkamers, keuken, 2e et zolder
kamer met uitbouwmogeli]kheid
Leeg te aanvaarden Vraagprijs f 92.500,- k.k.
Haarlemmerstraat 88 - Gerenoveerd goed gele
gen halfvrijstaand woonhuis met voortuin achter
plaatsje en schuur C V gas
Ind entree, hal woonkamer keuken badkamu
met douche en toilet 1e et hal slaapkamer
Vraagprijs f 120.000,- k.k.

t.

Dr C.A. Gerkestraat 95 rood - In goede staat

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (m/v)
Politie Zandvoort zoekt

VRIJWILLIGERS
voor de reservepolitie
Functie-informatieDe functie van reserve-agent is volledig gebaseerd op vrijwilligheid om in
bijzondere omstandigheden en bij calamiteiten de beroepspolitie bijstand
te verlenen
De opleiding en oefening geschieden in vrije tijd Naast oefening in de
normale politiesurveillance assisteren de reservisten bij bijzondere
evenementen zoals sportmanifestaties circuit intocht St Nicolaas etc
Na een selectie van gegadigden vindt gedurende 2 jaar een opleiding
plaats
In de cursusseizoenen begin september tot en met mei dienen 40
theorie- en praktijklessen te worden gevolgd (1 avond per week)
Daarnaast wordt gedurende 14 avonden (1 x per 14 dagen) een vuurwapenopleiding gegeven
Reservisten, die worden aangesteld verbinden zich voor de duur van
tenminste twee jaar door middel van een verbandakte
Eisen voor toelating:
Gegadigden dienen te zijn
- Nederlander
- bij voorkeur inwoner van de gemeente Zandvoort
- in de leeftijd tussen 21 en 40 jaar
- tenminste 1 70 meter lang (voor vrouwen 1 65 meter lang)
- medisch geschikt
- zij dienen verder de Nederlandse taal goed te beheersen en ook
overigens geschikt te zijn
Voorlichtingsavond
Opdonderdag 26 mei 1988 wordtin het bureau van politie Hogeweg 37 te
Zandvoort een informatie-avond gehouden waarbij taak en functie van
de reservepolitie wordt toegelicht
Op deze avond kunnen tevens persoonlijke gesprekken met leden van de
reservepolitie worden gevoerd De avond begint om 20 00 uur
Wie op deze avond verhinderd is te komen, kan telefonisch informeren bij R. Bruntmk, 02507-13043 of G. W. Schaap, 02507-15140.

Functie-informatie:
De werkzaamheden bestaan o a uit
- Het verwerken van gegevens in de computer
- Het verrichten van eenvoudige boekhoudkundige werkzaamheden
- Het opbergen van diverse bescheiden
- Het tellen van de opbrengst uit de parkeermeters
- Diverse overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden
Functie-eisen:
- Bezit van een MAVO-4/HAVO en/of MEAO-diploma
- Kennis van en/of ervaring met computers strekt tot aanbeveling
Zowel schoolverlaters als kandidaten met enige werkervaring worden
uitgenodigd te solliciteren
Selectie en salariëring
BIJ de te houden sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging
van de afdehngmedewerkers betrokken
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden m de
aanlooprang (schaal 3) of de functierang (schaal 4) Het salaris bedraagt
minimaal ƒ 2 041 - en maximaal ƒ 2 736 - bruto per maand
Onder de 21 jaar zijn de salarissen jeugdig personeel van toepassing
Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de chef
van de afdeling Financien c a de heer J S de Regt telefoon 0250761413
Inlichtingen over de procedure kunnen worden ingewonnen bij bureau
Personeelszaken telefoon 02507-61401
Sollicitaties gericht aan burgemeester en wethouders van Zandvoort
kunnen binnen 10 dagen na publicatie van de advertentie worden
ingezonden aan bureau Personeelszaken, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Linksboven op de enveloppe dient men te vermelden 'vertrouwelijk'.

71B88
72B88
73B38
74B88
75B88
76B88

Celsiusstraat 187
Bilderdijkstraat 7
Vinkenstraat 1
Gasthuishofje 8 en 9
Haltestraat 53
P Leffertsstraat 29

garage
dakkapel
serre
dakkapel
verbouwing winkelpand
dakkapel

830 tot 1230 uur

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan
het kabelnet, zal er op genoemde data tussen
08.30 en 16.00 uur geen ontvangst mogelijk zijn
van radio- en tv-programma's in de volgende wijken:

Data

Wijk/omgeving

vrijdag 27 mei
donderdag 2 juni

Wijk Oud Noord
Omgeving Kostverlorenstraat

NV CASE/VU
kabeltelevisie

Postbus 146
2215 ZJ VOORHOUT
tel.: 02522 -17550

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

Verleende kapvergunning
Dumwindelaan 1
een boom
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
postbus 2 2040 AA Zandvoort
Zandvoort 26 mei 1988

Brederodestraat 38 - Goed onderhouden en gunstig
gelegen vrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin
schuur en kelder Ind woonkamer met serre oren
haard, tegelvloer met vloerverwarming hal kelder
kast, badkamer met toilet en douche keuken
1e et 2 slaapkamers met wastafel balkon op het
zuiden, slaapkamer met keukenblok slaapkamer
met balkon, zomerhuis entree, keuken toilet woon
kamer, douche, slaapkamer Woning en zomerhuis
voorzien van C V gas Vraagprijs f 275.000,- '«
Burg. Nawijnlaan 12 - Halfvrijstaande villa met
garage en zonnige tuin Gelegen m groene
rustige
woonwijk C V gas Grondopp 265 m2 Bouwj II
Ind entree, hal, toilet, 'Z'-vormige woonkamer met
schuifpui, parket, open haard, open keuken
1 e et hal, 3 slaapkamers, ruime badkamer met bad
douche, wastafel en 2e toilet 2e et zolder bereik
baar via vaste trap, mogelijkheid voor 4e slaapkamer
(bouwtek aanwezig) Garage met bergzolder (binnen
door via hal bereikbaar) Thermopane beglazing
begane grond, hardhouten kozijnen
Aanvaarding 1 oktober 1988
Vraagprijs f 385.000,- k.k.
Gratis woningbrochure Zandvoort op a?m/i-- <;

Wilt u uw woning verkopen'
Wilt u een woning kopeuV

Aangevraagde bouwvergunningen

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag en vrijdagmorgen van

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Belangrijk
voor
Casema-kabel-tv-abonnees
in
Zandvoort

van onderhoud verkerende bovenwomng
Ind 1e et woonkamer, keuken badkamer met
ligbad, toilet, twee slaapkamers, 2e et ruime zolder
en slaapkamer Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 119.000,-k.k.

RReus
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Weekspecialiteit uit onze keuken

BOUILLABAISE
rijk gevuld
liter

7.75

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door

•

VAN

SCHA!
MAKELAAR QG. EI J
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur Betu^i
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 12944* / Fax 02507 1864 l
Openingstijden dagelijks 09 00 18 00 uur
vrijdagavond 19 00 21 00 uur / zaterdag 10 00 14 00 u

VVEEKMEDIA30

26 ME11988

even
ZANDVOORT - Hotel 'Groot Badhuis' is terug van weggeweest,
compleet met het ruime terras en de stijlvolle dinerzaal. Ook nu
garandeert de directie prima maaltijden, prettige bediening, een
mogelijkheid tot dineren a la carte en gezellige avonden met
show en levende muziek. Het verschil met vroeger is, dat het
hotel niet aan zee ligt, maar aan de duinen en dat men er slechts
terecht kan van maandag 13 tot en met vrijdag 18 juni. Op 19 juni
heet hotel 'Groot Badhuis' weer Huis in de Duinen en herneemt
het leven zijn gewone gang. Maar dan hebben de bewoners, die
van de huisjes en de flats een kostelijke vakantieweek achter de

De sfeer van het voormalige Hotel Groot Badhuis is volgende maand vijf dagen in Zandvoort terug te vinden.

(Archielloto C E Kraan Meelh)

Omdat de animo voor het traditionele vakantie weekje steeds minder
werd, was aanvulling van buiten no
dig om de prijs redelijk te houden.
Meer mensen van buiten betekende
echter ook meer begeleidend en verzorgend personeel dan voor de eigen
bewoners nodig zou zijn, en dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Onder het motto 'Groeten uit
Zandvoort' hebben directie en personeel van het Huis in de Duinen
een vakantie-arrangement samengesteld dat klinkt als een klok. Zowel
plaatselijke verenigingen als middenstanders leveren een bijdrage
aan deze week. Vanaf het moment
dat het bord 'Groot Badhuis' wordt
onthuld, op maandagochtend 13 mei
om half elf, tot aan de laatste klanken van de country- en folkmusic
waarmee „Reckless Fingers" het

barbecuefecst op vrijdagavond omlijst, biedt het Huis in de Duinen,
alias hotel 'Groot Badhuis', zijn gasten een onvergetelijke vakantie
Met kleine groepjes kunnen er uitstapjes worden gemaakt m de omgeving, er is een gezamenlijk ontbijt,
een diner a la carte en tijdens Happy
Hour kan vanaf half vier gezellig geborreld worden, voor een eenheidspnjs van ƒ l,- per consumptie. Er
zijn optredens te verwachten van
o.a. het Zandvoorts Dames Vokaal
Ensemble, met Bert van Poelgeest
aan de piano, en zowel het Zandvoorts Mannen- als het Zandvoorts
Vrouwenkoor. Maar ook de vertonmg van de film 'Tussen Eb en
Vloed', een expositie van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub met
een toelichtingspraatje van secretaris Bakker, terwijl 'De Wurf' met

zang, dans en schouw het oude
Zandvoort laat herleven.
En waarom zouden de gasten niet
tijdens de vakantieeens een harinkje
verschalken of van een ijsje genieten? Het kan allemaal m het onvolprczen Hotel „Groot Badhuis"!
C.E. KRAAN-MEETH

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu houdt
dinsdag 31 mei een excursie naar
Zuid-Holland. Men vertrekt 's mor
gens om 09.00 uur vanaf het Gemecnschapshuis, en rijdt rechtstrceks naar Zoetcrmeer. Daai
wordt om 10.00 uur bij de Heinekenfabriek koffie gedronken, waarna
een rondleiding door het bedrijf
volgt. Tussen de middag krijgt men
in Den Haag gelegenheid om een
hapje te eten. Daarna volgt nog een
bezoek aan het interessante postmuseum.
De kosten bedragen J 20,- per persoon inclusief koffie en entree van
het museum.

Wijkposten Zandvoortse politie opgeheven

ZANDVOORT - Als onderdeel
van het veertig-jarig jubileum
van toneelvereniging Wim Hildering, organiseert deze yereniging op zaterdag 4 juni een
zogenaamde 'Familie Toertocht'. Deze vereenvoudigde
auto-rally is vooral bedoeld om
de donateurs en leden een gezellige avond te bezorgen.

feestelijk jaar van te maken. De Familie Toertocht maakt daar deel van
uit. Volgens de organisatoren is
deze, zoals de naam al doet vermoeden, bij uitstek geschikt voor een
paar gezellige uurtjes voor de hele
familie, opa en oma incluis.

Geen moeilijke opdrachten, 'valkuilen' of strikvragen, maar gewoon
een gezellige rit langs Hollands dreven.
Als derde Zandvoortse vereniging
'Leerzaam en plesant', aldus Nico
op rij, na De Wurf en de Zandvoortse Paap, die het geheel bedacht heeft
Operette Vereniging, viert ook 'Wim en de rit ook uitzet. Weken lang is
Hildering' in 1988 het veertig-jarig hij in de weer geweest om de mooibestaan. Alle reden dus, vindt men, ste plekjes in de regio voor de deelom er met tal van activiteiten een nemers uit te zoeken en in de rit

speelse vondsten te verwerken. Dit
lijkt hem wel toevertrouwd, gezien
zijn staat van dienst als bedenker en
organisator van een aantal ritten
voor autoclub 'Sandevoerde'.
De rit gaat van start onder de titel
'Formule Hildering GT', om 19.00
uur bij restaurant Delicia, waar na
afloop een gezellig samenzijn is gepland. De kosten bedragen ƒ15,- per
inschrijving. Voor deze prijs kan
men met 'een wagen volgeladen'
deelnemen en ontvangt men na afloop een leuke herinnering. Inschrijven bij restaurant Delicia, Kerkstraat, of in het Gemeenschapshuis,
L. Davidsstraat.

Weekenddiensten
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
Weekend: 28/29 mei
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW gemeente.
NOORD: tel. 19507.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
/ I'.C.F. Paardekoper:
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
Voor
dienstdoende
arts:
tel 13459 bgg 023-320399 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de 9.00-10.00 uur, maandagavond van
weekenddiensten worden verstrekt 19.00-20.00 uur. Verder volgens af\iu de telefoonnummers van de huis- spraak. Voor deze hulpverlening, beurtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, schikbaar voor iedere inwoner van
tel. 13355,
Zandvoort ge'.dt dat ervoor de vrager
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. geen kosten verbonden zijn.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverWeekend: 28/29 mei
pleegkundige: 023-313233.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van LeeuOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- wen
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Kindernevendienst
GEREFORMEERDE KERK:
023-313233.
Zondag 10.00 uur: Ds. W. Volker,
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, Amstelveen
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, Kindernevendienst
tel. 15847.
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEI'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer MEENSCHAP NPB:
14444.
Zondag: dhr. G. Vlutters, Uithoorn
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- ROOMSKATHOLIEKE KERK:
nummer 12000.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
CENTRALE POST AMBULANCE- en samenzang
VERVOER (CPA) KENNEMER- Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
UND: Ongevallen tel. 023-319191. Caeciliakoor, cel. J. v.d. Meer
TAXI: tel. 12600.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
DIENSTENCENTRUM: Koningin- 218, Haarlem:
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3 00 uur door de heer Frits van Veen
na telefonische afspraak. Tel:
«2507-19393
BELBUS:
Do belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober Periode:
j w oer van start gegaan. Om hiervan 9 - 24 mei
" 2?fbruik te kunnen maken dient men Ondertrouwd:
K'h 24 uur van tevoren op te geven Hulstein, Nicolaas Gerard en Prinp) Huis in de Duinen, tel. 13141, van sen, Nilca Jalke Nicicky
Ml 00-17.00 uur. De kosten bedragen Predzess, Ronald Frank en Van
Dorth, Astrid
Kramer, Richard en Wieman, Annemieke
Emmen, Hendricus Hubertus Franciscus en Visser, Elza Jacoba

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

Zandvoorts
ÜMieuwsblad
'afhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
.Titveld on Aerdonhoul Verschijnt op
< jnderdag Uitgave WeeV media BV
^i'ccteur G C Hollander Hoofdredacteur
1
M Pekelharmg
1

Kantoor: Gasthuisplem
''- Zandvoort tel 02507
' 7 !6G Posladrcs
ivslbus 26 20-40 AA
.''andvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10 13 en 14 16
ii woensdag 9 11 u
donderdag 10 12 en 13 17 u vri|dag 9 12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraal 70 1421
^A Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223. 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 5626271 Telex
•idvertenlies 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12 Zandvoort tol
"2507 12066 Postadres postbus 26 2040
«A Zandvoort
Joan Kurpcrbhock Redactiechel Dick Piet
Abonnementsprijzen:/ 1290 per kwartaal /
23 70 per halt jaar / 43 75 per |aar Voor
nostabonnees gelden andere tarieven Losse
''ummcrs ƒ 1
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
'7166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m

Gehuwd:
Van Gemert, Johannes Arnoldus
Maria en Brakel, Karin
Loogman, Peter Theodoor en Romar, Yvonne Ingrid
Schoonderbeek, Roei en Kleij, Tineke Marion
Van der Meij, Paulus Philippus en
gmit, Elisabeth Margaretha

ZANDVOORT - De wijkdiensten zijn door de Zandvoortse
politie opgeheven, waarbij
men de bezuinigingen van gemeentewege, waardoor de extra bijdrage van deze zijde voorlopig voor de helft - wégvalt, als voornaamste oorzaak
aangeeft. Volgens de voormalige wijkfunctionaris Zandvoort-Noord, Guido van Schagen, is het 'slikken of stikken'.
Boosheid bij de wijkfunctionarissen, die het opheffen van hun diensten niet begrijpen en de politiek als
zondebok aanwijzen. Korpschef
Menkhorst gaf in een onlangs door
hem uitgebracht rapport al aan, dat
de bezuinigingen verstrekkende gevolgen zouden hebben voor het
functioneren van de Zandvoortse
politie. Wijkfunctionaris-Zuid Ko
Koper zag de bui al aankomen en hij
verwisselde het politie-uniform dan
ook recentelijk voor een burgerpak.
Sindsdien verdient hij de kost in de
autobranche. 'Zekerheid voor alles',
zoals hij het zelf uitdrukt.
Voor de Wijkfunctionaris Zandvoort-Noord, Guido van Schagen,
ligt de zaak wat gecompliceerder.

grote behoefte te voorzien, waarvan
getuige de wekelijkse spreekuren in
't Stekkie.
Problemen van buurtbewoners,
moeilijk bespreekbaar met gemeentelijke instanties, werden door tussenkomst van Van Schagen meestal
snel opgelost. De voorbeelden die hij
hierover kan vertellen, zijn legio: burenruzies, echtelijke twisten of vandalisme. Maar ook bij psychische
noden wist Van Schagen te zorgen
voor een adequate hulpverlening, zo
niet door hem zelf dan wel door de
daarvoor aangewezen instanties.

• Politiefunctionaris Guido van Schagen had voorheen tweemaal per week
spreekuur in wijkcentrum 't Stekkie.
Met nog maar twintig maanden te
gaan, alvorens van de VUT gebruik
te kunnen maken, is het volgens
hem 'slikken of stikken'. Zijn misnoegen daarover steekt hij bepaald
niet onder stoelen of banken. Van

Schagen is duidelijk boos op het vermeende onrecht, hem en de buurtbewoners aangedaan. De destijds
met veel bombarie in het leven geroepen functie van wijkfunctionaris
bleek volgens hem duidelijk in een

"Deze tijd is nu voorbij en dat
stemt mij droef", aldus Van Schagen. Een droefheid die fnuikend is
voor het moreel van deze doorgewinterde politieman. Hij kent de
buurt als geen ander. "Een levendige
buurt", vindt hij, "waar de sociaal
zwakkere, bijstandsmoeders
en
werklozen rijkelijk zijn vertegenwoordigd". De reacties van de buurtbewoners zijn duidelijk: men ziet
Van Schagen met lede ogen gaan.
"Men vraagt zich af, waar zij nu terecht kunnen", aldus Schagen. "Als
je deze mensen zo laat vallen, is dat
vragen om problemen".

Parochianen, vrienden en kennissen present bij
JHJ jubileumviering en

Kerkdiensten

Burgerlijke stand

Wijkagent Guido va
veel moeite afscheid

De viering van het veertigja-

Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- rig priesterjubileum en het af/bijbelgespreksgroepen
scheid van pastoor Kaandorp,
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Over- op Eerste Pinksterdag, is onduin
19.00 uur: Avonddienst, Dhr. J. Une- danks de weemoed om het afscheid een schitterend feest gema
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN- w£>rden. Op het moment dat de
pastoor en zijn familieleden de
SCHAPSI3OND:
ledere veertien dagen een samen- in een bloemenzee badende
komst op maandag 15.00 uur, tel: Agathakerk binnenkwamen,
14878
verhieven de honderden aanJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- wezigen zich van hun zitplaatwoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- sen om hem met een hartelijk
destraat 37 te Haarlem.
applaus te danken voor de toeDinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

wijding waarmee hij hen twintig jaar geleid maar bovenal bezield heeft, zoals de heer R. M.
van der Meij, voorzitter van
het parochiebestuur, in zijn
welkomstwoord opmerkte.

Pastoor Kaandorp vertelde hoe hij
thuis in een goed, gelovig gezin de
inspiratie had gevonden om priester
te worden. „We gingen niet altijd
Geert Gerhardus en Blitz, Mirjam
juichend naar de kerk, maar we hebben er niets van gekregen" aldus de
pastoor, die zich gelukkig prees, alOverleden:
Van der Veer, Johanna Christina, tijd aan de basis te hebben mogen
oud 72 jaar
werken. Na vijf jaar werkzaam te
Mathot geb. Martron, Helena Josep- zijn geweest als diocesaan aalmoezenier voor jeugd en jongeren, is hij
hina Johanna, oud 95 jaar
eigenlijk nooit meer losgekomen
Weber, Andries, oud 74 jaar
Molenaar, Pieter, oud 43 jaar
van de basis. „Als Noordhollander
Nagtzaam, Cornelis Nicolaas, oud 86 beschik ik over een bepaalde nuchterheid, en als de Heer je dan ook
jaar
Donleben, Henri Victor Carel Louis, nog gezegend heeft met een beetje
oud 93 jaar
humor dan behoedt dat je ervoor,
een zwaarwichtig mens te worden.
Er was altijd vriendschap en ik kon
blijven lachen. Ik geloof in een stuk
verbondenheid in het plan van God.
En wat de toekomst betreft: we moeten leren de verantwoordelijkheid te
delen".

Collectanten
Anjercollecte

ZANDVOORT - Het plaatselijke Anjercomité houdt van 6 Kinderen
tot en met 19 juni de jaarlijkse
Vervolgens wees de pastoor op de
Anjercollecte. Men zoekt hier- vele
veranderingen in positieve zin.
voor echter nog collectanten. „Zwaaien
met hel en verdoemenis is

Geboren:
Kay San, zoon van : Van Wonderen,
Unnis Gerardus Thomas en Kuijl,
Eveline
Regina
De geldinzameling vindt plaats onPhilippe Ferdi, zoon van :Minnebo, der auspiciën van het Prins BernFrederik Herman en Visser, Sylphia hardfonds, dat verenigingen en inRachel Melanie, dochter van : Bot- stellmgen, werkzaam op cultureel
schuijver, Bart en Zwemmer, Elisa gebied, dan wel allerlei culturele maDarryl Rob, zoon van : Bouman, nifestaties, financieel ondersteunt.
Robby en Nanai, Ingrid
De toewijzing van de gelden vindt
Buddy, zoon van : Geurs, Michel Da- plaats via de provinciale anjerfondniêl en Stroomberg, Johanna Corne- sen.
lia
In verband met de indeling van
Emma Michelle, dochter van : Ko- Zandvoort in wijken, worden aspiper, Pieter Frans en Duivenvoorden, rant-collectanten dringend verJohanna Maria
zocht, zich op korte termijn schrifteDavid, zoon van: Rienstra, Laurenti- lijk of telefonisch aan te melden bij
us Lambertus en De Wolff, Eliza- de heer A.H. Hedden, afdeling Burbeth
gcrzaken van de gemeente, SchoolSibe, zoon van : Boukes, Johannes sliuat G, Zandvoort. telefoon G1506.S

er niet meer bij, dat heeft z'n onwaarde bewezen". Aan het slot van
zijn toespraak bracht hij dank aan
de parochianen van de Agatha-. de
Paulus- en de Anthoniuskerk en aan
de Lokale Raad. „En hen die moge-

Vrijwillige Hulpverlening

17373

doopte baby en een raamdecoratie ven volgen vanaf de zijlijn". Andere
van de kerk, terwijl het jeugdkoor sprekers waren de hervormde predieen muzikale wens ten gehore kant Ds. Van Leeuwen („ik ben voribracht. Een ander koor, gerecru- ge zondag eens naar je gaan luisteteerd uit de Lokale Raad, bracht ren en ontdekte dat je een mooie
hem m een fraai lied dank voor zijn stem hebt. Ik stel voor dat je in de
inzet voor de oecumene. (Dat deze eerstvolgende oecumenische dienst
raad niet alleen uitstekende vocalis- de solopartij zingt") en Bart-Jan
ten maar ook bekwame tekstschnj- Gaart man (,,ik ben blij dat ik op
vers in haar gelederen heeft bleek 's jouw advies de muziekstudie hebt
avonds in gebouw „De Krocht", verwisseld voor de theologie").
waar in een aantal kostelijke liedjes
Het lag voor de hand dat de sprede verschillen in de oecumene uit de kers het niet heten bij woorden aldoeken werden gedaan )
léen, doch deze vergezeld deden
De rij van sprekers werd geopend gaan van tastbare blijken van waardoor parochievoorzitter Van der denng, variërend van cadeaus onder
Meij die een cheque („een afscheids- couvert tot „iets gezelligs voor 's
cadeau dat overloopt van dankbaar- avonds" Het zal de scheidende pasheid") overhandigde. Ook alle andc- tor ongetwijfeld goed hebben gere woordvoerders gaven uiting aan daan dat de bisschop van Haarlem,
hun oprechte waardering voor Henk monseigneur Bomers, hem persoonKaandorp. Dick Bos van het school- lijk kwam feliciteren met zijn -30-j;;bestuur: „Bedankt voor die twintig ng priesterjubileum, maar ook daf
jaar datje de school, en nu zijn dat er honderden bereid waren, urenlang
twee, steunde. Je deed het met inzet m de rij te staan om hem ten af
en plezier en de kinderen zullen je scheid de hand te drukken. Het watmet gauw vergeten" Pastor Jan van pastoor Kaandorp ten voeten uit dal
der Meer besefte nu pas hoeveel hun hij daarbij voor ieder een persoon
• Pastoor Kaandorp
driejarige samenwerking voor hem lijk woord had.
lijk m mij zijn teleurgesteld, bied ik heeft betekend „Het kwam door
C. E. Kraan-Meeth
mijn welgemeende excuses aan"
jouw bezieling en het geeft iets verDe dienst van Woord en Tafel trouwds dal je m de buurt blijft".
werd gehouden door de scheidende Voorzitter Zijpers van de Anthonipastor en vier van zijn vrienden, te u.sparochie prees Henk Kaandorp
weten (pastor) Koen Drost, (pastor» als een goed luisteraar en een inspiHarry Kuipers, (dominee) Chris rerende leraar. ..ook al was ]c het
Mataheru en (pastor) Bertus Voets niet altijd eens niet do verandennZANDVOORT - Jongeren in de
Na de viering was er gelegenheid de «en m de kerk"
leeftijd van 13 tot en met l'i jaar zijn
bijna-emeritus toe te spreken en hel
zal hem goed gedaan hebben dat de
vrijdagavond 27 mei welkom op du
'House Party' in wijkcentrum 't
„basis" daarbij ruim vcrtegenwoor- Fut
digd was: kinderen van de nevenVoorzitter Riswick van de Paulus- Stekkie in Zandvoort Noord
In vergehjkm» niet een disco-adienst kwamen met eigengemuakte -parochie uitte zijn bewondering dal
tekeningen; die van de eerste com- iemand op een leettijd dat een ander vond wordt er wat rustiger muziek
munic- en vormsclgroep met o a in de VUT gaat. fut had om er nog gedraaid. De party duurt van 20.00
een bordje met zijn nieuwe huis eens oen parochie bij te nemen. „Wij uur tot 23.00 uur en de toegang kost
nummer, een foto van de laatst ge- hopen dat je de wedstrijd zult blij een gulden.

House Party
voor jongeren

Dommel
IK HEB EEN MUIS VO3R
-JE 6EW7NPEN.R7MMEL MAAR
HOU J& ElöENL'JK WEU
VAN I<EIZBM °
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buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen inteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vraag vrijblijvend

offerte

Maak nu GRATIS
kennis met onze nieuwe methode voor

* FiGUURCORRECTIE

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
Vrijblijvend

(óók voor heren)

* BORSTLIFT

prijsopgaaf

* SPECIALE behandeling voor
na de ZWANGERSCHAP

Marisstraat 13a, Tel. 15186

* PLAATSELIJK AFSLANKEN
Maak een afspraak met onze consulente

Je koopt een vrijstaand huis. . . maar wat is vrijheid
als die ophoudt bij het hek?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

Haar mode Mar j o Fijma
Openingstijden 9 00-17OOuur, vrijdags tot21 OOuur,
zaterdags 900-1330 uur. maandags gesloten
PASTEURSTRAAT 12 Tel 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

telef.
02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

©

De nieuweVolkswogen Possot
Om nou te zeggen, dat Volkswagen vaak nieuwe modellen op de markt brengt, ... nee.

J uist bij een snelle auto zijn de remprestaties van belang.
Vandaar schijfremmen voor én achter. Als extra voorziening is

Maar daar staat tegenover, dat als Volkswagen een

'n elektronisch ABS leverbaar.

nieuwe auto introduceert, het ook altijd 'n bijzondere auto

\1et de geldautomaat op ons kantooi kunt u
24 uu] pci dag en 7 dagen m de n eek geld opnemen De
Bankpas ol Euiochequepas samen met uw (geheime) PINcode /i]n de toegang tot de geldautomaten Binnen een
minuut heefl u geld Bovendien kunt u zien hoeveel het
saldo op uv\ lekeningis Wanneer u, om \\atvoor reden ook,
u\\ PIN-code wilt wij/igen kunt u deze zelf via een ABN
Geldautomaat veiandei en Ookmet een pas van een andere
bank kunt u geld opnemen bij de ABN Geldautomaten
Viaag op ons kanlooi alle informatie Een lijst met alle
ad! essen van geldautomaten ligt
al \ooruklaai

betreft. Een auto die er eigenlijk nog niet was. U kent de voor-

Wat direct opvalt is de grille-loze neus. In plaats van

beelden zelf wel.
De nieuwe Volkswagen Passat is zo'n auto. Een auto die
veel meer is dan alleen de opvolger van de huidige Passat.
Na 5 jaar ontwikkeling en - schrik niet -1,2 miljard DM ontwikkelingskosten is de nieuwe Passat uitgegroeid tot'n totaal nieuw
autoconcept. Eigenlijk is alleen de naam hetzelfde gebleven.
Wat voor auto is de nieuwe Passat? Is het een zakelijke

weren, maar de nieuwe Passat is een 'sportieve zakenauto'.

neus aangezogen.
Of de auto er door deze opmerkelijke vormgeving nu

De ruimte die u in de auto aantreft, is ronduit verba-

hanteren we de zogenaamde 'comfort-maat'.
Dat is de afstand tussen het gaspedaal en de
leuning van de achterbank. Bij de nieuwe Passat bedraagt die

den uit het volgende.

comfort-maat ruim 2 meter!
Als u dat niet zoveel zegt, moet u voor de aardigheid

de snelste Passat beschikt over een 2 liter 16-kleppenmotor met

die afstand maar eens proberen te meten in uw eigen auto.

K-Motronic in|ectiesysteem met een vermogen van 100 kW,

Dan begrijpt u precies wat we bedoelen.

oftewel 136 PK.

Mensen met lange benen zullen net zo lief achterin gaan

Goed voor een acceleratie van O tot 100 in 9,9 seconden en een topsnelheid van 206 echte kilometers.
Precies, daar wordt u even stil van.

zitten als in een andere auto voorin. De achterbank is namelijk
te verstellen, wat extra veel beenruimte kan opleveren.
De leuningen zijn neerklapbaar, waardoor de toch ai

Het is dan ook niet voor niets, dat u achterop de kofferbak een m de kleur van de auto meegespoten achterspoiler
aantreft (vanaf 107 PK).

royale bagageruimte van 495 liter kan worden vergroot tot'n
laadruimte van 870 liter.
Kortom, de nieuwe Passat is een auto om inderdaad

De spoiler zorgt ervoor, dat bij hoge snelheden de op-

NSTAANDE BRUIDSPAREN

branding wordt via het grote open VW-embleem voorop de

Dat het bij ons niet om een loze kreet gaat, mag duidelijk wor-

Om maar met de sportieve kant te beginnen:

/-U'

de bumper toegevoerd. De lucht die nodig is voor de ver-

zingwekkend. Misschien wist u 't niet, maar in de auto-industrie

We weten dat er meer fabrikanten zijn die hetzelfde be-

Grote Krocht 24

door de grille wordt de koellucht voor de motor onder

juist zakelijk dan wel sportief uitziet, laten we graag aan u over.

auto? Is het een sportieve auto?

Zandvooil,Grote Krocht 12,telefoon 02507-15341

Over naar 't model van de nieuwe Passat.

even stil van te worden. Voor meer informatie kunt u

waartse druk vermindert, zodat u rijdend en niet vliegend uw

020-867351 bellen. U kunt natuurlijk ook meteen even langs-

bestemming bereikt.

gaan bij één van onze dealers.

•hntatind en t wil u graag door een hostess laten bezoeken
_en nakke' mot nuttige geschenken waaide- en
t eboniT~>n car te bieden
, xBovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huv elijksgeschenk
aan van
Het Parool /Weekmedia
Gok als u iemand anaers
kent die trouwplannen
heelt kunt u ons dit laten
weten
Stuui onderstaande bon
voor uw
ondertrouwdatum naar
Weekmedia
Antvvooidnummer 10051
1000 PA Amsterdam

m*^^^"-~~ i " i 01 tvaiiC ik t JOKJ \ oor mijn huv fhjksdag bezoek van
ti
^ a ^ di l ehcitatie liuiibt

l.

I u u i bil id
D e n t u e P a ^ a t s tr al ana'133'00 O >ers e l 6 llr/ 7 PKI Alg b^-ld Possat GT 2 O ltr/lóV/136 PK(576SO

txclus el atlevcrmgskosten Inclus M 6TW Wipigingen voorbehouden

Plaatc
l clt too.i

u Volkswagen.Wie anders?

bruideaom
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Mi udo
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Daar word je even stil van,

een

Plaats

Auto Strijder B.V.

l d io-n

4 u v bjK=datum

1

geeft u meer.

Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.
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Spannende races maar weinig publiek

begin
ZANDVOORT - Een echt
.oogtepunt noemen is moei;k. Goed, de zaterdag verrem demonstratie-race
van
;pel/Lotus en de zowel zater•ag als maandag verreden Por•he race waren internatioaal, maar als er een keus ge-iaakt moet worden prefere.•n wij toch de geweldig span.•;nde Renault 5 GT Turbo met
innaar Zandvoorter Marco
.eur en de boeiende FF 1600
ice waar Frank Eglem voor
ieuw talent Michael Vergers
; 'gevierde.

won deze eerste sessie, en kwam
daardoor ook in het bezit van de
eerste startpositie voor de maandagse race.
Veel Squadra's en Ascona's die
daarmee voor heerlijk racewerk
zorgden openden maandag even na
12.00 uur de wedstrijddag. Ook twee
vlak achter elkaar-starts voor een
gecombineerde Sports/FF2000 wedstrijd. Ook een volle bak bij de Toyota-Starlets. Liefst 36 van deze kleine
felle rakkers tegelijk de Tarzantaocht in, waarbij cle verbaasde toeschouwer zich blijft afvragen of het
allemaal wel goed kan gaan.

Zaterdag na de verplichte trainin- De 4' race van de tweede pinksterdag
• •n, vonden er al twee races plaats. was weer voor de Porsches, die best
:>n start met slechts 7 Opel/Lotus- het een en ander van zaterdag ge. -n die door de Deen Hendrik Lar- leerd hadden, geen klappers daarom
'ii gewonnen werd, en een start met in de eerste ronde.
,leen maar Porsches. Geweldig
;or de echte liefhebber om te zien.
. .in de startstreep tot bijna „Het Terug
Amsterdammer en Parijs-Dakar
,is Uit" allemaal Porsches welisaar verdeeld in vier groepen, maar specialist Bert Moritz is terug van
t waren er dan toch maar ver over weggeweest.
veertig.
Wat het geluid van een heuse V8 bij
Zeer gedisciplineerd vertrok het een autofreak teweegbrengt is moei-!e spul (met Fred Spoor als enige lijk uit te leggen. Maar het is een
•derlander op een prima 13' trai- heerlijk geluid om te horen en Bert
ngstijd) en wonder boven wonder Moritz was gelukkig van mening dat
•t en met de Hugenholtzbocht ging hij te lang niets stond te doen, en
'.les goed. De Hunzerug op echter haalde uit Duitsland een Ford Mus::>ig in het midden van het veld een tang. Dit was zijn eerste race weer op
: l Carrera dwars die door de eerst- de Zandvoortse piste en er moet nog
tinende tien wagens ontweken kon wel het een en ander aan deze gewel••irden, maar daarna vol getorpe- dige bak veranderd worden.
ii 'ord werd. Veel schade derhalve en
•.•n versperde piste, zodat code Toch goed voor een 5e startplaats,
;ood moest zorgen voor een her- en bij het verspringen van het licht
•art. De zeer Britse Tiff Needell naar groen viel hij pardoes in een

ZANDVOORT - Vanavond
-iiiit de Zandvoortse Schaak•lub het seizoen 1987/1988 af
net het snelschaakkampioen-::hap van Zandvoort. Vermoeolijk zullen er per deelnemer
minimaal 10 partijen van tweemaal 5 minuten espeeld wor;L>n tegen de klok. Snelscha:-:ers kunnen dus hun hart opalen.
Met snelschaken kunnen de

ZANDVOORT - De softbal< umpetitie verloopt voor de
XHC heren voorspoedig. Ook
-.'o vierde wedstrijd werd winnend afgesloten. Pino's werd
:;a een aantrekkelijk duel met
::2-14 teruggewezen en de ZHC
heren hebben nu acht punten
i-it vier wedstrijden.

In de openingsslagbeurt kon ZHC
:.iet verhinderen dat Pino's de lei:i:ig nam met 1-0 doch het Zandvoortse slaggeweld brak direct los in
•.'e gelijkmakende slagbeurt. Honkslag op honkslag volgde en ZHC liep
"it naar een riante 10-1 voorsprong
'i de strijd leek beslist. Pino's dacht
;
aar kennelijk anders over en liep
ï ngzaam in tot in de derde inning
2-6. ZHC verslapte toen enigszins
;i Pino's profiteerde door de stand
-'.-lijk te trekken: 12-12.

Snelschaakkampioenschap

buitengewone goede start en nam
voorlopig een tweede plek in bezit.

Niet voor de MAXELL-coureur
die deze theorie aan zijn laars lapte
en met veel elan de eerste plaats
veroverde. Cadeau heeft Keur deze
overwinning niet gekregen, de volle
12 ronden is hij volop in de strijd
moeten gaan, maar hebben is hebben. Velen hebben voor zijn race nog
tegen hem gepraat, onder wie Hans
Deen van de Dutch Racing School,
waar Marco Keur ook nog instructeur bij is, en dat schijnt allemaal
geholpen te hebben. Voor sponsor
MAXELL en Zandvoorter Marco
Keur alsmede voor het publiek een
prima zaak.

Helaas voor Moritz kon hij deze
niet vasthouden en moest uiteindelijk met een derde plaats in de grootste klasse van de groep A tevreden
zijn. Bert Moritz is echter niet van
plan hier genoegen mee te blijvennemen. Als meervoudig Nederlands
kampioen met zijn Chevrolet Camaro kunnen we voor de komende races wel het een en ander aan viuirwerk verwachten. Jeroen Hin met
zijn Marlboro-Sierra lag lange tijd
soeverijn op kop bij deze toerwagens, maar moest in de allerlaatste
ronde met panne afhaken zodat ArBij de FF 1GOO is het de laatste
thur van Declem met de BMW M3 de races steeds raak. Het veld is weer
overwinning greep.
wat voller en de kwaliteit van zowel
de wagens als de rijders is enorm
toegenomen. Bij vorige races hebben we in deze krant al gewezen op
Keur
de veel aanwezige talenten van pas
Marco Keur kende een slechte sei- 18-jaar geworden Michael Vergers.
zoenstart, maar wilde juist in deze Bij de training verliep het voor deze
Pinkster-editie schitteren en terecht jongeman allemaal niet zo best.
daar zijn sponsor Maxell dit hele Remmen die niet werkten, in de
race weekeinde ook sponsorde. Een haast na een reparatie wielbouten
zwaar bevochten tweede trainings- die niet goed vastzaten, en toen dit
tijd, dus staande op de eerste rij was allemaal verholpen was werd de traiin ieder geval z'n deel. Maar dat is ning afgevlagd. Een bar slechte tijd
niet genoeg, want nog steeds is het was zijn deel, en samen met de rappe
zo, dat de race pas verreden is als de Belg Stephane Cohen moest hij met
zwart/wit geblokte vlag gevallen is. de laatste startrij genoegen nemen.
Marco vanaf het prille begin op kop,
Geen uitzicht deze race op een ereen deze positie wist hij op een be- plaats? Vergeet het maar. Als het
wonderenswaardige manier vast te bekende warme mes door de boter
houden. De laatste ronde zijn er heel ging de Amsterdammer door het
wat weddenschappen afgesloten. In veld heen. Links en rechts passede merkenracerij is het nou eenmaal rend alsof het allemaal zo hoorde,
het beste om in de laatste ronde op maling had dit jongmens aan de reeen tweede plek te rijden, zodat men putatie van jongens die hun sporen
met een slipstream truc vlak voor de in deze klasse reeds verdiend hebfinish de winst kan grijpen.
ben.

meest vreemde stellingen op het
bord komen. De winnaar van deze
avond mag zich snelschaakkampioen van Zandvoort noemen. Uiteraard is er voor de kampioen en de
nummers 2 en 3 een beker te verdienen. Liefhebbers van de schaaksport, waaronder ook niet leden van

Vooraf aan dit schaakfestijn zal de
Zandvoortse schaakjeugd zijn prijzen in ontvangst kunnen nemen
voor de resultaten die zij behaald
hebben in de interne competitie.
Wie dat zijn in de categorieën tot en
vanaf 13 jaar, wordt vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur bekend gemaakt.

15-12 voorsprong. Nog even kwam
Pino's in de vijfde inning terug tot
15-14 doch in de gelijkmakende slagbeurt sloeg ZHC definitief toe. Onder meer door een tweehonkslag van
Hans Mulder liep ZHC uit naar een

Nadat vorige week Raco in klasse
verdiende 22-14 zege. Opvallend is la al tweemaal in het veld kwam en
deze softbalwedstrijd was het goede won, zorgde ook Jaap Bloem Sport
slagwerk van de Zandvoorters, vana- voor de tweede zege. Nu ging het
vond spelen de ZHC dames een moeilijker dan in de eerste partij
thuiswedstrijd op het Duintjesveld maar de 5-4 op Mimi's telt. Play-in
aanvang 19.30 uur.
startte wat ongelukkig en verloor

ZANDVOORT - In het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen heeft er, nadat
ieder team twee wedstrijden
heeft gespeeld, nog geen schifting plaatsgevonden. Wel zijn
er een paar teams nog zonder
puntverlies doch met de dag
kan de situatie veranderen en
er staan dus nog vele spannende zaalvoetbalavonden te
wachten.

Z'meeuwen naar
junioren-toernooi
ZANDVOORT - Na drie wedstrijden in de softbalcompetitie gaan de TZB heren alleen
aan de leiding door alle drie
winnend af te sluiten. Nu werd
Onze Gezellen 4 met 25-7 van
het veld geslagen.

TC Zandvoort

De groep N toerwagenrace was het
sluitstuk van deze dag, en liet weer
goed race werk van Fred Krab zien.

Uitslagen
Squadra Bianca I: Paul v. Splunte-

met 4-1 van Mimi's maar het jeugdige Zandvoortse team herstelde zich
in de tweede wedstrijd. Tegen het
sterke de Klikspaan werd oen uitstekend zaalvoetbalspelletje gespeeld
wat resulteerde in een 3-0 overwinning. 't Hemeltje kwam op drie punten door Textlite met duidelijke cijfers te kloppen, 6-1.
In poule Ib heeft St. Tropez al drie
wedstrijden gespeeld en behaalde
daaruit vijf punten. Zandvoort Centrum ging met 6-1 ten onder tegen St.
Tropez, dat tegen Scandals niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel. In
dit duel moest Scandals zonder wissels aantreden en alles geven om tot
het voor hun tweede gelijke spel te
komen. Het elk jaar aan de weg timmerende Pim Janssen boekte de
tweede overwinning door Warmteservice met 4-2 te verslaan. Reprox
kwam op twee punten door HB
Alarm met 4-3 achter zich te laten.
HB Alarm blijft daardoor op twee
punten staan.
York Optiek deelt in 2a de lakens
uit. Voor de tweede maal werd er
ruim gewonnen. Snackbar Henri
was geen partij voor York dat uithaalde met 10-4. Luiten BV kwam
eveneens op vier punten door Bloemen Van Baekel met 4-2 te verslaan.
Studio de Zwager kwam tot het
tweede gelijkspel, namelijk een 3-3
tegen Tandem. Big Mouse blijft
puntloos en nu werd er met 7-2 van
Cleopatra verloren.
In 2a is alleen Auto Versteege zonder puntverlies en ook kreeg dit
team nog geen doelpunt tegen te incasseren. Tegen Trefpunt nam Auto
Versteege snel een voorsprong die
het uitbouwde naar een fraaie 7-0
overwinning. Radio Stiphout volgt
met drie punten door een 3-3 gelijk-

Surfvereniging
hield Pinkstercup

Zandvoort - Op tweede Pinksterdag moest de Tennisclub Zandvoort
ZANDVOORT - De Zandvoortse
naar Didam om de afgebroken wed- windsurfvereniging hield het afgelostrijd van 8 mei uit te spelen. De pen weekend wedstrijden om do
stand was 3-3 en alleen de gemengde Pinkstercup. Deze wedstrijden werdutabels moesten worden afgewerkt. den gehouden in samenwerking met.
Klijn Fun Center on vonden plaats
De dubbel Hans Schmidt en Inge op het noorderstrand. De wedstrijDolman werd verloren, maar de par- den werden onder goede omstaudigtij van Edwin Vissers en Esmir heden gevaren en in totaal konden
Hoogendoorn werd in een spannen- twee course races en drie slaoms
de driesetter gewonnen. De eihnd- worden gehouden.
Aan de start kwamen twintig surstand werd dus een 4-4 gelijkspel. De
laatste beslissende wedstrijd om de fers. wat de organisatie iets tegenkampioenstitel, in deze afdeling, viel, doch die zorgden voor goedo
Deze
wordt aanstaande zondag gespeeld bnindingsurfwedstrijden.
tegen De Metselaars in het tennis- open club wedstrijd werd alleen een
stadion van de Metsbanen in Den overall klassement opgemaakt
Haag. Als Zandvoort daar een mini- waaruit Jan van Wierst als winnaar
male overwimiinhg van 5-3 kan be- naar voren kwam. Hans Rotgcr
halen, is het kampioenschap een werd tweede en Co Timmermans
feit. Metselaars met thans 23 punten pakte do zege bij do veteranen. Do
en Zandvoort 22.
Zandvoorter Wouter Egas surfde in
Dat het een zware opgave wordt is de kop mee en eindigde als goodo
bekend, aangezien de thuiswedstrijd zesde. De Zandvoortse windsurfvortegen dit team met 5-3 werd verlo- eniging kon terugzien op een ontzetren. De TC Zandvoort zal alle regis- tend geslaagde dag on meerdere
ters open moeten trekken om dit wedstrijden zullen nog goorganiseerd gaan worden.
gunstige resultaat te behalen.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
-"-.irateka
Marion de Krijger beoe:
nt de karate sport met veel succ•s. De 23-jarige Zandvoortse belalde onlangs haar bruine band
ut zeker het vermelden waard is.
Al vroeg begon Marion de Krijger
et het beoefenen van sport. Was
'-t eerst de paardesport later stapte
'ij over naar het beoefenen van de
arate sport. Dat gebeurde op twin;i jarige leeftijd en reeds nu, drie
'•'ir, waar normaal vier of vijf jaar
>or staat, werd de bruine band be:iald.
De sportieve Zandvoortse kwam
;
: de laatste jaren tot een indruk'kkende prestatielijst. Zo werd in
'36 beslag, gelegd op het clubkam'oenschap van KemAm-Ju in Am"rdam en behaald werd toen de
•i'anjeband.
fn dat zelfde jaar werd in Breda
-'••xegevierd in een sterk Kersttoer•'•'•>oi. In 1987 werd het Karate Gala
• ' ! Amsterdam winnend afgesloten
-; bij de West Friese Karate kampinschap werd een tweede plaats en
11
groen band gepakt.

Zandvoort 75 sluit competitie
af met overwinning op SIZO

•ucces

ZANDVOORT - Zandvoort '75
heeft de competitie goed besloten en
kwam tot een fraaie 4-2 overwinning
op SIZO. Door deze zege eindigden
de Zandvoorters op een goede vierde
plaats.

Dit jaar volgde het succes elkaar
~'iol op. Het West Friese kampioen''hap werd nu wel gewonnen (blau••''•• band) en bij de Nationale kampi'"tischïippen kwam Marion de Krij'• "i' geweldig voor de dag. Een vierde
''laals weid opgeëist en tevens
'r|•' u'iim zij in het bezit van de stijlprijs
wste techniek en stijlL).
Voorlopig lijkt er nog geen eind
'U de successenreeks te gaan ko•"en daar de jeugdige Zandvoortse,
llp
zeten van de karate sport, zeker
V;
m plan is een aantal jaren stug
!
' ')or te gaan en zeker gaat proberen
'"';,'
grotere, wedstrijden winnend af
:
" sluiten...

De beker met bloemen voor de eerste plaats lukte niet meer, maar een
iets kleinere beker mocht hij wel
mee naar huis nemen, want op onvoorstelbare manier was zijn prestatie goed voor ,,slecht s" de tweede
plaats. Frank Eglem. ook al trainings eerste pakte hier de overwinnaars-kus van de dames.

ren, 2: Wout v. Reenen beiden met
Alfa Romeo. Ascona cup I: Aio: Post,
2: Franc ten Wolde beiden met Opel
Ascona. SPORTS 2000 I: Oharlcs
Zwolsman Reynard. 2: Mathew v.
Diesson Reynard. FORM.F. 2000 I:
Jan Litjens Reynard, 2: Dick Waayenborg'Reynard. TOYOTA Starlot 'l:
Michol Vacirca, 2: Evcrt Bolclerheij,
3: John Vos allen met Toyota. Porsche Cup: Over all en Groep A: I: Tiff
Needel Porsche 94-1 Turbo. 2: Keith
Russei Porche 911 Carrera RS groep
B I: Kevin Morfett Porsche !»Ü Carrera, groep C I: Peter Tyson Porsche
911 E. groep D I: Mike Pickup Por
sche 911 T. Toerwagens «roep A tot

1300 cc 1: Fred de Jong Su/uki, i <
1COO Rob Nobels Tovota. tot 2500
Arthur van Dedem BMW M3. bovi •
do 2500 cc: Jeroen Hin Ford SienRS Cosworth. Renault 5 GT Turbo
Marco Keur. 2: Rnymond Coronel, .
John Post ma allen Renault. Fon
F. l<!()() I: Frank Eglem. van Dieme
2: Michael Vergers Reynard. 3: He:
ny Klarunbeek van Diemen. Toerw..
gons groep N tot 1600 cc I: Eve
Bolderheij, Daihatsu, tot 2000 c ;
Theo Koks. Renault 5. boven do 20( •'
cc T: Klaas Visser BMW 325i en toe.
wagens groep N sportklasse I: Ge.'
van Krimpen Ford Sierra RS Co.
wort h.

spel togen Havox. Keur Glas en Tuin
Turn kwamen ook op drie punten
door in een onderling duel het te
houden op 1-1. REA boekte de eerste
winst op hot nog puntloze DVS. 2-1.
In de veteranen-recreanten poule
A gaan de Banana on Hairshop vet.
aan de leiding. Banana versloog
Bakkerij E. Paap mot 7-3 en Hairshop klopte do Nihot. vet. met 6-3. In
deze klasse kwam Rcproproof op
twee punten door de Klikspaan vet.
met 5-2 de baas te blijven. Lippies
zorgde eveneens voor de eerste
winst door 't Vraagteken af te troeven met 2-1.
In de B veteranen-recreanten poule is Pim Janssen Olds nog zonder
puntverlies. De Olds hadden weinig
moeite met Bluys en tikten naar een
6-0 zege. Rinko plaatste zich voorlopig op de tweede plaats door met 5-1
af te rekenen met Rabtael Boys.
Zandvoort Centrum vet. en Imex
vet. kwamen op twee punten door
beide voor de tweede maal gelijk te
spelen. Zandvoort Centrum tegen
Imex werd 3-3. d'Anvers vet. scoorde
eveneens het tweede gelijkspel door
tegen de Gemeente Zandvoort 1-1 te
spelen.
Programma komende week te taeginnen met vanavond: 18.45 uur
Rabbel Boys-Bluys, 19.30 uur Lippies Boys-The Hairshop vet., 20.15
uur York Optiek-Luiten BV, 21.00
uur Keur Glas-DVS, 21.45 uur HB

Alarm-Zandvoort Centrum, 22.:.:'
uur Mimi's-Raco.
Vrijdag: 18.45 uur 't Vraagteke.:Banana vet., 19.30 uur Tandem-Big
Mmisu. 20.15 uur Pim Janssen Old:-Rinko. 21.00 uur Tuin Tum-Au'.>
Versteege, 21.45 uur Play In-Auro;,.
'75, 22.30 uur Pim Janssen-Cor Sm: -..
Zondag: 10.30 uur Nihot vet.-R,.proproof, 11.15 uur Bluys-Imex vet..,
12.00 uur Big Mouse-Luiten BV,
12.45 uur Radio Stiphout-REA, 13.X:J
uur Jeugdwedstrijd F. jun.-Zandvoortmeeuwen, 14.30 uur TextlitcAurora '75, 15.15 uur Warmteservice-St. Tropez.
Maandag: 18.45 uur Havex-Trofpunt, 19.30 uur d'Anvers vet.-Pi;:1.
Janssen Olds, 20.15 uur Klikspaaï:
vet.-Lippies vet., 21.00 uur York Ot>tiek-Studio ds Zwager, 21.45 uur R prox-Zandvoort Centrum, 22.30 uur
't Hemeltjo-Raco.
Dinsdag: 18.45 uur Bakkerij ;:.'.
Paap-The hairshop vet., 19.30 uur
Rabbel Boys-Imex vet., 20.15 uur
Honri-Clcopatra, 21.00 uur Kor.:Glas-Auto Versteege. 21.45 uur !'•>
Klikspaan-Jaap Bloem, 22.30 uur
Pim Janssen-HB Alarm.
Woensdag: 18.45 uur Bloemen '.
Backol-Tandern, 19.30 uur Gemee i-;
te Zandvoort-Rinko, 20.15 uur DV- Trefpunt. 21.00 uur Banana vet.-R :
proproof, 21.45 uur Play In-Jn; p
Bloem Sport, 22.30 uur Scandal.-:Zandvoort Centrum.

eens schaakclub, dienen zich uiterlijk vanavond om 20.00 uur te meiden in het Gemeenschapshuis.

slagen waaronder drie home-runs,
ZANDVOORT - Aanstaande zonleverden veertien punten op en een dag neemt het F-junioren team van
18-2 voorsprong. In de derde slag- Zandvoortmeeuwen deel aan een
beurt was het Paul Vennik die een zeer sterk bezet toernooi in Koog
grand-slam home-run sloeg waar- aan de Zaan.
door TZB uitliep naar 22-2. TZB werDoor de voetbalvereniging KFC
per Jan Bakker kwam in de 4e inning even in moeilijkheden en wis- wordt het zogenaamde KFC Pallas
In de eerste slagbeurt nam TZB selde van positie met eerste honk- Super F toernooi georganiseerd en
direct een voorsprong door een man Han van Soest, die Onze Gezel- daaraan neemt een aantal sterke
tweehonkslag van Henk Franke ge- len niet verder liet komen dan 22-7. voetbalteams deel. Zo doen behoudens KFC en Zandvoortmeeuwen
volgd door een home-run van Han
In de vierde en vijfde inning voeg- mee, Sparta, Volendam en FeijenCoach Jan Claassen greep toen in van Soest. Door goed slagwerk van
:i kwam zelf aan slag om een home- Fred van Limbeek en Remy van de TZB nog een paar punten aan het oord. De finale van dit toernooi
un te plaatsen. Dat inspireerde zijn Loon konden ook Hans Paap en totaal toe waardoor de eindstand wordt gefloten door de internatio:.;edespelers en Rob Kuypers volgde Paul Vennik de thuisplaat passeren kwam op 25-7. Henk Franke (6 uit 6), naal bekende scheidsrechter Jan
:rect met een tweehonkslag. Het en TZB had een 4-0 voorsprong. Hans Paap (3 uit 3) en Paul Vennik Keizer en de prijsuitreiking zal ge: 'Ifvertrouwen was terug bij de Onze Gezellen kon in de gelijkma- (4 uit 4) behaalden een slaggemid- schieden door de doelman van Ajax
":-tndvoorters en via een home-run kende slagbeurt terug komen tot 4-2. delde van 1000. De TZB werpers Stanley Menzo.
' -m Tjeerd Buis en een driehonkslag
In de tweede slagbeurt besliste wierpen lx drieslag, 5x vierwijd en
•n Hans Mulder verkreeg TZB een TZB al de wedstrijd. Vijftien honk- kregen 8 honkslagen tegen.

]

Mooi weer, veel spektakel maar weinig publiek tijdens de Pinksterraces.

;;:

De snelle bewegingen van Marion de Krijger zijn nauwelijks te volgen.
Fülo Dram Stljnon

Heuvel de gelijkmaker. Nog voor de
rust schoot Pioter Burne de badgaston op voorsprong, 2-1.
SIZO kon in cle tweede helft nog
wel gelijkmaken doch toen drong
Zandvoort '75 zo sterk aan dat doelpunten moesten gaan vallen. Het
waren uiteindelijk opnieuw Van do
Heuvel en Brune die do Zand.voorters naar een 4-2 overwinning schoten.

De wedstrijd tussen Zandvoort '75
en SIZO had niets meer om het lijf
doch beide partijen wilden met goed
voetbal afscheid nemen van het seizoen 1987-1988. Dat gelukte Zandvoort '75 uitstekend en kwam tot een
Eindstand vierde klasse KNVB: 1.
prima party voetbal. SIZO kon lang Altius 24-41. 2. TOV 24-37, 3. IJ FC 24sterk partij geven maar moest in de 34, 4. Zandvoort '75 24-28. 5. Hoofdtweede helft terrein prijsgeven. Na- dorp 24-28. 6. SMS 24-26. 7. DSC' '74
dat Zandvoort '75 op een 0-1 achter- 24-24. 8. SIZO 24-21. 9. Bloemendaal
stand was gekomen door een benut- 24-19, 10. Halfweg'24-18. 11. NAS 24te strafschop scoorde Philip van de 18. 12. SVJ 24-13. 13. SVp 24-5.

Vervol.!!; van pa.irina l
Tijdons do werkzaamhodon zal do betreffende afde
ling zo goed mogelijk worden afgosloten. zodat men zo weinig mogelijk
last hoeft van lawaai on stof.

Licht
Do grijze stenen muren blijven
hetzelfde, maar do overige wanden
worden wit geschilderd. Ook het
nieuwe plafond bestaat uit wit inateriaal, terwijl de lange lichtkokors
vervangen worden door grote viorkanto. verzonken lichtpunten. Een
en ander heeft tot gevolg dat de nu
vrij donkere ruimte veel lichter
wordt, wat ook hot uitzoeken van
boeken makkelijker maakt. Als andor voordeel komt daarbij, dat het
nieuwe verlichtingssystuem energiezuiniger is.
Verder wordt or gebruik gemaakt
van vrolijke kleurtjes, voor de pilaren en een doel van cle vensterbaiikon. Do kleursamenstelling is bcdacht door binnenhuisarchiteet Piet
van Berge uit Amsterdam, die veel
voorde Provinciale Bibliotheek C'en-

trale Noorcl-Holland werkt. Op '.'
volwassenen-afdeling komen de p;;teltinlcn lavendolblauw. m i n t , ro^
en licht grijs, op cio jeugdafdeling v
iets hardere kleuren donkerhiauv
donkerrose. geel en groen. Ook n
oude bruine vloerbedekking, waan'
de kringen van hot regenwater tn.
duidelijk zichtbaar zijn, wordt ve
vangen. De nieuwe vloer wordt g r i j
-blauw.
Het personeel ziet verlangend u
naar ue nieuwe inricht ing. een nu-';
begin na het 'rampjaar' waarin T w.
personeelsleden overleden e n < > •
nog eens de gigantische k-kk.,;plaatsvond. Marjan Prins ;ja:ü •/.\•
vanaf l i j u l i weer geheel ,;aii •
jeugdafdeling wijden. Maar :;H
maanden durende taak als waan;
mond-directeur zit er dan op, n;"t e
aanstelling van de negenender; :u '
rige Len van Twisk. Deze nieuwe '•
bliotheearosse was hiervoor \v ;' u '
jaar hoofd van de biblio!\\<.-•.•\: \\. \
geest, een wal kleinen' ••!. n : n : i
moderne vestiging t i a r i i l v a ui i
Prinsessewoi; in Zan'.ivoop.

Amnesly met stand op GasthuSspIeôi
ZANDVOORT - Amnesty
International staat op zaturdag 28 mei van 11.00 uur tot
15.00 uur niet haar jaarlijkse
stand op het GasUmisplein.
Naast het geven van algemene
informatie zal er speciale aandacht worden besteed aan de
ZANDVOORT Vorige wtvColombia Landenactie un de woensdagnacht, even na t\vaa
schrijfactiviteiten voor een uur. werd aan de politie va .
Russische gevangene.
verschillende kanten genie!-.!
dat er een hond aan hot blaiïi i
Do monseurcchteii-siUuitie in C'n
lombia is alarmerend slecht: bur- was in de Lorentzstraat, waa
gors verdwijnen regelmatig on ook door de halve flat niet kon slpolitioko moorden komen veelvuldig pen.

Blaffende hond

voor. Daarom zijn bij do stand kaarten verkrijgbaar voor de schri.jfartk'
naar dit land. Zoook vooroi-n Russischo govangono. dk' op grond van
zijn ivligiouzo overtuiging is veroordoeld.
Daarnaast krijgt hot publiek bij
do stand 0011 a t t e n t i e uitgereikt. Tovons is or een foto-tentoonstelling
samengesteld, die momenteel iu het
Gemeenschapshuis
aan do L. Davidsstruat is U1 zien. Donaties voor

Do politie vorschafto zich via ot u
raam toegang tot do woning. I'. x
hond word mol wat kattenvoer h -r
zwijgi'ii opgelegd, waarna de rust uvilerkoordo. Do inmiddels gearrivoi-vdi- eigenaar verklaarde dat hij ..ovi n
wat was wezen drinken in oen café .
Hom word te verstaan gegeven dat
bij herhaling de hond zou wordt :i
meegenomen. Hij beloofde bek r
schap.
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Pinksterdrukte bijna onbegonnen werk voor politie

Zeemeeuwen

'Dweilen met de kraan open'

ZAND VOORT - Deze foto van
Voetbalclub Zeemeeuwen uit
één van de jaren 1928, 1929 of
1980, kan wegens onscherpte
helaas niet groter worden afgedrtikt.
Het team bestaat uit (voor zover namen bekend zijn):
Voorste rij v.l.n.r.:
A. Paap, S. Bos en J. Bos.
Tweede rij:
J. v.d. Mije, onb., J. v.d. Bos.
Derde rij:
A. Molenaar, K. Hendriks, C. de
Muinck en J. Molenaar.
De foto is ingezonden door C.
de Muinck.

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft gistermiddag officieel de geldautomaat van de Algemene Bank
Nederland aan de Grote
Krocht in werking gesteld. Dit
ging gepaard met een leuke geste van de ABN, want de duizend gulden die de burgemeester uit het apparaat haalde,
komt ten goede aan de Zandvoortse Reddings Brigade.
Torn de Roode, secretaris van de
ZRB mocht het bedrag in ontvangst
nemen, hij toonde zich zeer verheugd mei het geschenk van de
ABN. Uiteraard kan dit goed gebruikt worden voor het reddingswerk. Daarnaast waren er rozen
voor de bezoekers van het ABN kan-

ZANDVOORT - Het Pinksterweekend is voor de Zandvoortse politie bepaald niet
rustig verlopen. Het grote aantal toeristen, het ontbreken
van de nodige kampeeraccommodatie en de krappe personele bezetting zorgden soms voor
chaotische toestanden. Een
medewerker van het Zandvoorts Nieuwsblad reed afgelopen weekend een avondje mee
met een surveillancewagen,
om eens een kijkje achter de
schermen te nemen.

Burgemeester Van der Heijden
stelt geldautomaat in werking
toor en naar verwachting zouden er
Als men de code en het gewenste
ook bloemen overblijven voor een bedrag heeft ingetoetst, controleert
aantal bewoners van de bejaarden- de geldautomaat of alle gegevens
huizen.
kloppen en degeen die geld wil opneCliënten van de ABN, maar ook men hiertoe gemachtigd is. Als alles
van tal van andere banken, kunnen, in orde is, wordt er binnen enkele
evenals bij een enkele andere bank seconden uitbetaald.
in Zandvoort, hier nu vierentwintig
uur per dag terecht om geld op te
De geldautomaat is geplaatst in
nemen. Ook kunnen zij elk gewenst een voorportaal van de bank, welke
moment zien hoeveel geld er nog op alleen toegankelijk is met het bankhun rekening staat. Wat men nodig pasje. Met de verbouwing die hierheeft, zijn een bankpas en een per- voor nodig was, werd tegelijkertijd
soonlijk - geheim - nummer dat uit de toegang tot de ABN vernieuwd,
vier cijfers bestaat, de zogenaamde waardoor het kantoor nu ook goed
PIN-code. Het nummer is zelfs niet toegankelijk is voor minder-validen
bekend bij het bankpersoneel
en mensen in rolstoelen.

KvK bepleit een
snelle aanpak
strandafkalving

ZANDVOORT/HAARLEM L
- De strandafkalving bij Bloe
mendaal is voor de Kamer van
Koophandel voor Haarlem en
omstreken reden voor ernstige
ongerustheid. Daarom heeft
men een 'brandbrief' verzonSchooien, mede naden aan Gedeputeerde Staten Wooldrik-Van
mens C. Kuypers, zegt het College
van Noord-Holland.
van GS dat de erosiebestrijding als

In de brief, mede op verzoek van
de Belangenvereniging 'Bloemendaal aan Zee', wijst men GS erop, dat
de situatie in de laatste twee jaar
dusdanig is ver slechterd, dat horeca-exploitatie op het strand onmogelijk is geworden en de exploitanten
van de bedrijven aan de kop van de
Zeeweg 'in hun bestaan worden bedreigd'. Men dringt er bij het dage
lijks bestuur van de provincie
Noord-Holland dan ook op aan, haar
beleidsanalyse uit te brengen, waardoor een oplossingsstrategie ontwikkeld kan worden. De Kamer heeft
aangeboden een bijdrage te Ie veren
en het economisch belang van recreatie en toerisme te onderzoeken en
hierover te rapporteren, aldus het
mei-nummer van de KvK-krant.
Op vragen van de PvdA Provinciale Staten-lid mevrouw A.M.C.A.

Wilde veiling
postzegelclub
ZANDVOORT - Omdat de vorige wilde veiling van de Zandvoortse Postzegelclub grote belangstelling genoot, wordt er
vrijdag wederom een dergelijke avond gehouden.
De veiling wordt zo genoemd, omdat ieder die maar wil, kavels ter
veiling aan kan bieden. Vrijdagavond 27 mei gebeurt dat in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Na de inlevering tussen 19.00
uur en 20.30 uur, gaat rond 21.00 uur
de veiling van start. Iedereen is hiertaij welkom.

een rijkstaak wordt aangemerkt,
'vanwege de grootschaligheid en dynamiek van de kustprocessen en de
mogelijk verstrekkende implicaties'. Men deelt hierin de mening van
de Minister van Verkeer en Waterstaat, die ook heeft gewezen op de
belangrijke en centrale rol die de
provincie moet vervullen bij de afweging van de wijze waarop en de mate
waarin die taak wordt uitgeoefend.

Renovatie

College van Burgemeester en Wéthouders op aangedrongen, eerst uitgangspunten te formuleren, alvorens aan verdere invulling van bouwplannen te werken en PvdA-raadslid
Bloeme vestigde hier in januari 1988
nogmaals de aandacht op. Ook afgelopen week hebben Bloeme en
D'66-fractievoorzitter
Sandbergen
zich schriftelijk tot het college gewend, omdat de formulering van uitgangspunten, welke toegezegd zou
zijn door de wethouder, nog niet is
opgesteld.

Vervolg van pagina l

Bezorgers en
vakanfiebezorgers
gevraagd.
Verdiensten ± 60,- tot 80,- p.w.
voor kleine wijken, te uur per dag.
Aanmelden tussen 18.00-20.00 uur
18375 en 023-315515 van
09.00-12.00 uur.

prijsopgave:

HAARLEM:

ZANDVOORT:

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

.

Bloeme en Sandbergen noemen
vier punten die zij noodzakelijk achten: een onafhankelijk onderzoek
naar de mogelijkheid van renovatie,
na overleg met de bewonerscommissie; het formuleren van een beleidsof stappenplan, voor te leggen aan de
bewonerscommissie en de commissie PW/VHRO; nog vóór het zomerreces een uitspraak over de te volgen
procedure; en als laatste dat het college afspraken maakt over de wijze
waarop ,bouwplannen ontwikkeld
gaan worden.
Naar aanleiding van de bevindingen van deze bijeenkomst hebben de
bewoners een brief aan de gemeenteraad opgesteld, met de bedoeling dat
deze in de eerste commissievergadering voor Publieke Werken wordt
behandeld.

CENTRAGAS
VAN GALEN B.V

Begeleiding van asielzoekers
Rode Kruis-loterij

Regeling Opvang
Asielzoekers
(ROA). Volgens de daar aanwezige
wethouder Termes zal Zandvoort
binnen afzienbare tijd een flat voor
asielzoekers beschikbaar hebben en
dat melden aan WVC.
De drieëntwintig aanwezigen kregen van twee medewerkers van de
Stichting Vluchtelingenwerk, afdeling Haarlem, een gedegen stuk informatie.
De ontvangst van asielzoekers zal
grondig voorbereid moeten worden.
Bekeken zal worden of de groep vrijwilligers aangehaakt kan worden
bij de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. En uiteraard
moet worden gezocht naar uitbreiding van de groep. Geïnteresseerden
zijn daarom volgende week donderdag van harte welkom. Men kan ook

De opbrengst staat nog niet pre
cies vast maar wordt geschat op on
geveer ƒ1800,-. Het geld wordt ge
bruikt voor wat extra's in het kader
van het Welfare werk.
Voor de bezoekers viel er nog een
en ander te winnen. Bijvoorbeeld
Zandvoortse poppen, die vielen op
lotnummer 394. Klaziena heette de
pop, waarvan de naam moest worden geraden. Helaas had niemand de
goede oplossing ingediend. De pot
bonen telde 4323 stuks en de beste
schatting was van de heer Van der
Moolen, Zr. Dina Bronderstraat 23,
die 4444 had genoteerd. Verder zijn
op de volgende nummers prijzen gevallen: 138, 150,304, 412, 638, 655, 719.
861, 815, 939, 991. De prijzen kunnen
donderdag 2 juni van 09.00 tot 12.00
uur worden afgehaald in het Rode
Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan

ZANDVOORT - De fancy fair
die onlangs door het Rode
Kruis, afdeling Zandvoort
werd gehouden, had vanwege
Op 17 mei werd door-de oekumeni- het mooie weer nogal wat consche werkgroep Exodus een infor- currentie van het strand.
matie-avond georganiseerd rond de

Dierenbescherming Zandvoort
organiseert weer een
gehoorzaamheidstraining

FA. GANSNER & CO.

VERWARMINGS- EN
LOODGIETERSBEDRIJF
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
Rijksstraatweg 244
2022 DJ Haarlem
Telefoon 023-380381
„Bespaar 20% op uw gasrekening
door een nieuwe gasketel, wij doen er
vanaf heden een klokthermostaat bij
cadeau.
Ook voor een snelle service en loodgieterswerk vanuit Zandvoort kunt u op
ons rekenen."

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

voor honden

Er is nog plaats voor enkele puppies.
Leeftijd v.a. 3 t/m 5 maanden.

Deskundig advies.
Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

U kunt zich opgeven via tel. nr.
19028/15847.
Gaarne voor 1 juni a.s.

Kwekerij P. van KLEEFF

Rest

ons vakmanschap is
uw voordeel

J. van Dampen
en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449
ZANDVOORT

ZEESTRAAT 36
vraagt een

vlotte jongen
of

meisje
voor de bediening
In vaste dienst.
Liefst een beetje bekend
met de Duitse taal.
Aanmelden v a. 17 00 uur
bi| het restaurant.

DROGISTERIJ

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

Hét adres voor:

Te huur

Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

gestoft, tuinhuis
2 kam. k.d.t.
650,- p.m.
incl. 1 mnd borg

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Br. ond. nr.936777
bur. v.d. blad.

Wij hebben werk voor:

VOORMAN/FITTERS
FITTERS
HULPFITTERS
GRONDWERKERS
en L.T.S./M.T.S. schoolverlaters
om opgeleid te worden voor de
funkties A. en B.
Voor de funkties A. en B. genieten zij met de opleiding voor Gawalo en vakman buisleidingen de
voorkeur.
Ervaring met werkzaamheden voor de
gas- en waterleidingbedrijven is noodzakelijk.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten
aan:

NACAP NEDERLAND B.V.
Regio West
Gooiland 2 - 1948 RC BEVERWIJK
of telefonisch na 19.00 uur bij onze
rayonleider, Dhr. Hartsink, telefoon
02972-4151.

Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

T ZÖMËRPLANTËN* ~
l

Groot assortiment

l

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
l
i

vóór die datum bellen: 16755 of
18670.

ZANDVOORT - In verband
met de komst van asielzoekers
naar Zandvoort, komt donderdag 2 juni om 20.00 uur een
werkgroep bijeen. Uiteraard
zijn geïnteresseerden welkom
in het NPB-gebouw, Brugstraat 15.

reraccretxrevyiorexxTcyycrec^^
In de kleinste winkelstraat van
Zandvoort zit een schoenmakerij
waar nog de regel luidt:

Foto: Bram Stijnen

de bestuurder en daarbij per onge
luk het gaspedaal indrukte. Het
voertuig ramde hierdoor met grote
snelheid de gevel, schoot door en
straat aangehouden door een voet- liep een twmtig-jarig meisje, dat aan kwam, na eerst nog een parkeermeganger, die hen meldde dat hij de de kaak gewond was. Alle drie wer- ter omver te hebben gereden, tegen
auto tegen de gevel aan had zien rij- den meegenomen naar het bureau een lantaarnpaal tot stilstand. Vol
den. Bij aankomst bleek de inzitten- waarna het meisje overgebracht gens getuigenverklaringen zou de
de te zijn verdwenen. Op aanwijzin- werd naar het Marinehospitaal.
vierentwintig-jarige bestuurder ech
gen van omstanders werden in de
ter het ongeval veroorzaakt hebben,
Nieuwstraat twee Zandvoorters aanVolgens de eerste berichten zou terwijl het meisje daarnaast bij de
gehouden van respectievelijk vieren- het ongeluk gebeurd zijn, toen de andere man op schoot zat. Verder
Politie-agenten werden op de Zee- twintig en achttien jaar oud. Bij hen vrouw plaatsnam op de schoot van onderzoek volgt.

Telegraaf Zandvoort

ELEKTRO-INSTALLATEUR

helemaal te laten 'escaleren, besluit
de wachtcommandant om vijf uur 's
morgens de dagdienst aan te laten
rukken. Deze agenten worden dus
uit bed gebeld.
Het daglicht laat duidelijk zien
welk een ravage er die nacht is aangericht, maar toch heeft de politie
dankzij tactisch optreden erger kunnen voorkomen. 'De Spreuk' heeft
weer opgeld gedaan: 'Vigilat ut quiescant' oftewel 'Hij waakt opdat zij
kunnen rusten'. We rijden voor een
laatste ronde door het dorp. Voor de
deur van een wethouder staat een
vrijend paartje. Politiek Zandvoort
slaapt nog.

• Wachtcommandant Joop Postma probeert vanachter de meldtafel het
politiewerk zo goed mogelijk te coördineren.

Auto ramt gevel bloemenzaak

Nieuw interieur Boucherie Culinaire

LANDELIJK ERKEND

gooiende jongelui op het Raadhuisplein. De lichten in de Kerkstraat
zijn uitgetrapt en alle prullebakken
staan in brand. Op het Kerkplein
gaat een vlaggemast dwars door een
etalageruit en ook ruiten van telefooncellen in het centrum moeten
het ontgelden, 't Is dweilen met de
kraan open, maar de politie doet
haar uiterste best om de zaak nog
enigszins in de hand te houden. Tevergeefs. Tijd voor koffie is er niet en
de sanitaire stop gaat in gestrekte
draf. De cellen zitten vol en de rest
lijkt allemaal onbegonnen werk,
want met zes agenten doe je niet veel
tegen de meute. Om de zaak niet

ZANDVOORT - Een winkelruit van een bloemenzaak in de
Haltestraat moest maandagnacht wijken voor een onder
invloed verkerende automobilist. De gevel is voor een groot
deel ontzet. De bloemist en zijn
zoon werden door de politie uit
bed gebeld en konden vervolgens puinruimen.

LOS-vertegenwoordigster
Mechteld Linsen was het daar van
harte mee eens en betitelde de houding van de gemeente als 'schandalig'.
De fracties waren woensdag vertegenwoordigd door Bloeme (PvdA),
Sandbergen (D'66), Van As (CDA),
Landman (GBZ) en Van Marie
(VVD). Allen spraken zich uit voor
een haalbaarheidsonderzoek door
een onafhankelijk bureau. Voor Van
Marie, Van As en Landman was dat
de voorwaarde om een verder standpunt te kunnen bepalen, ten opzichte van renovatie of nieuwbouw. 'Men
moet niet in een roeibootje de
Noordzee oversteken', aldus Van
Marie, waarmee hij erop wees, dat er
alleen op basis van feiten beslist kan
worden, waarbij de bewoners overigens nauw betrokken moeten worden. Maar als er toch gesloopt moet
worden, dan wel zo snel mogelijk,
aldus het VVD-raadslid, omdat de
woningen dan alleen nog maar met
lapmiddelen in stand worden gehouZANDVOORT - Het interieur van Boucherie Culinaire aan de Grote Krocht heeft
den. Overigens sluit hij niet uit, dat
een behoorlijke gedaantewisseling ondergaan. Tijdens enkele dagen intensie- het belang van dorpsvernieuwing de
ve arbeid heeft de slagerswinkel van binnen een andere aanblik gekregen. De doorslag kan geven in het voordeel
verlichting is aangepast en de inventaris is geheel vernieuwd. Slager Evert de van de nieuwbouw.
Vries is vooral trots op zijn nieuwe koelvitrine, te zien op de foto.
Partij van de Arbeid, D'66 en CDA
Folo Bram Stijnen hebben in augustus 1987 al bij het

VAN MAAS
Voor een vrijblijvende

De gemeente Bloemendaal heeft
in augustus 1987 en maart 1988 gevraagd om een beleidsanalyse ten
aanzien van de verhouding tussen
strandrecreatie en de kustafkalving.
In verband daarmee hebben GS zich
tot de Hoofdingenieur-Directeur van
Rijkswaterstaat gewend, met het
verzoek mee te werken aan een dergelijke analyse, waarvoor een werkgroep aangesteld zou moeten worden.
GS verwachten 'binnen enkele
maanden' op het verzoek van Bloemendaal te kunnen reageren. Zij wijzen er echter nadrukkelijk op, dat de
erosiebestrijding een rijkstaak is en
hun medewerking niet uitgelegd
mag worden als een principiële bereidheid, enigerlei financiële bijdrage te leveren in de kosten die het
gevolg zijn van de erosiebestrijding.

De richtlijnen zijn duidelijk.
Wachtcommandant Joop Postma
stelt het zakelijk: 'Zoveel mogelijk
corrigerend optreden'. En intensieve surveillance moet een preventieve werking hebben, vindt hij. Helaas,
in de praktijk werkt dat niet altijd
zo.
De telefoon in de centrale rinkelt
onophoudelijk. Het is onrustig in
het dorp, de café's en bars puilen uit
en de drank vloeit rijkelijk. Wij gaan
meteen op pad. Drie beroeps en een
reserve-agent bij de geüniformeerde
dienst, plus twee man recherche in
onopvallende kleding, om te posten.
We rijden het hek uit, de straat op.
De dienst is begonnen.
Door de mobilofoon klinkt de
stem van de wachtcommandant:
"HB voor de twee". De man naast de
bestuurder antwoordt. "Hier de
twee". Een strandexploitant heeft
zich beklaagd over een grote groep
jongeren die het strand onveilig zou
maken. We gaan erop af en al snel

zijn er twee surveillancewagens ter
plaatse, waarna de meute tot kalmte
wordt gemaand. We stappen weer in:
"De twee is weer ter beschikking".
De gebeurtenissen volgen elkaar nu
snel op. Burengerucht, schreeuwende jongeren, dronken feestgangers
en vernielzuchtige vakantiegangers
bezorgen de agenten handen vol
werk. Op de boulevard is het een
chaos. Op de parkeerplaatsen staat
een onafzienbare rij campers en
langs de berm in de duinen honderden tenten. De avonddienst heeft tevergeefs geprobeerd hen te verwij deren.
Ook de brief van de directeur van
Publieke Werken heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. In deze
brief, die merkwaardig genoeg alleen
in het Duits is opgesteld, zegt Wertheim dat het hem zeer verheugt dat
men deze badplaats 'vol verrassingen' heeft uitgekozen voor een gezellige vakantie. Verder deelt hij hierin
mee, dat er wegens plaatsgebrek
voor deze toeristen geen plaats is in
Zandvoort en hij adviseert de kampeerders dan ook hun heil in een van
de gemeentes in de regio te zoeken.
De consternatie is groot. Het merendeel besluit om dit advies aan zijn
laars te lappen, met het bekende resultaat. Wellicht dat er in de toekomst een andere oplossing voorhanden is, want de gemeente is volgens Wertheim al in onderhandeling
met de provincie. Deze zou niet onwelwillend staan tegenover het initiatief van Publieke Werken, te zoeken naar een nieuwe locatie voor
tenten en caravans.
De stem van Postma klinkt onafgebroken door de speaker. Stenen

Gelegenheid voor het zelf opvullen
van uw plantenbakken

l
j

Div. Bloembakken - Roodsteen - Plastic
en Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
l U kunt voor zomerplanten naar het l
i noorden, naar het OOSTEN, naar j
1
het zuiden of naar het WESTEN '
l maar onze kwaliteit is de BESTE.I
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Doodgaan is een normale zaak, aldus Toon Lavertu, vijftig jaar steenhouwer

Unieke VCT
in sodeiei •

ZANDVOORT - De enige steenhouwer in Zandvoort, Toon Lavertu, is afgelopen donderdag 65 jaar geworden en dat heeft hij
geweten ook. De bloemstukken stroomden binnen bij huize
Lavertu en tal van Zandvoorters kwamen hem vrijdagavond in
sociëteit Duysterghast de hand drukken. Want dat hij bij velen
in het hart een warm plaatsje heeft veroverd, staat wel vast. Niet
alleen doordat hij in deze badplaats al vijftig ('eigenlijk 51') jaar
met liefde zijn vak uitoefent, maar hoogstwaarschijnlijk ook
omdat hij gewoon een beminnelijk mens is.

nou een ta))o<' Daaidnm k i i j g j e o n k
dat er pas n,i l u l OM i lijden \.an een
familielid o\el een ui a f s t e m w m d t
gespinker., /ndal dal U t i j i ' (moei
verdrietige n m M a n ü u l u d i n n n n t
plaatsvinnen Hi't /nu c i g e n h j k in >i
maal moeten / i j i i , ti.it ik i s,t l i j k e dm
gen vooi al n e i e g i l d v.oide'i want
dood gaan we alk maal, c i . i » is ei n
natuuiwi't .sommi' e nu nsi n d< n
ken dat 7\\ \ i j l t n n h o n d e u l v.n-di
-i
maai ik heb tin i 'KIL. i u i ' 1 uur',
B a t a v i e r e n o! ( l i i n..men ('nol i t i
Haltestiaat /]< n l ' I J K n

door Joan Kurpershoek
Lavertu heeft altijd veel interesse
getoond, zowel voor vrienden als
voor zijn clientèle. Dat blijkt wel uit
het feit, dat hij de meeste Zandvoorters ook bij hun bijnaam kent, tenminste, voorzover zij er een hebben.
"Soms moet ik er eerst even over
nadenken om iemand te kunnen
plaatsen, maar uiteindelijk weet ik
liet meestal wel weer Ik ken bijna
alle families, want als je als enige in
Zandvoort grafstenen maakt, kom je
overal wel eens over de vloer, al is
het vaak onder verdrietige omstandigheden. Dan wordt er toch vaak
over de overledene gesproken en
wat diegene allemaal heeft meegemaakt". Hoewel hij al de nodige ervaring achter de rug heeft, is het
voor Lavertu nog wel eens moeilijk,
bij zijn klanten aan te kloppen. Hij
geeft toe, dat er op dat soort momenten nog wel eens wordt gedacht aan
het spreekwoord 'De één z'n dood is
de ander z'n brood'. En het blijft tot
slot van rekening zijn vak. "Maar ik
probeer dat wel op een menselijke
manier uit te oefenen en rekening te
houden met de gevoelens van de nabestaanden", benadrukt hij.
Gelukkig bestaat zijn werk niet alleen uit het houwen of zagen van
grafstenen. Ook in het dorp is op tal
van plaatsen werk van hem aanwezig, in de vorm van bijvoorbeeld
vensterbanken, tumterrassen of
winkelpuien. Plus daarnaast nog de
Tafels van Verdienste, die jaarlijks
door sociëteit Duysterghast worden
uitgereikt, of de herdenkingsplaten,
zoals er vorig jaar in de loods van de
KNZHRM nog een werd onthuld
door mevrouw Jans Termes-Dorsman. Met deze plaat werd de verdnnkingsdood van Jan Molenaar en
Engel Schuiten herdacht, in februa11 1937, na het omslaan van de redboot. Ook te noemen zijn het Vlie«ersmonument in de duinen plus
het oorlogsmonument bij de Vijverhut, al heeft hij hieraan samen met
zijn vader gewerkt.

tal van beitels in diverse vormen, die
wel allemaal duidelijk de sporen van
veelvuldig gebruik tonen. "Deze is
nog van mijn vader geweest", zegt
Lavertu, waarbij hij een oude veivormde vuisthamer toont "Die gebruik ik nog wel pens als ik een
moeilijke klus heb. Dan denk ik.
'mijn vader moet me nu even helpen' Dat geeft een goed gevoel en
het lukt dan ook altijd".
Vooral van zijn vader heeft Toon
Lavertu het vak geloerd, hoewel hi]
ook wel in de leer is geweest bij fannhe in Amsterdam, waar zijn ouderhjk gezin eénenzestig jaar geleden
vandaan kwam "Maar ik ben hélemaal 'verzandvoortst'", merkt hij
hierbij op Zijn familie heeft diverse
steenhouwers gekend, en nog zijn er
- voornamelijk in Amsterdam - werkplaatsen die deze naam dragen. In
zijn jonge jaren had Toon last van
astma en toen hij vier jaar oud was,
moest men voor zijn gezondheid de
hoofdstad verlaten, naar de bossen
of naar de zee. De zeelucht bleek de
beste heelmeester te zijn, want
'sindsdien had ik er al gauw geen
last meer van'.

Wat ziclueli in 1 1 1 t ; , is i,a\ i PI op
t n m s t i s c h en h i j is <\.\\. nol: /eki i
viinplan de hoge l eelt i|d \.m de oadi
minister pit sidenl D i i e s die
weid, te e \ e n ; i n n Daat'iaaM is u
geen haat op / i j n hoold, <\\(. ei aan
denkt te stoppen met wei ken IJi
genhjk h"b ik ei de pest iii dat ik a!
vijfenzestig In n w a n t ' i Is nu'; / o
veel te dot n IK u i l dan ook nog
jaien mee, maai clan wel in goed*gezondheid Sommigen vi.igen wel
eens hoe l.um ik nou dooi v. il gaan
met \\ ei ken. en daal heb ik maai t < n
antwoord op /olang ik ge/.ond ben .
verzekeit (K \ i t a l i L i u e i ' u
Zijn werk heetl a l t i j d \om een moot
deel zijn leven bepaald u aai dooi
zijn viouw Jenm hem vaak jjas 's
avonds laat t h u i s /-iet komen dek
veel tijd voor zijn ge/m met dl twee
inmiddels getrouwde docht ei s Jen
ny en Luciene, was ei dan ook niet
aitijd "Gemiddeld walen het w e l k
dagen van v i j f t i e n u u i ' , geelt h i j toe
"Oveidag moest ik aan de urufste
nen wei ken en had ik ook m i j n
werkzaamheden op de bem'aaf
plaats, 's avnnds w a c h t t e mi] de
boekhouding, t e r w i j l ik ook op pad
moest naai de kl.inti n Maai ik heb
dat kunnen volhouden, omdat m'n
werk vooi !)!) procent nok mijn hob

'Medewerkers'

Zijn vader begon in de dertiger jaren zeer kleinschalig, met wat geleend geld en een opdrachtje hier en
een opdrachtje daar, indertijd nog
met een concurrent, Van der Kooij
En na wat helpen m de werkplaats
werd Toon op vijftienjarige leeftijd
geheel opgenomen in het bedrijfje.
Sinds Lavertu senior er vijfentwintig jaar geleden mee ophield, heeft
Toon het werk altijd alleen verricht
en is hij de enige steenhouwer in
Zandvoort. Wél heeft hij altijd wel
voor gezelschap gezorgd "Dit is één
van mijn medewerkers", geeft hij
aan, als in de werkplaats een donkere kat langs schrijdt. "Ik moet wat lossmg' "Je moet niet tillen met je
gezelschap hebben, want het is een rug, maar met je hersenen Zo zijn
eenzaam beroep. Als ik niet op pad de piramides in Egypte ook geben, zit ik hier namelijk de hele dag bouwd, ook al zijn daarbij velen om
alleen".
het leven gekomen. Maar die tilden
Creatief
waarschijnlijk niet met hun hcrseGebrek aan liefde voor zijn vak kan
Wat dat betreft heeft hij zich dan nen".
hem zeker niet verweten worden. ook goed ingedekt. "Dat zijn mijn
"Het is een oud ambacht, vooral op andere medewerkers", zegt hij, na
Grafstenen vormen de hoofdmoot
de wijze waarop ik het uitvoer, al de deur naar het binnenplaatsje ge- van het werk, in het verleden van
heb ook ik in de loop der tijd wat opend te hebben, wijzend op een zijn vader en sinds het begin van zijn
electrische apparatuur aangeschaft. achttal kippen. Een andere trouwe carrière ook van Toon. Op de twee
Maar ik wil nog creatief bezig zijn, 'medewerker', de Duitse herder Zandvoortse begraafplaatsen, achook al kost dat meer tijd. Zo maak ik Fado, ligt hier begraven. Het dier is, ter de Agatha-kerk en de Algemene
nog grafstenen met ronde randen, na vijftien jaar trouwe dienst, enkele Begraafplaats, zijn dan ook hondcren dat is handwerk, want dat kan maanden geleden overleden en heeft den stenen van hun hand te vinden
alleen maar met een hamer en een een eigen grafsteentje gekregen, Ook hier toont zich de helde voor
beitel. Dat doet bijna geen enkel 'want ook dieren moet je begraven', het vak, want elke steen oogt weer
grafstenenbedrijf meer. Het is tegen- vindt Lavertu.
net iets anders dan de andere, dooi
woordig allemaal recht toe, recht
"En dit is de computerruimte" de vorm en doordat hij gebruik
aan, waarvoor ze een plaat marmer grapt hij, weer terug m het kleine maakt van maar liefst 2ö4 verschilof graniet alleen maar onder de zaag kantoortje dat zich vóór de werk- lende soorten en kleuren marmer
hoeven te leggen en dus gauw klaar plaats bevindt. Er is geen enkele Bovendien wordt elke steen met grozijn. Nou, zo kan ik met werken".
computer te vinden. Alïes gaat dus te zorg geplaatst
vrijwel op de traditionele manier, al
Het handwerk vergt uiteraard het zijn er voor het zwaarste werk wel
nodige gereedschap, en dat is er in wat hulpmiddelen Maar een plaat Oorlogsmonument
de werkplaats volop. Zware, zelfge- van twee ton rolt hij nog even makVernielingen zoals vorig jnai op
maakte hamers van - uit Afrika ge- kelijk naar binnen Voor dit zware het Agatha kerkhotje of aan het Vlieimporteerd - hout, vuisthamers en werk heeft Lavertu zo zijn eigen op- gersmonument, snijden de steen

by is'

Waardering
* Toon Lavertu,
steenhouwer in
hart en nieren,
en met liefde
voor zijn vak.
Foto: Berlott
houwer dan ook door het hart Het
Een wandeling over het oudste
blijft een zorg van hem, dat ei niets deel van de Algemene Begraafplaats
met de stenen gebeurt en zo blijft hij bevestigt dit Naar dit gedeelte zijn
dan ook veiontrust over de toe- vele graven overgebracht, die eerst
komst van hei oorlogsmonument op het oude kerkhof achter de St
"Ik snap er mets van", was zijn eer Agatha-kerk stonden Dat gebeurde
ste leactie nadat hij m het Zand- m de vrjftiger jaren, toen het kerkvoorts Nieuwsblad had gelezen, dat hof, dat zich uitstrekte tot bijna aan
het oorlogsmonument naar de Lm de ingang van het huidige postkan
naeusstraat wordt vei plaatst "Op toor, sterk werd verkleind. Lavertu
de Algemene Begiaatplaats is zo'n wijst op de vele oude Zandvoorters
mooie plaats voor het monument, die hier liggen begraven en waarvan
waar het beschermd staat en regel de namen nog steeds in het dorp zijn
matig kan worden verzorgd Boven terug te vinden Hetzij voor straten,
dien kunnen de mensen als het re- zoals dokter Gerke, 'geneesheer'
gent, voor een herdenkmgsbijeen Smit of dominee Swalue, hetzij voor
komst gebruik maken van de zaal" gebouwen, zoals genoemde GertenOp de begraafplaats aangekomen bach en Oud "Hier ligt Zandvoorts
wijst hij de plek aan. recht tegenover histone", aldus Lavertu, die dit toch
de ingang, op een steenworp afstand wel een leuke bijkomstigheid vindt
van het hoofdgebouw En inderdaad van een oude begraafplaats
h]kt deze locatie ideaal, rustig gele
gen en met voldoende ruimte er om
heen \noi een giote «roep mensen Batavieren
"Het is voor mij ook de meest logi
Het is volgens hem dan ook jamsehe locatie, want hier vlakbij liegen mer. dat maar weinigen het zo kunnog meer oorlogsslachtoffers, zoals nen bekijken "De meeste mensen
Gertenbaeh Piet Oud en Jacob Ko moeten mets van een begraafplaats
pei. maar ook twaall aangespoelde weten Dat vinden zij maar eng en
ovei het praten hierovei ligt echt
vhegemers van de geallieerden"

ADVERTENTIE

Pater Theo Vlugt ontvangt 15000,- van Lïons Club Zandvoort

ZANDVOORT/HAARLEM De Jezuïetenpater Theo Vlugt
was er even stil van. Tijdens
een geslaagde gala-avond ter
gelegenheid van de uitreiking
van de Prix d'Humanite 1988
aan de journalist Jos van
Noord, ontving Pater Theo de
netto opbrengst van deze
avond voor zijn werk onder de
jeugd en geestelijk gehandicapten in Beiroet (Libanon).
Met de ƒ15.000,- is het nu mogelijk

geworden om groepen geestelijk gehandicapte kinderen met hun ouders een weekje vakantie aan te bieden Hoog m de bergen en ver weg
van het dagelijks oorlogsgeweld
"Soms gebeuren er nog wonderen",
zei Pater Theo en "onbegrijpelijk,
hoe goed jullie zijn".
De Prix d'Humanite 1988. wederom en prachtige sculpture gemaakt
door de bekende Bentveldse kunstenaresse Bep Sturm van de Berg,
werd uitgereikt door de voorzitter
van de Lions, Henry Menkhorst. aan
de journalist Jos van Noord Vooral

o V.l.n.r.: Bep Sturm van de Berg, Jos van Noord en Pater Theo Vlugt.

Preventie-actie
ZANDVOORT - De preventie-acrie ..Auto op slot - Buit er
uit", welke tijdens de pinksterdagen in Zandvoort werd gehouden, is een groot succes geworden.
De Zandvoortse politie had m samenwerking met het bureau „Voorkoming misdrijven" aan de vernieuwde Noord Boulevard een grote
ballon opgelaten met daarop de acUe-tekst. Blijkbaar werd dit advies
uujd opgevolgd. Er werden m het
hele dorps slechts 22 auto's openge-

broken, waarvan tuee op de Noord
Boulevard.
Door de Zandvoortse Hermandad
werden 1749 voertuigen gecontroleerd op de naleving van het advies.
37 eigenaren hadden deze raadge
ving naast zich neergelegd De voertuigen van deze haidleerse bestuur-'
ders werden daarom voorzien van
een sticker met de preventietekst,
om hen nogmaals te oveitt.igen van
de noodzaak van deze maatregel
Volgens tevieden poht'c iunctio
naris Steenman. die de heie operatie
leidde, weiden door deze actie 50%
minder auto's onengebiriïrn dan m
vooryaande j.uen

de continue wijze waarop h'j cte el
lendige omstandigheden van kir.de
ren m de derde werelddelen onder
de aandacht van een breed publiek
weet te brengen en zijn emotionele
betrokkenheid daarbij, om op de
achtergrond acties te organiseren of
te stimuleren om concreet leed te
veizachten. had de organisatoren,
de Lions Club Zandvooit, bijzonder
aangesproken
De Gala-avond stond ditmaal m
het teken van de klassieke muziek.
De absolute top tiad geheel belangeloos op voor naar schatting 700 aan
wezigen Waarschijnlijk speelde de
Pinkstervakantie een rol waardoor
de zaal met geheel uitverkocht was.
De aanwezigen hebben m ieder geval
genoten van het optreden van Jaap
van Zweden, Hun de Vries en Daniel
Wayenberg
De avond, gepresenteeid door de
bekende cabaretier e Gerrie van der
Klei, kende nog een hoogtepunt, namehjk het optreden \ an de Fancy
Fiddlers, vijfentwintig kinderen \ a
rierend in leeftijd van 9 tot 15 jaar.
die gerekend mogen worden tot de
absolute toekomstige toj5 De neuen
-jarige Cecile Lauw speelde samen
met Jaap van Zweden nok nog een
drietal duetten van Shostakovitch.
met groot gemak, uitstraling en zin
verheid
De avond werd tenslotte besloten
met een groot taal. waai zoals \an
ouds de Kcnnerner All Stars de
stemming er nog langdtnm m hield

Voor-overleg kampeerdrukte

OndanKs een /eer geslaagd Pink lijkheden kunnen behoren' 1
Want het steekt mij wel dat op
steiweekend voor de meeste onderneme', s en gasten m Zandvooit, zit \rijdagavondj l een aaneen gesloten
mij toch het volgende dwars Enige i ij auto's met toeristen, die van plan
dagen vooi de Finkstei was al be zijn m Zandvooit te overnachten,
kcnd dat het goed weer zou worden, door middel van folders en een sur
zodat Zandvooit enige duizenden veülancewagen verplicht worden
kamjjeerdeis kon \eiwachten De omliggende kustplaatsen op te zoe
enige camping vooi passanten is De ken Deze toensten ziet men waarBranding met plaats voor plusmi schijnlijk met meer terug
nus 70 tenten
Met een klein beetje vooroverleg
Aan de \\ildkampeeideis die zamoet het mijns inziens mogelijk /:rjn teida.gochtend toch overal zijn neer
om het parkeert t rrem bij het cnctiit, .gestreken, is men toch als badplaats
ojj de voormalige puinstort ueschikt vt'iplicht een ledehjke noodopvang
te maken vooi eat.uansen eampeis, te bieden Aan de ene kant pompen
dooi bet plaatsen \ a n enkele toilet v,e veel geld m Zandvoort-promotre
wagens en douches Ditzelfde geldt en als de gasten dan komen, worden
vooi het braakliggende tenein ze \veer weggestuurd Hopelijk vindt
(voorheen Camping De Zeeieep», iien luervooi m de nabije toekomst
waai op enige hniideiden t e n t e n «e een noodoplossing (Sportvelden'''M
plaatst hadden kunnen wolden Een
PAUL V D BOOGAARD
telefoontje met de huidige eigenaar
van het tenein had toch tot de moge
Taxi Centiale Zandvoort

ZANDVOORT Torn de Roodc,
bücretans van do Zanavooitse
Reddmgb Brigade, kiecp begin
deze maand de Bondsprmung
van de Koninklijke NoderhindM P F JOUSTRA se Bond lot het Redden van
Drenkelingen uitgereikt

Granaat
onschadelijk
ZANDVOORT - Op donderdag 19 mei werd op het Zandvoortse strand door flanerende
badgasten een granaat gevonden.
De gewaarschuwde jsohtie scha
kolde ogenblikkelijk de Explosieve
Opruimingsdienst van de Marine m
die het gevaarlijke tuig onschadelijk
maakte. De granaat was een over
blijl'sel uit de tweede wereldoorlog
i'ii \\;>s \ an Duitse n i a k r h i

"Eigenlijk doe ik dit al 51 j a a r .
want m feite ben ik op m i j n vei tien
de begonnen", aldus Lavertu, die al
tijd het motto 'vakmanschap is
meesterschap' heeft gehanteeid
Het streven naar kwaliteit, plus de
inzet en zijn liefde vooi het vak, hebben ervoor gezoigd, dat hij altijd
met pleziei heeft gewerkt Bij ande
ren heeft dit de nodige waai der mg
opgeroepen, dat bleek afgelopen tijd
wel. Zowel bij collega's uit den lan
de, waardoor hij m december 1987
van het Bedrijfschap voor Natuur
steen Bedrijven een oorkonde in
ontvangst mocht nemen Maar ook
bij vele Zandvoorters. getuige het
grote aantal bekenden dat hem vrij
dagavond in Duysterghast de hand
kwam drukken Om van deze gelcgenheid gebruik te kunnen maken,
werd zelfs een oefentocht van de
reddrngsboot van de KNZHRM een
dag uitgesteld
Zijn vrienden Willein van de Zeys
en Ge Loogman gaven die avond met
een diajircsentatie en het vertellen
van leuke anekdotes een vermakelij
ke terugblik in Lavertu's verleden
"Hiervoor hadden zij m het geheim
mijn fotoboeken geplunderd", vei
telt Lavertu. Een terechte voim van
hulde, nu eens niet voor de man 'die
sommigen altijd met een malsteen
achter hem zien', zoals hij zelf ojj
meikt, maai vooi de peisoon Toon
Laveitu, die het leven altijd \an de
zonnige zijde blijft zien en hel steen
houwers wei k nog jaien wil voortzet
ten "Ik zeg maat /o. ik ben nu op de
helft van mijn leven'

Deze eeiMille sybeintenis vond
nlaats op 7 mei in Au.hem. tijdeiu
de jaarveigadenng van de Bond De
Roode kieeg <le penning als eerbe
toon vooi /im \euUeuste als kwai
tiennaker bij de Commissie Kam
pen OelenniL. \ a n de KNBRD
OnceAcei een week claaivoor \\as
er ook al een heuglijke gebeuitems
In totaal 7Ü leden van de Z R B slaag
den toen in , «embad De Duinjiaii
voorde bicMMen en dijiloina's Red
dend Z w u m n e n \ a n d'^ Koninklijke
Nederlandse Bond tot het Redden
van Dienkeliimen Vooi hen znn de
haitehjke gelukwensen van het be
stuui \ a n de ZRB
Komeria weekend komt i'^ " inu'

\ n o i t s e Reddmgs Bugade m actie
bij \ \ e d s t r r j d e n m Amsterdam, als
gast \ a n de Amstei damse Reddmgs
F.rmade D i t e ploeuen \ a n ZRB ne
men deel aan de i oeiwedsti ijden op
het I I en een pu /aetnrht m de Am
steidamsi u r a c i u e n Vooi de loei
\\edstiijd liebben de leden algelojjen
w i n t e r al hard uetnund op de Rmg\ a a i t . terwijl de boten .gestald tnoch
ten woiden oji het terrein van de
Keemsteeds icddniiisbrmade De
ZRB heeft m snelheidswedstrijden
t w intig jaar aan de top geroeid, maar
is de laatste jaren met meel zo hoog
geëindigd In bpnnmim afwachten
dus hoe de resultaten dit jaar woiden

Vrijwillige Hulpverlening
17373
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® Ter gelegenheid van de foesïo.
heden maakte Van Tette r Qd- dtekening van Toen Laverit..
ses Wiri Kok jr . die n.i ' > , •;•
vertiok, samen niet /"n
Nol H'H-zemans i'n HatiS \ Paaseiland Loeies ;ijd"ll' . :
cugl \a:i zijn \oetsHik 1.' 'i" • ~
dehjk ontvreemdde
Het u as pi opvol in dDiusteighast te Zano\( Ti
dag de _!!>e mei V e l e t / i i j _ , relaties en vneiuien w,u i r <_
l1 om de jarige T(>un t t L\:
was een geheim comitL \ i'i
j leiding, dat k o s t e n noiTh '
i
siespaaid en Toon e'i . i
\ergetehjke i\ n: i ,/ / ,
i)ij7nnrii'ir v e r i a s ^ i > - . • n , ,
'Aeldige levensk u i s t ' n .
van de jaar lijks.- l 'U
'
stei v\as de pr ojec t i r v." •
i ie Toon d i t is 1u J i \ M
koppel ('• I nogti i i '. '»
r

r 'lr >

van oeze m o t e Za.' ' ni
kei / i j n l a a t s t e .lol-i'i
i
vei spri U' l i e e t l
UT H i

van

Op 17 mei wei d door Ui oekumenr
sche \ \ e i k g i o i j ) Uxodiis , i-n mini
malie a\nnd genmaniseeid i n n d de
Regeling Op\ung1
Asiel/nekei s
( R O A i Volgens di daal a a n w e / m e
\\ethoudei Teirnes 'al / a i i i h n i n t
binnen af/ienbaie t i j d een f l a t \oot
asiel/ni'kei s bi s( hikbaat hebbi u ei.
dat melden aan V\ V( D. ai na /ulier
ongetv. ijleld spi>euig a^n ' MI ';i r •- r t i
de/.e gemeente geplaats; w u t d i l i
De drieent'\ t n l u j lanw/iLen l'ie
Uen \;in t \ \ e « ' 'neiu \ \ e i k e i s \ a i i ne
Stichtlim V l i u Illi'lm^epiM l k al't.
Inm Haaiiern een givteg- n s t u k m1
f n i m a t U ' /n \ \ r i d unie: a n d e r e n
ueuaan op lic) v ' M l n l 'iissoii i i ii

PalingTanst hij strandwcdsi

Onder goede v eer snmstanrli"he
den \\,is de \angs' ieileli|k n . i a i b i j
menige palmj; aan de haaK wen! ge
slagen Heiman llnykamei w i s t -n h
als eerste te klasseren dooi de nu i s
te vis> te vaiu'i n w a . a b u en ji ila u

u, •

U nst.iandei s zc"U en <v
ter de/e lange seiu u/'
/of ht hel)t)en Ook / n u •
alles /.i)n nn\ i i _t l . , .
s( hl en h l ] eens n], ei K i.,
Vader Abiahum ,iK ., •
n\ . de vrotiv. \ a i i N- j '
t < i ) en vei raste h i j « ' i.
in Duystemha.-; Jnn' n',
f t i g d als cle mei.\,i l
lai. tien ie 'nomen n! ;., u
van '/, H de P.iiis h' '
t" komei /' g'] :i'
\'eid> i is b t ;i im i
sclui mi n nol
he( i! aan /n^ei'.. i n , ' 1

ZANDVOORT - In verband
met de komst van asielzoekers
naar Zandvoort, komt donder
dag '2 juni om 20 00 uur een
werkgroep bijeen ü i u i a a r d
zijn geïnteresseerden \velkom
m liet NPB gebouw. Rn;»
btraat 15

ZANDVOORT Voiigewoek
dinsdagavond omamseerde de
Zeevisvcremging Zandvoovt
een slrandviswedstrijd waar
aan twintig leden deelnamen

', '

als sni i 1 1 v u ir i i ' n ' •

/H hi "ave n ^ an di

HET CAFÉ MET
DE BESTE SATÉ

l l , i
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Chrysler invasie in Europa

Autonieuws

u»)

Chryslergcbeurcn toch een brave partij
mee want zij vertegenwoordigt Chrysler
ook in Duitsland, Oostenrijk en België.

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

i lot ueid lijd dal de l'assat vernieuwd
> e-J u :mt In i v, ;i> duidelijk u at oubollig
.LUI hè: worden en \ > e l uit de toon bij de
''• \\ -,\udi familie dooi /i|ti vierkant
CD. IX 1 nieuweling is niet meer lever>).u; aK hatchb;iek maai alleen als Sedan
. : Vai lanl.
' L Lvist hadden u 11 de Passal I . H C'l.. die
• i.i.iix:liiinli|k wel het best verkocht /al
ra.m worden. Mei de 1781 cn)3 motoi
u v idt een \ emiogen gehaald van 66 kW
"• .L'.imee de/e l'assa' tot /eei bevredi.:-'n. Ie resultaten komt. Het houdt echter
*'iet ovei. /odat het mij lijkt dat de 53
u > \ uitvoering domweg te licht /al /.ijn
om ple/ieng mee te verkeren. Het uiter!.|k is dooidacht. Neem bijvoorbeeld /ijn
v
.'orkant. die geheel gesloten lijkt te zijn
'naar de luclilaamoer vooi de motor
:\ui. \ ia hè; VSV-embleem. Voor de
•iiotorkoL-ling koml de lucht van onder
Je bumper vandaan en /o blijkt weer dal
een giill oveibodig kan /ijn. Uiteraard
'ijn er voor en achter schokabsorlxrenJe bumpers gemonteerd, die kleine parkeerschadeji kunnen verwerken en de
/i]kanten /ijn voorzien van een dikke
-lootrand voor dat/elfde doel. Bij het
i penen van de achterklep gaat tevens de
hel;t van de achterverlichling mee, een
lundige vinding - "geleend" van Audi omdat de drempel van de kofferruimte
laag blijft en de ruimle in de breedte ook
:ioot blijft voor het laden van grote
•-pullen. De deuropeners zijn strak ge-iyleerd en door ;ian de greep te trekken
beweegt het geheel naar buiten toe en
opent het portier gemakkelijk, zonder
dat het - lange - nagels kost.

Geen slagschepen
Volkswagen Passat 1.8 CL ƒ 38.250,incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van
f 630,- tot ƒ 652,- per jaar.

Techniek:

(>/>valleii(tann de voorkant van /lenietiwe l'axsat is ildt tle grill ontbreekt. Koellucht
voor de motor \\ordl onder de bumper aangezogen.
men maar enorme prestaties mogen we
niet verwachten op dit gebied. De acceleratie van O tot 100 km/h doet deze
1135kgwegende Passat in 14sec, terwijl
er om de topsnelheid te behalen wel veel
geduld nodig Ls. Maar hij haalde toch 180
km/h. Het brandstofverbruik was tijdens
de test l liter loodvrije normale benzine
op 11,2 km. wat zeer redelijk Ls voor
deze met een katalysator uitgeruste
Passat. Tijdens het rijden merk je duidelijk dat de auto underpowered is, oftewel
gebouwd op veel meer kW's want de
wegligging is subliem. Niets is hem te dol,
hij vergeeft alle rare streken van de bestuurder. wegoneffenheden worden
goed opgevangen door zijn strafte vering
en ook van spoorvorming heeft hij geen
last. Wat wel als hinderlijk werd ervaren
Ls de enorm zware besturing, helemaal
bij parkeren in de stad. Een stuurbckrachtiger is dan ook een must en zou ik
zeker als extra aanraden.
De remmen doen hun werk voorbeeldig
en zijn goed te doseren maar voor de
liefhebbers van echt remgemak (veiligheid) is er een ABS verkrijgbaar. Helaas
tegen een meerprijs maar toch prima dat
dit ABS op alle Passats te leveren is.

is fors en dik en ligt daardoor plezierig in
de hand. Verder straalt deze Passat iets
uit van: /o zie ik er over 100.000 km ook
nog uit. Alles is overzichtelijk op het
dashboard. niet.s valt er weg achter het
stuur of is dusdanig geplaatst dat je er
voor uit de stoelleuning moet komen.
Standaard Ls er in iedere Passat een vijfversnellingsbak gemonteerd die goed
schakelt. Alleen vraagt het enige gewenning omdat de schakelafstand wat groter
is dan je verwacht. De veiligheidsgordels
zijn in hoogte verstelbaar maar voor
kleine mensen is de zitnositie wat te laag
om prettig alles te overzien. Achterin is

Conclusie

/V ntetnn' Piissai is een wagen die weliswaar wtil -waar stuiirl maar verder :eer
plezierig en goed rijdt.

Niet kaal

Oe CL-versie is de goedkoopste uitvoering maar er zitten wel twee van binneJiuit verstelbare buitenspiegels op en ook
getint glas is slandaard zodat het begrip
"standaard kaal" bij deze Passat niet zo
;umwezig is. Niet dat hij nu overladen is
met extra's maarcompleet is hij wel. Van
binnen straalt de Passat degelijkheid uit.
Alles is stevig, de stoelen zitten goec en
geven overal een prettige steun, het stuur

Wat de auto's zelf betreft moet u niet de
illusie hebben dat het om van die grote
Amerikaanse slagschepen gaat met dikke V8 motoren. Nee, het succes van
Chrysler in Amerika is juist gebaseerd op
automobielen die eerder Europees dan
Amerikaans aandoen. De V8 motoren

Geld:

er een zee van ruimte, zelfs al staan de
voorstoelen in de achterste stand. Dan
nog is er ruim voldoende beenruimte
voor zeer lange mensen. Een leuke en
handige niimtewinner Ls de neerklapbare
achterbank, waarmee je de kolïerniimte
aanzienlijk vergroot.

Zoals verwacht hangt er geen prijskaartje aan maar een prijskaart. Deze Passat
1.8 CL moet ƒ 38.250.- kosten, wat
natuurlijk een forse prijs is. De Passat
straalt degelijkheid uit en als hij dat ook
in de praktijk waar maakt, is hij dit geld
terdege waard want het is een zalige auto
die alleen een beetje te zwaar stuurt.

Voldoende

Zoals al eerder gezegd is deze motor
voldoende om in het verkeer mee te ko-

Motor type: 4 cilinder lijnmotor
dwars voorin geplaatst; cilinderinhoud: 1781 cm3: boring en slag:
81x86,4 mnr.compressievcrhouding:
9: l: max. vermogen: 66 kW bij 5250
tpm: max. koppel: 142 Nm bij 3000
tpm: aandrijving: op de voorwielen:
wielophanging: voor d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde, stabilisator. Zelfcorrigerende
stuurinrichting, achter achteras met
koerscorrigerende ophanging en
schokdempers met stabilisator, velgmaat: 6J x 14; bandenmaat: 185/65
RUT; lengte: 457.3 cm; breedte:
170,4cm: hoogte: 142,8cm; wielbasLs 262.3 cm; spoorbreedte voor:
147,9 cm en achter: 142,2 cm; draaicirkel: 10,7 meter: tankinhoud: 70
liter: massa: 1135 kg:

Chrysler GTS Turho
Ooit was Chrysler hier een bekend merk
maar sinds de verkoop van de Simca en
Rootes fabrieken aan Peugeot werd het
stil rond de naam Chrysler. Daar is echter verandering in gekomen want
Chrysler onderneemt een hernieuwde
poging om Europa te heroveren. Niet
door in Europa te gaan produceren maar
door in Amerika geproduceerde automobielen te gaan exporteren naar Europa. Zo op het eerste gezicht een moeilijke zaak maar zeker niet kansloos, gezien
de lage dollarkoers.
Het grote probleem voor Chrysler lijkt
mij het vinden van goede frontsoldaten
in de vorm van dealers. Immers, de vroegere Chrysler dealers zijn bij Peugeot
terecht gekomen of hebben zich bij een
(Advertentie)

BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke
leningen
kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
Theoretische looptijd 65 mnd
netto
looptijd * looptijd* erf.
off rente bij 10 000.- 0.91 ° p.mnd .
15000.- 0.81 "„ p mnd . 20000.in
handen
60
mnd.
48
mnd.
rente
geregeld
0 77" p mnd . 25 000.- 0.77° p mnd
* Vrije besteding van het geld,
141.74
11.4
5 500.119.17
Bedrag
rente en
193.29
11.4
7 500.162.50
afl. p.mnd.
geen onderpand
265.56
10500.10.3
222.33
10000.- 200.- p.mnd
* Kwijtschelding bij overlijden
379.37
10,3
15000.317.61
15000.- 300.- p.mnd.
* Lopende leningen meestal geen 20 000.- 505.83 423.49 10.3 20.000.- 400.- p.mnd
880.58
736.37
10.0
35 000.25.000.- 500.- p.mnd.
bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk.
-vanaf
* Tevens 2e hypotheken
0

0

* BIJ wie heb
ik mijn paraplu
laten staan7 BiauwVwitte banen met opdruk „Zandvoorts
Nieuwsblad" Graag een tele-,
foontje op nr 15477.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26
Tel 13529.
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein

Tel 14534

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Gevr bungalowtent, in
goede staat, moet geschikt
zijn voor 1 campingbedje en
nog een kind (4 pers.). Tel.
02507-19827

Vicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worÖPT gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterr.iootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
'^laatsing is mogelijk in dp volgende editie.
."'andvoorts Nieuwsblad / 0.35 per millimeter.
'Sluitingstijd' dirïsdag 17.00 uur.
'J kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 Q( afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts'Nieuwsolad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
•> Weekmed;a Uithoorn. Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd' vrijdag 16.00 uur.
Irifoimatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
yebiacht. alsmede ƒ5.00 adm kosten
•'' BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstujid Óp verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
versDreirtiniisg<=bied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 3 00 m rekening gebracht
J Kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo•nsch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
„«vorgklachtenl, of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
'.000 AC Amsterdam.
Do sluiimgstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg in dezelld'; week. Voor betaling ontvangt u een acceptgitoKaart.

„GRATIS" VAKANTIE NOORWEGEN Wie m Z'voort wil
woningruil plegen m. Noors
gezin (2 kind ), 2e + 3e week
juli. stellen prachtig gelegen
grot bung ter besch (Tonsberg (Zd-O N ), ook geint. m
huren Inl do av 12580 of direct 09-473367 117
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
Het allergoedkoopste .adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoorf B V , Grole Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
INFORMATIE OVER
levensverzekering
schadeverzekeringen
pensioenen
financieringen
hypotheken
" BEL VRIJBLIJVEND
OLOF GoRANSSON.
02507-18505 (ook 's avonds)

Ellen Cats
. gediplomeerd
hondentrimster

Bedrijfsweg 26, EmmelOOrd

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
V^ti U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel. 02507-12164.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

ra
NVM

Wie wil mij helpen aan mooie
2-kam woning buiten de gemeente. Ik betaal hier ook
+ ƒ 700 v. 2 kamers. Br. o. nr.
798-75922 bur. v d. blad

* T k. bandrecorder Tand- Videotheek 'Dombo'
berg, ƒ75 Tel 16848.
Corn.Slegersstraat 2B
* T k. gevraagd bungalowTel. 02507-12070
tent, 5/6-pers , liefst uit 2 de1 film ƒ 5/f 7,50 p.d.
len (slaap- en woongedeelte
5 films ƒ25 p week
los te gebruiken) T k voetVerhuur movie-boxen.
balspel, t e a.b Tel. 12698.
T k. KLEUREN-TV., Philips,
12 kan, tiptoetsen, prima
beeld, ƒ350 Tel 16848.
* T k m fiets. ± 6-8 jr, ƒ50;
m fiets, ± 8 jr, ƒ 60; j fiets, 1012jrJ 75; VEcampingw ƒ90: * Te koop 8 zilv. dubb., w o.
Tefal miniwas ƒ 75, pick-up 1880 + 1934 enz. + origineel
ƒ50;autopedƒ30 Tel 17421 gouden tientje 1876. Hoge
T k a mahonie T.V -KAST cat waarden Prijs ƒ210. Tel.
met uitschuifbaar plateau, 02507-17193
izgst.,pr^275 Tel. 15088. * Te koop aang. combi-km* U kunt zich nu al opgeven derwagen, zowel reiswieg,
wandelwagen,
als lid van de Zandvoortse kmder- en
Schaakclub voor het seizoen makkelijk op te vouwen voor
1988-1989 Voor info 14884- vervoer. Tel. 14275.
15721 of 17272
Te koop aangeb. STRAND* Verloren gouden ketting HUISJE, incl. staangeld en
Umuiderstrand,
met naam Els, ± eind februari plaats,
of maart Mooie beloning. Tel. ƒ2500 Tel 020-823220.
17304
* Te koop aanhangwagen,
Voor al uw behang- en wit- af m 1.30x275 m Te bevr.:
tel 13113.
werk Tel 02507-18980
* Te koop eiken bankstel
Voor trouwfoto's met
losse kussens ƒ 100. Tel
02507-12368

* Weggevlogen grijze roodstaart papegaai, hoge beloning. Partner erg eenzaam.
Tel. 14852.
* Ze zijn er nog, de jubileumboekjes van folklore-vereniging De Wurf. U belt 14833,
wij bezorgen het. Kosten? ƒ 5.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg.

Bel BECAM:
05270-16991*,
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Het hier in Nederland te voeren programma bestaat uit de Chrysler ES en
GTS, drie- en vijfdeurs auto's, thuis horend in de klasse van de Ford Escort en
de Opel Kadett. Een forse stap hoger zit
de Chrysler LeBaron, die ondanks zijn
vierciiinder motor en voorwielaandrijving ook uiterlijk nog de nodige Amerikaanse trekjes heeft. Hij zal hier geleverd gaan worden als Coupé en Cabriolet. Tenslotte de Chrysler Voyager, een
voituur dat de strijd moet aanbinden met
de Renault Espace, een ruimtewonder
met zitplaatsen voor zeven personen.
Bijna zou ik nog de twee Jeeps vergeten,
die duidelijk ook tot het pakket behoren
van Chrysler Import Holland. Het zijn
de Cherokee en de Wrangier, nazaten
van de originele Jeep. Vanaf 19 mei zijn
de Chrysler produkten te bewonderen
bij de nu 15 dealers. Het streven van
Chrysler Import Holland is om voor het
eind van dit jaar te komen tot 25 dealers
en volgend jaar tol 45. Hierondervolgen
de prijzen van de Chrysler automobielen:
ES 2.5i 5-speed
ƒ 35.995,ES Turbo 5-speed
ƒ 38.995,GTS 2.5i S^peed
ƒ 39.995,GTS 2.5i aut.
ƒ 40.995,GTS Turbo 5-speed
ƒ 42.995.GTS Turbo aut.
ƒ 43.995,LaBaron Coupe Turbo aut. ƒ 63.000,LaBaron Cabrio Turbo aut. ƒ 69.995,GS Turbo 2 5-speed
58.995,Voyager SE 2.5i 5-speed ƒ41.995,VoyagerSE 3.0i aut.
ƒ 46.995,Voyager LfE 3.0i aut.
ƒ59.495,-

VLUG! 100.000 BADGES MORGEN NODIG
VOOR DE BEURS. AFLEVEREN BIJ HET
RECLAMEBUREAU IN AMSTERDAM.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.

HDG
5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

iedereen leest
de krant
alty d en overal.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Te koop golfballen, diverse
merken, z.g a n. Tel. 0250716202.
T h. 3/4-pers stacaravan op
* Weggelopen onze lieve bosr. camp Peel, m.zwemb.,
Cyperse kater, 2 jaar oud, wit open surf-, vis- en zwemwater
VIDEOTHEEK DOMBO. 1 film befje, witte pootjes, roep- m strand, nog enkele wkn m
hoogseiz. vrij Tel. 14913.
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 naam Poekie Tel 15686.
per week Corn Slegersstr
2b. tel 02507-12070
* Schakers van Zandvoorfi
Vanavond het kampioenCOUPEUSE'
i Aanrochtblad eiken, met
schap snelschaken in het Gekunt u bij Baron al 'n auto huren
MODEONTWERPSTER
!v spoelbak met afdruipge
vanaf 8 uur
v.a. 33,50 p.d. ex btw.
'icelte l 290 m mPt uitsp heeft tijd om de leukste mo- meenschapshuis,
kunt
u
hieraan
meedoen
.vsmb plaat, zondor 22i m dellen naar maat en eigen
* 100 km vrij per dag
ontwerp voor u te maken, ook
i u' 02507-19188
* 500 km vrij per weekend
* Ai ae/ien dal de meidoorn veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
MAATKLEDING EN
'.'loeit in het K.ostvcrloren* Incl. All Risk verzekering
"Tel
02507-17370
VERANDERWERK
p,;rr.' En hoof! u het boekje al
Ook verhuur 9-persoonsbus •
k-kncht in Guit Cent of bij * De Verg Vrouwen van Nu Tel 18599. Corn Slegersstr 2
Bel 7 dagen per week.
->KO of G' n "Kici Zvt ƒ 15 organiseert excursies, lessen, Geopend dinsdag t/m zaterclubs, lezingen enz Word ook dag van 1000-1400.
* Belonin'j .i hot terugbeorgen v / '•!c damespoi- lid of bel eens met nr 14462. * Te koop 2 mklapbedden
met matras, ƒ 25 p st. Tel.
DENNIS PAPEGAAIEN
'"monnee :, . (.1 foto's, die
mij reer die ' :, • ; ijn Mevr A een begrip in Nederland. Bel 19065
»
HAARLEM 023-270434 ,
Tel voor gratis infoboek 020- * Te koop 2 koelkasten, ƒ 50
Jj-isen HC.I .i •"iik
6657658 Inruil en fin mog
I41Q7 na 1."'
per stuk Tel 16548
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

0

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G

zijn vervangen door dwars voorin geplaatste viercilinder motoren, al dan niet
voorzien van een turbo en de voorwielen
aandrijvend.

Programma

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

Prestaties:

Topsnelheid 180 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h 14 sec., brandstof verbruik l liter loodvrij normaal op 11,2
km. Alle metingen tijdens de test.

Chrysler Voyugcr
ander merk van een al dan niet goede
boterham verzekerd. De Nederlandse
importeur - een dochter van de Louwman-groep - blaast in dat Europese

Voorbeeld:
T e
k oo P b r u idS
*
3 8 ; in o d
sa 1 ont a
r ie t en s t oe 1
T e

iapO n
e 1 ;
i 020

mt
1 e uke
- 111 .
J

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Als u zonden auto bent

Silhouettes

BARON AUTOVERHUUR BV

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvooft-

5KMEDIA30

DONDERDAG 26 MEI 1988

x/
Achter in dp .*lerentuin is een strook
i oon die rle aardige houten gevels langs de
jvlmue*- .. .icln, bijna aan het zicht onttrekt.
De ';,uuinpjes werden er tijdelijk geplant om
te verhuizen als de uitbreiding van Artis
aan de Plantage Doklaan verwezenlijkt zou
/i]n. Tegen die tijd zouden ze de goede
if metingen hebben om het nieuwe terrein
aan te kleden. Ze staan nog steeds in de
pi oef tuin en het zal nog wel even duren eer
aan de beplanting van de uitbreiding
gewerkt kan worden. De gewenste
terreinwinst liet jaren op zich wachten. Het
is inmiddels maar de vraag of de bomen
nog wel verplant kunnen worden.
Voor de lang omstreden strook langs het oude
Entrepotdok heeft Cuneke
Mertens al een uitgewerkt
bomenplan klaar liggen. „Dat
gedeelte van de tuin krijgt een heel
andere opzet. Ruimer. De dieren
zullen er in kuddes verblijven. Zo'n
opzet vergt veel groen." Cuneke
Mertens is in Artis
verantwoordelijk voor de
beplantingen. Voor d oude bomen
in de tuin, voor de kruiden langs de
paden en de cactussen in de
tropische kassen. Een kostbaar
bezit voor de dierentuin; sommige
door
van de ruim achthonderd bomen
Frank Roos
zijn ouder dan de verzameling
dieren.
Uit overlevering weet mevrouw Mertens dat er
bomen staan die zeker 170 jaar oud zijn. „Je zou dat
kunnen onderzoeken door ze aan te boren. Nee, dat
is niet riskant, wel zonde! Mijn voorganger, die hier
vele jaren werkte, heeft me verzekerd dat die
leeftijden kloppen. Geen tijd voor, maar ik wil het
gr \ag eens uitvoeren. Wat we weten van de bomen
is m een computerbestand opgeslagen. Voorzien
van nummers, namen en leeftijden voor zover we
die weten. Op die manier houden we ook bij
w innecr de bomen aan vervanging toe zijn. We
hebben bij voorbeeld een eik die sinds een
blikseminslag een grote wond vertoont. Het is niet
urgent, maar de kapvergunning hebben we al.
Natuurlijk, bomen die gevaar kunnen opleveren
halen we zonder meer weg. Dat kun je hier toch
niet riskeren. Na een storm houden we altijd
inspectie. Gebroken takken worden direct gekapt.
Daarvoor hebben we een paar ervaren klimmers."

Zwarte Els

:uneke Mertens in gesprek met de tuinmannen

Foto Busselma

De meeste bomen echter staan er in volle glorie
bij. Ze genieten grote belangstelling, „Er zijn
Artisbezoekers die speciaal voor de bomen komen,
ze kijken amper naar de dieren," weet het hoofd
van de afdeling beplantingen. Regelmatig vinden er
rondleidingen plaats. Onder aanvoering van een
IVN-gids gaat dan een groepje wandelaars langs de
Aesculus hippocastanum en Zwarte Els. Cuneke:
Artis heeft vanaf het begin veel aandacht besteed

Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat werkelijk door merg en been.
Ze spoelen hulpeloos aan op de stranden van ons Waddengebied. Ziek,
ondervoed en absoluut niet in staat om op eigen kracht in leven te blijven.
Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp!

aan het groen. Het was hier natuurlijk al een
geliefd wandelgetaied nog voor er dieren kwamen.
Wel acht of tien bomen in de tuin komen voor op
de lijst van waardevolle bomen die de
Bomenstichting heeft opgesteld. Bij de zebra's
staat bij voorbeeld een Chinese noteboom die heel
zeldzaam is. En wat ik zelf mooi vind is de eik bij
de chimpansees en de oude beuk, achter bij de
bibliotheek."
De initiatiefnemers tot Artis Natura Magistra
hebben anderhalve eeuw geleden geen echt plan
gemaakt voor de beplanting. En latere
uitbreidingen hebben gezorgd voor grote
verschillen in sfeer van de delen. Sfeerverschillen
die in het groen heel sierk merkbaar zijn. Het
oudste deel, het centrum van de tuin. is klassiek.
Kaarsrechte paden, tuinbeeldeii en sierlijke
bankjes. Hoewel Cuneke Mertens, met een
opleiding tuinarchitectuur achter de rug moderne
opvattingen koestert, moet het daar beslist niet,
veranderen, vindt ze. „Het is daar truttig in de
fazanterie. Maar leuk truttig. Het is de
karakteristiek van Artis. Die moetje intact laten.
We brengen daar hooguit kleine wijzigingen aan. Je
kunt in heel Artis duidelijk zien dat er nooit een
compleet inrichtingsplan is gemaakt. Het is
rommelig. Bij mijn plannen kan ik trouwens niet
alleen op mijn eigen smaak afgaan. Je moet sterk
rekening houden met wat, het publiek mooi vindt.
En natuurlijk ook met wat de ttiinlieden willen. Je
kunt het niemand aandoen dat hij zijn leven lang
rozen moet verzorgen als hij niet van rozen houdt."

Woekeren met de ruimte
Van tuinaanleg, het vak waarvoor ze haar
opleiding genoot, komt maar weinig in Artis. Toen
ze nog in dienst was bij de gemeente hield ze zich
voornamelijk daarmee bezig. „Zo af en toe een
klein plan. Zoals pas voor de nieuwe
papegaaienlaan en de omgeving van het
Planetarium. Het is altijd woekeren met de ruimte.
We houden ons vooral bezig met onderhoud. Dat is
heel intensief. Een tuin als deze moet altijd
aantrekkelijk ogen. Daarom planten we veel

Boomwandeling door Artis
Langs de rijke collectie bomen van Artis voert
een drietal routes dat het IVN heeft uitgezet.
Ter gelegenheid van liet Artis-jiibileum wordt
bovendien sinds 7 mei om de week op zaterdag
een rondleiding onder leiding van een IVN-gids
gehouden.
Wie op eigen gelegenheid op pad wil kan de
brochure met een routebeschrijving en
uitvoerige toelichting bij het IVN aanvragen
(Jupiterstraat u).
De rondleiding op zaterdag 4 juni start bij de
hoofdingang van Artis om half elf.

seizoengoed. Er mag eigenlijk nooit oen perk leeg
staan. Ik ben bezig geweest perken met een- en
tweejarige beplanting te vervangen door
seizoenspul. Dat knalt er even uit, maar het
bezwaar is dat de grond lang zwart blijft. Dat vindt
niet iedereen even mooi. En in de fazanterie kan
zoiets al helemaal niet."
„Wat ik graag wil is alle planten zorgvuldig
inventariseren zodat we het publiek er op kunnen
wijzen. En niet alleen de bomen, ook de heesters,
vaste planten en kruiden. Vroeger werd in Artis
veel kruid met bestrijdingsmiddelen uit de weg
geruimd. Dat gebeurt niet meer. We hebben
geleidelijk aan kruiden ingezaaid. Maar hoe we het
publiek op al die vegetatie moeten attenderen, dat
weet ik eigenlijk nog niet. Je moet voorkomen dat
je over de bordjes met namen en toelichtingen
struikelt. Er is wel veel
belangstelling voor. Binnenkort
verschijnt zelfs een boek met een
beschrijving van het groen in de
Hortus en Artis. En we hebben hier
een vaste bezoeker die elk jaar
helemaal uit Winterswijk komt om
de geclster, een bol bloemetje gade
te slaan.
Mijn eigen voorkeur gaat uit
naar vaste planten. Met de
tropische kassen had ik
aanvankelijk niet zo veel. Ik heb zelfs een hekel aan
cactussen. Toch, wat daar staat is heel bijzonder,
ga maar eens kijken bij de vleesetende planten.

Mestafvoer
Kweken doen we amper. Daar ontbreekt ons in
de tuin de ruimte voor. We zouden graag wat meer
palmen hebben, maar we kunnen ze 's winters
nergens onderbrengen. Dus wat we nodig hebben
halen we bij kwekers. Dat is trouwens een
belangrijk deel van mijn werk, planten selecteren
en aankopen, bestellijsten opstellen. Voor het
overige is het werk elke dag anders. Je hebt het
overleg met de voormannen, soms met een
architect.
En het voorbereidende werk; zorgen dat de
mensen in de tuin materialen hebben om te
kunnen werken. Nogal wat regeldingen ook. Want
onze afdeling zorgt ook voor bestratingen en
defecten aan de riolering, mestafvoer in de
dierenverblijven en de bewaking."
Op weg naar de tuinmannen die vrolijke polletjes
tussen de paden planten, passeert ze op de fiets ter
hoogte van het restaurant een nieuwe aanwinst van
de bomencollectie. Een met siertegels omgeven
Koninginnelinde. Cuneke Mertens kijkt wat zuinig
en legt. uit dat dit nog wat wankele eerbetoon het
geschenk is van een Oranjevereniging. De keuze
van de soort op basis van niets anders dan de
naam, vindt ze weinig geslaagd. Het iele stammetje
staat er wat verloren bij. Nog niet echt een
belangrijke bijdrage aan het unieke bomenbezit
van Artis.

r

In de zeehondencrèche van Pietefouren wordt die hulp yobo-len. Met de
juiste verzorging, voeding en medicijnen worden jaarlijks vole rianraüen
zeehonden van een wisse dood gered.

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van

Donateur worden van de zeehondencrèche in Pieterburen betekent een
daadwerkelijke bijdrage leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het
insturen van de bon zet u een eerste stap in de goede richting.

Adres:
Kode:
Plaats:
Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer
9950 WL Pieterburen

L_

(Postzegel niet nodig)^'

_
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Gevraagd

voor de
bediening
t Famiherestaurant

tel. 12537

TE HUUR
!N Z'VOORT
per 1 juni

kam. m.
woongel. toilet,
douche,
ƒ 500,-a!l-in.
Tel. 023-276697

vOverhemd Uni. geruit
of gestreept O a oversized
Katoen of katoen/pol
Mt37/3843/44

Passage 24-26
Zandvoort

2575nu

(vlakbij station)

„Een begrip in
badmode"

2075
V Zwembad met vaste wand.

vraagt
fuli-time en
part-time

Ca.180 cm 0.26.75 nu
Taalgidsen. O.a Engels
en Spaans.

l Br. ond. nr 936786 bur.
»
v. d. blad

^ Overhemden met korte
mouw Uni of gestreept
65/35% polyester/katoen.
37/38-43/44 19 75 nu

VReisgidsen. O a. Corsica
en Griekse Eilanden. 9.75

TIMMERBEDRIJF
.

^n V Draagbare kleuren
TV met 37 cm beeld buis. 16 voorkeurzenders en afstandsbedienmg. 550.- nu

^.
V Plastic servies. BIJV
11' "^N-^ vorken' 'ePels of messen,
l|pv__\\Wi borden en 3-vaksborden

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen kozijnen ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt

rjnctt/m2.25

Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

M. 02260-14823

VGolfsetspel
24 75 nu

Dubbele Buurt 14
1721

CL

BROEK OP LANGEDIJK

WHS HQ videorecorder. Meto.a. 30 voorkeur
zenders, afstandsbediening en
timer: 8 progr. 3 wkn. 895.- nu

Fa. Frank

J& VRoundstyler.
et kam en borstel.
'450/900 Watt. 39.75 nu

Vjeu de boules m
handige koffer
8 75 nu

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Heren zwemshort
2475 Mt4/7 Slip 16.75

Gespec in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

NU met 3.-korting
^PVeiligheidsslot. Goedgekeurd
door ART, RAI, TBBS en ANWB.
20.75 nu

Heren sportshorts
Katoen. Mt 42/44'
54/56 19 75 nu

Tel. 02507-18686.

^Engelse thee.
Fijne mélange.
Doosje a 20
theezakjes 115. Nu

Damesbadpakken Mt3644
Zwart/wit, rose/wit of groen/wit
34.75 nu

2 voor 1.95

óók voor bedrijven:
Geen tijd om te eten?!
dan moet u even 1 dit
nummer weten

Wat voor weer het ook wordt deze zomer, je blijft mooi droog onder onze grote golfparaplu. Maar vooral voor de zonnige
dagen hebben we van alles: aluminium tennisrackets in 3 fluoriserende kleuren 21.75 nu 18.75, Buzet Blanc A.C. 1986
6.75 nu 5.75, grote strandlakens 35.75 nu 29.75, zonnebrillen 15.75 nu 12.75 en een barbecue 18.75 nu 15.75.

Stokbroodjes - witte +
bruine broodjes.
Badstof autostoelhoezen
Voor voorstoelen met
hoofdsteun of voor
achterbank Per set

Geopend van
11.00-01.00 uur
Weekend van
11 00-0300 uur
Dinsdag gesloten

57 50 nu

V Meisjes- of jongenspyjama.
Katoen/polyester. Mt 12814.7 5,
mt 140-15216.75, mt 164-176

5

18.75. NU met 3.-korting

'49?

^ Allesdrager Gelast stalen
profiel en antislip
bovenkant
Max belasting
80 kg Als beste
getest'33 75 nu

WONING
HUUR/RUIL
in Z voort aangeb.
ruime 4 kam. won.
centr zd
Gevr. huur eengez
won o i d m de regio
Tel. 19559 of
02520-21378

Bruin leren auto-mocassins
M14145 5 5 - n u 47.75
13640 49 75 nu 42.75
Mt3135 46 75 nu

Wolkoren brood. Gratis
gesneden. Fijn 2.20,
grof 2.40. Nu

195

^P Damespyjama Katoen
Turquoise of jadegroen
Mt 38/40-46/48:
/=»*&> Mt

VDiverse bundels
et 5 lollies. 2.95 nu

f.j3»-297.5

2 voor 4.95

VColpulh.
100% katoen.
Mt3846
24 75 nu

> Kofferbak-opbergtas Past m elk
type auto. 24 75 nu l Q7R

VGekookte
-mn
schouderham.
180
150 gram 2.10 nüJLa
^? Katoenen
damesblouses
Mt 38-44.
24.75 nu

V Damesrokken
100% katoen
Mt 38-44 39 75 nu

5

197

O

VNylon koffers
Waterafstotend.
Blauw of zwart.
Handbagagekoffer
75.-. Met wieltjes en treknem, 70 cm, 95.-.

75 cm 100.-. NU met 15.-korting

Te huur gevr. in
Zandvoort

Aanbiedingen zijn geldig t/m 28 mei 1988.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld

f voor ± 1 a 2 jaar.
Reacties naar H G G
, B'inkman. Kerkhoflaan
, 7 1161 J A Zwanen}

Fa.
Kroonenberg

Uw echte bakker
op de Hogeweg

SUPER

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

Keikstraat 12 Zandvoort

Informatie over
koopwoningen

De Spar

Celsiusstraa' 192 Zandvoort

in uw

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zand.oort

gebied.

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandxoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkolein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wïj verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV. arrangement voor
80 personen, 3-gangen
Bistro
Restaurant - Partycentrum
menu, onbeperkt drinken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

4 rol van 1,99
voor

Magere Stegeman
runder schouderriblappen ham
kilo voor

100 gram
van 1,55
voor

020-562.2762

Meteen Micro komtu onder de mensen.

95

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

IMieuw
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Los nummer ƒ1,-
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WD verwacht geen ernstige
gevolgen van huidige korting
op gemeente-bijdrage politie
ZANDVOORT - De burger mag
niet de dupe worden van de
gemeentelijke bezuinigingen
op het politiekorps. De VVD
heeft dit dinsdagavond tijdens
de gemeenteraadsvergadering
benadrukt, wat de instemming
kreeg van de overige partijen.
Fractievoorzitter Methorst bracht
dit naar voren in verband met persberichten. Volgens de WD zijn de
bezuinigingen minder ingrijpend
dan in de berichten naar voren zou
komen.

9 Volgens de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem
en omstreken, kan de huisvrouw een flinke bijdrage
leveren aan een schoner
milieu.
Pag. 3

Methorst ziet het als taak van de waarbij het CDA zich tegen bezuimZandvoortse politiek, weloverwogen ging op personeel uitsprak, gaven de
en geen overhaaste beslissingen te overige partijen te kennen bij de benemen ten aanzien van de bezuini- handeling van de Voorjaarsnota vergingen. Hij wees erop, dat eind 1987 der te willen praten, nadat was aandoor de korpschef aan het college gegeven welke bezuinigingen direct
was gerapporteerd, hoe het korps konden worden ingevoerd. Hiermee
binnen de rijksvergoeding zou kun- ging men voorbij aan het voorstel
nen opereren. De 'de laatste jaren van burgemeester Machielsen, een
steeds oplopende' (tot ƒ320.000,-) bij- jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
passingen door de gemeente zouden van ƒ 150.000,- vast te stellen, wat volmoeten vervallen.
doende zou zijn.
Naar aanleiding van discussies in
diverse
commissievergaderingen,

o De Zandvoortse Postzegelclub geniet een gestaag,
groeiende
belangstelling,
zowel bij oud als jong, man
of vrouw.
Pag. 3

Probleemloos

Methorst trekt uit de Voorjaarsnota de conclusie, dat er bij de politie probleemloos ƒ160.000,- kan worden bezuinigd, terwijl het college
heeft voorgesteld de andere helft
van het bedrag voor rekening van de
gemeente te laten komen. "Nu toonZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort geeft vande de politie zich wel bereid, er lag
daag, donderdag 2 juni, in de Hervormde Kerk een muziekaduidelijk een goed voorstel en in de
vond. Deze begint om 20.15 uur. Op het programma staan
commissies Algemene Zaken en Fiwerken van bekende componisten.
nanciën werd door niemand hierteVier solisten nemen deel aan de kunnen gekocht worden bij de Ie-,
gen bezwaar gemaakt".
muziekavond, Marijke Bleekemo- den van TOZ, of vanavond in de .,
Uit het feit dat de niet door te
len, sopraan, Bea Goethart, alt, kerk.
•( berekenen politiekosten over 1988,
ƒ94.000,-, in de bezuiniging zijn verAndré Meulman, tenor, en Peter
van Leeuwen, bariton. Frans
Hierna wordt het weer enige tijd ï4 rekend, trekt de WD de conclusie,
Bleekemolen zorgt voor de bege- stil rond TOZ, wat duurt tot 15 j dat de personele bezuinigingen mileiding met orgel of vleugel, ter- december. Op die datum is even- S nimaal zijn. "Of, en wij geloven dat
dit de hele kwestie is waar het om
wijl hij ook de algemene leiding op eens een uitvoering gepland, waardraait, de korpsleiding heeft het gezich heeft genomen.
aan solisten en een orkest meeOp het programma staan wer- werken. Op het programma voor ;
hele bedrag van ƒ320.000,- al bezuinigd".
ken van Bach, Brixi, Haydn en dat concert staat onder andere de
Purcell. Kaarten kosten ƒ5,- en Requiem van Cimarosa.
Vervolg op pagina 7

© Wim Pennings wil na
twintig keer best nog wei
een tijdje doorgaan met het
organiseren van het jaarlijkse schoolhandbal-toernooi.
Pag. 5

Muziekavond Toonkunstkoor

Engelsen krijgen dagje 'Zandvoortse les'
ZANDVOORT - Een groep
van eenentwintig Engelse studenten verbaasde zich er
maandag danig over, dat de
strandpaviljoens jaarlijks opgebouwd en weer afgebroken
worden. Het was één van de
fpjten die zij die dag'leerden
tijdens een 'dagje Zandvoort',
georganiseerd door Jeannette
Harder, momenteel hoofd-informatrice van de WV. Zij
leidde de gasten ook naar het
Raadhuis, waar burgemeester
Van der Heijden een en ander
vertelde over deze gemeente en
haar toerisme.
De Engelsen studeren management aan de Polytechnic of North
London, welke opleiding hoofdzakelijk gericht is op toerisme. Op uitnodiging van de Katholieke Universiteit van Breda zijn zij nu enkele dagen in Nederland om kennis te maken met de praktijksituatie in dit
land. Op verzoek van de universiteit
was Jeannette Harder graag bereid
een lezing over toerisme te organiseren, maar burgemeester Van der
Heijden bood spontaan aan, de invulling hiervan op zich te nemen. Zo
belandde de groep op het Raadhuis,
waar men een uitgebreid verhaal te
horen kreeg, vooral over Zandvoort
en haar historie, het plaatselijke toerisme en de geschiedenis daarvan.
Vervolgens werden de studenten
rechtstreeks naar het casino geloodst, waar een croupier speluitleg
gaf. Daarna zou een wandeling door
het dorp gehouden worden, maar
vanwege de regen besloot men een
kijkje te gaan nemen in een strandpaviljoen. In 't Trefpunt hield Jean-

Automobilist loopt
losse voortand op
ZANDVOORT - Een twintig•jarige automobilist uit Aerdenhout liep zondagnacht een
feloedlip en een losse voortand
pp, toen hij zich tegen zijn arirestatie verzette.
De man werd in een telefooncel
aan de L. Davidsstraat aangehoutien, omdat hij in beschonken staat
door het dorp 'gescheurd' zou hebben en in het bezit was van een mes.
be politie constateerde alcoholgebruik en vond in de auto ook het
ines. De man verzette zich hevig en
ritte diverse bedreigingen. Op het
üureau weigerde hij zowel blaastest
tls bloedproef.

Waterstanden
HW
05.17
0558
06.41
07.28
0825
0945
1054
11 59
00 28

LW
LW UW
01 16 17.47 135?
01.52 1831 1424
02.32 1919 1458
03.16
04.04
04.57
0558
07 06
08 11

1540
1630
1732
1901
2010
1303 21.10

2012
21 13
2217
2323

'aanstanaen
nsdag 7 juni LK 0801 uur
.'ij 8 juni .23 23 u NAP+54cm

nette Harder een kleine lezing over
het strand, de pachters en het
strandtoerisme. Het onderwerp
folklore werd uitvoerig belicht door
een afvaardiging van De Wurf.
Dergelijke excursies naar deze
badplaats zijn niet ongewoon meer.
Zoals al meerdere jaren kwam vorige week vrijdag een groep Duitsers,

werkzaam in de reiswereld, deze
streek verkennen om te zien wat zij
hun klanten kunnen bieden. Ook zij
kregen van de WV-medewerkster
een en ander te horen over Zandvoort en de ontwikkeling van vissersplaats naar badplaats, plus de
rol van het circuit. Maar ook informatie over de bloembollenvelden
werd niet vergeten.

• Adjunct-hoofdopzichter Jan Fransen van de Amsterdamse Waterleidingduinen houdt een oogje op de hier
geplaatste vijfendertig koeien, al is het niet altijd zo letterlijk als hier op de foto.
roto Bcriott

Ontwaken met het geloei van koeien
ZANDVOORT - Bewoners
van de Brederodestraat, die
uitzien op de waterleidingduinen, kunnen tegenwoordig af
en toe wakker worden met het
geloei van koeien. Afgelopen
maand zijn er dertig van deze
herkauwers in dit duinterrein
los gelaten, wat uiteindelijk
een besparing op de kosten
voor onderhoud met zich mee
moet brengen.
Eerste adjunct-hoofdopzichter Jan
Fransen houdt een oogje op de dieren.

Renovatie-onderzoek dichterbij
ZANDVOORT - Hoogstwaarschijnlijk zal binnenkort een
onderzoek plaatsvinden naar
de haalbaarheid van renovatie
van de rug-aan-rug woningen
in Koningstraat en Prinsesseweg. Wethouder Van Caspel
deelde dinsdag mee, dat het
college hier geen enkel bezwaar tegen heeft.
Het bewonerscomité ^heeft het
College van Burgemeester en Wéthouders en de gemeenteraad schriftelijk verzocht een dergelijk onderzoek te laten verrichten, omdat het
merendeel van de bewoners de voorkeur geeft aan renovatie boven
sloop. Op verzoek van enkele raadsleden zal deze brief in de komende
commissievergadering voor Publieke Werken, gepland op donderdag 9
juni, behandeld worden.

• Een groep van eenentwintig Engelse studenten werd maandag ontvangen door burgemeester Van der Heijden en VVV-medewerkster Jeannette
Harder (4e v.l.).

De plaatsing van de koeien, op mitiatief van biologe Ger Baeyens en
de nieuwe zoöloog van de Amsterdamse Waterleidingduinen, drs. E.
Cousin, is voor dit bedrijf eigenlijk
geen nieuwigheidje meer, al lijkt dat
misschien wel zo. Op het 'Eiland
van Rolvers', een eiland midden m
de waterleidingdumen, is al sinds
1985 geëxperimenteerd met het laten rondlopen van koeien, zo laat
Fransen weten. "Sinds 1985 grazen
hier jaarlijks tien koeien, in de periode van 15 april tot l december", een
experiment dat volgens hem goed is
aangeslagen. Elk jaar wordt er bovendien ook een stier bij gezet.

Vooruitlopend op de daar te verwachten discussie, gaf wethouder
Van Caspel te kenner, dat het college

al heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek toe te staan.
WD-raadslid De Jong vroeg zich
af of het niet beter was het pré-advies van het college af te wachten.
Van As, CDA, sprong daar op in met
de mededeling dat het juist beter
was deze zaak van tevoren in de
commissie te bespreken.

'Punaise9 aan eind
van
ZANDVOORT

Duitse reiswereld zorgt voor
opmerkelijke reserveringen
ZANDVOORT - De VVV
krijgt de laatste tijd opmerkelijke reserveringen binnen van
Duitse reisbureau's. Zo komt
er in september een groep van
ongeveer zeshonderd personen naar Zandvoort.
Aan een programma wordt ondertussen hard gewerkt. De reservering
komt van een Duits reisbureau, dat

(Advertentie)

deze klanten een reis naar Zandvoort heeft verkocht. Omdat de badgasten in september komen, past dit
uitstekend in het plaatselijke streven, het seizoen te verlengen De
bedden zijn door het VVV allemaal
al gereserveerd en momenteel werkt
men aan een programma opdat de
gasten, die met de trein arriveren,
zich goed kunnen vermaken. Een
dergelijke grootschalige heeft trouwens enkele jaren geleden ook al
eens plaatsgevonden

grote collectie
herencolberts
en
pantalons

see Morris

Amnesty werkgroep nieuw leven ingeblazen
ZANDVOORT - De Werk- kend dat daar een en ander mis is, spreid over het dorp, onder andere
groep Zandvoort van Amnesty maar over Colombia weet men wei- in Nieuw Unicum, de kerken en de
Openbare Bibliotheek.
International heeft afgelopen nig".
Honderd kaarten, inclusief postzaterdag niet voor niets met zegel,
werden voor een gulden per
een stand op het Raadhuis- stuk verkocht
(inclusief een verta- Neutraal
plein gestaan. Ruim honderd ling), alle met een
De werkgroep Zandvoort is blij
tekst waardoor de
kaarten werden verkocht en Colombiaanse regering op haar ver- met de getoonde belangstelling, en
direct met de handtekening antwoordelijkheden wordt gewezen. men is ieder die aan het succes heeft
van de koper verzonden naar De kaarten werden ondertekend en bijgedragen erg dankbaar. De bede regering van Colombia. De vervolgens gepost in de brievenbus langstelling kan wellicht nog wat
hernieuwde werkgroep vond achter de stand. De kopers, die op groeien als er een misverstand over
daarmee voldoende gehoor bij deze wijze een steentje probeerden Amnesty is rechtgezet. "Veel mente dragen aan een goede behande- sen associëren ons met 'links' of een
de Zandvoortse bevolking om bij
ling van hun medemens in dat land, andere politieke kleur", aldus Melismet vertrouwen meer activitei- kregen
een rode roos aangeboden, sa. "Maar dat is niet terecht, want
ten te ontwikkelen.
terwijl aan kinderen ballonnen wer- wij zijn neutraal". Daarnaast constaDe werkgroep dunde afgelopen ja- den uitgedeeld. Bovendien werden teert zij 'dat er nogal eens wordt
ren nogal uit, wat er uiteindelijk in 240 handtekeningen ingezameld ter gedacht dat wij ons met allerlei zaresulteerde, dat het organiseren van ondersteuning van de universele ken bemoeien, zoals bijvoorbeeld de
activiteiten op een lager pitje kwam verklaring van de mensenrechten, hongersnood'. "Maar wij houden
te staan. In 1987 heeft men echter welke op 10 december 1988 veertig ons alleen bezig met de mensenrecheen nieuw aantal enthousiaste - vrij- jaar van kracht is. Daarvoor werden ten".
Dat er op dit gebied genoeg te doen
willige - medewerkers kunnen aan- ook handtekeningenlijsten vertrekken waardoor het werk van de
groep, ten behoeve van de rechten
van de mens, weer nieuw leven in is
geblazen. De werkgroep bestaat nu
uit een tiental mensen, variërend in
leeftijd van eenentwintig tot ongeveer zestig jaar. De afgelopen maanden is men bezig geweest met een
nieuwe opzet en de taken zijn nu
verdeeld.
De stand op het Raadhuisplein
was een van de eerste activiteiten
waarbij men zich naar buiten presenteerde, al was dit niet het uiteindelijke doel van de actie. Dit was wél
aandacht vragen voor de problemen
in Colombia, waar de rechten van de
mens, vooral van de gevangen, danig
worden geschonden. Veel passanten
toonden belangstelling voor de feiten die de medewerkers aandroegen.
"De mensen waren zeker geinteresseerd", aldus persvoolichtster Melissa jonker, wat volgens haar te maken heeft met het feit dat er maar
weinig bekend is over de toestanden • Tal van passanten toonden zich zaterdag geïnteresseerd in de feiten die
in Colombia. "Van andere landen, Amnesty International over Colombia had te melden.
Folo fferlolt
zoals Rusland, is algemeen wel be-

- De ver-

Het zijn jonge koeien (pinken) die nieuwde Boulevard Barnaart
hier nu grazen, wat volgens Fransen plus de aangelegde rotonde
bijzonder goed is voor de dieren. aan het eind hiervan, kunnen
"Dit is veel beter dan het grazen op
een normaal grasland. Hier groeien bij GBZ-raadslid Flieringa nog
tal van kruiden, waardoor de varié- weinig goed doen, getuige de
teit van het voedsel veel groter is. benamingen 'Lintworm' en
Daardoor krijg je bijna een soort 'Punaise' die hij hiervoor heeft
'biologisch dynamische' koeien", bedacht.
grapt hij met een serieuze onderReeds enige malen had hij de 'Putoon. Een bewijs daarvan is al de naise' ter sprake gebracht in verontlasting, die donkergroen is in band met de problemen die de roplaats van zwart, zoals bij de meeste tonde verkeerstechnisch oplevert.
andere koeien in Nederland. De dieren lopen rond m een afgezet gebied
Voorheen doordat deze te smal
van ongeveer 136 hectare groot, tus- van opzet was, nu tijdens drukke
sen het Tilanuspad en de Zandvoort- dagen omdat het verkeer volgens
selaan (ter hoogte van de woning hem niet goed kan doorstromen wat
van wijlen Engelhorst Schoten), ook filevorming ten gevolge heeft.
wel de 'Zeeduinen' of de Eerste en
Tweede Vlaaie genoemd.
De meningen binnen de gemeente
Door deze maatregel hoopt men hierover zijn echter verdeeld.
dat het niet meer nodig is te maaien,
Dinsdagavond kwam daar ook de
wat jaarlijks handen vol geld kost. 'Lintworm' bij, de hernieuwde bou"Maaien is normaal gesproken no- levard, die volgens Flieringa - in eerdig, om vergrassing te voorkomen", dere uitspraken - ook problemen opaldus Fransen. "Dat zou verarming levert indien de nieuwe parkeervan de bodem betekenen, met als plaatsen leegstromen.
gevolg vermossing en uiteindelijk
grote stuifplekken".
Omdat het wegdek van de bouleVervolg' op pagina 7 vard vrij smal van opzet is, pleitte hij
dinsdagavond tijdens de raadsvergadering voor een verkeersplan, opdat
hulpverlenende diensten als politie,
brandweer en ambulance ongehinderd kunnen rijden.

Daarnaast
constateren
de
VW-medewerksters enigszins vorbaasd, dat er van de zijde van Duitse
is voor Amnesty, lijkt onderhand reisbureau's momenteel ook al veel
wel duidelijk. Dat vergt dan ook een en grote reserveringen voor volgend
actieve aanpak en dat is waar de jaar binnenkomen.
hernieuwde werkgroep hard mee bezig is. Zo worden ook de ZandvoortVerbazing omdat dit zo vroeg in
se basisscholen bezocht en sinds het jaar al gebeurt. Blijkbaar werpen
kort ook de Gertenbach Mavo. Dit de stands op de Duitse vakantieloopt goed en men doet dit werk dan beurzen en de advertenties, enige
ook graag, al vergt het de nodige tijd geleden geplaatst in dagbladen
vrije tijd. De leerkrachten dragen op in het buurland, nu hun vruchten af.
hun beurt een steentje bij door de
kinderen op het bezoek voor te bereiden. Daarnaast zullen er in het
najaar en de winter weer schrijfavonden gehouden worden, maar
men kan ook kaarten en/of bnefpapier bestellen met voorbeeldbneven, om thuis te schrijven.

you buy
Haarlem
Bartoljonsbti 20 (bij Grote Markt)
tol (023)312655
Amsterdam
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel (020)223596

'Adoptie'
Verder werkt men aan een 'adoptie-case' waarbij men een bepaalde
gevangene probeert te ondersteunen. Bij Amnesty International zijn
nogal eens blijken van waardering
binnen gekomen als reactie op een
dergelijke actie. De aandacht in
Zandvoort is daarbij tot en met begin september specifiek gericht op
Colombia. In de Openbare Bibliotheek is momenteel een tentoonstelling te zien van persfoto's, waarin de
omstandigheden in dit land nog
eens visueel worden belicht. Zo
heeft elke werkgroep in Nederland
zijn eigen land waar bijzondere aandacht aan wordt besteed.
Door het enthousiasme van de
werkgroep zal men wel weer regelmatig wat horen van Amnesty Zandvoort. Uiteraard hoeft men met op
de activiteiten te wachten om een
steentje bij te kunnen dragen. Zo is
er zeker nog behoefte aan donateurs
en 'thuisschrijvers'. terwijl men ook
best nog wat extra mensen voor de
werkgroep kan gebruiken. Zij kunnen op de nodige begeleiding rekenen. Voor meer inlichtingen kan
men zich wenden tot Arjan de Boer,
tel. 12572
,

Naam
Adres
Poslcode

Plaats

Giro bank
felefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand / 3 95' O kwartaal / 12 90 O halljaar ƒ 23,70

O jaar ƒ 43,75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

8 710371017003

abonnee-service 020-562-30

WEEKMEDIA30
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Plotseling is van ons heengegaan onze moeder,
grootmoeder schoonmoeder zuster, schoonzuster en tante
Anna Catharina Belmer
weduwe \an J Visser
S op de leeftijd van 83 jaar
l
Edam
•c
M A M Geiger Visser
|
A Geiger
S
L J H Visser
'j
Paul en Tamara Maas
l 1135 EH Edam 30 mei 1988
,jj Beemsterstraat 14 en 16
l De begrafenis zal niet plaatsvinden daar zij als
| laatste wens zich in dienst heeft gesteld van de
wetenschap
Wij danken u allen \oor de goede xorgen en het
vriendschappelijk verkeer, die zij heeft mogen
ondervinden tijdens haar leven

ZATERDAG 4 JUNI A.S.

Huwelijk
Deze auvertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum reunie vergadering hu\\e
lijk geboorte of andere famiheberichten
\j bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betailt daarvoor
slechts / 27 56 (prijs e\cl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Tjithoorn tele
foon 029(540041

uitvaartverzorging
kennemerland

wordt op de velden van

tel. 02507 - 1 53 51

ZANDVOORTMEEUWEN HANDBAL

Bestemmingsplannen

SCHOOLHANDBALTOERNOOI
voor de

^

Daar ligt onze belangrijkste
j taak en dienstverlening.
l
Daarnaast kunt u bij ons
l terecht voor:
i • inschrijvingen
f • Uitvaartverzekering
i NIVO-PÖÜS
f • een Natura|
uitvaartovereenkomst
:

20e MAAL
door de heer W. PENNINGS georganiseerd.
Het bestuur en de jeugdcommissie van
Zandvoortmeeuwen handbal willen hem bedanken voor
zijn inspanningen de afgelopen 20 jaar en hopen dat hij
nog lang op deze voet verder zal gaan.

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
Beatnxplantsoen 1, tel 16364

WIJZIGING
SPREEKUURTIJDEN
Het spreekuur van de wijkverpleegkundigen
is gewijzigd Dit is nu op werkdagen
van 13.00-14.00 uur.
De openingstijden van het uitleenmagazijn
zijn ongewijzigd en blijven
van 13.00-14.00 uur.

STRANDFEEST
zaterdag 4 juni
v.a. 12.00 uur

• ***»*•+*»•**•**»**»•*****»*•**

Een goede aanpak leidt tot resultaat
Zeer binnenkort wordt beslist of het
nationaal circuit in Zandvoort gehandhaafd
blijft.
Voor de VVD is er geen keuze:
Het nationaal circuit behoort in Zandvoort!
Gemeentebestuur succes!

VVD

Zandvoort/Bentveld

Hoera
TRUUS ziet
Sara
nog vele jaren

ENTREE GRATIS
Aan de Bloemendaalse kust
voor billijke prijzen en rust

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna • Faber - Benraad gasnaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.

Kaarten a ƒ20,m

DE MANEGE ZANDVOORT
Inl. 02507-16023, elke za. 20.00-03.00,
elke zo. 16.00-23.00 uur

Zandvoort 2 juni 1988

VERHUIZEN?

18789
Stokbroodjes - witte +
bruine broodjes

Ruim 40
soorten
Geopend van

11 00-01 00 uur

Weekend van
11 00-03 00 uur
Dinsdag gesloten

op de Zeeuwse wateren
in mei juni en begin juli 1988
In samenwerking met kano centrum Time Out en Weekmedia
organiseert de Verenigde Spaarbank voor onze lezers een aantal
kano kennismakings weekenden Bent u tussen de 17 en 50 jaar heeft u
uw zwemdiploma (kunt u zwemmen) en vindt u het leuk om in klem
groepsverband (per weekend maximaal 18 deelnemers) alle belangrijke
kano aspecten in theorie en praktijk onder de knie te krijgen' Dan is dit
iets voor u
Informatie verkrijgen over en boeken voor deze weekenden kunt u bij alle
balies van de kantoren van de Verenigde Spaarbank Voor telefonische
informatie kunt u bellen met de afdeling Rekreatiesport van de Verenigde
Spaarbank telefoon 030 959 225
Normale prijs (inclusief eten en slapen) bedraagt f 175
per persoon
Lezers van Weekmedia betalen tegen inlevering van
onderstaande bon maar / 140 per persoon
Ook rekeninghouders van de Verenigde Spaarbank betalen
slechts ƒ 140 per persoon

Bon voor onze lezers
Geen nieuwe maatjes
nog wel onze
Zandvoortse bom.
Kom volgende week eens kijken
naar onze fantastische EK
Oranje-etalage bij
uw warme bakker

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24 - Tel 12865

DE WIT VERHUIZINGEN

Geen tijd om te eten™
dan moet u even dit
nummer weten'

KANOEN

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

óók voor bedrijven:

een weekendlang kennismaken met

Voor al uw

IROPICAL NIGHTÜ!
Herhaling van het grote succes
van vorig jaar op zaterdag 25 juni
met limboshow/Caribbean
steelband/onbeperkt barbecue'

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getrof en kunnen op nrond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort post
bus 2 2040 AA Zandvoort.

BROODJE
BURGER

WEEKMEDIA geeft u meer.'

Piet, Tom,
Pauhen, Tanja

BLOEMENDAAL AAN ZEE

Voetbaltoernooi JazzEiand - Braderie enz.

- berging
- wijziging voorgevel
- uitbreiding clubhuis Zandvoort 75

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

Het is elk jaar weer een groot festijn!

|P. J. d'HONT
Secretaris Bosmanstraat 40
t 2041 KT Zandvoort
Stel. 02507-17244

Verleende bouwvergunningen
Grote Krocht 22
Haltestraat 10
Binnenterrein circuit

Verhuizen is vakwerk!

;[ Vraag rustig vrijblijvend alle
l inlichtingen bij:

fcüITVAARTVERZORGER

zijn

10B88
45B88
13B88

?;-

?""=•£ • "

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend alsmede de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen
Voorts kan een ieder die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten aan artikel 9 van de voorschriften gedurende de termijn van ter
inzage ligging bij de Kroon beroep instellen
Beroepschriften dienen ingediend te woiden bij de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State te s-Gravenhage

77B88
Zandvoortselaan 52A
- schuifpui
78B88
Tjerk Hiddess*raat 81 en 83
- samenvoegen 2 appartementen
Men kan deze aanvragen gedurende een week na net verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel 3p dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig

DAG en NACHT bereikbaar

fBegrafenissen
| en crematies!

Overeenkomstig artikel 28 lid b van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt ingaande maandag 6 juni 1988 gedurende een maand ter secretarie op de afdeImg Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage het
besluit dd 17 mei 1988 nr 1/53 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
houdende goedkeuring van het bestemmingsplan Recreatieproject van Lennepweg-Vondellaan vastgesteld bij raadsbesluit van 29 september 1987 met
uitzondering van artikel 9 van de voorschriften

Aangevraagde bouwvergunningen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Tel. 02507-13278

DAG EN NACHT VERZORGING

(binnen terrein Circuit, Oosttunnel) het

Herman en Ria van Schaagen
J
\\illen iedereen bedanken voor de geweldige dag *
die zij hadden op 10 mei jl
Hierbij bedanken wij iedereen voor de vele attenties die
v ij voor ons 50 jarig huwelijk mochten ontvangen
Jaap en Riek de Muinck

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Naam

ÏRKBTOE
VKHUIZRS

EJTUTI

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR JUNI 1988
1. De garage
SOPHIAWEG V
Huur ƒ 62,05 per maand
De huurders van de woningen Sophiaweg 1 t/m 73 hebben
voorrang bij de toewijzing van de garage
BIJ het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,
2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen
De toewijzing van de garage zal geschieden m volgorde van
lidmaatschapsnummer
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 juni a s
schriftelijk te reageren Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1 Het
bestuur verstrekt een bereidverklarmg
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op
vrijdag 10 juni a s om 1400 uur m het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden
- uw naam en adres
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging
- uw geboortedatum

RUILRUBRIEK JUNI 1988
1. Aangeboden: 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 190,06 per maand
Bestaande uit woonkamer, slaapkamer,
douche, berging en grote tuin
Gevraagd:

Adres

Deze bon wanneer u gaat boeken inleveren bij een van de kantoren van
de Verenigde Spaarbank U betaalt dan zolang niet volgeboekt
ƒ 140 voor een kano kennismakingsweekend

WEEKMEDia geeft u meer.'

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

Eengezinswoning
(niet in Nieuw Noord)

Reacties dient u voor het einde van deze maand, schriftelijk m te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1 Woninqruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen
van de ruilregehng Hierin staat o a dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand

l
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Onderling Hulpbetoon

Schadelijke stoffen zoveel mogelijk gescheiden inleveren

'Vrouw des huizes'kan belangrijke
bijdrage leveren aan schoner milieu
ZANDVOORT - Wanneer de
Zandvoortse huisvrouw voortaan meer milieubewust te
werk gaat dan voorheen, is dat
te danken aan een initiatief
van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Haarlem en Omstreken.
De vereniging gaat ervan uit,
dat de vrouw des huizes een
belangrijke bijdrage kan léveren aan een schoner milieu.
Omdat zij degene is die niet alleen
de boodschappen doet, maar ook
het afval in de vuilniszak deponeert.
En dat laatste is nu juist waar het
om gaat.
Teneinde meer bekendheid te geven
aan de noodzaak om schadelijke
stoffen niet achteloos weg te gooien
of weg te spoelen, maar ze apart te
houden, nam de vice-presidente van
bovengenoemde vereniging, mevrouw Lampier-De Leur, tevens consulente voor de consument, na overleg met directeur Wertheim van Publieke Werken, contact op met de
heer P. den Boer, die als opzichter
bij de Gemeentereiniging nauw betrokken is bij milieuzaken. Er werd
in de aula van de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool een expositie
ingericht die tijdens een bijeenkomst op 25 mei te bezichtigen was.
Het groepje dames dat door de presidente, mevrouw Hemelaar-Van de
Boom, werd verwelkomd, was kleiner dan het bestuur had verwacht.
Mogelijk was het uur te vroeg en het
weer te mooi. Maar de levendige discussie en de geanimeerde stemming
maakten veel goed.

SCHADELIJKE
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Bij de gemeente is een folder te verkrijgen, met adressen waar men
klein chemisch afval kan inleveren.

De heer Den Boer zette uiteen hoe
ook de gemeente Zandvoort met een
huis-aan-huis folder bekend had gemaakt dat de daarin vermelde schadelijke stoffen kunnen worden ingeleverd bij het gemeentelijk depot
aan de Kamerlingh Onnesstraat en
bij een groot aantal zaken in het
dorp, waar de producten ook verkrijgbaar zijn. Voorts heeft de gemeente plannen om op de dag van

het grof huisvuil een aangepast voertuig vóór de wagen te laten rijden,
waarin het zogenaamde klein chemisch afval kan worden gedeponeerd. Bovendien is er overleg gaande om voortaan wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad een stukje
over de verschillende aspecten van
de gemeentereiniging op te nemen,
om de inwoners wat meer inzicht te
geven in het reilen en zeilen van deze
dienst.

schadelijke stoffen niet bij ander afval terechtkomen. Is dit een 'must'
voor onder andere lege batterijen,
verf-resten, medicijnen, cosmetica
en spuitbussen, het is raadzaam dit
ook te doen met glas (waarvan ondanks de glasbakken toch nog zestig
procent in de vuilniszak verdwijnt)
en kranten. Wanneer deze door de
Gemeenteremiging worden opgehaald, kost dit maar liefst vier keer
zoveel.

Toename

Belastingen

Door de kortere levensduur van
producten neemt de hoeveelheid afval steeds meer toe. Op het ogenblik
produceren we per persoon ongeveer 290 kilo huishoudelijk afval per
jaar en daarnaast nog ongeveer 40
kilo grof afval. Dat betekent dat wij
met onze 14 miljoen inwoners per
jaar zorgen voor meer dan vier müjard kilo huishoudelijk afval en ongeveer vijf-en-een-half miljoen kilo
grof vuil. Bij elkaar opgeteld is dit
een kwart van de totale hoeveelheid
afval die in Nederland op de grote
hoop terecht komt. Per jaar moet er
dus ruim twintig miljoen ton afval
verwerkt worden, zoveel mogelijk
tot nuttige stoffen, wat gebeurt in
tientallen bedrijven (VAM-compostbedrijf, puinbrekerijen en dergelijke), op bijna honderd gecontroleerde stortplaatsen en in elf vuilverbrandingsinstallaties.
Van genoemde twintig miljoen ton
is zes procent zeer schadelijk voor
het milieu, dus voor de gezondheid
van mens, dier en plant. Daar kunnen wij met ons allen iets aan doen,
namelijk door te zorgen dat deze

Uiteindelijk betaalt de gemeenschap dat en mevrouw Hendnkse-Baard zou de gemeente willen adviseren eens te publiceren welke belastingen in verband daarmee werden
verhoogd. Ze mocht voor deze suggestie één van de twee - door de vereniging beschikbaar gestelde - aanmoedigingspnjzen in ontvangst nemen. De andere ging naar mevrouw
Bartens-Van Haaren, lid van de,
marktcommissie, die voorstelde om
's woensdags tijdens de markt de
gelegenheid te bieden, klein chemisch afval m te leveren.

Een rustig avond; e 'postzegelen'

in de Koningstraat, waar - ongeveer halverwege - nu nog
een gevelsteen van Onderling Hulpbetoon te zien is.
Maar pok op cultureel gebied zat men niet stil, getuige
het eigen mannenkoor, op de foto vertegenwoordigd
Ter gelegenheid van het vijfenveertig-jarig bestaan werd. door de drie leden, die zich ter gelegenheid van de
in oktober 1937 in Monopole een fancy-fair gehouden, fancy-fair als clowns hadden uitgedost.
ten behoeve van de kas van de vereniging. Voor zover
bekend werd het geld gebruikt cm arme gezinnen te Geposeerd werd door het bestuur (achterste rij, v.l.n.r.):
ondersteunen, wat vooral in de moeilijke wintermaanden de heren Kalf, Bantjes, Koper en Beekhuis, plus (voorste
rij) de leden Louis v.d. Mije, Arie Ottho Sr. en Klaas
nodig was.
Voor deze gezinnen ziin indertijd ook woningen qpbouwd Schaap.
Deze foto, ingezonden door de heer A.J. Ottho, toont
bestuur en enkele leden van de Zandvoortse werklieden-vereniging Onderling Hulpbetoon.

j Weekenddiensten
HUISARTSENPRAKTIJK

NIEUW

VOORD: tel. 19507.

3art van Bergen

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol

P.C.F. Paardekoper:

Voor dienstdoende
5600/15091.

11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ!,- per persoon per enkele rit binPOLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer nen de gemeente, ƒ1,50 per retour.
14444.

Zandvoort, tel. 15847.

iVeekend: 4/5 juni 1988

arts:

tel

Verdere Inlichtingen omtrent de
veekenddiensten worden verstrekt
'ia de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
el. 13355,

Flierlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel.
2499.
TANDARTS:

lervoor de eigen tandarts bellen.

ftPOTHEEK:

wndvoortse Apotheek,
1B.A. Mulder, tel. 13185
IVIJKVERPLEGING:
r

| oor informatie over de dienstdoenBe wijkverpleegkundige: 023-313233.

BRANDWEER: Alarmnummer: tel. tel. 17641.
12000.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
MILIEUKLACHTENLIJN:
tel- ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
61572.
Spreekuur op 'werkdagen van
CENTRALE POST AMBULANCE- 9.00-10.00 uur, maandagavond van
VERVOER (CPA) KENNEMER-19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
schikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
TAXI: tel. 12600.
geen kosten verbonden zijn.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
maandag en donderdag van 1.30 tot HULPVERLENING: Voor informa3.00 uur door de heer Frits van Veen tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
of na telefonische afspraak. Tel: werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
02507-19393
Zandvoort.
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober WETSWINKEL:
Gemeenschapsweer van start gegaan. Om hiervan huis L. Davidsstraat. Eerste en dergebruik te kunnen maken dient men de woensdag van de maand van
zich 24 uur van tevoren op te geven 17.30-18.30 uur.
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't

l'ERLOSKUNDIGE:
Mevrouw Tine Oudshoorn, KochItraat 6A, Zandvoort,
el. 02507-14437, bgg: 023-313233.

j Kerkdiensten j
Weekend 4/5 juni

DIERENARTS:

|Ievrouw Dekker,
horbeckestraat 17

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

Burgerlijke stand •
^^^•^^•wm^HMB^MMM^MMBH^HV^^^I

Zondag 10.00 uur:
Ds. J.A. van Leeuwen, Collecte Periode:
25 - 31 mei 1988
Jeugdwelzij n/Kinderbescherming
Kindernevendienst en crèche
Gehuwd:

GEREFORMEERDE KERK.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelharmg
Kantoor: Gasthuisplein
12 Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort

Kantoor geopend
maandag 13 16 u ,
dinsdag 10 13 en 14-16
u , woensdag 9 11 u ,
donderdag 10 12 en 13 17 u , vri|dag 9 12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70 1421
A A Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
ad«erlpnlips 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 12 90 per kwartaal, /
""3 70 per half jaar / 43 75 per |aar Voor
ostabonnees gelden andere tarieven Losse
jmmers/ 1,K'zorgklachten: i/njdag 9 12 u tel 02507
2.166
o^
§ idvoorts Nieuwsblad is opgericht in

,

Zondag 10.00 uur:
Drs. L. den Hartog
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE

GELOOFSGE-

MEENSCHAP NPB

Zondag: dr. S.L. Verheus, Haarlem
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor
KERK v.d.NAZARENER,

Zijlweg

218, Haarlem
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds.
E. Bodamer
19.00 uur: Avonddienst, Ds. E. Bodamer H.A.
NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878
JEHOVA'S GETUIGEN:

Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30
uur, Sinedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem.
Inlichtingen: R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

Sabelis, Gijsbertus Hendrikus en
Groen, Hendrika Elisabeth
Ter Weeme, Jan Hendrik en Roosenboom, Leonia Irma Cornelia Maria
Maas, Emiel Jacobus Maria en Mantel, Selma Carola
Geboren:

Ryanne, dochter van: Koper, Martinus Albertus en Van Boekei, Antoinette Lpuise
Terry Aimëe, dochter van: Van Loenen Martinet, Frederik Philip en
Glimpel, Doris Christel Enka
Bas, zoon van: De Jong, Henri Cornelis en Smit, Anouk
Milou, dochter van: Filmer, Johannes en Halewijn, Gertruda Katharina
Overleden:
Heek, Jacoba Wilhelmina, oud 86
jaar
Strijder geb. Bastiaan, Johanna'
Margaretha, oud 83 jaar
Van Kampen, Theodorus Bartholomeus, oud 56 jaar
Paap, Maarten Leendert, oud 70 jaar
Kerkman, Evert, oud 73 jaar
Weegenhuise geb. Dijkstra, Josina
Maria, oud 80 jaar
De Nobel geb. Kaper, Aristma Wilhelmina Catharina, oud 85 jaar
Voorn, Pieter, oud 80 jaar
Molijn, Leonardus, oud 91 jaar

ZANDVOORT - Lekker
'snuffelen' tussen de postzegels van anderen, dat kan regelmatig bij de Zandvoortse
Postzegel Club. Zegels kopen
is vrijwel maandelijks mogelijk, op de laatste vrijdagavond
van de maand, in het Gemeenschapshuis, als de ZPC haar
clubavond met veiling houdt.
Afgelopen week was het weer
zover, de laatste avond van het
seizoen.

Een kijkje bij het gemeentelijk depot aan de Kamerlingh Onnesstraat,
waar onder supervisie van de heer J.
Westen de ingeleverde schadelijke
stoffen streng gescheiden in een
container worden' opgeslagen, vormde het overtuigend bewijs dat de gemeente alles in het werk heeft gesteld om schade voor het milieu tot
het uiterste te beperken. Het woord,
of liever gezegd de daad, is nu aan de
huisvrouw!
C.E. KRAAN-MEETH

VERENIGINGSNIEUWS

Zandvoortse
Bridgeclub

Bij de ingang konden de leden de
presentielijst tekenen, aan de hand
waarvan een leuk prijsje zou worden
verloot. Een dertigtal verzamelaars,
kinderen, bejaarden, mannen en
vrouwen, was tijdig aanwezig voor
de gebruikelijke 'handel en wandel'
en om de postzegels op de voorzitterstafel uitvoerig te bestuderen.
Doosjes 'diversen', Eerste Dag-enveloppen, boekjes en complete albums
zouden vanaf negen uur geveild worden. Opvallend waren de prijzen die
als inzet genoteerd waren, vaak veel
lager dan de cataloguswaarde. De
verklaring is, dat de winkelier
slechts tien procent van de cataloguswaarde biedt, aldus mevrouw
Den Duyn, secretaris van de club.
De veiling vond plaats in een gemoedelijke sfeer, al moest voorzitter Tervelde, die deze avond de officiële veilingmeester verving, diverse
stukken retour laten gaan, alvorens
er een bod werd gedaan. Aan de prijzen lag het niet, want voor enkele
kwartjes kon men zich al een doosje
diversen aanschaffen. De meeste inzetten vermeldden enkele guldens,
al werd voor een enkel stuk veel • Zowel jong als oud kan snel geboeid raken bij het zien van de talloze
meer gevraagd, in één geval zelfs onFoto Beriott
geveer tweehonderd gulden, maar schitterende postzegels.
dit is meer uitzondering dan regel.
Zo gingen voor een 'stockboek', met volgende alinea's de belangrijkste snuffelavond. Verder een nieuwtjeseen voorraad van 3000 postzegels gegevens duidelijk op een rijtje heeft dienst voor postzegels, en rondzendverkeer voor postzegels waaraan
('waarmee je een hele kamer kunt gezet.
Onder de vele verenigingen en door vele leden van de ZPC wordt
behangen' aldus Tervelde), de vingers of bierviltjes maar mondjes- clubs die Zandvoort rijk is, is er deelgenomen. Het seizoen van de
maat omhoog en bracht dit stuk sinds enkele jaren ook de Zand- Zandvoortse Postzegel Club loopt
slechts ƒ15,- op. Maar over de totaal- voortse Postzegel Club. Deze club van september tot en met mei en de
opbrengst van de veiling kon men zag in de afgelopen jaren zowel haar contributie bedraagt J 7,50 per seiledental als het aantal activiteiten zoen.
tevreden zijn.
groeien.
Mocht men naar aanleiding van
Enkele van die activiteiten zijn onEven wennen is het wellicht aan
de specifieke terminologie van de der andere: een clubblad dat één- bovenstaande nog vragen hebben,
postzegelverzamelaars, zoals al met maal per maand verschijnt en waar- dan kan men altijd contact opnemen
het begrip 'wilde veiling'. Meestal in diverse zaken en wetenswaardig- met de secretaris, mevrouw H.C.
wordt een gewone veiling gehouden, heden betreffende de filatelie aan de den Duyn, Lorentzstraat 68, 2041 SC
maar in rustiger maanden wordt het orde komen; elke laatste vrijdagvan Zandvoort, tel. (02507) 16456. Zij kan
een 'wilde', wat inhoudt dat ieder- de maand een clubavond met veiling alle gewenste informatie over de
een, dus ook niet leden, postzegels en éénmaal per twee maanden een Zandvoortse Postzegel Club geven.
kan inbrengen. Het 'stockboek' oftewel 'insteekboek' is al ter sprake gekomen en bevat een voorraad, terwijl een album meer voor een specifieke verzameling is. En dan een
'blok', een aantal zegels aan elkaar,
ZANDVOORT/HAARLEM - sprekers zijn Dr. P.F. Wiesenhaan,
al dan niet (door slordigheid) gevou- Het thema 'Diabetes en Zwan- gynaecoloog, en C.H.A Kraan, diawen, zoals het eerste kinderblok van gerschap' wordt maandag- betesverpleegkundige.
Nederland uit 1965, dat op de veiling avond 6 juni uitvoerig belicht
werd aangeboden. Postfrisse series tijdens een openbare bijeenElke. geïnteresseerde is welkom
zijn postzegels die niet gebruikt en
op de bijeenkomst, welke plaatskomst
in
de
Maria
Stichting.
dus zonder stempel zijn.
vindt op de veertiende etage van de
Deze begint om 20.00 uur.
Maria Stichting, Van HeythuyzenOm nog meer van dit - op het eerDe thema-avond wordt georgani- weg l, Haarlem. De toegang is gratis.
ste gezicht - opvallend rustige maar seerd door de Diabetes Vereniging
toch boeiende wereldje te weten te Nederland (DVN) in het kader van
Verdere inlichtingen zijn te verkomen, kan men contact opnemen het voorlichtingsprogramma over krijgen bij het secretariaat van de
met mevrouw Van Duyn, die in de diabetes oftewel suikerziekte. De DVN, tel. 023-378846.

Diabetes tijdens de zwangerschap

De bridgers hebben hun laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld en
inmiddels is bekend wie clubkampioen 87/88 is geworden: het koppel
bestaande uit mevrouw De Leeuw
en de heer Braun. Voor de zesde
keer kon dit koppel de beker in ontvangst nemen. Het echtpaar Spiers
werd tweede dit seizoen. Al twaalf
jaar spelen beide echtelieden samen,
vaak werden zij tweede of derde
maar tot op heden zijn zij er niet in
geslaagd, clubkampioen te worden.
Nu hebben zij besloten, komend
seizoen met' een andere partner te
gaan bridgen.
Het speelseizoen '87/'88 omvatte
in totaat 29 wedstrijden, verdeeld
over vijf competities. Na elke competitieronde volgt promotie en degradatie.
Resultaten van de laatste competitiewedstrijd: in de A-lijn wonnen de
debutanten, de dames Hagen en
Lemmens, verrassend met 61,90%
Tweede werd het koppel De Leeuw/Braun met 60,12%. Winnaar van
deze laatste competitie werd het
echtpaar Spiers met 358,73% uit zes
wedstrijden. De koppels mw.
Groen/dhr. Veldhuizen, dhr. Overzier/V.d. Staak, mw. Paap/dhr. Vergeest zijn helaas gedegradeerd naar
de B-lijn.
In de B-lijn won het gelegenheidskoppel mw. Hoogendijk/dhr. Emmen Jr. met 63,39% de laatste wedstrijd. Tweede werden de heren Emmen Sr. en Vulsma met 59,38%. Promotie naar de A-lijn is er voor de
heren Emmen Jr. en Sjouwerman,
mw. Slegers en dhr. Zeepvat, en de
dames Hoogendijk en Smink. Gedegradeerd naar de C-lijn zijn het echtpaar Koning, de dames Overdevest/Visser en Haverkate/Rudenko.
In de C-lijn werden de dames Van
Ackooy en Drenth eerste met 61,16%
Goede tweede werden de dames
Meijer en Rooymans met 57,89°o.
Promotie naar de B-lijn was er
voor mw. Berghoff/Drose, dhr. Bakker/Groen en mw. Van Ackooy/Drenth.
In de D-hjn deelden mw. Ten Broeke en dhr. Brandse voor de laatste
keer rake klappen uit en met maar
liefst 69,79% lieten zij de rest van het
'veld' ver achter zich Met een ge
middelde van 62% promoveren zij
dan ook terecht naar de C-lijn.
Tweede werd het echtpaar Claa -,sen met 55,21°o. Verder was er promotie voor de heren Holtrop en Van
Zoelen, Boom en Verburg en het
echtpaar Van Til.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub kan men verkrijgen bij
de wedstrijdleider, de heer C. Braun,
tel. 14060, of bij de secretaris, mevrouw E. Visser, tel. 18570.

Kraam Rode Kruis
op Raadhuisplein j Dommel
ZANDVOORT - De afdeling
Welfare van het Nederlandse
Rode Kruis te Zandvoort
houdt aanstaande vrijdag en
zaterdag, respectievelijk 3 en 4
juni, weer haar jaarlijkse verkoop van eigengemaakte handwerken.
Van 10.00 tot 16.00 uur is men die
dagen te vinden met een kraam op
het Raadhuisplein.
Er is voor elk wat wils, dus iedereen wordt uitgenodigd om even
langs te komen.
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Kwekerij P. van KLEEFF

UW KIND KAN HARDSTIKKE
LEUK SPAREN BIJ DE
RABOBANK

Van Stolbergweg 1' Zandvoort - Tel. 17093

i ZOMERPLANTEN
l

Groot assortiment

Een leuke, waardevolle attentie en extra spaarvoordeel.

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

De rabobank Heemstede-Zandvoort houdt van 28 april t/m
een unieke
spaaraktie voor kinderen van O tot 10 jarigen. Alle ouders of grootouders die een
kinderspaarrekening openen met een minimum inlage van ƒ 25 - krijgen een
prachtig kado voor de (klein)kinderen* of een gratis inlage van ƒ7,50.

f" Gelegenheid voor het zelf opvullen "~1
l
van uw plantenbakken
i
D/V. Bloembakken - Roodsteen - Plastic
en Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
l U kunt voor zomerplanten naar hetl
i1 noorden, naar het OOSTEN, naar i
het zuiden of naar het WESTEN '
[ m a a r onze kwaliteit is de BESTE, j

' \"V

Voor kinderen in de l _ / ^
leeftijd van 0-4 j

Voor de kinderen
•_ in de leeftijd van
A^>5-10jaar.

^xxx*xxx*x*xxxx*
Het kinderspaarplan geeft ondermeer een aantrekkelijke rente tot en met het
tiende jaar. Van het gespaarde bedrag is per jaar eert bedrag van ƒ 250-vrij
opneembaar, wanneer u maar wilt.

De Betere
Bloemen- en
Plantenwinkel

Wilt u meer weten over deze aantrekkelijke spaaractie met de fraaie attenties?
Kom dan even naar een van onderstaande kantoren. Daar zitten vriendelijke
mensen, die graag de tijd nemen om u alles uit te leggen.

ERICA

Het kinderspaarplan van de Rabobank HeemstedeZandvoort biedt groot voordeel voor kleine spaarders.

Grote Krocht 24

* attentie één per persoon, zo lang de voorraad strekt.

Rabobank
Hoofdkantoor: tijdelijk Eikenlaan 50 Heemstede
Kantoren: Zandvoortselaan 179 -Wilhelminaplein 21 -Jan van Goyenstraat 20
Amstellaan 9 te Heemstede
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
G. Zwinkels
500 gram
Polaroid introduceert de nieuwe
Boris Becker zonnebrillencollectie.

1 kilo

9?5

paardebieflappen

Deze stijlvolle collecue bestaat uit 4
modellen ieder in de kleuren verguld
zwart en het rgn palladium Alle modellen
bevatten verwisselbare lenzen die uitgevoerd zijn met het fameuze Polaroid
polansatiefilter
Een exclusief design voor de kenner

M Polaroid

** Let op, deze aktie loopt nog tot 3 juni a.s.

paardebiefstuk
150 gram

2.40

farmersalade
100 gram

b, SLINGER OPTIEK
gedipl opticiens - optometrist O V. - kontaktlensspecialist A N.V C
Grote Krocht 20A, Zandvoort. Tel. 14395.
Leverancier alle ziekenfondsen

1.50

ontbijtspek

All* mod*ll*n

Vers uit eigen keuken

1 hele

5?5

gekookte worst

Zonder uw auto
binnen te parkeren
kunt u ook zó
bloemen en planten
kopen bij

Wegens
omstandigheden te koop

ZONDAG 5 JUNI A.S.

Visventvergunning

BLOEMENHUIS

incl. tractor,
gekoelde verkoopwagen,
betegelde werkplaats
(50 m*) met alle mogelijke
voorzieningen.

Unieke
sieradenverzamelbeurs

J. BLUYS

HALTESTRAAT 30 TEL. 12175

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060.

Tel. 16642

P.S ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen.
De specialist in al uw bloemwerken.

JAAR

SUPER
CROKY
CHIPS

Hieronder volgt een
eerste serie
(afhaalprijzen)

zout, paprika,
bolognese
of fiesta.
Zak
200 gram
Bij 2 zakken Croky
Chips 1 filmrolletje
gratis!!

LUSTRUMAANBIEDINGEN

KATTENVOEDING

HONDENVOEDING

20 kg Euro
kattebakkorrel

-f flQR
Illi

Doko Brok
baal 25 kg

C VI R A
Ö4?U

Treffer Diner
baal 20 kg

OO7Rü
öti

"Gimpet"
kattehuis

9750
£./ •

Doko brok
baal 5 kg

1995
l C?

Pittah Brok
baal 25 kg

QT9f)
ö/f u

Pittah Diner
baal 12i/2 kg

OOOR
tO?ü

998
£•

VLEESAANDIEDINGEN
LAMSHART

Vz kg
gesneden

PENS

948
£.•

fl/g

1/2 kg

U.

Doko brok
1 kg

071;
£./0

Doko Diner
baal 20 kg

Cl Rfl
U I?U

Doko Diner
baal 5 kg

1450

Doko Diner
1 kg
Treffer Brok
baal 25 kg

KOM KIJKEN EN KOPEN

RReus
' „Uis en Specialiteiten"

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

Een eerste lustrum dat wij graag met u willen vieren want wij
danken dit eerste lustrum vooral aan U

800 gr 1e kwaliteit
R. C. Kattebrokjes

na 18.00 uur.

van oude en nieuwe, eigengemaakte en
antieke sieraden (alles voor leuke
prijsjes) in het Gemeenschapshuis te
Zandvoort, van 10.00-17.00 uur. .

Kippenvoer
gemengd graan
25 kg

O1QR
£ l?3

Hegkorrels
25 kg

O 1 oq
tl?0

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Stegeman

129

Saksische
leverworst
250 gram

LAPPEN
kilo

ZALM KABELJAUW

quiche
100 gram

n TC
£• ƒ O

SUPER HOLLANDSE NIEUWE
2.75 per stuk

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
fl
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

ra
NVM

MAKELAAR

H. iV. COSTECR B.V. teief. 02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

2?8

37?»

W// bezorgen gratis thuis bij
aankoop van minimaal ƒ 25,- (tot
aan de voordeur begane grond).

Kom en profiteer van onze dolle lustrumaanbiedingen
Wij helpen u
met "plezier".

DIERPLEZIER

Diaconiehuisstraat 36,
Zandvoort - Tel. 19345.

Met een Micro komt uonder de mensen.

T
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TZB-dames geven koploper les
ZANDVOORT - Het damesteam van TZB/Priet Praat
slaagde erin om ook de tweede
competitiewedstrijd winnend
af te sluiten. Terrasvogels
werd in eigen huis met 1-8 geklopt.
Nadat vijf weken geleden de eerste
wedstrijd tegen EDO met 26-3 werd
gewonnen was de volgende partij tegen Schoten, doch dat team uit
Haarlem-Noord kwam niet opdagen. Daardoor kwam pas nu de tweede competitiewedstrijd tegen het
nog ongeslagen Terrasvogels, dat
voor deze wedstrijd nog koploper
was.
TZB begon als eerste aan slag en
Margreet Stam kwam op het eerste
honk door vier wijd. Karen Weber
hield de pitcher van Terrasvogels
wel even bezig doch ging toch uit
met drie slag, maar ondertussen was
Margreet Stam naar het derde honk
gesneld. Yolanda Kuin raakte vervolgens de bal goed maar werd uitgevangen. Na de vangbal vertrok Margreet Stam onmiddellijk van het derde honk en scoorde 0-1. Annemiek
van der Meulen kwam toen op de
honken door een tweehonkslag
waarna Joyce Toornburg de bal
hard raakte en die was goed voor een
home-run. De derde nul viel na een
klap van Irene Koel, door een aangooi op het eerste honk. In de gelijkmakende slagbeurt kon Terrasvo-

gels niets inbrengen en snel werd er
door TZB/Priet Praat drie nullen gemaakt. Stand na de eerste inning, 03.
In de snelle tweede inning scoorde
Terrasvogels het enige punt. In de
derde slagbeurt zorgde Yolanda
Kuin voor prima slagwerk door een
geweldige home-run te plaatsen.
Door een honkslag van Ingrid Feldman kon Annemiek van der Meulen
voor 1-5 zorgen. In de gelijkmakende
slagbeurt werd Terrasvogels snel
aan de kant gezet mede door het
sterke werpen van Yolanda Kuin.
De eerste slagvrouwe van Terrasvogels werd op het eerste honk uitgemaakt en de volgende twee kregen
tweemaal drie-slag aan de broek.
In de vierde inning voerde Linda
van der Meulen de stand op naar 1-6
en Terrasvogels kon opnieuw niet
tot scoren komen. De vijfde inning
leverde voor TZB twee punten op
gescoord door Annemiek van der
Meulen en Joyce Toornburg. Aan
slag kon Terrasvogels weinig inbrengen mede door een aantal goed
verwerkt aangooien op het eerste
honk door Pienel Kerkman. De laatste inning leverde voor beide partijen geen punten meer op waardoor
TZB met 1-8 en Terrasvogels de eerste nederlaag bezorgde.
De Zandvoortse dames spelen vrijdagavond een thuiswedstrijd om
19.30 uur op het Kennemersportpark. Tegenstander is Sparks.

Schaakclub sluit seizoen af
met spannende wedstrijd
ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond
heeft
de
Zandvoortse Schaakclub haar
seizoen afgesloten met het
snelschaakkampioenschap
van Zandvoort. Zeventien deelnemers hadden zich aangemeld om mee te dingen naar de
titel van snelschaakkampioen
van Zandvoort. Het werd een
spannende en goede schaakstrijd.
In een serie van totaal 17 partijen,
van tweemaal vijf minuten, die men
moest spelen, kwam als eindoverwinnaar uit de bus Olaf Cliteur. Goede tweede werd de clubkampioen
van dit jaar, Walther Gerhards en
als derde eindigde Hans van Brakel.
Vooraf aan dit kampioenschap
werden de prijzen uitgereikt aan de
Zandvoortse jeugd van het afgelopen seizoen 1987-1988. In de groep
tot 13 jaar eindigde Erik Jorning op
de eerste plaats, gevolgd door Patrick Pieket-Weeserik en Ronald

Roele. Bij de zogenaamde oudere
jeugd haalde Dennis van der Meijden voor de derde keer in successie
zijn kampioenschap binnen. Tweede werd Pepijn Paap terwijl als derde Aksel Dorel eindigde.
Dit seizoen kan als zeer succesvol
voor de Zandvoortse schaakclub
worden genoemd. Met een kampioenschap in de derde klasse, gaan zij
het volgende seizoen proberen in de
tweede klasse. Het ligt in de bedoeling om dan met twee seniorenteams uit te komen. Ook de jeugd
zal dan weer mee gaan doen met de
externe competitie. Twee teams van
ieder vier jeugdspelers zullen dan de
strijd aan gaan binden tegen clubs
uit de regio.
Liefhebbers van het schaakspel
kunnen zich nu al opgeven voor het
nieuwe schaakseizoen. Dat begint
op l september met de algemene ledenvergadering. Opgave kan geschieden bij de secretaris Ruud
Schiltmeijer, telefoon 17272 of de
jeugdleider Hans van Brakel, telefoon 14884.

Fraaie resultaten Reddingsbrigade
minuten en 52 sec. Zandvoort 3 werd
knap tweede in 59.33. Op de vierde
plaats eindigden de Zandvoortse dames in 1.09.01 en Zandvoort 4 werd
vijfde in 1.09.13. De Zandvoortse
jeugd deed het eveneens niet slecht
en bereikte een 15e plaats in 1.25.49.
De puzzeltocht door de Amsterdamse grachten werd gewonnen
door Amsterdam, terwijl de ZRB-damesploeg een prima tweede plaats
De roeiwedstrijd over 7500 meter behaalde. Al met al een goed en sporwerd gewonnen door Monster in 58 tief resultaat.

ZANDVOORT - Tijdens roeiwedstrijden, gehouden op Het
IJ te Amsterdam zaterdag
jongstleden, ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de
Amsterdamse Reddingsbrigade, heeft de Zandvoortse Reddingsbrigade een fraai resultaat geboekt.

Uitslagen dames: Terrasvogels 6TZB 11-8, TZB 2-Terrasvogels 9 9-19,
DSS 6-TZB 3 26-10, TZB Ibiza-Haarlem Nicols 1-20, Spaarnwoude-TZBIbiza 14-2. Heren: TZB 1-Renova 1017, TZB 1-TYBB 21-2, TZB 3-Terrasvogels 3 17-13. Pupillen meisjes:
Spaarnwoude-TZB A 25-4, TZB AHoofddorp 13-19.
Programma komende week: donderdag: TZB heren 2-TZB 3 19.30
uur, vrijdag: TZB/Priet PraatSparks dames 19.30 uur, DSC'74TZB heren l 19.30 uur, maandag:
Bloemendaal-TZB dames 3 19.00
uur, TZB dames 4-Flags 19.30 uur,
dinsdag: TZB dames 2-Renova 19.30
uur, Schoten-TZB heren 2 19.30 uur.
Woensdag: TZB/Ibiza-Rooswijk dames 19.30 uur.

Toen de Pellikaanhal in 1966 geopend werd, greep Wim Pennings
dat aan om een schoolhandbaltoernooi pp poten te zetten. Dat gelukte
toen in samenwerking met Cees van
Limbeek sr. en dit toernooi was niet
meer weg te denken. Na een paar
jaar nam Pennings de gehele organisatie alleen op zich en nog steeds
heeft hij daar erg veel plezier in. „We
begonnen in de sporthal", stelt Wim
Pennings. „Maar toen wij in 1975 ons
aigen complex kregen werd het buiten gehouden op de velden in het
binnencircuit. De scholen wilden dit
handbaltoernooi in het begin om de
drie jaar houden, maar dat heb ik
weten af te wimpelen en nu is men
elk jaar zeer enthousiast bezig, wat
blijkt dat er zelfs voor wordt getraind. Als je dat hoort dan wil ik
<5eker doorgaan tot de 25e maal
^choolhandbal. Het geeft wel veel
werk en er gaat een hoop tijd inzitten maar ik vind het erg leuk om te
doen en bovendien heb ik altijd de
volle medewerking van het bestuur
'ehad."
De 49-jarige Zandvoorter is van
jeugd af aan met de handbalrt bezig geweest, allereerst in de
.1-jeugd en nog even in het eerste
n van ZVM. „Door een blessure

ri
rijwillige Hulpverlening
17373

Wim Pennings: „Er wordt zelfs voor
getraind"

ZHC deelt rake klappen uit
ker in die eerste slagbeurt maar herstelden zich in de volgende uitstekend.
Een driehonkslag van Henri van
Elk gevolgd door een honkslag van
Paul Citroen deed hen op de kussens
belanden. Het was toen Erik Zaadnoordijk die hard uithaalde en ZHC
op een 4-1 voorsprong zette. Kmheim kon in deze tweede inning,
mede door een foutje van de tweede
honkman, terug komen tot 4-3 maar
toen was het gedaan.

heeft behaald. Bovendien is er dan
nog een wisselbeker te verdienen,
voor de school die het beste totaalresultaat heeft behaald.
Uit de resultaten van de afgelopen
twintig jaar blijkt dat de Oranje Nassauschool als beste uit de bus
kwam, met de Plesmanschool als
goede tweede. Maar ook de andere
scholen hebben weieens beslag weten te leggen op de eerste plaats, dan
weer bij de jongens of dan weer bij
de meisjes. Hopelijk zijn de weergoden aanstaande zaterdag de organisatie gunstig gezind zodat het zeker
de moeite waard is een bezoek te
brengen aan de velden in het binnenterrein van het circuit.

ZANDVOORT/ZAANDAM In zwembad Zaanland werd 29
mei de derde wedstrijd voor de
kring
verenigingscompetitie
gezwommen. Na twee wedstrijden stonden de Zandvoortse
kunstzwemsters met een riante voorsprong aan kop, maar
door omstandigheden werd die
voorsprong maar matig uitgebouwd. De reden is even merkwaardig als leuk.
Door veel dames werden er
de laatste tijd hogere diploma's behaald, waardoor de basis een beetje smal werd. Bij
deze kring-verenigingscompetitie worden per categorie de
twee beste prestaties van een
vereniging bij elkaar opgeteld
om zodoende een clubresultaat te krijgen. Door het doorschuiven waren er nu een paar
categorieën bij, die niet bezet
werden door kunstzwemmende „schuimpjes", daardoor
werden er vaak geen punten
gescoord, ondanks het feit dat
de Zandvoortse dames grossierden in persoonlijke records.

• Bluys Nederland verloor met 3-2 van Imex. Kees de Jong deed hier nog een verwoede poging keeper Joop
Riemersma te verrassen. Fred Boom (3e van links) kon niet meer tussenbeide komen.
Foto Berioti

winning op Turn Turn, gaat Versteege met zes uit drie aan de leiding.
Radio Stiphout is een belangrijke
kandidaat mede door een 6-1 overwinning op REA. Trefpunt 8 kwam
tot de eerste overwinning en kan het
in deze klasse nog spannend maken,
maar mag geen misstap meer maken. Trefpunt 'haalde sterk uit en
veegde met 3-10 Havex van de vloer.
Bij Keur Glas Vlot het niet erg en
DVS bezorgde dit team een 2-0 nederlaag.
In 3A maken Banana vet. en The
Hairshop de dienst uit. Banana versloeg 't Vraagteken met 1-4 en wordt
op één punt gevolgd door The Hairshop dat met 2-2 gelijkspeelde tegen
Lippies. Vervolgens verloor Lippies
verrassend van Klikspaan vet. met
3-2. Reproproof doet ook nog mee
door een gave 10-3 zege op Bakkerij
Paap en een 4-4 gelijkspel tegen Nihpt vet. Het betekende het derde gelijkespel van Nihot.
Rinko leek hoge ogen te gaan scoren in 3B maar verloor de afgelopen
week tweemaal. Vooral het doelpunten maken ging hen slecht af. Zandvoort Centrum vet. won van Rinko
met 2-0 en Pim Janssen Olds zegevierde met 4-0. Pim Janssen Olds
gaat in deze poule duidelijk aan de
kop met acht uit vier. Ook d'Anvers
vet. was niet bestand tegen de Olds,
3-1. In deze poule zijn nog vele kanshebbers. Rabbel Boys herstelde zich
tegen Bluys Nederland, 3-1 en de Gemeente Zandvoort pakte Imex in
een doelpuntrijk duel met 7-6.

Programma
Programma komende week; donderdag: 18.45 uur d'Anvers vet.Zandvoprt Centrum vet., 19.30 uur
Bakkerij Paap-'t Vraagteken, 20.15
uur Havex Auto-Tum Turn, 21.00
uur Studio de Zwager-Big Mouse,
21.45 uur Cor Smit-St. Tropez, 22.30
uur De Klikspaan-Aurora '75.

Dames

De Zandvoortse dames begonnen
erg nerveus tegen Pinguïns en keken
in de eerste inning tegen een 3-1 ach
terstand aan. Na deze koude start
raakte ZHC steeds beter op tempe
ratuur en tegen een warm gedraaid
team bleek Pinguïns niet opgewassen. De punten stroomden binnen in
Op de heuvel wierp Cor Stam een de tweede inning mede door een ver
goede partij en kreeg slechts vier re driehonkslag van Annelies Smidt,
honkslagen tegen. Korte stop Paul 3-7. Verdedigend klopte het prima
Citroen vindt dat het geweldig gaat bij ZHC door het goede werpen van
op dit moment. „Wij zijn uitermate Annelies Smidt en door een paar
tevreden. We beginnen met een ste- prachtige vangballen van Petra Kuy
In de derde slagbeurt plaatste vige warming-up en dat werkt pri- pers en Marjan Zwemmer. In de
ZHC maar liefst zeven honkslagen ma. Er werd goed gespeeld dus werd slotmmng produceerde ZHC nog
en een home-run van Luuk Buhling het een heerlijke avond voor ZHC." enige rake klappen waardoor de
en de voorsprong liep op naar 12-3. De ZHC-ers speelden nu vijf wed- eindstand werd uitgebouwd naar
Kinheim kon aan slag niets meer strijden en gaan aan de kop van de een 12-3 zege.

ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen
zaalvoetbaltoernooi vordert gestaag maar
van uitgesproken favorieten
kan nog niet gesproken worden. In alle klassen doen nog
vele teams mee voor de finale
plaatsen en in de komende
week zal pas een beetje duidelijk worden welke teams tot de
kanshebbers behoren.
In IA is alleen Jaap Bloem Sport
nog zonder puntverlies. Dit team
overtuigde tegen Textlite en won
met 8-2. Raco autobanden volgt op
de tweede plaats doordat het een
kostbaar punt verloor tegen 't Hemeltje, 2-2. 't Hemeltje kwam door
dat resultaat op vier punten, evenals
Aurora, dat door twee overwinningen van deze week toch nog meetelt.
Eerst werd Play-In met 4-1 geklopt
en ook Textlite ging eraan met 5-0.
Play-In is zeker nog niet kansloos
maar mag geen punten meer verliezen. Door de 2-1 zege op 't Hemeltje
werd eveneens een score van vier
punten bereikt.
In l B gaat St. Tropez na vier wedstrijden met zeven punten aan de
leiding. St. Tropez won met 4-1 van
Warmteservice, dat vrijwel kansloos
is. Pim Janssen maakte een kostbare fout door verrassend met 2-0 van
Cor Smit te verliezen maar behoort
nog tot de kanshebbers. Scandals
voegde zich eveneens in de top van
het klassement door een zwaar bevochten overwinning op Reprox, 5-3.
Zandvoort Centrum verloor de eerste twee partijen maar was de afgelopen week erg produktief. Door zeges
op HB alarm (5-3) en op Reprox (8-3)
telt dit team ook nog mee.
Luiten BV speelde in 2A tweemaal
gelijk maar gaat toch nog aan de
leiding. Eerst hield York Optiek Luiten op 2-2 en vervolgens snoepte Big
Mouse het Luiten team een punt af,
1-1. York volgt nog wel, ook na de
nederlaag tegen Studio de Zwager, 13. De Zwager plaatste zich door deze
zege en een 1-1 gelijkspel tegen Cleopatra op de tweede plaats. In deze
poule zijn ook Cleopatra, Tandem C
en Henri nog niet kansloos.
Tot nu toe bepaalt Auto Versteege
het beeld in 2 B. Door een 4-l.over-

ranglijst met tien punten. Vanavond
speelt de ZHC om 19.30 uur op het
veld Duintjesveld tegen DSC'74

inbrengen mede door het goede werpen van Cor Stam en een schitterende vangbal van Erik Zaadnoordijk
In de vijfde inning sloeg ZHC vier
honkslagen en een driehonkslag van
Luuk Buhling waardoor de eind
stand op 17-3 werd bepaald.

Verder verloop Zandvoortmeeuwen
zaalvoetbaltoernooi nog geheel open

Wün Pennings voor twintigste keer
Tganisator schoolhandbaïtoernooi
moest ik stoppen maar toen ben ik
gaan scheidsrechteren en dat doe ik
nu 21 jaar met veel plezier."
Als scheidsrechter zal Pennings
niet in actie komen tijdens het
schoolhandbaïtoernooi, daar ontbreekt de tijd voor, maar binnen de
vereniging heeft hij opnieuw een
aantal leden weten te strikken om
dit te verzorgen.
Aangezien het dus het 20e toernooi is wordt er een feestelijk tintje
aan dit gebeuren gegeven. Dat gaat
een aardig centje kosten maar gelukkig zijn daar sponsors voor gevonden. De subsidie van gemeentewege
viel helaas geheel weg, doch dit kon
worden opgevangen door de sponsoring van Autobedrijf Van Lent, Garage Rinko, Autobedrijf Versteege,
Ploris Vishandel, Hotel Restaurant
Delicia, Drukkerij Alblas uit Zandvoort, de NHV afdeling Haarlem,
Sports Cup uit Haarlem en Visurgis
Optibelt uit Boesingheliede.
Het toernooi vangt aan om 10.00
uur en de prijsuitreiking wordt verricht om 16.15 uur door wethouder
J. Termes. Er wordt een halve competitie verspeeld, waarvan zowel bij
de jongens als meisjes die school
wint, die de meeste wedstrijdpunten

De eerste slagbeurt voor ZHC leverde snel drie nullen op waarna
Kinheim in de gelijkmakende beurt
een 1-0 voorsprong kon nemen. De
ZHC softballers speelden wat onze-

Heren- plus damessoftbalteams behalen forse winst

Deelnemers geven elkaar flink tegenspel

,Ik wil zeker nog vijfjaar doorgaan "

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag wordt voor de twintigste maal het schoolhandbaltoernpoi gehouden. En voor de
twintigste maal is het Wim
Pennings die dit evenement
voor de ZVM-handbal heeft georganiseerd. Ook nu is hij erin
geslaagd een uitstekend programma in elkaar te draaien en
het belooft weer een spannende strijd tussen de Zandvoortse scholen te worden.

ZANDVOORT - Al staat het
softbal in Zandvoort nog in de
kinderschoenen, de prestaties
zijn van dien aard, dat er gesproken mag worden van een
volwassen en in de smaak vallende zomersport. Neem de
softballers van de ZHC. Een
paar jaar aan de slag en nu
slaat men een geweldig par tij tje mee en ook in de vijfde wedstrijd bleef de ZHC ongeslagen.
Kinheim werd met 17-3 opgerold. De dames van ZHC hadden tegen Pinguïns alleen in de
beginfase wat tegenstand doch
kwamen goed los en zegevierden met 12-3.

Olds-Imex vet., 21.45 uur Raco-PlayIn, 22.30 uur Repro-Pim Janssen.
Zondag: 10.30 uur Tandem-Henri,
11.15 uur Klikspaan vet.-'t Vraagteken, 12.00 uur Radio Stiphout-DVS,
12.45 uur Bluys-Gemeente Zandvoort, 13.30 uur Jeugd wedstrijd E.
junioren, 14.30 uur WarmteserviceScandals, 15.15 uur Textlite-De Klikspaan.

ZANDVOORT - De Tennisclub Zandvoort ging afgelqpen zondag naar Scheveningen voor de belangrij ke wedstrijd tegen Metselaars. Het was de laatste
competitie wedstrijd van
dit seizoen en de kans om
in deze ontmoeting het
kampioenschap te behalen
is klein, daar Zandvoort
minimaal met 5-3 moet
winnen.
De start was zeer goed en veel
belovend met de twee dames enkelpartijen. Beide wedstrijden
werden gewonnen, door Esmir
Hoogendoorn en Inge Dolman.
Toen kwamen de heren enkelspelen aan de beurt. Hans
Schmidt en Erwin Vissers waren niet opgewassen tegen het
sterke spel van de Metselaars
mannen. Het dameskoppel
Hoogendoorn/Dolman zorgde
echter dat Zandvoort een 3-2
voorsprong nam door fraai te
winnen.
Daarna kwam de spelbreker
in de vorm van een zware regenbui, die de banen blank zetten
en verder spelen was niet mogelijk. Aanstaande zondag zal deze
wedstrijd, met een voor Zandvoort gunstig uitgangspunt,
worden uitgespeeld.

Hemeltje-Jaap Bloem Sport, 22.30
uur HB Alarm-Cor Smit.
Dinsdag: 18.45 uur Zandvoort C.
vet.-Bluys, 19.30 uur Reproproof-'t
Vraagteken, 20.15 uur Big MouseSnackbar Henri, 21.00 uur REAZANDVOORT - Afgelopen
Trefpunt 8, 21.45 uur Zandvoort zondag hield de Zandvoortse
Centrum-warmteservice, 22.30 uur zeevisvereniging een viswedMimi's-Textlite.
strijd vanaf de afsluitdijk en

Matige vangst
zeevisvereniging

Woensdag: 18.45 uur York OptiekCleopatra, 19.30 uur Klikspaan vet.Maandag: 18.45 uur The Hairshop Banana vet., 20.15 uur Rabbel Boysvet.-Banana vet., 19.30 uur d'Anvers Pim Janssen Olds, 21.00 uur Radio
vet.-Rabbel boys, 20.15 uur Havex- Stiphout-Keur Glas, 21.45 uur AuroAuto Versteege, 21.00 uur Luiten ra '75-'t Hemeltje, 22.30 uur Pim
BV-Studio de Zwager, 21.45 uur 't Janssen-St. Tropez.
(Advertentie)

Zag u het ook in AVRO'S SERVICE-SALON?
AFSLANKEN OP DE PLAATSEN WAAR U DAT WILT MET DE
TRANSION N METHODE.
BIJ MARJO FIJMA IN ZANDVOORT NOORD
Hoe werkt Transion N?
Transion N is een elektrische stimulator, uitgerust met 24 zogenaamde
elektroden die op de huid worden aangebracht.
In tegenstelling tot de traditionele elektrostimulatoren werkt Transion N
niet met regelmatige, blokvormige golven maar met onregelmatige
trapeziumvormige pulsen. Hierdoor wordt niet alleen de gebruikelijke
samentrekking van spiervezels over de lengte-as verkregen, rnaar ook
een enigszins 'wringende' beweging om deze as! Dit laatste vraagt extra
energie, waardoor een grotere verbranding van vetzuren wordt
verkregen. Door dit effekt worden tevens extracellulair vocht en
afvalstoffen efficiënt verwijderd. Dit veroorzaakt een blijvende afslanking
op de plaatsen waar d dat wilt.
De methode van Transion N moet echter niet worden verward met de
zogenaamde inwikkeltechniek (= uitsluitend vochtverwijderen), waarbij
na het innemen van veel vocht het verkregen effekt weer direkt kan
verdwijnen.
Samenvattend werkt TRANSION-N als volgt: De zeer speciale
onregelmatige trapeziumvormige puls:
- verstevigt de spieren
- verwijdert vocht en oplosbare stoffen
- veroorzaakt het uiteenvallen van de verzadigde vetketens en verwijdert
op deze manier de vetten en daarmee verwante stoffen (lipiden).
Bel voor informatie en gratis proefbehandeling:

Haarmode Marjo Fijma

Vrijdag: 18.45 uur York OptiekBloemen Baekel, 19.30 uur REAKeur Glas, 20.15 uur Nihot vet.-Lippies Boys, 21.00 uur Pim Janssen

Het kan voor
TC Zandvoort

Openingstijden: 9 00-17.00 uur. vn/dags tot 21.00 uur,
zaterdags 9 00-1330 uur: maandags gesloten
PASTEUftSTRAAT 12. Tel. 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

ondanks de wat tegenvallende
vangst was het weer fijn toeven
voor de vissers.

Het weer was goed en dat gaf zo'n
twintig leden van de visclub, al het
nodige vertrouwen. In vorige afleve
ringe vanaf de afsluitdijk, waren de
vangsten goed en dat was veelbelovend. Zondag lukte het echter min
der alhoewel de uiteindelijke win
naar Ton van de Hoek toch nog 1300
gram vis wist binnen te slepen. Ab
Elsgeest werd met 750 gram tweede
en Robbert Demmers pakte de derde plaats met 630 gram.
Ondanks weinig vangst was het
weer een gezellige en leuke wed
strijd waarbij enige leden toch, hoe
wel gering in aantal, een grote
vangst wisten te scoren. Zo ving Toii
Goossens de grootste bot, (33 cm.'/
en de grootste puitaal was voor Ban
Goossens (21 cm). De langste paling
was voor Mike van der Raadt (5',j
cm) en de grootste schol was voor E
Verweij.
De volgende wedstrijd is zaterdag
aanstaande vanaf het Noorder
strand, aanvang 20.00 uur.

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van NT
gaat zaterdagochtend, 4 juni, oude'
leiding van de heer Koens de tuinen
bij het Huis te Manpad bekijken
waar de rhododendrons m voll>>
bloei moeten staan, wat een pracb
tig gezicht moet zijn. Hiervoor om
13.00 uur verzamelen bij het Huis> ti
Manpad, Herenweg 111 te Heemstt
de.

Kunstzwemsters minderoverheersend

Helemaal vervelend zal het per l oktober wel gaan worden als zwembad
„de Duinpan" voor de vereniging
zijn poorten gaat sluiten en de Zeeschuimers maar elders hun zware
trainingsuren moeten zien in te vullen. Voorlopig afgelopen weekeinde
nog een voorsprong van een dikke 10
punten voor de meest gracieuse
krachtpatsers, wat in de vorige wedstrijden altijd meer dan 55 punten
was. Vandaar dat de kunstzwemsters bij deze laatste wedstrijd minder dominant waren.
Vele jonge kunstzwemsters moesten nog een bittere pil slikken. Deze
wedstrijd zou tevens een beoordeling zijn om de broodnodige limiet
voor de komende NJK te halen.
Door de KNZB prachtig bedacht:
één limiet voor september halen en
de tweede na september. Niets aan
de hand dus, allemaal veel trainen,
de concentratie was er en de wil om
de limiet te halen. Laat er nu een
jurylid uit Amsterdam gewoon niet
komen opdagen.
Geen waarschuwing op tijd, dus
was er ook geen vervanging en door
de reglementen van de KNZB was er
nu één jurylid die iets te lage kwalifiSpoedige aanvulling zou natuur- catie had, dus wel limieten gezwomlijk wonderen doen, maar pp de één men door vee] dames, maar... heof andere wijze loopt het niet storm. laas ze tellen niet. Langzamerhand

worden er door de KNZB heel wat
eisen gesteld om jurylid óf official te
mogen worden. Kost voor de mensen veel vrije tijd en maar al te vaak
veel eigen geld, zorg dan ook dat in
de kringen er altijd een reservemogelijkheid is. Dit was voor zulke jonge mensen een enorme teleurstelling, die de trainsters maar weer
goed moeten zien te maken.

UITSLAGEN:
Categorie Ia: 1. Nike Hanneman
(Zeeschuimers) met pers. record, 2.
Marieke Hottenton (de Spetters).
Categorie Ib: 1. Esther Overdorp
(ZZS), 2. Stefanie Holsteijn (Zeeschuimers) pers. record met ruim 4
punten verbeterd. Categorie 2a: 1.
Marjolijn v. d. Meer (Zeeschuimers)
met pers. record en clubrecord, wat
inmiddels al enige jaren oud was, 2.
Jessica v. Taunay (ZZS), 3. Marcel
Kraaijenoord (Zeeschuimers) met
pers. record. In de categorie 2b was
er geen Zeeschuimersvertegenwoordiging. Categorie 3c: 1. Susanne de
Vries (ZZS), 2. Resi Abbenes (Zeeschuimers). Categorie 4a: 1. Petra
Klein (WZ&PC), 2. Sylvia v. Diepen
(Zwepho), 3. Vivian Croes (Zeeschuimers). Categorie 4b: 1. Nicole
Dijkman (DWT), 2. Sandra v. d.

Hoek (WZ&PC). Categorie 4c: In
deze categorie was het één en al Zeeschuimers wat de klok sloeg. Helaas
tellen voor de verenigingscompetitie
zoals gezegd slechts de eerste twee
plaatsen. 1. Annerose Abbenes (Zeeschuimers) met een persoonlijk record. Met wat doorbijten moet de
bronzen prestatiemedaille van de
KNZB en een A-diploma dit jaar tot
de mogelijkheden behoren. 2. Ditte
Valk (Zeeschuimers) met persoonlijk record. 3. Linda Paap (Zeeschuimers) met persoonlijk record. Categone 5: 1. Elly Klut (ZZS), 2. Joanne
v. d. Meer (Zeeschuimers) met pers.
record. Categorie G: 1. Anouk Noordervliet (Zeeschuimers), 2. Ingnd
Duivenvoorden (Zeeschuimers), 3 • Stefanie Holsteijn, persoonlijk re
cord met maar liefst 4 volle punten
Saskia Wester (Zeeschuimers).
verbeterd.

In de laatste twee categorieën zullen
niet zo vlug meer records sneuvelen,
daar zijn de meeste dames al te lang
voor aan de wedstrijden bezig. Deelnemende verenigingen waren (in
willekeurige volgorde): ZZS uit
Zaandam, DWT uit Haarlem, Zwepho komt uit het Noordhollandse
Hem, Heiloo is de thuisplaats van de
Spetters, WZ&PC komen uit het
Purmerendse, ZPCH uit Hoofddorp
en vanzelfsprekend de Zandvoortse
Zeeschuimers.

Voorlopig met nog twee wedstrij
den voor de boeg een ruime voor
sprong voor „de Schuimpies" met
een puntentotaal van 1.384,31, en zi]
worden op de voet gevolgd door hot
Zaanse ZZS met 1.276,39. De andere
verenigingen zullen moeten probe
ren voor de volgende jaargangen not
het één en ander uit de kast te halen
daar de achterstand op deze tweetoppers uit de kring Noord-Hollanci
al te groot is.
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ubaru Ml

tekort, /oclat het vermoeiend rijden is op
de huitenwegen.
De wegligging is goed. mede doordat er
een rondom onafhankelijke wielophanging is gemonteerd, wat ook het rijcomIbrt ten goede komt. De auto is door/Jjn

:en mini

Prestaties:
Topsnelheid 128 km/h. Acceleratie van
O naar 100 km/h in 19 sec.

Het is een markt die nog steeds groeit, die van de zogenaamde mini-auto-tjes. Maar de ontwikkeling gaat ook bij deze kleine klasse hard,
zodat we kunnen schrijven dat deze auto-tjes volwassener beginnen te
worden en niet alleen qua comfort maar ook qua gebruiksmogelijkheden. Neem nu deze van top tot teen vernieuwde Mini Jumbo, die een
onafhankelijke wielophanging rondom heeft gekregen, zodat deze
kleine niet als een pingpongbal over de weg stuitert, zoals we dat een
beetje gewend zijn van dit formaat auto. Ook de uitrusting is redelijk
compleet, hij heeft een deelbare achterbank en zelfs een verstelbare
achter rugleuning zodat er een redelijke zitpositie te creëren is. Leuk
detail is de van binnenuit open te maken achterklep, door middel van
een hendeltje bij de bestuurdersstoel.

Geld:
Subaru Mini Jumbo SDX vijfdeurs
f 13.895.-. Motorrijtuigenbelasting van
ƒ 266,- tot ƒ 272,-.

Techniek:
Motor type: watergekoeld 2 cilinder
4-takt met bovenliggende nokkenas;
cilinderinhoud: 665 cm3: boring en
slag: 78,0x69,6: compressieverhouding: 9,5:1: max. vermogen: 27 kW
bij 6000 tpm: max. koppel: 54 Nm bij
3000 tpm: aandrijving: op de voorwiclen; wielophanging: voor onafhankelijk
McPherson,
achter
schroefveren met telescoop schokdempers, onafhankelijk: bandenmaat: 135 SR 12: lengte: 3 19.5 cm:
breedte: 139.5 cm: hoogte 142 cm:
wielbasis 229,5 cm: spoorbreedte:
voor en achter 122 cm; draaicirkel:
9.6 meter van muur tot muur: tankinhoud: 32 liter: massa: 612 kilo.

Verfrissend uiterlijk
Natuurlijk k het voor de ontwerpers
moeilijk om een aerodynamiseh uiterlijk
te creëren en dat dit gelukt is zonder dat
het ten koste ging van de zitruimte voorm. is een knap staaltje van huisvlijt van
de ingenieurs van Subaru. Wanneer je
deze Mini Jumbo van opzij ziet. valt het
helemaal op hoe schuin de voorruit staat,
bijna net zo schuin als de motorklep. De
daklijn loopt door tot de achterklep, die
iets oversteekt zodat daar een spoilertje
is gemonteerd met als opzet er voor te
zorgen dat de achterruit zichzelf wat
minder gauw vervuilt. Toch blijft het
raadzaam er als extra een wis/was installatie bij te bestellen want een vlakke
achterruit bevuilt zichzelf altijd. De
voor- en achterkant zijn voorzien van
kunststof bumpers, die kleine tikjes
schadevrij kunnen doorstaan, wat handig
is want je propt deze Mini Jumbo werkelijk in het kleiaste parkeergaatje wat je
maar kunt ontdekken. En geloof mij. het
wordt een hobby om daar te parkeren
waar niemand anders bij kan. maar
daarbij vergeet je wel eens dat er ook
auto's zijn met een trekhaak en dan ben
je blij met die kunststof bumpers. Ook
aan de zijkant zijn er kunststof beschermstrips om kleine butsen te voorkomen bij het parkeren.

Standaard radio
Het interieur is strak en functioneel met
een dashboard van hard plastik en alles
wat nodig is om de auto te bedienen is
om het stuur geplaatst. Het doet ouderwets aan maar in de S DX-uitvoering is er
zelfs een radio standaard gemonteerd,
met een ontvangst van de FM en de middengolf. Natuurlijk geen Hi-Fi installatie
maar een simpel ding dat het inbrekersgilde wel zal laten zitten. Jammer alleen
dat er geen deurtje voor het dashboardkastje zit zodat alles wat je in de auto laat
liggen ook zichbaar is. Erg nuttig is de
intervalstand op de ruitenwisser en tezamen met een standaard aansteker
maakt dit toch een luxe indruk. De dunne stoeltjes zitten zeer behoorlijk en de
rugleuning is in veel standen te verstellen
zodat je een goede zit kunt vinden. Natuurlijk niet om even naar Spanje te rijden maar daar is deze auto ook niet voor
bedoeld. De deelbare achterbank is han-

Nieuwe Harige Importeur
Nederland

erg goed te doseren. Deze Subaru Mini
Jumbo SDX vijfdeurs gaat voor
./ 13. 895. - over de toonbank en zal mede door de/e gunstige prijs beter verkocht worden dan zijn voorganger, die
lang niet zo'n vlot uiterlijk had.

sp'oilersets, verlagingsveren, licht metalen velgen, stuurwielen en speciale uitlaatsystemen voor beide bovengenoemde merken. Wat de Mercedes Benz automobielen betreft heeft men zich speciaal geconcentreerd op de 190- en
200/300 series. Het adres van de nieuwe
Hartge importeur is:
Hartge Holland BV, Postbus 1133, 7500
BC Enschede. Tel. 053-326032.'

Hartge Motorsport Gmbh heeft om zijn
naamsbekendheid te verbeteren met
onmiddellijke ingang een nieuwe Importeur voor Nederland aangesteld:
Hartge Holland BV te Enschede. Nieuw
voor de Nederlandse markt zijn ook de
specials van Hartge voor Mercedes Benz
automobielen.
Hartge
Motorsport
Gmbh heeft zich gespecialiseerd in het
tuncn en verfraaien van BMW en Mercedes Benz automobielen. Men levert

(Advertentie)

AUTO KOI
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
dig als je veel boodschappen moet halen
en ook nog even twee personen meenemen. De achterklep gaat in zijn geheel
open dus de bagageruimte is makkelijk
toegankelijk voor grote dozen en dergelijke. De stoelen zijn bekleed met een
leuke velours stof. die ook weer terug te
vinden is in de portierbekleding.

De Suhani Mini Jiiinho is van top tol teen vernieu\vd. Handig is de <:ic bovenste foto)
deelbare achterbank, \vaardoor veel extra ruintte ontstaat.
normale benzine op 16.5 km. Deze Mini
Jumbo komt echt tot zijn recht als stadsauto want op de buitenwegen komt hij
wel vermogen, maar zeker geen lawaai

afmetingen erg wendbaar en het zicht
rondom is goed. zodat dit een zaligstadsauto-tje is. Ook de remmen met voor
twee schijfremmen en bekrachtiging zijn

*

D

Ochtendbladen de Volkskrant en Trouw
zoeken voor Zandvoort

vakantiebezorgers m/v
(minimum leeftijd 15 jaar)
Verdienste ± ƒ 280 per maand
Inlichtingen tel 02507-18531

Vaste bijverdienste
van ƒ 50 tot ƒ 100 per week
Het NIPO vraagt voor het houden van vraaggesprekken in
AMSTERDAM, DEN HAAG en ROTTERDAM

enquêteurs en enquêtrices
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5 00 adm. kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt Je tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Zandvoorts
Nieuwsblad
vraagt

voor de vakantieperiode.
Min.leeftijd 15 jaar.

Tel. 17166

Leeftijd vanaf 21 jaar. minstens 5 uur per week beschikbaar
Telefonische inlichtingen tijdens kantooruren 020 - 230116 of
schrijf naar het NIPO, Barentszplein 7, 1013 NJ Amsterdam,
t a v de heer A J M Baars

NIPO
HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR DE
PUBLIEKE OPINIE EN HET MARKTONDERZOEK
* Autoped of autopedvelg- * Goed tehuis gezocht voor
jes gevraagd Tel 02507- gecastreerde kater (5 jaar),
wit met grijze vlekken. Tel
12572
18801, na 19 uur
Bza
HUISHOUDELIJKE
HULP, enkele ochtenden per * Gratis af te halen zelfgeb.
week / 12,50 p u Tel 16793 elektr orgel Tel 16871
* Gratis af te halen 4 weken
COUPEUSE
oude woestijnratjes FlemingMODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo- straat 350. tel 14532
dellen naar maat en eigen * Help de Polen Stuur eens
ontwerp voor u te maken, ook een voedselpakket' Geen
veranderwerk Voor alle leef- adres9 Dat hebben wij voor u'
tijdsgroepen en maten
Inl tel 02907-5235
Tel 02507-17370
Het allergoedkoopste adres
GARAGE t k a op de bov - voor nieuwe en gebruikte
verd a h Burg van Fenema- (brom)fietsen is TaxrRijwielplein Vraagprijs / 10500 k k centrale Zandvoort B V , GroVan Schaik mak o g
te Krocht 18 Tel 12600
Tel 12944'
Tevens inkoop en verhuur

*
*
*

Gratis

* Toonkunstkoor Zandvoort,
vanavond 2 juni muziekavond
m de Herv kerk om 8 15 uur
Toegang ƒ 5
* Truus ziet Sara nog vele
jaren gefeliciteerd Moe
* Uw heerlijkheid, het Kost\erlorenpark
is
prachtig
groen Ga Kijken, maar koopt
eerst het boekje bij 't Cult Ct,
AKo of Gen Oud Z vt, ƒ 15

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wadlopers zien het strand
van de andere kant Gaat u
mee"1 Inschrijfformulieren hij
de Bala en Gemeenschapshuis
Wie heeft er WOONRUIMTE
te huur voor werkende jongeman van 24 jaar huur tot
ƒ 500 p m (all-in) Liefst Centrum Tel 16156

NVM

BREDERODtSTRAAT 38
Goed onderh vnjst woonh
met zomerhuis Woonk met
serre en open haard, vloerverw badk met toil douche,
keuken 3 slaapk , C V -gas
Vraagprijs ƒ 275 000 k k Van
Schaik mak o g Tel 129441
* Zelfstandige hulp m de
huishouding gevraagd, 1 ochtend per week Bellen vrijdagavond na 18 uur tel 15525, D
v d Werff

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ5 ƒ 7 5 0 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

*
*

0

Foto Boomgaard

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
GEVESTIGD.
Drs Th Maijer, PSYCHOLOOG, voor (kortdurende)
gedrags- en hypnotherapie
van depressieve en fobische
klachten, stress Ook te consulteren voor zingevingsvragen Tel. 020-826619
•* Hoera tante Truus ziet
Sara. gefeliciteerd Harmke,
Bert, Wilham, Tim en Bobby.

Instituut
De Korte
WIM VAN DEN STRATEN
directeur
aangesloten bij VAKOS,
NVvH endeVOV

schoonheidsspecialist(e)
•pedicure
manicure
visagist(e)
make-up
sportmassage
Aanvang cursussen
aug /sept

Open dag
zaterdag 4 juni
11 00-1500 uur.
Vraag gratis studiegids
Nicolaas Witsenkade 5
1017 ZE Amsterdam-C
Tel. 020 - 233994
BREDERODESTRAAT 25
Vrijst goed onderh villa
Opp 290 m', gr woonk met
parket en open haard, eetkamer, moderne keuk met mb app , bijkeuk , 5 slaapk , 3
toil . badk met hgb 'douche
Groot zomerhuis Vraagprijs
/ 345 000 k k Van Schalk
mak o g Tel 12944'
JONGE VROUW GEVR voor
administratief en huishoudelijk werk, moet kunnen typen
en de Duitse en Engelse taal
machtig zijn Br o nr 79875940 bur v d blad

e

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.
i
F l N. B E Ml D D E LI N G

Bedrijfsweg 26, Emmeloord

Bel BECAM:
05270-16991*
:

5 REGELS

:

.;

ina-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

* Te koop 4 rotan stoeltjes * Te koop aangeboden
en rond tafeltje ƒ75. Tel.combi kinderwagen, reis02507-16305.
wieg, kinder- en wandelwa* Te koop gevraagd aquan- gen tegelijk, ƒ 300 Tel. 02507um, ± O 50x0 30 mtr Tel. 13140.
02507-16793
* Te koop
aangeboden
* Te koop hemeltje, stoot- vouwfiets; vooroorlogse rarand, slaapzak en matrasje, dio's Tel. 02507-16071
60x120,/75;reiswieg/30 Al- * Te koop teakhouten aanles z g a.n. Tel 02507-16305. rechtblad met spoelbak, lang
* Te koop nieuwe parkieten- 2.15 m, ƒ125. Tel 0250712294.
kooi ƒ35 Tel. 02507-12651.
*
Te koop Tefal espresso* Te koop orig. kappershaarƒ 70; konijnehok voor koffieapp , 6 a 8 koppen, ƒ 40.
Lijsten op maat wasbak
Tel. 12141, na 18 uur.
in de tuin ƒ25. Tel 15913.
bij
* Te koop Philips stofzuiger * Te koop vertstelbare impeFoto Boomgaard ƒ25; 2 armleunstoeltjes ƒ25 naal ƒ 20, windschermen voor
s t ; hoekbankelem., beige, zijdeuren Opel Kadett '80-'84
Grote Krocht 26 ƒp 50;
looplamp, compl m. ƒ35. Tel. 13868.
Tel. 13529
stopcontact, ƒ25 Tel. 17538. * Te koop vrieskist, 300 liter,
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film * Te koop prachtige SS50 f75. Tel. 02507-14431
v a / 5 per dag, 5 films ƒ 25 en Novio. prijs n o t k ; WOONRUIMTE. Werkende
per week Corn. Slegersstr sneeuwkettingen,
z.g.a n . vrouw zoekt flatje of etage te
slechts ƒ60. pocketcamera huur. Br. o. nr. 798-75939 bur
2b, tel 02507-12070
v.d. blad.
Meisje, 21 jr, zoekt m spoed ƒ40 Tel 15199.
FLAT of KAMERS te huur in
Z'voort e o Alle reacties zijn
welkom. Tel. 038-544101.
* Mijn zusje ziet Sara, hoera,
gefeliciteerd Sonja, Roland
en kinderen
Nederlands gezin wonend in
Londen zoekt een AU-PAIR v.
± 2 maanden tot eind juli Wij
zijn in Zandvoort tot vrijdag
2000 uur. Tel. 12020
* 9 juli a.s 20.00 uur openlucht-voorstelling „Gasthuis- Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisplein" Houdt u vooral deze
avond vrij, wij repeteren voor raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
u en ontvangen u daar.
* Pa en Ma hartelijke gefeli- oppas gevraagd.
citeerd met julli 35-jarig huwelijk Frans, Margriet, Leonie. Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
Rene, Wilma
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
* Papegaai nog steeds niet Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
terug Was gekortwiekt BeloSchrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
nmg Tel 14852
* Truus ziet Sara, gefelici- voorbeeld aangeeft.
teerd Bert en Maaike
DR C A GERKESTRAAT 95
rood In goede staat van onderhoud verkerende bovenwoning Woonkamer, keuken,
badkamer met ligbad, toilet,
twee slaapkamers, ruime zoldei met slaapkamer Vraagpnjs ƒ 119 000 k k. Van Schaik
mak o g Tel 12944'
* Samen gezellig van de zomer genieten7 Dat kan bij de
verg Vrouwen van Nu. Word
ook lid of bel eens voor mformatie nr 14462
* Schaken in Zandvoort begint op donderdag 1 september m het Gemeenschapshuis Voor meer info 17272De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
15721-14884
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

* Kom schaken bij de kampioen van Zandvoort. Vanaf
1 september bent u weer weiBel vrijblijvend.
kom in het GemeenschapsOLOF GoRANSSON
huis
02507-18505 (ook 's avonds) KRUISVERENIGING
ZUIDBetaling m termijnen
WEST KENNEMERLAND
is ook mogelijk
vraagt voor z.s.m. in het Wijkgebouw Zandvoort FLINKE
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel ZELFSTANDIGE HULP voor
voor gratis infoboek' 020- de woensdagochtend gedu665 7658 Inruil en fin. mog. rende 4 uren. Inl tijdens kantooruren tel. 023-252129.

Een vertrouwd adres voor
de opleiding

Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Auto-, boot- of
caravanverzekering

Bl"o

8

Dagelijks gebruik
Deze kleine "grote" is uitgerust met een
tweecilinder motor van 665 cm3. die 27
kW levert. Dit en de lage luchtweerstand
zorgen er voor dat de Mini Jumbo een
topsnelheid haalt van 125 km/h. al gaat
dal wel gepaard met enig lawaai want
deze auto's zijn allen uitgerust met een
vierversnellingsbak. zodat er voor die
topsnelheid ook echt toeren gemaakt
moet wórden. Nee. om er langere stukken mee te rijden zouden ze er bij Subaru een drie-cilindertje in moeten plaatsen zoals de direkte konkurrenten dat
doen en het liefst in combinatie met een
vijfversnellingsbak.
Redelijk zuinig is deze tweecilinder wel
want tijdens de test kwamen we op een
brandstofverbruik van I liter loodvrije liet interieur en strak en functioneel, met Miiulaanl een radio gemonteerd.

Doorlopende
Leningen op maat tegen zeer
kredieten
Persoonlijke
leningen
scherpe tarieven
Snel en diskreet binnen 4 uur
Theoretische looptijd 65 mnd
netto
looptijd * looptijd* erf.
ett rente bi| 1 0 000 - 0 91 ° p mnd
0
p mnd . 20 000 in handen 48 mnd. 60 mnd. rente 0157 000.geregeld
7 p m n d 25 000 • 0 77° p mnd
Vrije besteding van het geld,
5500.11.4
141.74
119.17
Bedrag
rente en
11.4
7 500.193.29
162.50
afl. p.mnd.
geen onderpand
10500 265.56
10.3
222.33
10.000 - 200.- p.mnd
Kwijtschelding bij overlijden
15000.379.37
10.3
317.61
15.000.- 300.- p mnd
Lopende leningen meestal geen 20000.- 505.83 423.49 10.3 20 000.- 400.-' p mnd
35 000 880.58
736.37
10.0
25.000.- 500.- p mnd.
bezwaar
Rente fiscaal aftrekbaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000. -en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.
"vanaf
Tevens 2e hypotheken

* T k. gevr. trekhaak v. 2CV,
Lelijke Eend. Aang. tafelvoetbalspel ƒ 25; div. glasbakken
voor vis of cavia, resp ƒ 10 en
ƒ15 Tel 12698.
* T.k voor liefhebber aquarium, 100x40x50, alles erbij met
vissen. Wegens ruimte gebrek weg voor ƒ 200. Tel.
02507-16818/13479.
* T k. wandklok met gewichten, bim-bam-slag, ƒ 60; 2-pits
gasstel, Beckers, vrij nw, ƒ 30;
schaakbord -t- stukken +
wedstr.klok ƒ 100. Tel. 13868.
* T.k. weg. overcompl tafelmodel ijskast ƒ75; Moulinex
grill ƒ 25; bakoventje ƒ 25; 4pits gasstel ƒ40; herenfiets
ƒ25. Tel. 17538.
* Ton ver. Wim Hildering 40
jaar U kunt donateur worden
voor maar f 10 Tevens kunt u
ons jubileum meevieren. Bel
even tel. 12432.

* Te koop wastafel met
mengkraan; 2 stofzuigers; 1
autostoelvacht Tel 12531
Gratis WONINGBROCHURE
Informatie' Van Schaik mak
o.g. Tel. 12944'.
T h. 3/4-pers. stacaravan op
bosr. camp. Peel, m zwemb ,
open surf-, vis- en zwemwater
m. strand, nog enkele wkn m
hoogseiz vrij. Tel 14913.
T.k. 2 laden op wieltjes v onderbed; 2 lichtgroene wastaf
m. zuil en mengkraan; campmgbedje, Maximiliaan; donzen + veren dekbedje v. kinderledikant tel 17072, na 18
* Te koop gevraagd babybox. Tel 13621
WONINGRUIL! Aangeb. een
gezinswoning in Anna Pau
lowna. Gevr dito woning in
Zandvoort of omg Tel
02233.3798.

GRATIS

ICRO
Voorbeeld:
T e

k o o P

b r u id s 1 a Po n

,

mt

*
;
1 e uk e
m0 d
s a 1 o n t a f e
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T e 1
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*

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Silhouettes

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel I8599, Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t m zaterdag van 1000-14.00.
Stoppen met roken en afslanken ACUPUNCTUUR helpt u.
Behandeling op afspraak in
Palace Hotel Tel 13871

30
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoon^
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:

§
•

Telefoon:

i Postcode:

L-

Plaats:

- Kantooi Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 J M Zandvoort
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Bezuinigingen

Prima prestatie F l Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Het Fl team van de Zandvoortmeeuwen jeugd mag best trots zijn op
zichzelf. Afgelopen zondag behaalden de 'heren' maar liefst een zesde plaats tijdens het
KFC Pallas Super F-Toernooi in Koog aan de
Zaan.
De Zandvoortse deelnemers (7 spelers en 2
reserve) waren: voorste rij (v.l.n.r.) Rutger
van Gog, Nick Post, 'mascotte' Roy (zoon van

leidster Petra Lagendijk), Martijn Lagendijk
en Peter Mieters.
Achterste rij: Timo Greve, Jaime Hezeman,
Bart Gude, Martijn Cappel en Ronald Stokman. Op de achtergrond de andere leidster,
Ina Mieters. De trotse voetballers kregen een
echte medaille mee naar huis, plus een groot
vaan, dat in de kantine van ZVM komt te
hangen.
'

ZANDVOORT - Zandvoorers die wellicht als vrijwilliger
hulp aan asielzoekers willen
erlenen, zijn vanavond weiNaar verwachting zullen op korte
kom op een bijeenkomst in het
VPB-gebouw, Brugstraat 15, termijn enkele asielzoekers in Zandvoort gevestigd worden. De nieuwe
anvang 20.00 uur.
woon- en leefomstandigheden van

Begeleiding
asielzoekers

Nieuw in Haarlem

deze mensen vergen echter de nodige begeleiding. Reeds op 17 mei, op
een door de oecumenische werkgroep
Exodus
georganiseerde
avond, heeft zich al een aantal vrijwilligers aangemeld. Zij komen vanavond weer bijeen, waarbij andere
geïnteresseerden ook van harte weikom zijn.

Vervolg van pagina l
De meeste partijen zijn het in principe eens met het schrappen van de
gemeentelijke bijdrage. Alleen het
CDA bleef dinsdag bij het principiële
standpunt, dat bezuiniging geen gevolgen mag hebben voor de personeelsbezetting.
Bij de besprekingen tussen het college, korpsleiding en fractievoorzitters wil de VVD een aantal punten
zien, zoals de vraag, in hoeverre tot
op heden werkelijk bezuinigd is, en
het organisatie-schema van het
korps. 'Als er maar een paar man in
dienst zijn, hoe liggen dan de verhoudingen binnendienst ten opzichte
van de buitendienst?"
Politiewoordvoerder Bruntink wil
wel commentaar geven op deze
zienswijze, ook al vinden de meeste
plaatselijke politici dat een politiewoordvoerder geen 'politiek' moet
bedrijven. "Zandvoort heeft geen gemeentevoorlichter dus moeten wij
zelf de persvoorlichting verzorgen.
Als een journalist vragen stelt, probeer ik die te beantwoorden".
"Wij hebben de tekst van de Voorj aarsnota niet samengesteld en ook
niet gesteld dat er 'eenvoudig'
ƒ160.000,- bezuinigd kon worden".
Daarbij wijst hij er op dat het korps
vorig jaar september middels een
brief van het college te horen kreeg,
dat men per l januari terug op de
nullijn moest zijn. "Die opdracht is
nooit ingetrokken, dus wij trachten
nog steeds ƒ320.000,- te bezuinigen.
De korpschef heeft indertijd aangegeven dat de bezuiniging voor
ƒ60.000,-op materiele uitgaven doorgevoerd zou moeten worden en dat
het resterende deel ten laste van de
personeelsbezetting komt". Wat betreft de reservepolitie herinnert hij
zich dat de afdelingen AZ en Financiën zich vorig jaar zouden inspannen opdat de ƒ94.000,- voor de reservepolitie-activiteiten op het circuit
doorberekend zouden kunnen worden. "En dat is niet gedaan".
Vóór de begrotingsbehandeling in
de commissievergaderingen in oktober en de raadsvergaderingen in november zal er een definitief standpunt ingenomen moeten worden.

ZANDVOORT - Vier Zandvoortse cursisten van Jong
Haarlem Vooruit exposeren
momenteel met hun aquarellen in het Rijksarchief te
Haarlem. Hun werk is nog tot
en met 30 juni te bezichtingen
tijdens de openingstijden van
het archief, op werkdagen van
09.00 tot 17.00 uur.
De opdracht voor de dertien deelnemers aan de cursus was 'Schilder
een plaats of een landschap m
Noord-Holland'. Hierdoor is een

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

3-deurs

ZANDVOORT - De plaatselijke VVD heeft deze week een
briefje verstuurd naar Minister Nijpels, waarin hem wordt
gewezen op het belang van het
circuit voor Zandvoort.
Men rekent erop, dat Nijpels zijn
invloed zal uitoefenen, als er in Den
Haag gekozen gaat worden tussen
het Zandvoortse circuit, het plan
Moerdijk en wellicht ook Assen,
waarbij het om de subsidiestroom
gaat. 'Handhaaf Zandvoort als
plaats voor een nationaal circuit', zo
verzoekt de VVD. 'Het circuit Zandvoort is wereldwijde Holland Promotion op z'n best. Hoe sneller de
realisering overeenkomstig het
Streekplan van de U bekende circuit-comprimering als ingrijpende
en doeltreffende maatregel om geluidproductie aan de Wet Geluid
Hinder te laten voldoen, hoe beter
voor het milieu'.
'Circuit Zandvoort, met een
STS-station en een gezellig dorpscentrum nabij zijn entree, maakt een
wezenlijk deel uit van het toeris;isch pakket van Zandvoort. De circuit Zandvoort sponsors trappelen
van ongeduld. Zandvoorts bevolking en bedrijfsleven (ook Vendorado) rekenen op U; en de Zandvoortse
WD voor op'.

Vervolg- van pagina l
De koeien zijn van een boer uit
Vogelenzang, de heer Ruigrok, die
tevens het maaien in het andere deel
van de duinen voor zijn rekening
neemt. Het hooi gebruikt hij als voeder voor de dieren die hij nog op zijn
boerderij heeft staan.
Op diverse punten staan zes kleine
stalen waterbakken waarin de dieren door met hun neus tegen een
soort zwengel te drukken, vers water
kunnen pompen. "Zij ruiken water",
verklaart Fransen, waarmee hij aangeeft, dat de koeien zelf een route
zoeken langs de waterbakken. Tijdens deze tocht blijken zij het struikgewas keurig te omzeilen, zodat er
wat dat betreft geen vernielingen aan
worden gericht. Langs de route
wordt de grond enigszins omgewoeld, maar tegelijkertijd bemest,
met als gevolg een andere 'biotoop',
andere vegetatie en diersoorten, als
bepaalde insecten- en vogelsoorten.
Als voorbeeld wijst de opzichter
naar een koeievlaai, waarop zich insecten bevinden, die men hier de afgelopen jaren niet zou aantreffen.
Een en ander kan tot gevolg hebben,
dat het gebied weer wat meer op het
oude 'Zeedorpenlandschap' gaat lijken, met een grote variatie aan flora
en fauna.
Omdat er slechts pinken worden
geplaatst, hoeft er niet gemolken te
worden en is het dus nauwelijks nodig naar de dieren om te zien, al
houdt Fransen wel een oogje in het

Aiea

34O* per maand

van ƒ 2100,- nu met ƒ 1200,voordeel.

zoekt t.b.v. de afdeling Extra Meerzorg (12 bewoners) een

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

AFDELINGSHOOFD

LOPENDE LENING GEEN BEZWAAR!!
SNELLE AFHANDELING, ALTIJD HET GOEDKOOPSTE ADRES!

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245
i

B////Auto Guit

Inlichtingen bij mevrouw H. C. van Selst,
hoofd afdeling Verzorging.
Sollicitaties te richten aan de direktie van
het Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 1, 1081 AS AMSTERDAM, tel.
440444.

JACOB LOEF

LIJSTENMAKER

trote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

in de funktie van

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering houdt
aanstaande zaterdag haar zogenaamde 'Familie Toertocht'.
De rit gaat 's avonds om 19.00 uur
van start bij restaurant Dehcia m de
Kerkstraat.

RENEE

24 UUR SERVICE

ziekenverzorgende
met ruime ervaring

Rally Hildering

Een begrip voor Zandvoort

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER

EEN LUXE PAKKET

zeil. Van honden vreest hij weini<i
overlast, omdat deze geen kans hi h
ben tegen de koeien en, als zij d"
strijd toch aangaan, zelf gevaar U,
pen. Wandelaars die gebruik maken
van het 'Brederodelaantje' kunnei.
de dieren in open veld tegenkomen,
maar het is niet nodig hier bang voor
te zijn, al blijven koeien wat nieuv, s
gierig. Rechtstreeks benaderen
wordt afgeraden, m een 'omtrekken
de beweging' rond de kudde lopen is
meer op zijn plaats. Aan het begiu
van het pad zijn vee-roosters ge
plaatst, zodat het duinterrein open
kan blijven voor voetgangers. OOK
met een rolstoel kan men het rooster
makkelijk oversteken.
Ondertussen al duidelijk gewor
den, dat de koeien en de meer dun
honderdnegentig reeen samen in
vrede m het zelfde gebied kunne;,
leven en elkaar het 'brood' met uit de
mond stelen. De koe is een grasetei,
zelfs van de harde grassoorten, terwijl een ree meer een knabbelaar is
een fijnproever. Deze dieren zullen
dan ook zeker niet verdwijnen

HONDENKAPSALON

stomerij

Aflossing zonder aanbetaling.
Benzineverbruik l :22. JAPANS ZUINIGSTE EUROPEES COMFORT.
Wegenbelasting ƒ 27,- per maand.

MENNO SIMONSZHUIS,
VERZORGINGSTEHUIS
te Amsterdam-Buitenveldert

Boddaert met een aquarel van ouct
-Velsen; L. Dikker met oud-Zand
voort en Frank Vos met een Nooid
hollands landschap. Hun lerares bi]
de JHVU was de kunstenares Fei
nande Damels-Laas. Wat zij m de
vierentwintig lessen hebben opgt'De exposanten uit Zandvoort zijn: stoken, kan men zelf gaan bekijken
Riemke Brugman-Dijkstra, met in het Rijksarchief, Kleine Hout
een gezicht op Zandvoort; Manon weg 18 te Haarlem
prachtige
groepsexpositie
van
aquarellen ontstaan, met onderwerpen als de toren van Spaarnwoude,
de Rai in Amsterdam, de ruïne van
Brederode en een gezicht op Zandvoort.

Koeien in waterleidingduin

VVD benadert
minister Nijpels

DAIHATSU CHARADE T.S.

Vier Zandvoorters exposeren
in Rijksarchief te Haarlem

Het adres voor:
Inlijsten
Restauratie en schoonmaken van
schilderstukken
Klassieke en moderne grafiek,
etsen, gravures, litho's, zeefdruk
enz.
Rail ophangsysteem
wissel- en fotolijsten
Ook voor u\v relatiegeschenken

DAlHATSU-dealer voor Haarlem
PARKLAAN 129-131 bij het Spaarne HAARLEM
023-312450-312451

HOGE
BELONING
Inderdaad: uw bezoek aan onze winkel wordt nu
beloond met wel zeer aantrekkelijke prijzen.
Bij voorbeeld:
prachtige pastelkleurige
broeken of hemden voor 39,75
NU krijgt u de 2e voor 20,Andere aanbiedingen:
leuke zomerhemden met verschillende opdrukken van 45,- voor 24,75
Katoenen broeken in 5 verschillende kleuren
van 69,- voor 49,75
Sweaters van 49,75 voor 25.Ook in kinderkleding hebben wij
leuke aanbiedingen.
U WEET VAST AL BIJ WIE

PARS

HALTESTRAAT 56, ZANDVOORT
DEALER FILMNET

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd m
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV. arrangement voor
Bisiro
80 personen, 3-gangen
Rcslaurjni - P^rlyccnirum
menu, onbeperkt drinken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ 39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blinkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

Belangrijk
voor
Casema-kabel-tv-abonnees
in
Zandvoort

Geopend dmsd.ii; t/m trijdai; 1000-lbOÜ uur,
zaterdac lü 00-17 00 uur

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan
het kabelnet, zal er op genoemde data tussen
08.30 en 16.00 uur geen ontvangst mogelijk zijn
van radio- en tv-programma's in de volgende wijken:

ROLGOLF *MASSAGE^
Data

Wijk/omgeving

dinsdag 7 juni
vrijdag l O juni

Centrum
Omgeving Noord
Boulevard

effektieve methode voor

• opheffing van cellulite
• gladstrijken van vetweefsel
• doelgericht afslanken

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
-k 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

Eigen atelier te Bloemendaal

KERKPLEIN 17, BLOEMENDAAL
TELEFOON (023) 25 05 66

NVCASEMA
kabeltelevisie

Postbus 146
2215 ZJ VOORHOUT
tel.: 02522 -17550

J

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

CELLULITE IS GEEN ZIEKTE
MAAR EEN HINDERLIJKE SCHOONHEIDSFOUT..
Er is nu een methode om langs natuurh|ke weg af
te rekenen met opgezet vetweefsel vochtophopinge-i
en lichaamsslakken
De onaantrekkelijke sinaasappelhuid verdwijnt Uw
huid mag weer gezien worden U kunt bovendien
afslanken zonder dieet en met verhoging van uw
konditie en vitaliteit
Aan deze methode komen geen handen meer te
pas Waar wij over praten is mechanische lymfedramage door middel van luchtgolven

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur variuit Bentveld 023-240102

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280
Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280
Voor het seizoen vragen wij een

KEUKENHULP (m/v)

Kerkstraat 31, Zandvoort

voor diverse keuken werkzaamheden (geen
afwas). Min. leeftijd 17 jaar. Voor iemand
die van aanpakken weet en deze zomer een
leuke cent wil verdienen, bieden wij deze
afwisselende baan in ons snel groeiende
bedrijf.

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zandvoort

Gewerkt wordt in wisseldiensten, ook in de
weekeinden.

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Sollicitaties via bovenstaand tel. nummer.

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

De Rolgolf-apparatuur staat op u te wachten in onze
studio Maak een afspraak Ter kennismaking is de
eerste behandeling gratis' Het resultaat zal u
verbluffen Bel ons of kom langs' DOEN'

Instituut

Joke Drcrijer
Kosterstraat 11-13
Tel. 02507-14975

WEEKMEDIA30
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TOPTECHNIEK IN
TELEKOMMUNIKATIE VOOR
BETAALBARE PRIJZEN

„„,
ZEESTRAAT 36
vraagt een

of

vlotte jongen
meisje

voor de bediening
± 17 jaar v h
seizoen tot eind
oktober
Liefst een beetje bekend
met de Duitse taal
Aanmelden v a 17 00 uur
bij het restaurant

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap
Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten'' Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen?

Telekommunikatie
Draadloze telefoons
Telefoonbeantwoorders
Telefooncentrales tot
128 toestellen
Faxapparatuur

In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht, onbegrip maakt plaats voor inzicht
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bi] uw persoonhjke of bedrijfssituatie. Verzeker u van het beste advies

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN

..•*•..
••*•«••

TEL. 023-247403
FAX. 023-247302

Zandvoortselaan24,2106CP Heemstede Tel 023-292526 Fax 023-284222

HV3 %*lid

Uw echte bakker
op de Hogeweg

DROGISTERIJ

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

ELAST. KOUSEN
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Wat u meer koopt bij de Hema
is nu extra vooraelig,

OOK NAAR MAAT

mmu/ms

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

HAffiNJAGBS

Wlooienband. Voor
de kat. 4 25 Nu

Dames T-shirt Diverse
dessins. 100% katoen.
Mt 38/44 14.75. Nu

2 voor 725

Tel. Q2507-18686.

Heren T-shirts met print of
knoopsluitmg 100% katoen
46/48-54/56 16.75

TIMMERBEDRIJF

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Be/f u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

Nü

Damessmglet. 100% katoen
Mt 38/40-42/44. 9.75. Nu

2 voor 25-

Theeglazen. 150 Nu
VKmekousjes.
Pakje met 3
stuks Mt 36-41.
40 denier. 4.25. Nu
2 pakjes 7.75
20 denier. 3 25. Nu

VPapieren zakdoekjes
4-laags. Pakjes van
10 stuks In draagtasje

30 pakjes
voor c_

VEvercleanfluortandpasta 75 ml ISO.Nu

Wie heeft mijn
poes gevonden?
Zij is pikzwart, 2
jaar, gele ogen,
dun en klein.
Roepnaam Chea.
Weggelopen op
wo. 25-5-'88.
Beloning 75.-.
Koningstraat 4,
tel. 16661.

3voor .„___

evercis
Kop en schotel Wit hotelporselein

w Espadrilles O a m zwart,
wit en pastei IVH3641 4.75
Nu
Koffie "Pittig". Snelfiltermalmg
Vacuüm verpakt 500 gram 4.70

VWC-frisExtra 2stuksverpakkmg 2 90. Nu O -irQQr

BADMINTON
SAUNA
SQUASH

Gevuld met verse banketbakkersroom. 1.-. Nü

Washandjes
100% katoen 90 et Nu

Sportcciiter
Wim Buchel
Dagelijks geopend,
ook de weekends.
Bel voor afspraak:
15829 -13965.

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Fnedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort
Tel 02507-12773

Damesslips. Katoen. Div model
lenen dessins Mt3648.3.75. Nu
> Badstof luierpakje 80/20%
katoen/polyamide Wit 5 75
Rose, blauw of mint. 6 75. Nu

L

2 st.2J5 korting
|«r->iM?]
fltlW/IA
FOSFAATVRIJ

Deze week sla je dubbel, driedubbel of zesdubbel je slag. Want nu zijn veel artikelen goedkoper
als je er meer dan één koopt: jumperwol 6,- nu 3 bollen 1415, sunoil, -milk of aftersun
4.75 t/m 9.75 nu 2 flacons naar keuze 1.50 korting, overhemd 16.75 nu 2 voor 24.75.

V Bedrukte katoenen herenslips
Mt4-7 575.

~ ^ '•
V Hemax fosfaatvrij Totaal
wasmiddel 2 kg 6 75 Nu

2 voor ]_]75
Ji k r u i t kt.M i
inni.kr.lin. n

V
"

VPiquebabypoloshirt 100%
katoen Mt 68-80 O a m geel en
turquoise 975 Nu O TTQQV

,S/
^mf^j
M
^
sfA.

V Uni katoenen meisjesslips.
Mt 104-164. In 3 stuks verpakking 5 50 Nu

lichtblauw 5 75. Nü

2 voor 9J5

Af)
V Medaillon rouge of blanc
A C 1986 Kwaliteitswijn uit
de Bordeaux 6 50 Nu

2 voor 10.75

Jc huis
in de krant
brengt mensen
o\er de vloer.

V Doos met 30 huishoudkaarsen Wit, rose, rood of

*^K^:.'.

VJonge Goudse kaas. 500
gram 510 Nü

l kilo

8.-

Staarthouder. Div
dessins en kleuren 4 7 5 Nu

V Kingsize
pinda's 250 gram 2 - Nu

2 voor 8.25

400 gram 2J5 200 gram 26£>

V Elzasser cervelaatworst
100 gram. l 55 Nu
1

V Peuter zwembroekje.
Mt 92-116 5.7 5. Nu

2 voor 975

V Panties Grote maten. 20
en 30 denier Ingezet tussenstuk. Mt 42/44-48/50 3 90.

Nü

2 voor g75

V Scheerschuim. 300 ml 2.50 Nü

2 voor 425
V Naadloze
beha. Met gekruiste bandjes.
Wit, skin of ivoor. Mt7580A,
75-85B/C en 80-90D. 7.75 Nü

2 voor 1375

V Hifi DX stereo cassettes
60 mm, 3 stuks-verpakking
of 90 min, 2 stuks-ver
pakking. 675.
Nü naar keuze

2sets]J75
Aanbiedingen zijn geldig t/m 4 juni 1988.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

IMieuw
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Los nummer ƒ1,-

48e jaargang nummer 23

Jonge Zandvoortse geweldplegers ruim vier dagen in cel

Politie kiest regionaal voor
harde aanpak vandalisme
ZANDVOORT - In het zogenaamde driehoeksoverleg tussen de Officier van Justitie,
burgemeester Van der Heijden
en korpschef Menkhorst is vorige week besloten tot een har-

Excursies in
duingebied
ZANDVOORT - De Stichting Zuid-Kennemerland
Natuurlijk houdt komende
dagen weer enkele excursies in het duingebied.
Deelname kost ƒ1,50 per
persoon.
Vanavond, donderdag 9 juni,
start om 20.00 uur een excursie
door Leyduin, Vinkenduin en
Woestduin. De startplaats is de
parkeerplaats Leyduin. Zaterdag 11 juni is er vanaf de ingang
bij de Oase een rondleiding door
de Amsterdamse Waterleidingduinen,
aanvangstijden
08.00/09.00/10.00 uur.
Zondag 12 juni kan men deelnemen aan een excursie op de
Buitenplaats Waterland in Velsen.
De startplaats is de parkeerplaats Waterland, aanvang 14.00
uur.

dere aanpak van - vooral - de
jeugdcriminaliteit
in
het
dorpscentrum. Dit bleek onafwendbaar na de ongeregeldheden die de afgelopen weekeinden in Zandvoort plaatsvonden. Als gevolg van het besluit
werden dit weekend al in samenwerking met politiekorpsen uit de regio negen Zandvoortse raddraaiers opgepakt
en voor enige dagen ingesloten.

ZANDVOORT - De voorbereidingen voor het Midzomernacht Festival zijn al in volle
gang. Het festival wordt gehouden op vrijdagavond 24 juni.
Op vijf podia in het dorp zullen
muziekgroepjes optreden.
ma. Zo zullen m het dorp vijf podiw op het Kerkplein, Gasthuisplein en

Midzomernachtfestival
staat 'bol' van muziek

Alles wijst erop, dat het Midzomernacht Festival ook dit jaar weer
een groots spektakel gaat worden.
De organisatie wil niets aan het toeval overlaten en heeft daarom gezorgd voor een gevarieerd program-

opgesteld worden van waaraf even
zovele bandjes of 'orkesten' het publiek muzikaal zullen moeten vermaken. De organisatie is in handen
van het samenwerkingsverband.
De podia zullen opgesteld worden

Het
Samenwerkingsverband
hoopt dat het evenement, dat naar
verwachting weer enkele duizenden
bezoekers zal trekken, zonder wanklanken zal verloppn.

ZANDVOORT - De voorbereidingen voor de opvang van
asielzoekers staan op een laag
pitje.

Zo werden in beide andere gemeenten onlangs nog agenten mishandeld, waarbij men in Haarlem
zelfs een keer het vuurwapen getrokken moest worden om agressievelingen op een afstand te houden.
In Zandvoort was een duidelijke
toename van gewelddelicten en andere vormen van agressiviteit te
constateren, waaronder bijvoorbeeld de vele vernielingen tijdens
luilaknacht.
• De bouw van het fietstunneltje, opeen steenworp afstand van de James Wattstraat, is al in een vergevorderd
stadium.
Foto Bram Sti|nen

Strandhotel en De Meent
gedeeltelijk gerenoveerd

Raadhuisplem, plus m de Haltestraat. De bandjes spelen tussen
18.00 en 24 00 uur. Deze locaties zullen naar verwachting weer 'bol'
staan van de exotische (en andere)
klanken, geproduceerd door onder

andere de formatie Gotcha, de groepen Break en Captain Cocktail, en
The Maro's uit Haarlem, met muziek uit dejaren zestig Ook de diverse eet- en drankstands zullen deze
avond uiteraard met ontbreken, ?odat ook de inwendige mens volop
aan zijn trekken kan komen.

Voorbereidingen
komst asielzoekers
staan op laag pitje

Volgens
politiewoordvoerder
Bruntink worden de korpsen van
Zandvoort, Heemstede en Haarlem
de laatste maanden regelmatig geconfronteerd met verstoring van de
openbare orde in en rondom horeca-etablissementen, waarbij meestal
groepen jongeren zijn betrokken.

Vervolg op pagina 7
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Fietstunnel vóór l augustus gereed
ZANDVOORT - De fietstunnel
die een verbinding moet gaan
vormen tussen Zandvoort-Noord en het Visserspad naar
Kraantje Lek, kan nog vóór l
augustus in gebruik genomen
worden. Over twee v/eken
wordt de reeds gestorte tunnel
in één nacht geplaatst. In tegenstelling tot eerdere berichten is het tunneltje vanuit de
James Wattstraat rechtstreeks
te bereiken.

"De tunnel moet nog vóór de
bouwvak klaar zijn", aldus uitvoerder Hans Feije van het Hoofddorpse
bedrijf Vermeer Bouw. Dit betekent
dat fietsers zeker op l augustus al
van het tunneltje gebruik kunnen
maken. Hierdoor is een korte verbinding tussen de fietspaden Visser• Burgemeester Van der Heijden was een van de genodigden, vorige spad en Duinpieperspad (naar Bloeweek woensdag van de stichting SWBZ.
mendaal aan Zee) een feit, al moet

men hiervoor nog wel over de J.
Wattstraat en de Keesomstraat. De
drukke route vanaf de Sophiaweg en
door Zandvoort-noord hoeft men
dan in ieder geval niet meer te volgen.
De bouwwerkzaamheden zijn in
een ver gevorderd stadium. De betonnen tunnel is afgelopen vrijdag
op het terrein bij de J. Wattstraat,
naast het spoorwegtraject, in één
keer gestort en volgende week wordt
de bekisting verwijderd. In de nacht
van zaterdag 25 op zondag 26 juni
wordt de tunnel geplaatst, in één
nacht tijd dus, waarvan de treinenloop maar weinig hinder zal ondervinden. Volgens de planning_ is de
lijn Haarlem-Zandvoort buiten
dienst tussen 21.34 en 08.20 uur, de
trein richting Haarlem tussen 23.07
en 07.20 uur. Het vervoer in de tussenliggende tijden wordt door
NZH-bussen overgenomen.

Voor de Zandvoorters zal er die
nacht echter weinig te zien zijn, aldus Feije, omdat het publiek op grote afstand wordt gehouden, 'vooral
vanwege de veiligheid'. De uitvoerder toont zich wel onder de indruk
van de belangstelling en >rhouding
van enkele omwonenden. ' ;r werd
door de mensen echt opgepast, dat
er niets vernield of gestolen zou worden. Een enkele keer heeft men zelfs
de politie gewaarschuwd. Dat heb ik
nog nooit ergens anders meegemaakt".
De tunnel is 22,5 meter lang en
inwendig 3,60 meter breed en ongeveer 3 meter hoog. Nu al is ruimte
uitgespaard voor drie lampen. Voor
de veiligheid is de tunnel 'open' gebouwd, en wordt de grond eromheen
zodanig geëgaliseerd, dat het geheel
vanaf de James Wattstraat goed te
zien is.
Zie ook een van de binnenpagina's.

Exodus heeft tijdens een bijeenkomst in mei een aantal vrijwilligers
weten te vinden, maar doordat imtiatieven van gemeentezijde uitbhjven, is het enthousiasme van de
groep aanzienlijk afgenomen.
Exodus, een kleine oecumenische
groep, houdt zich bezig met maatschappelijke problemen. In dit kader past ook de begeleiding van de
asielzoekers, die mogelijk m juli in
Zandvoort onderdak vinden. Men
heeft dan ook zijn hulp aangeboden
aan de gemeente.
De bijeenkomst van afgelopen
donderdag, waarbij Vluchtelingenwerk Haarlem aanwezig was, leverde geen nieuwe vrijwilligers op,
maar ook geen duidelijkheid over de
stappen van de gemeente, omdat
daarvan niemand aanwezig was.
"Wij hebben de indruk dat de gemeente de zaak op zijn beloop laat",
aldus mevrouw Luiken van Exodus.
De groep heeft nu schriftelijk informatie gevraagd, opdat er afspraken
gemaakt kunnen worden. Ook de financiering, bijvoorbeeld van huisraad, moet nog rond komen. "Wij
wachten nu op een gesprek, maar of
er bij de gemeente al iemand is aangewezen die zich met deze kwestie
moet bezighouden, is voor ons nog
een vraag". Zij wijst erop dat de
groep best wil meewerken aan de
opvang, maar dat de plaatselijke
overheid hier wel de eerst verantwoordelijke voor blijft.
Mogelijk is de komst van asielzoekers op losse schroeven komen te
staan. Volgens Exodus was er kort
geleden een flat vrij, maar toen waren hiervoor geen vluchtelingen.
Niet alle opvangcentra zijn vol.

« Het
Toonkunstkoor
Zandvoort bracht vorige
week donderdag voor een
talrijk publiek een geslaagd
concert.
Pag. 3
® De tentoonstelling 'De
Zandvoorters en hun duinen' biedt meer dan men in
eerste instantie zou denken.
Pag. 3
® Zowel de meisjes als de
jongens van de Oranje Nassauschool werden eerste
tijdens het school-handbaltoernooi.
Pag. 5
® Tennisclub Zandvoort is
na een spannende uitwedstrijd kampioen gewordenPag. 5

Visniaaltijd
uitgesteld
ZANDVOORT - De traditionele vismaaltijd op het Gasthuisplein, gepland op 17 juni,
is uitgesteld tot een later te bepalen datum.
Beden hiervoor is de televisie-uitzending van de wedstrijden
om de
Europese beker :n Duitsland Liefhebbers van du folkloristische evenement zullen dus nog enig geduld
moeten hebben.

(Advertentie)

NIEUW

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Met een feestelijke bijeenkomst is vorige
week woensdag de restauratie
van de algemene ruimten in
Het Strandhotel en De Meent
afgesloten. Vele genodigden
waren hierbij aanwezig en ook
burgemeester Van der Heijden
maakte van deze gelegenheid
gebruik, kennis te maken met
de stichting SWBZ.
"Maandenlang hebben de bewoners zich een weg moeten banen
door het stof en de bouwmaterialen", aldus directeur Drs. T.M.J. van
der Zanden. "De ongemakken waren
legio. Maar zoals zo vaak in het leven, nu het leed geleden is, hebben
we alleen oog voor wat tot stand is
gebracht en daarmee kunnen we bijzonder gelukkig zijn".
Behalve een korte terugblik op de
historie, gaf Van der Zanden te kennen, dat de stichting een beleid ontwikkelt, gericht op verkleining van
de twee Zandvoortse huizen en de
oprichting van kleinschalige voorüieningen elders in de regio. Daarbij
wordt al gesproken over overname
van twee projecten van Berschertnende Woonvormen Noord-Holland-Noord en overleg over de overname van Huize Ullers en Huize Erica te Haarlem. Enerzijds om in de
?as te lopen met het overheidsbeeid, anderzijds om de bewoners
tneer privacy te kunnen bieden.
Burgemeester Van der Heijden
constateerde onder andere dat de

Waterstanden

autochtone bevolking van Zandvoort en ieder die zich daarmee verwant voelt, zich openstelt voor de
bewoners van Het Strandhotel en
De Meent. Na een terugblik op het
verleden stelde hij: "Als de lijn die de
afgelopen jaren tot ontwikkeling is
gebracht, zich verder kan ontwikkelen, dan is dat een groot goed voor
ons allen". Van der Heijden sloot
zijn speech af met de hoop dat ook
in de komende jaren de bewoners op
een uitermate plezierige wijze zullen
kunnen wonen en leven. De gemeente Zandvoort zal daartoe trachten bij
te dragen, zo beloofde de burgemeester.

Zandvoorts
Nieuwsblad
vraagt

BEZORGERS/STERS
voor de vakantieperiode.
Min.leeftijd 15 jaar.

Tel.

17166

-djempo

Gemeentegarantie tot f 25 miljoen
ZANDVOORT - In verband
met de bouw van een fors aantal woningen is het maximum
bedrag aan gemeentegaranties
in Zandvoort voor dit jaar verhoogd tot 25 miljoen gulden.
De verhoging houdt verband met
de bouw van vijfentwintig vrije sector woningen op het terrein van de
Clarastichting en vierenveertig premiewoningen op dat van de voormalige Jaap Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg. Het College van Burgemees-

ter en Wethouders gaat ervan uit,
dat door de meeste kopers gemeentegarantie wordt aangevraagd. Hiervoor is een bedrag geraamd van
ƒ 12.225.000,-.
Daarnaast wordt verwacht dat er
dit jaar meer woningen worden gekocht in de bestaande bouw. Gezien
deze toekomstige ontwikkelingen is
het huidige maximum bedrag, ƒ 7,5
miljoen, dat is vastgesteld in de begroting voor 1988 er waarvan tot nu
toe voor ƒ 5.878.140,- garantie is gegeven, niet meer voldoende.

Indonesian Food
Safe House
Afhaal maaltijden
Party en catering
Geldig van 9-6 t/m 12-6-'88
voor:

Op excursie door het Kostverlorenpark
ZANDVOORT - Voor natuurliefhebbers is er zaterdag 11
juni om 10.30 uur een gratis
excursie in het Kostverlorenpark, georganiseerd door de
Stichting Behoud Kostverlorenpark.
Zandvoorters krijgen dan

Keizerstraat 1a
2011 VS Haarlem
tel.: 023-328009

Bovendien zingen de Nachtegaal de ingang van het park aan de Quaruitgebreid de kans om kennis
les van Uffordlaan, hoek Burgete maken met de weelderige en de Tjiftaf uit volle borst.
meester Nawijnlaan. De excursie zal
natuur in dit park.

De Meidoorn, Duinroos, Egelantier en vele andere planten
en struiken staan op dit moment in volle bloei.

ongeveer een uur duren. Na afloop
Dit alles kan men zelf meemaken wordt de deelnemers een kopje koftijdens de excursie, die om half elf fie aangeboden in een tot zomerwobegint, en onder leiding van enkele ning omgebouwde bunker.
natuurgidsen staat. Het verzamelpunt voor de natuurwandeling is bij
Vorige week is er bovendien een
nieuw nummer uitgekomen van de
Kostverloren Lentekrant. Deze
krant, huis-aan-huis verspreid in de
omgeving van het park in een oplage
van 1750 stuks, informeert de lezers
onder andere over de turbulente
ontwikkelingen rond het gebied in
de afgelopen jaren.
De belangrijkste hiervan was, dat
de eigenaren van het park tevergeefs
hebben geprobeerd een vergunning
te krijgen voor de aanleg van een
golfbaan, een dagcamping en de
bouw van een restaurant.

Passage 6
2042 KT Zandvoort
tel.: 02507-19538

dertien weken voor maar ƒ 975
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank

. (i \, m controle bezorging) JWK.J
De Stichting Behoud Kostverlo- Telefoon
renpark, die dit jaar haar tienjarig
bestaan viert, wil het park behouden Daarna word ik abonnee en betaal per
Oatum
HW
LW
LW HW
als natuur- en recreatiegebied, met O maand ƒ 3,95* O kwartaal ƒ 12 90 O halfjaar / 23,70 O jaar ƒ 43,/ 5
9 jun
11.59 07.06
20.10
inbegrip van de huidige vorm en om10 jun
00.28 08.11 13.03 21.10
vang van verblijfsrecreatie. Zij heeft * een maandabonnement is uitsluitend
11 jun
01.28 09.15 14.02 2109
zich dan ook altijd fel tegen de plan- mogelijk bij automatische betaling
12 jun
02.22 10.28 14.54 22.59
nen van de projectontwikkelaars Voor postabonnees gelden andere tarieven
13 jun
03.10 11.33 15.43 23.41
verzet.
14 jun
03.57 12.23 16.29
'Er komen in het park zo'n vieren15 jun
04.40 00.24 17.13 13.05
dertig vogelsoorten voor, waaronder Deze bon m open envelop zonder postzegel
16 jun
05.22 01.07 17.55 13.45
vele zeldzame', aldus de Stichting in zenden aan Weekmedia
de Lentekrant. 'Bovendien treffen Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam 8 "710371"017003"
17 jun
06.04 01.48 18.36 14.24
we er tweehonderd zeventien plantesoorten aan. Het park is het best
Maanstanden:
• Natuurliefhebbers kunnen ook komende zaterdag weer de nodige uitleg krijgen over flora en fauna van het begroeide duingebied nabij de beDinsdag 14 juni NM 11.14 uur
Kostverlorenpark.
bouwde kom van Zandvoort'.
Springtij 16 juni 05.22 u. NAP+98cm

I

abonnee-service 020-562.3066
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FAMILIEBERICHTEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Geboren
Michael Aneas
zoon van
Michiel en Belinda Schuurman
6 juni 1988
Lorentzstraat 6
2041 SB Zandvoort

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Geheel onverwacht overleed mijn lieve vrouw,
onze moeder, zuster en schoonzuster
Geertruida Visser
(Gerda)
echtgenote van N. A. Waaning
op de leeftijd van 50 jaar.
De waarheid dringt nu nog niet tot ons door.
Haar leven had tot doel anderen gelukkig te maken.
Zandvoort:
N. A. Waaning
Michiel
L. G. Bperé-Visser
J. Boeré
Rozendaal:
A. Nederhand-Visser
A. Nederhand
4 juni 1988
Lorentzstraat 129,
2041 RC Zandvoort.
De crematie heeft op woensdag 8 juni plaatsgevonden.

In plaats van kaarten
Met groot verdriet geven wij u kennis dat na een
moedige, doch ongelijke strijd van ons is heengegaan onze innig geliefde man, vader, schoonvader en opa
Herman Heiërman
op de leeftijd van 74 jaar.
Zijn pianomuziek zal in vele herinneringen
voortleven.
Zandvoort:
Bep Heièrman
Kinderen en kleinkinderen.
H. Heyermansweg 3
2042 XN Zandvoort
Herman ligt opgebaard in de aula van „Het Huis
in de Duinen", Herman Heyermansweg l te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar op vrijdag 10 juni van 19.00-20.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni om 10.30 uur op de Algemene Begraafplaats, Tollenstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Zandvoort, 7 juni 1988.
Geen bezoek aan huis
Geen toespraken

Voor uw belangstelling en steun, ondervonden tijdens
de periode van ziekte en uw medeleven na het overlijden
van mijn lieve zoon, mijn broer, mijn zwager en onze
oom
Pieter Molenaar
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
P. Molenaar-Dekker.
Zandvoort, juni 1988.

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk, geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27,56, (prijs excl. 6°o BTW)
Voor meer informatie bel H'eekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

20 kg Euro
kattebakkorrel

Secretaris Bosmanstraat 24
bestaande uit:
begane grond: entree, hal, toilet, woonkamer, slaapkamer, keuken,
douche; i e verdieping: twee slaapkamers;
2e verdieping: zolderberging;

Bij meerdere aanmeldingen kan o.a. geselekteerd worden op basis van
het urgentiesysteem bij toewijzing van woningen alsmede het doorstromingseffekt.

Wie komen in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Zandvoort waarvan het gezinsinkomen minder
bedraagt dan bruto / 34.000,- per jaar.
Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is in de regel een vast bedrag en afhankelijk gesteld van de te volgen opleiding en de gemaakte kosten.
Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo, lbo, vbo, mbo. dag- of
avondschool voor volwassenen en particuliere instituten die door het rijk worden erkend of worden gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor o.a basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs en unh
versiteiten.
Waar en wanneer aanvragen?
Vóór 15 september moet een aanvraagformulier worden ingediend bij de afdeling onderwijs c.a, Thorbeckestraat 27 (Watertoren) te Zandvoort.
Vanaf heden zijn ter gemeentesecretarie bij genoemde afdeling de aanvraagformulieren verkrijgbaar.
Meer informatie kunt u telefonisch verkrijgen onder nummer (02507) 61404.
Het is ook aan te raden bij de provincie en het rijk een studietoelage aan te
vragen. Daarvoor kunt u schrijven naar Gedeputeerde Staten van Noord-Hoh
land, Dreef 3, 2012 HR Haarlem en naar het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Kempkensberg 4, 9722 TB Groningen.

Verleende bouwvergunningen
117B87 Julianaweg 29
carport berging, pergola
P. Leffertsstraat 17
dakkapel
49B88
vergroten dakkapel
de Wittstraat 9
42B88
Celsiusstraat 42
dakkapel
50B88
garage
Hogeweg 1
6B88
Zr. D. Brondersstraat 35 garage
36B88
Brederodestraat 160
uitbreiden woning en berging/garage
56B88
balkon
161B87 Tjerk Hiddesstraat 3
balkon
162B87 Tjerk Hiddesstraat 1
balkon
163B87 Tjerk Hiddesstraat 5
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kurtnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Voorgenomen bouwvergunning
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor de uitbreiding aan de achterzijde van het pand Tollensstraat 61.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 9 juni 1988 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 uur).
Gedurende de termijn van ter inzagehgging, kan een ieder bij Burgemeester en Wéthouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.
Zandvoort 9 juni 1988

Voetbal op de T.V.
Neem dan wel gebak
van banketbakkerij
Seijsener mee!
Tevens gevraagd

Seijsener

Kerkstraat 17 Tel. 13273

LAMSHART
Vakg
gesneden
VUILE
PENS
Va kg

Doko Diner
baal 20 kg

5150

Doko Diner
baal 5 kg

1450

Doko Diner
1 kg

2?8

079

Wij bezorgen gratis thuis bij
aankoop van minimaal ƒ25,- (tot
aan de voordeur begane grond).

Kom en profiteer van onze dolle lustrumaanbiedingen
Wij helpen u
met "plezier".

Belangrijk
voor
Casema-kabel-tv-abonnees
in
Zandvoort
In verband met onderhoudswericzaamheden aan
het kabelnet, zal er op genoemde data tussen
08.30 en 16.00 uur geen ontvangst mogelijk zijn
van radio- en tv-programma's in de volgende wijken:

Data

Wy k/omgeving

dinsdag 14 juni

Tranendal en een
gedeelte Zuid
Omgeving Zuid Boulevard en een gedeelte
Zuid

vrijdag 17 juni

Diaconiehuisstraat 36,
Zandvoort - Tel. 19345.

DIERPLEZIER
BADMINTON
SAUNA
SQUASH

VAN MAAS

Sportcenter
Wim Buchel

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Dagelijks geopend,
ook de weekends.
Bel voor afspraak:
15829 -13965.

LANDELIJK ERKEND
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

023-255021

Postbus 146
2215 ZJ VOORHOUT
tel. : 02522 - 1 7550

NV CASEMA
tabe/tefevfs/e

Werkend stel
zoekt
zelfstandige
woonruimte

veilinggebouw

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
de witte zwaan

DAG en NACHT bereikbaar

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.

Tel. 02507-13278

Verhuur van tafels,
stoe/enj serviesgoed,
huisbar enz.

Ook inen verkoop
Wij zijn geopend vfcn
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Blgrafenissen
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(EÜicrematies!

•*•>.. *^£ïs«'si' •. ,• • •
^3.rt3%'Wf?t^.' i

Daar ligt onze belangrijkste
taaklenfdienstverlening.
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SRARIO

SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

liefst met
MBOCT-opleiding.
Tel. 17822.

2?8

Tel. 02507-20103.

Haltestraat 23 -Tel. 12159
Zandvoort

van + 18 jaar,

545»

Doko brok
1 kg

Gemeentelijke studiebijdragen

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

medewerkers

800 gr 1e kwaliteit
R. C. Kattebrokjes

Voor het studiejaar 1988-1989 is het mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort.

VELE WEGEN
LEIDEN NAAR:

Doko brok
baal 5 kg

De koopprijs bedraagt f 85.0OO,-

l.v.m. de verbouwing is
de bibliotheek
woensdag 15 juni de
gehele dag gesloten!!

Lunchroom
Berkhout

1Q?5

"Gimpet"
kattehuis

De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan:

Openbare bibliotheek
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131

zoekt enthousiaste
representatieve

Doko Brok
baal 25 kg

VERKOOP GEMEENTEWONING

bakkerijhulp/schoonmaker

Restaurant
Le Pierrot

LUSTRUMAANBIEDINGEN
HONDEVOEDING

jonge enthousiaste

Gevraagd:
Representatieve
medewerker/step
voor de
bediening

Een eerste lustrum dat wij graag met u willen vieren want wij
danken dit eerste lustrum vooral aan U
Hieronder volgt een
eerste serie
(afhaalprijzen)

Degenen die belangstelling hebben, kunnen tot één week na het
verschijnen van dit blad, zich schriftelijk aanmelden bij het college van
Burgemeester en Wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze schoonzuster en tante
Gerda Waaning-Visser
Haar openheid en hartelijkheid, haar zorgzame
toewijding zal in dankbare herinnering blijven
van:
Kees, Biny Waaning-Smid
Jim, Gerrie Waaning-Boeve
Lizzy Ritman-Waaning
Wilna Sauveplanna-Waaning
Henk, Linda Draaijer-Waaning
Phil, Hermien Waaning-Buisman
en alle kinderen

JAAR

uitvaartverzorging
kennemerland

Donderdag 9 t/m
zaterdag 11 juni

HOLLANDSE
TOMATEN
kilo

198

HUZAREN
SALADE
bak 1 kilo
van 3.98
voor

269
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UIlMlRTVERZORGER
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S ë l i g a s Bosmanstraat 40
20l|iZandvoort

buitengewoon wordt
buitenbijzonder
Weru kunststof ramen en deuren verfraaien uw renovatie- of
nieuwbouwprojekt op 'n stijlvolle, elegante en verantwoorde
wijze. Weru rolluiken zijn
er 'n voorbeeld van. Geen
enorme "kasten", maar 'n
doordacht geïntegreerd
systeem.
Maar verwacht u eigenlijk
anders van Europa's
grootste in kunststof ramen
en deuren?

BON

JAN V.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
IJMUIDEN- TEL: 02550-30624

Stuur mi| geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem

Naam .
Adres _
Postkode + plaats.
_ Teleloon .
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zondei
postzegel ?enden aan Jan v.d. Vlugt en Zoon B. V.
Antwoordnummer 314 1970 VB Umuiden

zijn kwaliteiten!
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Toonkunstkoor
zingt in'

Mariaschool

ZANDVOORT - In een vrijwel 'uitverkocht huis' heeft het
Toonkunstkoor Zandvoort vorige week donderdag 2 juni in
de Hervormde Kerk een muziekavond gegeven met solistische medewerking van Marijke Bleekemolen, sopraan, Bea
Goethart, alt, André Meulman,
tenor, en Peter van Leeuwen,
bariton.

staand (v.l.n.r.): Theo van Dam, Siem v.d. Klugt, Ferry v.d. Mije, Ben
Lefferts, Truus Lemmens, Trees Vreeburg, Ferry Berfaes, Hubert v.d.
Sommen en Ronald v. Routeren.
Voorste rij staand: Jos v.d. Mije, Paul v.d. Mey, Corrie d'Hont, Cokky
Disseldorp, Nanny Wempe, Willy d'Hont, Willy Zwaanenburg en Truus
De andere klas stond 'onder leiding van' de heer Bosman. Men hoopt dat Roest.
al deze oud-leerlingen willen meedoen aan de reünie. Zij kunnen hiervoor Geknield: Henri Dijks, Nolda de Reus, Tineke Mettes, Leo Koomen, Rob
contact opnemen met Manny Uit den Boogaard-YVempe, tel. (02507) 16076, Paardekoper, Jan v. Kleef, Piet Koomen, Haldis Hübner en Veronica
of Cokky O'Reilly-Disseldorp, tel. (02507) 12788/19527.
Dekker.
Rechts op de foto staat de heer Franken. De leerlingen zijn: achterste rij Zittend: Tine Spolders, Barbara Sofé, Hans Visser en Ria v.d. Bogaart.
Deze foto, in 1962 genomen van de zesde klas van de Mariaschool, van
meester Franken, is ingezonden door Cokky O'Reilly-Disseldorp. Het ligt
in de bedoeling in het najaar, waarschijnlijk november, een reünie te
organiseren van beide zesde klassen uit dat jaar.

Het programma, hoofdzakelijk
bestaande uit composities van Purcell, Bach, Haydn en Brixi, werd
door Frans Bleekemolen geopend
met een fraaie vertolking op het
kerkorgel van het Concerto in G-dur
van Charles Avison. Daarna zong het
koor met solisten een tweetal werken van H. Purcell, 'Anthem' en
'Nymphs and Shepherds', een
prachtige uitvoering waarbij vooral
de mooie en zuivere sopraanstem
van Marijke Bleekemolen opviel.
Ook in de daarna volgende werken
bleken koor en solisten goed op
dreef te zijn en de intenties van dirigent Frans Bleekemolen nauwlettend te volgen, zodat een hechte samenzang werd bereikt. Het door
koor en solistenquartet uitgevoerde
'Te Deum' van J.Chr. Bach zorgde
voor een waardige afsluiting vóór de
pauze.
Daarna bracht het koor 'Der
Sturm' van Haydn, een werk waarmede men kennelijk wel vertrouwd
is en dat vol overtuiging werd gezongen, waarbij vooral de kwaliteit van
de sopranen opviel. De daarna volgende twee korte werken van dezelf-

VERENIGINGSNIEUWS

Rozenknop in Hotel Triton

Weekenddiensten

ZANDVOORT - Aanstaande
zondag houdt de Stichting De
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Rozenknop om 12.00 uur een
Weekend: 11/12 juni
HULPVERLENING: Voor informa- informatiebijeenkomst in HoHUISARTSENPRAKTIJK NIEUW tie, advies en hulp tel. 17373, op alle tel Triton.
NOORD: tel. 19507.
werkdagen van 10.30-12.30 uur.

Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
/ P.C.F. Paardekoper:
GemeenschapsVoor
dienstdoende
arts: tel WETSWINKEL:
huis L. Davidsstraat. Eerste en der15600/15091.
de woensdag van de maand van
Verdere inlichtingen omtrent de 17.30-18.30 uur.
weekenddiensten worden verstrekt HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
via de telefoonnummers van de huis- Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
Weekend: 11/12 juni
J.W. Neutel, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkver- HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. W. Volker, Gepleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine meensch. Ger./Herv. dienst in GereOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- formeerde Kerk
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Kindernevendienst
GEREFORMEERDE KERK:
023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, Zondag 10.00 uur: Ds. W. Volker, GeThorbeckestraat 17 te Zandvoort, meensch. Ger./Herv. dienst in Geretel. 15847.
formeerde Kerk
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Kindernevendienst
VRIJZINNIGE
GELOOFSGE14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- MEENSCHAP NPB:
Zondag: mevr. drs. A.A. In 't Veld,
nummer 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE- Haarlem
VERVOER (CPA) KENNEMER- ROOMSKATHOLIEKE KERK:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
en samenzang
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koningin- Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op Caeciliakoor
maandag en donderdag van 1.30 tot KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
3.00 uur door de heer Frits van Veen 218, Haarlem:
of na telefonische afspraak. Tel: Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
02507-19393
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. OverBELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar duin
en ouder is met ingang van 5 oktober 19.00 uur: Zendingsdienst
NED.CHRISTELIJKE GEMEENweer van start gegaan.
Om hiervan gebruik te kunnen SCHAPSBOND:
maken dient men zich 24 uur van Gedurende de zomermaanden geen
tevoren op te geven bij Huis in de samenkomsten
Duinen, tel. 13141, van 11.00-17.00 JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elsuur.
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmeDe kosten bedragen ƒ1,50 per per- destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichsoon per rit binnen de gemeente.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: tingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK 023-244553.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afPeriode:
spraak.
Voor deze hulpverlening, beschik- 31 mei - 6 juni 1988
baar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat ervoor de vrager geen Ondertrouwd:
kosten verbonden zijn.
Van der Meer, Willibrordus Theodorus Maria en Keur, Adriana Johanna

Kerkdiensten j
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Burgerlijke stand[

Zandvoorts
IMieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelhanng
Kantoor. Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 0250717166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u , woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u, vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoorl
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
2370pci halfjaar ƒ 43.75 per jaar Voor
poslabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1
Bezorgklachten:ui|dag9-12u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1911

L,

Gehuwd:
Koene, Johannes Cornelis en Prins,
Lilian Johanna Maria Notenboom,
Erwin en Harms, Bianca
Overleden:
Visser geb. Belmer, Anna Catharina,
oud 83 jaar
De Droog geb. Van Dijk, Geertruida
Wijnanda Maria, oud 79 jaar
Waaning geb. Visser, Geertruida,
oud 50 jaar

De Rozenknop-hulpverlening is
primair gericht op het bewustwordingsproces van de mens.De bijeenkomst wordt gehouden van 12.00
uur tot 17.00 in Hotel Triton, Zuiderstraat 3, en heeft als eerste thema
'Hoe bezwijk ik niet aan mijn hulpverlening'. Om 14.00 uur begint 'Spiritueel Tekenen' (belangstellenden
moeten zelf tekenmateriaal meebrengen). Om 15.00 uur is er in aanwezigheid van meerdere magneti-

seurs 'Magnetiseren en intuïtieve
massage in theorie en praktijk'. Tevens is een boekje te koop met gedichten, spreuken en tekeningen
van voorzitster Ruth Zwijgers. De
opbrengst hiervan komt ten goede
aan de activiteiten van De Rozenknop. Voor meer informatie kunnen
belangstellenden contact opnemen
met Stichting De Rozeknop, Secretaris Bosmanstraat 31 A, tel.
02507-19059. De zaal in hotel Triton
is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Rozenknop heeft voor dit
jaar nog vijf ontmoetings-/informatiedagen gepland, waarvan de onderwerpen gericht zijn op het bewustwordingsproces.

Vereniging Vrouwen Van Nu
houdt dinsdag 14 juni haar spelmiddag in strandpaviljoen nr. 12, De
Wurf, aanvang 14.00 uur.
Donderdag 16 juni verzamelt men
om 19.00 uur bij de ingang van de
Koningshof, Duinlustweg 26 te
Overveen, net iets voorbij Kraantje
Lek. Hier wordt een avondwandeling gemaakt. Er kunnen maximaal
vijfentwintig personen aan deelnemen en de kosten bedragen ƒ3,- p.p.
Leden van de Vereniging Natuurmonumenten hebben gratis toegang.
Voor woensdag 22 juni staat weer
een dagtocht op het programma,
richting Brabant.

de componist, 'Betrachtung des Todes' en 'An den Vetter', werden door
de solisten op subtiele wijze en m
een homogeen klinkende samenzang vertolkt. Na een uitvoering van
'Andante con variazioni' in B-dur
van Haydn door Frans Bleekemolen
op de vleugel, werd het concert besloten met het motetto 'Ad hoc festum' van F.X. Brixi, waarbij koor en
solisten in een goede klankbalans
tot een mooie afsluiting van deze
muziekavond kwamen.
Een belangrijk aandeel m het weislagen van dit concert moet ongetwijfeld worden toegerekend aan
Frans Bleekemolen, die de niet geringe taak had van de algehele leiding en pianobegeleiding maar bo-

vendien nog met orgel- en pianosoli
voor de instrumentale intermezzi
zorg droeg. Het blijft overigens de
vraag of de acoustiek van de kerkzaal zich wel leent voor pianosoli
aangezien door de nagalm bij de
snellere passages een verdoezeling
van de klank optreedt.
Ongetwijfeld kunnen koor, solis
ten en dirigent terugzien op een geslaagde muziekavond, waarvoor het
publiek na afloop met een langdurig
applaus zijn dankbaarheid toonde
Het eerstvolgende concert van
T.O.Z. zal plaatsvinden op 15 december 1988 met onder andere de uitvoering van het Requiem van Cimarosa
W.F.P. BERLOTT

Geestelijk-gehandicaptenzorg
verenigd in nieuwe stichting
ZANDVOORT - De zorg voor geestelijk gehandicapten in de
regio Zuid-Kennemerland en vooral in Haarlem is duchtig in
beweging gekomen. De stichtingen Merwesteyn, Veilige Haven,
WGG (Woonvoorzieningen voor Geestelijk Gehandicapten) en
SWOZ (Stichting Werkgemeenschap Orthopedagogische Zorg
te Amsterdam) die gezinsvervangende tehuizen beheren, hebben zich namelijk verenigd in de nieuwe stichting ReSOZ (Regionale Stichting voor Orthopedagogische Zorg).
Met de fusie, die door de betrok- de tehuizen, maar kwamen echter
ken stichtingen in de maand mei is tot het besef dat het belang van de
ondertekend, wordt een belangrijke geestelijk gehandicapten meer gestap vooruit gezet in de zorg voor diend zou zijn bij samenwerking.
geestelijk gehandicapten in ZuidBij verschillende stichtingen
-Kennemerland. De betrokken stichtingen hebben de afgelopen jaren dreigde een stilstand in de ontwikhun sporen verdiend met het tot keling op te treden.
stand brengen van gezinsvervangenMet het tot leven roepen van een
nieuwe stichting kan een nieuw beleid op de rails gezet gaan worden;
een beleid dat de integratie van geestelijk gehandicapten in sterke mate
bevordert. De nieuwe stichting ReSOZ zal het beheer, de exploitatie en
het management voeren voor 10 gezinsvervangende tehuizen in Kennemerland met ruim 200 bewoners. Zeven gezinsvervangende tehuizen
Cultureel Centrum en de Stichting met 155 bewoners voldoen niet meer
Zuid Kennemerland Natuurlijk heb- aan de eisen die door het ministerie
ben zo expositie weten samen te stel- van WVC en het ziekenfonds worlen die - zonder overdrijven - zeker den gesteld.
bijzonder interessant en boeiend
moet zijn voor ieder, die enige inteEen gigantische herhuisvesting sresse voor dit dorp weet op te bren- operatie van 155 bewoners is de eer
gen. De tentoonstelling is een be- ste taak die het Centraal Buro van
zoekje aan het Centrum dan ook stichting ReSOZ tot eind 1989 uit te
méér dan waard.
voeren heeft. Bovendien bestaat nu
JOAN KURPERSHOEK de mogelijkheid om particuliere
pension-tehuizen in de reguliere
zorg op te nemen.

Zandvoprts betrokkenheid bij natuur
uitvoerig belicht op boeiende expositie
ZANDVOORT - Zoals wel vaker is de leiding van het Cultureel Centrum Zandvoort ook
nu weer erg bescheiden geweest met de titel van een expositie. De tentoonstelling 'De
Zandvoorters en hun duinen',
die vorige week woensdag door
Martin Gaus werd geopend, behelst beduidend méér dan men
aanvankelijk zou denken. Tot
en met 26 juni treft men in het
Centrum, Gasthuisplein 9b,
een uitgebreid beeld van Zandvoorts historie in allerlei facetten. De expositie is gratis te
bezichtigen van woensdag tot
en met zondag, van 13.30 tot
16.00 uur.
Bij het betreden van de grote expositiezaal beneden treft men op
schrift een korte inhoud van de tentoonstelling: 'De duinen rond Zandvoort vormen een schitterend natuurgebied, hier gaat de natuur volop haar gang. Echter niet alleen de
natuur. Ook mensen, de Zandvoor-

Bakkersdiploma
ZANDVOORT - Vorige week
heeft Jeroen Balk het bakkersdiploma van de Vakschool Wageningen behaald.
Deze Middelbare Bakkerijschool
is in Nederland de hoogste opleiding
voor het bakkersvak. Dankzij zijn
vooropleiding kon Jeroen de vierjarige opleiding in drie jaar voltooien.
In deze periode heeft hij bij drie bakkerijen stage gelopen.
Jeroen Balk is één van de vier leerlingen uit Noord-Holland aan wie
het bakkersdiploma dit keer is uitgereikt.

Veel toneelkleren
voor 't Stekkie

Alle eendjes

ters, hebben hun sporen achtergelaten in het duin. Ze hebben mede het
landschap bepaald, welke dieren er
leefden en nu nog leven. En de mens
zorgde voor een unieke plantengroei. Over deze invloed van de
Zandvoorters op de duinen gaat
deze tentoonstelling'.
Wie de expositie echter bezoekt
met de verwachting dat er voornamelijk wat plaatjes van teellandjes
te zien zijn, wacht een verrassing.
Vanaf het jaar 1100 wordt er over
Zandvoort gesproken, zo staat er te
lezen. De medewerkers van het centrum hebben er in samenwerking
met de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk dan ook alles aangedaan, dit duidelijk te maken. Men
heeft veel historisch materiaal verzameld, voor zover voorhanden vanaf Zandvoorts vroegste dagen, tot en
met de dag van vandaag. Zo is er een
reproduktie van een 'Caerte van
noortholland' uit 1575 waarop 'Santvoort' in piepkleine lettertjes staat
vermeld. Daarnaast is er divers materiaal, onder andere uit de zeventiende eeuw, dat de groei van Zandvoort laat zien. Verder een oude
kaart met de verdeling van de aardappeltelerslandjes plus gereedschap
dat door de telers werd gebruikt.
De expositie telt ook tal van historische tekeningen en foto's, waaronder veel van de tirma Bakels, met als
onderwerp: teellandjes, bomschuiten, schelpenvissers, de visafslag
rond de eeuwwisseling, helmplanters, de eerste strandtenten maar
ook het badleven uit de jaren vijftig
of zestig. Daarnaast staat ook het
huidige doen en laten van de Zandvoorter in zijn omgeving tientallen
keren afgebeeld. Een beknopte opsomming: het plaatsen van hekken,
de affaire Zeereep, binnencircuit en
Kostverlorenpark. Het 'bosplan'
voor het duingebied ten noorden
van de Keesomstraat kan wel als
mislukt beschouwd worden. Wie
nog niet tot deze conclusie was gekomen, kan dat wel opmaken uit de
foto's die op de eerste verdieping
zijn opgehangen. Verder wordt ook
de voor de Zandvoortse duinen typische vegetatie in woord en beeld nader belicht.

ZANDVOORT - De oproep
van het Stekkie om toneelkle- Vinkenbaan
ZANDVOORT - Vorige week ren voor de jeugd is een groot
Een andere ontwikkeling uit deze
dinsdag verkeerden vier jonge succes geworden.
tijd is het Vendoradopark en ook
eendjes in hoge nood doordat
"We hebben enorm veel reacties hierover is het nodige materiaal aanzij in het zwembad aan de Von- gehad", aldus tiener- en kinderwerk- wezig. Oud naast nieuw, want naast
dellaan te water geraakt waren. ster Franceska Rath van het Stek- de maquette van het VendoradoOp zich geen enkel probleem, ware
het niet dat door de hoge walkant de
diertjes met geen mogelijkheid op'
het droge konden komen. Een toevallig passerende buurtbewoner
wist de eendjes uit hun benarde positie te bevrijden.
Voor een van hen kwam de hulp
echter te laat. De overige pechvogels
werden naar het asiel gebracht en
zijn later per dierenambulance overgebracht naar het vogelrampenfonds.

Vrouwen Van Nu

• Het optreden van het Toonkunstkoor Zandvoort groeide onder de leiding
van Frans Bleekemolen uit tot een zeer geslaagde muziekavond. Foto Benen

kip. "Deze grote betrokkenheid was
echt een verrassing. We willen alle
mensen bedanken, die de afgelopen
weken zakken met verkleedkleren
hebben gebracht. De kinderen van
de woensdagmiddag zijn laaiend enthousiast. Voorlopig kunnen we
weer jaren vooruit met deze nieuwe
garderobe".
Omdat men ruim in zijn wensen is
voorzien, verzoekt de leiding van 't
Stekkie dan ook geen kleding meer
te brengen.

park staat er een van een 'vinkenbaan', ten zuiden van de renbaan in
de Waterleidingduinen. Werden de
banen vroeger gebruikt om vinken
te vangen, momenteel dienen er nog
twee voor het onderzoeken van de
vogeltrek.

Voor de leek op dit gebied wordt
er bovendien nog uitgebreid uitleg
gegeven over de herkomst van de
talloze namen die de Zandvoorters
in het verleden aan duinpannen en

dergelijke hebben gegeven. Zo blijkt
'vlaaye' een verbastering van het
woord 'vallei' te zijn, en werd een
duinpan waar eens een nest jonge
katten is gevonden, 'Kattendel' genoemd. En dan het Pad van Lukas,
dat werd zo genoemd toen er een
schip was gestrand: de schipper leek
sprekend op een oude Zandvoorter
met de naam Lukas.
Kortom: de medewerkers van het

In de Beleidsnota van de stichting
ReSOZ wordt een nieuwe weg ingeslagen m de zorg voor geestelijk gehandicapten. Segregratie (afzondering) van geestelijk gehandicapten
wordt consequent afgewezen en de
bewoners die onder de zorg van de
stichting ReSOZ vallen zullen gehuisvest worden m normale woningen in de buurten en wijken van de
gemeenten in Kennemerland.

BRIEVENBUS
Bloemenhaat
Als gast heb ik de bloemenversie
ring bewonderd voor het gemeente
huis op het Raadhuisplein, maar
nauwelijks waien de bloemen er
neergezet of ze werden 's nachtb vernield.
Wat voor oen kwaadwillend per
soon moet dat zijn, die niet van bloe
men houdt' Wat een haat moet hij ir.
zich hebben als hij zo tegen de na
tuur is?

Martin Gaus, bekend van het televisieprogramma 'Dierenmanieren', verrichte de opening van de tentoonstelling 'De Zandvoorters en hun duinen'.
Rechts de leidster van het centrum, Emmy van Vrijberghe de Coningh.
Folo Berlott

Ook de tulpen die met Pasen zo
prachtig in de bloembakken ston
den. zi]n dooi kwaadwillende personen afgerukt en op do grond gegooid En vervolgens it> alles in de
bloembakken met de voeten verruineerd. Ei g triest, zo'n mens is te
betreuren
AL1CE WALTER
Gast uit Keulen

Dommel
GEVJOOM eefo

\ c '<'8~ Ln-ib.vd Dupa
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MAISON

Schoonheidssalon voor dames en heren
Gezichtsbehandeling
L ic haams m as s a g e
Pedicuren
Manicuren
Elektrisch ontharen

J~H\SEIDO
PERFECTION
CONCENTRATE
Cen ware omwenteling op het gebied
van de huidverzorging
Beschermt uw huid tegen voortijdig
ouder worden, zoals nmpelvorming

John den Breejen
P a s s a g e 18
02507-19950

en huidverslapping

Behandeling volgens afspraak ook 's avonds
Barbecue feest!!!
Gedurende 4 weken zaterdag barbecue
(20.00-23 00 uur) Dansen/optreden
artiesten/2 zalen/sfeer (tot 03.00 uur).
Entree all-in ƒ 12,50!
Zondagmiddag matinee vanaf

16.00 uur.

De Manege Zandvoort
Inl. 02507-16023

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN G.ASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

SUPER
STUNT!

U

Bü AANKOOP
VAN 10 GOLDEN
VERS VLEES en/of
VLEESWAREN:

ofoekuêfe
I

SCHOUDER KARBONADf
STROGANOFF Of DRETONS GEHAKT %.
MALSE SPEKLAPJES
HEERLUKE ROOMSGHNITZELS
GEMARINEERDE DRAADWORST

l

Tel.: 02507-16642
b.g.g. 13431

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

HALTESTRAAT 63 B
TEL. 14417

TOPTECHNIEK IN
TELEKOMMUNIKATIE VOOR
BETAALBARE PRIJZEN
Telekommunikatie
Draadloze telefoons
Telefoonbeantwoorders
Telefooncentrales tot
128 toestellen
Faxapparatuur
Super Radar Detector
voor de snelle weggebruiker
TEL. 023-247403
FAX. 023-247302 \

DIRK VAN DEN BROEK I

vakantiebezorgers
Verdiensten ± ƒ 60 tot ƒ 80 p. week
voor kleine wijken van een half uur

«tK»fi

RReus
„U/s en Specialiteiten"

Peppermint

per dag.

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.

kok of
kokkin
Tel

12994

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Weekspecialiteit uit onze keuken

BEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk
Tel. 02507-18686.

FEESTJE?
DAGJE UIT?
Voor al uw
lunchpakketten en
salades even

BROODJE BURGER
bellen

Tel. 18789
Geopend van 11 tot 1 uur
's nachts Weekend van 11
tot 3 uur 's nachts
Dinsdag gesloten

DROGISTERIJ

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

n

Tropical Nightü!
Barbecue/Caribbean
Steelband/Limbo show
zaterdag 25 juni vanaf 20.00 uur.
Kaarten a ƒ20,- aan de Manege
Zandvoort. Inl. 02507-16023.

Exclusiviteit
hoeft niet
duur te zijn.
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060.
P S ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen
De specialist in al uw bloemwerken.

HET PARflDL
middagkrant
zoekt

vakantie
bezorgers/sters
Aanmelden: tel.

17215

Gevraagd
voor

Rest.
„La Reine"

afwas- en
schoonmaakhulp
Kerkstraat 15
Tel. 12253

FIVAN AMSTERDAM B.V.
- dé Fiat-dealer voor Amsterdam zoekt voor haar
carrosserie-afdeling

een:

ALLROUND PLAATWERKER
en een

Kroon Mode
Speciale aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
in dames- en
herenmaten
lusvast

KABELJAUWWANGETJES
in orientaalsaus
heerlijk gekruid m een zoetzure saus
100 gram

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

BEDEKKINGS-

Haltestraat 55

zoekt een

Aanmelden tussen
18.00 u en 20.00 u. Tel. 023-18375

CAFÉ REST.
DE WADDEN

WASUNIEK

DAK-

Vraag om een spaarkaart
voor GRATIS stomen.

VAKANTIEHULP
voor de haringkar.

vraagt:

Fa. Frank

2 pantalons
chemisch reinigen

Met spoed gevraagd

Telegraaf Zandvoort

MIELE WASSALON

__
2,25

ALLROUND SPUITER
in de leeftijd 25-35 jaar, met ervaring in de
autobranche, liefst met Fiat.
Goede salariëring overeenkomstig CAO
aangevuld met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

FIVAN AMSTERDAM B.V.
Van der Madeweg 28
telefoon 020-934864

HOLLANDSE NIEUWE

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

super kwaliteit

p. stuk

2,75

TIMMERBEDRIJF

Nu behalve maandag
dagelijks geopend van
10.00 uur - 21.00 uur

Dagschoiels

* 12,50
Boul. Barnaart 18
16972
Zandvoort

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT
GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
• Wij verzorgen uw
komplete feestavond
"DE MANEGE" BIJV arrangement voor
Bisiro
80 personen, 3-gangen
Rcsl.iuranl - Pjrlyccnlrum
menu, onbeperkt drmken, muziek en dansen
vanaf p p ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blmkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen ramen
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02260-148Z3
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDUK

en
biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, lichaams- en haarverzorging.
Laat nu uw
bikinilijn
ontharen

Breng de zon in
uw haar met een
Coupe
Soleil

mcl. ampul

incl. cremebehandelmg

20,-

landvoor•ts Nieuwsblad
tôSSEVfffiKöQPAtffil^&^N—
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Onze Duitse
profielen hebben een
meerkamersysteem,
een hoge stabiliteit,
zijn energiebesparend
en voorzien van het
KOMO Certificaat.
vraag vrijblijvend advies
en offerte

^i&£&%®$&?<

16309

**Vebea/kozijnentechniek

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

Gelegenheid voor het zelf
opvullen van uw
plantenbakken
v

k'ïïi

Czaar Peterstraat 114 - A'dam - Tel. 020-381935/382011
RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN EN SERRES IN KUNSTSTOF
OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT
(bijpassende horren
verkrijgbaar)

SHOWROOM GEHELE WEEK GEOPEND
's Zaterdags en 's avonds volgens afspraak.

r

Naam :

VOOR INFORMATIE:
NEVÉNSTAANDE BON IN
ONGEFRANKEERDE
ENVELOP AAN:
ANTWOORDNUMMER 10691,
1000 RA AMSTERDAM

Van Stolbergweg 1 '^L,»™»^
Zandvoort - Tel. 17093 •3-3-ro-2£"ï-Ttfj

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.
PASSAGE 20, TEL.

Aan aannemer en
particulier,
rechtstreeks af
fabriek Dus
betaalbare prijzen
voor een
kwaliteitsprodukt'
Montage geschiedt
door m de fabriek
getrainde monteurs1
U krijgt 10 laar
garantie op de
konstruktie van de
puien, plaatsing en
het meegeleverde
isolatieglas

Kwekerij P. van KLEEFF

Adres: .
Postcode en woonpl.:
Telefoon:

Zomerplanten o.a.
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken - opgevulde bloembakken
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Zandvoortmeeuwen-toernooi blijft spannend

Zaalvoetbalstrijd nadert ontknoping
ZANDVOORT - Met nog
ruim een week te gaan in het
18e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi is de spanning
naar een toppunt gestegen.
Nog steeds komen vele teams
in aanmerking voor plaatsen
in de kruisfinales. Alleen Jaap
Bloem Sport is zeker van zo'n
plaats.
Bloem Sport kwam op een totaal
van elf punten uit zes wedstrijden.
Eerst werd de afgelopen weken De
Klikspaan met 7-0 opgerold, waarna
Play/In erin slaagde het sterke Jaap
Bloem team op een 5-5 gelijkspel te
houden, 't Hemeltje bood taai tegenstand maar verloor nipt met 5-4 van
Jaap Bloem Sport dat daardoor voor
de concurrentie niet meer te achterhalen valt. Voor de tweede plaats
komen nog een drietal teams in aanmerking. Dat is Play-In dat na een
spannend gevecht Raco met 4-2
klopte. Raco blijft door een 2-2 gelijkspel tegen 't Hemeltje en ondanks de nederlaag tegen Play-In
ook nog kanshebber. Aurora'75 is
eveneens nog niet uitgeschakeld en
kwam eerst tot een 2-2 gelijkspel tegen De Klikspaan om vervolgens
vernietigend uit te halen tegen Textlite, 3-10.
In poule IB is Pim Janssen nog
wel kanshebber maar kwam wel in
de problemen door een onverwachte
nederlaag tegen HB Alarm, 5-3. Janssen herstelde zich vervolgens door
Beprox met 8-3 onder uit te halen.
HB Alarm werd uitgeschakeld door
een 4-1 nederlaag tegen Cor Smit,
dat mede door een 3-3 gelijkspel tegen St. Tropez tot de kandidaten
behsoort. St. Tropez gaat aan de kop
in deze klasse. Zandvoort Centrum
en Scandals kwamen tot een gelijkspel 3-3 en laatstgenoemde verloor
verrassend van Warmteservice met
4-3. Zowel Zandvoort Centrum en
Scandals zijn vrijwel uitgeschakeld
door deze resultaten.
In de klasse 2A is het krachtsverschil zeer gering en nog wel vy'f
teams hebben een kans zich te plaatsen. Studio De Zwager gaat aan kop

Motor Keur
afgekeurd
ZANDVOORT/PARIJS Na zijn overwinning tijdens de Pinksterraces op
het Nationale Circuit van
Zandvoort, heeft Zandvoorter Marco Keur te horen gekregen dat zijn motor is afgekeurd.
Keur moest na zijn overwinning zijn motor voor technische
controle beschikbaar stellen.
Berichten uit Parijs melden
nu dat tijdens een stevige onderzoek bleek, dat de motor niet
conform de reglementen is geweest. Eenvoudig gezegd dus:
afgekeurd.
Jammer voor de Zandvoortse
bakkerszoon, daar hij de motor
niet zelf in elkaar had gezet
maar wel voor veel geld bij de
Belgische specialist Albèrt Van
lerschot had laten prepareren.
Maar hoe dan ook, als rijder
blijf je verantwoordelijk.

met zeven punten uit zes wedstrijden. Luiten heeft eveneens zeven
punten maar een wedstrijd meer. De
Zwager verloor een belangrijk punt
door een 2-2 gelijkspel tegen Big
Mouse en tegen Luiten BV werd het
eveneens 2-2. Cleopatra heeft pas
vier wedstrijden gespeeld en kan bij
winst de favorietenrol overnemen.
Cleopatra zegevierde met 6-8 over
Henri.

Vraagteken, 12.00 uur Gemeente
Zandvoort-Rabbel Boys, 12.45 uur
DVS-Auto Versteege, 13.30 uur
jeugdwedstrijd D-junioren Zandvoortmeeuwen, 14.30 uur Big
Mouse-York Optiek, 15.15 uur REATum Turn.

Dinsdag: 18.45 uur Bloemen Van
Baekel-Cleopatra, 19.30 uur Imex
vet.-d'Anvers vet., 20.15 uur Klikspaan vet.-The Hairshop vet., 21.00
uur Radio Stiphout-Auto Verstege,
21.45 uur De Klikspaan-Raco, 22.30
uur Scandals-Pim Janssen.

Maandag: 18.45 uur Zandvoort C.
vet.-Pim Janssen Olds, 19.30 uur Nihot vet.-Banana vet., 20.15 uur Trefpunt 8-Keur Glas, 21.00 uur RacoAuto Versteege is vrijwel geplaatst Jaap Bloem, 21.45 uur Cor Smit-Revoor een finaleplaats in de klasse prox, 22.30 uur Mimi's-Aurora'75.
2B. De Zandvoorters maakten een
misstap tegen Keur Glas (2-1) maar
maakten weer indruk tegen Havex
door met 9-1 te winnen. Keur Glas
kon het goede resultaat tegen Versteege niet herhalen en was kansloos tegen REA, 5-1. REA is daardoor een van de kandidaten evenals
Trefpunt 8 dat door een 5-2 zege op
DVS op vier uit vier kwam en de
kansen in eigen hand heeft.

Woensdag: 18.45 uur Bakkerij E.
Paap-Lippies Boys, 19.30 uur BluysRinko, 20.15 uur Henri-Luiten BV,
21.00 uur HB Alarm-St. Tropez,
21.45 uur Mimi's-'t Hemeltje, 22.30
uur Cor Smit-Zandvoort Centrum.

Jan Terol doet zeldzame
ZANDVOORT - Door het
slechte weer van afgelopen
zaterdag was de opkomst
voor de strandwedstrijd van
de Zandvoortse Zeevisvereniging aan de matige kant.
Ook de vangsten waren matig,
maar Jan Terol deed een opmerkelijke vangst. Hij haalde een vijfenveertig centimeter lange zeebaars
naar binnen.
De vangst van de zeebaars was 'opmerkelijk', omdat dit dier slechts
sporadisch voor de Zandvoortse
kust te vinden is. Het droeg eraan

Kampioenstitel
ZANDVOORT/DEN HAAG Groot succes voor de Tennisclub Zandvoort. Afgelopen
zondag heeft het eerste team
het kampioenschap in de eerste klasse weten te behalen. De
partij tegen Metselaars 3, vorige week in Den Haag afgebroken, werd door de Zandvoorters in hun voordeel beslist
met 5-3. Bij een gelijkspel was
Metselaars kampioen geweest,
maar nu kan Zandvoort aanstaande zondag in actie komen
in een duel voor promotie naar
de hoofdklasse.

Veteranen
De finale in de veteranenpoule zal
hoogst waarschijnlijk gaan tussen
Banana en Pim Janssen Olds. Banana won van Reproproof met 5-3
maar verloor het eerste punt aan
Hairshop vet. door 1-1 te spelen.
Hairshop is nog niet geheel kansloos maar is van anderen afhankelijk. Pim Janssen kwam tot de vijfde
zege op rij al was de winst op Imex
vet. zeer moeizaam, 2-1. Theoretisch
zou Zandvoort Centrum vet. nog boven Pim Janssen Olds kunnen eindigen maar moet dan wel de laatste
drie wedstrijden winnend afsluiten
en Janssen moet een punt verliezen
in de komende wedstrijden.
Wie de finale gaat vormen bij de
recreanten is nog een vraagteken,
maar de Gemeente-ambtenaren van
Zandvoort staan er het beste voor.
Tegen Rinko werd een 4-4 gelijkspel
veroverd en Bluys Nederland werd
met 10-1 van de sporthalvloer geveegd. Rabbel Boys werd kansloos
door een 4-2 nederlaag tegen d'Anvers vet. Rinko kan nog roet in het
eten gooien van de ambtenaren. Reproproof blijft in de andere recreantenpoule, ondanks de nederlaag tegen Banana, de grootste kanshebber
op een finaleplaats. Bakkerij Paap
verloor wel met 10-4 van Hairshop
vet. maar door de winst van 4-3 op 't
Vraagteken kan dit team Reproproof nog inhalen. In de komende
dagen zullen alle finaleplaatsen bekend worden daar er nog een aantal
belangrijke partijen op het programma staat. Daarbij zal het aan spanning niet ontbreken in de Zandvoortse Pellikaan sporthal. De organisatie hoopt dat velen de sporthal
komen bezoeken ondanks de concurrentie van het Europese kampioenschap voetbal.

Programma

• Het ZHC-herenteam behaalde zijn zesde overwinning op rij. Dit keer werd DSC'74 het slachtoffer. Foto Bram snjen

Ongelukkig verlies damesteam

ZHC softballers tonen zich
opnieuw zeer slagvaardig
ZANDVOORT - De ZHCsoftballers waren tegen DSC'74
opnieuw zeer slagvaardig en
dat hield in de zesde opeenvolgende overwinning. De ZHC
heren wonnen met de gave cijfers van 15-9 en gaan daardoor
ongeslagen aan de leiding. De
ZHC-dames speelden een uitermate spannende partij softbal en verloren nipt met 15-14
van Terrasvogels. In de laatste
innings ging een voorsprong
verloren mede door het uitvallen van pitcher Annelies Smidt
die met een gebroken vinger
uit moest vallen.

Programma donderdag: 18.45 uur
Nihot vet.-Bakkerij E. Paap, 19.30
uur Rinko-D'Anvers Vet., 20.15 uur
Bloemen Van Baekel-Studio de
Zwager, 21.00 uur Turn Tum-TrefIn de eerste inning was het nog
punt 8, 21.45 uur Play-In-Textlite, wat aftasten in de wedstrijd tussen
22.30 uur HB Alarm-Scandals.
ZHC en DSC'74. Het druilerige weer
maakte het er voor de softballers
Vrijdag: 18.45 uur DVS-Havexs, niet gemakkelijker op doch in de
19.30 uur Zandvoort C. vet.-Gemeen- tweede inning kwam er vuurwerk in
te Zandvoort, 20.15 uur Lippies de strijd. DSC'74 sloeg de ballen eniBoys-Reproproof, 21.00 uur Tan- ge keren ver weg en nam daardoor
dem-Cleopatra, 21.45 uur Reprox- een 0-3 voorsprong. In de gelijkmaWarmteservice, 22.30 uur De Klik- kende slagbeurt sloeg ZHC echter
spaan-Mimi's.
keihard terug en door goed slagwerk
van Luuk Buhling, Erik ZaadnoorZondag: 10.30 uur Luiten BV-Tan- dijk, Hans Mulder en Tjeerd Buis
dem, 11.15 uur The Hairshop vet.-'t kwamen er zes man over de thuisADVERTENTIE

VERNIEUWDE CONSUMPTIE-AFDELING
IN HEMA ZANDVOORT

bij dat Terol tevens de eerste prijs ging heeft dit seizoen nog twaalf
van deze viswedstrijd won.
wedstrijden te gaan en de tussenstand laat zien dat er nog velen in
Verder wilde de vis voor het aanmerking komen voor het clubNoorderstrand niet al te vaak bij- kampioenschap. Op dit moment
ten en de vangsten van de elf leden gaat Rob Dröse aan de leiding met
van de vereniging waren dan ook 33 punten, gevolgd door Jan Terol
maar matig. Wel wist Leo Haak met 34 punten. Cas Al heeft zich
een paling van zevenenveertig cen- met 46 punten op de derde plaats
timeter te verschalken, waarmee gevestigd en Hans Roest staat viertegelijk de tweede prijs in de wacht de met 48 punten.
sleepte. Gas Al klasseerde zich als
derde, maar de meeste vis werd
De eerstkomende wedstrijd is
gevangen door Fred Schilpzand en opnieuw aan het Noorderstrand en
Jan Terol.
wel op donderdag 16 juni aanstaanDe Zandvoortse Zeevisvereni- de, aanvang 19.30 uur.

plaat, 6-3. Nog was het niet genoeg en
Luuk Buhling sloeg opnieuw twee
man binnen, 8-3.
Door een foutief verwerkte bal
kon DSC'74 in de derde inning één
punt scoren en ZHC werd in deze
slagbeurt snel aan de kant gezet
door drie vangballen. In de vierde
inning kwam de spanning geheel terug toen DSC'74 terug kwam tot 8-7.
In de gelijkmakende slagbeurt voegde ZHC een punt aan het totaal toe
toen Jan van der Werf met een verre
klap Cor Stam binnensloeg, 9-7.

4-2 voorsprong en één winstpartij in
de gemengde dubbels zou voldoende
zijn voor het kampioenschap.
Deze dubbels werden gelijktijdig
gespeeld en het duo Esmir Hoogendoorn en Edwin Vissers verloren,
waardoor de stand 4-3 werd. Het
koppel Inge Dolman en Hans
Schmidt moest nu de beslissing
brengen en na een zeer enerverende
tie-break in de tweede set eindigde
deze partij in een overwinning voor
Zandvoort.

Het kampioenschap was een feit.
Een zeer knappe prestatie van Esmir Hoogendoorn, Inge Dolman,
Onder grote belangstelling van de Hans Schmidt en Edwin Vissers.
Zandvoortse supporters werd de afgebroken wedstrijd tegen MetseAanstaande zondag 12 juni speelt
laars weer opgepakt bij een voor- TC Zandvoort de promotiewedstrijd
sprong van 3-2. Zandvoort moest thuis tegen Strokel uit Harderwijk.
nog twee partijen winnen om zich De verwachtingen zijn hoog gespankampioen te kunnen noemen. De he- nen want Zandvoort hoopt weer teren-dubbel van Hans Schmidt en rug te keren in de hoofdklasse. BeEdwin Vissers, waarover men niet al langstellenden en tennisliefhebbers
te zeker was, verliep geweldig goed zijn vanaf 10.00 uur van harte weien werd gewonnen in twee sets. kom op Tennispark De Glee aan de
Daardoor kwam Zandvoort op een Kennemerweg te Zandvoort.

een 2-0 voorsprong, ontstaan door
een homerun van Tosca Koper, ontwikkelde zich een spannend en goed
softbalgevecht. ZHC leek aan het
langste eind te gaan trekken maar
had pech dat de sterk werpende Annelies Smidt met een gebroken vinger uit moest vallen. Daardoor kreeg
Terrasvogels meer kans de ballen te
raken op het werpen van de invalster, die voor het eerst op de heuvel
kwam.' Het veldwerk van ZHC bleef
goed verzorgd. Zo was.er een fraaie
aangooi te zien van derde honkvrouwe Jacqueline Appelman naar het
In de vijfde inning leek DSC'74 de eerste honk. Ondanks dat goede
ZANDVOORT - Het eerste
strijd een wending te geven door de werk bleef Terrasvogels nipt op herensoftbalteam
van TZB
stand in evenwicht te brengen (9-9), voorsprong en won met 15-14.
heeft afgelopen vrijdag een
doch ZHC herstelde zich en kwam
moeizame overwinning bedaarna niet meer in gevaar. DSC'74
haald
in de uitwedstrijd tegen
Jeugd
kon aanvallend de ballen niet meer
goed raken en ZHC liet zien over een
Op veler verzoek heeft het ZHC- DSC'74 3. Aan de Haarlemse
goede slagploeg te beschikken. John softbalbestuur besloten ook met een Boerhaavelaan moest TZB tot
Claassen en Luuk Buhling knalden jeugdafdeling te starten. Op de vel- de laatste nul alert blijven om
de bal het verre veld in en een gesto- den in het binnencircuit „Duintjes- de 19-15 overwinning veilig te
len honk van Erik Zaadnoordijk veld" kan de jeugd vanaf tien jaar stellen. Door dit resultaat
bracht de eindstand op een prachti- elke woensagavond terecht van handhaafde TZB zich in de boge 15-9 overwinning.
18.00 uur tot 19.00 uur. De ZHC gaat venste helft van de ranglijst.
Aanvoerder Paul Citroen vond het proberen, voorzichtig maar wel detoch een lastige wedstrijd. „We heb- gelijk, een jeugdafdeling te creëren.
Een homerun van Paul Vennik leben wel verdiend gewonnen maar
verde TZB al in de eerste slagbeurt
het ging toch niet zo gemakkelijk.
In de competitie kan ZHC niet een 4-0 voorsprong op, omdat Henk
Wij draaien erg lekker en het is bij- meer meedoen doch de jongeren Franke, Remy van Loon en Paul van
zonder gezellig."
krijgen de kans om zich via training Riemsdijk al met honkslagen de
en onderlinge partijtjes het softbal kussens hadden bereikt. Ook in de
eigen te maken. Wel dient men zich tweede slagbeurt wisten vier
Dames
van te voren aan te melden en dat TZB'ers de thuisplaat te passeren.
De ZHC-dames speelden een wat kan bij Annemarie Korper, telefoon Martin Hellingman, Henk Franke,
ongelukkige wedstrijd tegen Terras- 13483 of Tosca Koper, telefoon Remy van Loon en Paul van Riemsvogels. Nadat de ZHC opende met 15311.
dijk produceerden ieder een honk-

TZB-heren naarmoeizame
overwinning op DSC74

ZVM-toemooi voortreffelijk georganiseerd

slag die goed ondersteund werd
door opofferend slagwerk van Hans
Paap en Paul Vennik. DSC'74 kreeg
in de tweede slagbeurt vat op het
werpen van Jan Bakker, die via twee
honkslagen en tweemaal vier wijd
twee tegenstanders zag scoren.
In de derde inning leek TZB de
wedstrijd te beslissen toen Jan Bakker, Martin Hellingman, Henk Franke, Hans Paap, Paul van Riemsdijk
en Paul Vennis met ondersteunend
slagwerk van Fred van Limbeek de
voorsprong wisten te vergroten tot
14-2. In de gelijkmakende slagbeurt
wist DSC'74 vijf punten te scoren en
zo de voorsprong van TZB te verkleinen tot 14-7. Hoewel TZB via
Remy van Loon, Hans Paap, en Paul
van Riemsdijk de voorsprong weer
opvoerde tot 17-7, dreigde de vierde
DSC'74 slagbeurt TZB noodlottig te
worden, omdat werper Jan Bakker
zijn controle verloor. Han van Soest
nam het werpen over maar door
honkslagen en veldfouten kwam
DSC'74 terug tot 17-9. De laatste inning bracht nog de nodige spanning.
Han van Soest en Henk Franke kwamen via honkslagen op de kussens
en werden door slagwerk van Hans
Paap, Paul Vennik en Fred van Limbeek over de thuisplaat geholpen.
Het TZB totaal kwam daarmee op 19
runs en het aantal runs van DSC'74
was bij het begin van de laatste slagbeurt 9. DSC'74 maakte het de ZandDrukkerij Alblas, Restaurant Deli- voortse verdediging nog knap lastig
cia, Floris Vis, Autobedrijf Verstee- door zes runs te scoren. Verde:
ge, Jongsma/Rinko, Van Lent Zand- kwam de thuisclub echter niet zodal
TZB uiteindelijk met 15-19 aan be'
voort en Visurgus Optibelt.
langste eind trok.

Oranje Nassauschool behaaltdubbele
zege tijdens school-handbaltoernooi
ZANDVOORT - Het twintigste ZVM schoolhandbaltoernooi, ook nu weer voortreffelijk georganiseerd door WimPennings, is een geweldig succes geworden. Volop werd er
sportief strijd geleverd met als
eindresultaat een overwinning
van de Oranje Nassauschool,zowel bij de meisjes als de jongens.

Met het oog op de toekomst is de consumptie-afdeling in de Hema geheel gewijzigd.
'n Uitgebreide kaasafdeling, 'n nieuwe grotere vleeswarenvitrine en een andere opstelling
bepalen voortaan het zicht van de kritische consument.
Een uitgebreid assortiment buitenlandse kaassoorten maken de kaasafdeling kompleet, terwijl
voor de vleeswarenafdeling gekozen is voor een zg. regaal, waarin de stuks-artikelen zoals
salades, verpakte vleeswaren etc. hun plaats hebben gekregen.
Om dit soort verbeteringen te vieren, koppelt de Hema hier een aantal interessante
aanbiedingen in de consumptiesfeer aan.
Kom langs en doe uw voordeel in de HEMA in ZANDVOORT.
foto: Bram Stijnen

Ondanks de minder goede weersvoorspellingen, was het toch knap
handbalweer en dat deed het toernooi voor het grootste gedeelte al
slagen. Verder zorgden de schooljeugd, hun begeleiders en de scheidsrechters er wel voor dat het geheel
perfect verliep. Ook dit jaar was het
de Oranje Nassauschool die bij de
meisjes zegevierde, gevolgd op de
tweede plaats door de Beatrixschool.
In het onderlinge duel bleef de Oranje Nassau nipt voor de Beatrix, 2-1.

wel zoals, 10-0 of 11-1. De dame van
het Rode Kruis behoefde slechts
voor een enkele schaafwond in actie
te komen, hetgeen aantoont dat er
sportief werd gestreden.

Pennings

Daar het de twintigste keer was
dat Wim Pennings dit toernooi organiseerde, waren er na afloop enkele
sprekers die Pennings in de bloemetjes zetten.
Voordat de wethouder van sportzaken, J. Termes, de prijzen uitreikte, bedankte Pennings de vele medewerkers, zoals scheidsrechters,
scholen, de leerkrachten, leiders, bestuur ZVM en afdeling Haarlem van
het NHV voor hun inbreng. Bovendien werden alle speelsters en spelers verrast met een fraai wandtegeltje, wat mogelijk was door de sponsoring van Super Cup Haarlem,

Eindstanden

De stand in de heren 3e klasse 's
De eindstand bij de meisjes was: TZB 6-10, Edo 5-8, THB 2 4-6. DSC'7-1
l.Oranje Nassau 6-12, 2. Beatrix 6-10, 3 5-6, Flags 2 5-6, Renova 2 2-4, RCH 2
S.Maria 6-6, 4. Nicolaas 6-5, 5. Hannie 4-4, Spaarnwoude 4 4-2, Onze Geze!Schaft 6-4, 6. Plesman 6-4, 7. Van len 4 5-2, TYBB 4 5-0
Heuven Goedhart 6-1.
De stand in de dames 3e klasse E
Jongens: 1. Oranje Nassau 6-12, is HHC 3 3-6, Terrasvogels 6 4-6, TZE
2.Van Heuven Goedhart 6-10, 3. Han- 2-4, Sparks 5-4, Schoten 2 3-2, EDO 4
nie Schaft 6-8,4. Plesman 6-5,5. Nico- 4-2, Kinheim 6 4-2, DSS 5 4-?, SC
laas 6-2, 6. Beatrix 6-2, 7. Maria 6-0. Haarlem 2 3-0
Totale eindstand: 1. Oranje Nassau 24 punten doelsaldo 86-11, 2. Beatrix 12 punten 38-25, 3. Hannie
Schaft 12 punten 32-38, 4. Van Heuven Goedhart 11 punten 25-38, 5. Nicolaas 10 punten 20-40, 6. Plesman 9
punten 26-51,7. Maria 6 punten 11-35.

ZANDVOORT - Door nog
onbekende oorzaak raakten
vorige week woensdag drie
mensen zwaar gewond toen
hun auto op de Zeeweg met
hoge snelheid tegen een boom
botste.

De strijd bij de jongens ging tussen
de Oranje Nassau en de Van Heuven
Goedhart. Door het rechtstreekse
duel met 3-2 te winnen belandde de
Oranje Nassau op de eerste plaats.
Door die resultaten kwam de Oranje
Nassau eveneens in het bezit van de
totaalprijs. Een nieuw record werd
gevestigd door de Beatrixschool,
door eerst in de eerste wedstrijd binnen dertig seconden het openingsdoelpunt te scoren en later in de laatste wedstrijd zelfs binnen vijftien seconden.
Over het geheel genomen waren
het meestal spannende partijen die
met klein verschil werden afgesloten. Een enkele uitschieter was er-

Zwaar gewonden
bij aanrijdig
op Zeeweg

• Op deze foto van de heer Dorsman de trotse jonge winnaars en wmnaressen, plus coach, van de Oranje Nassauschool.

Het ongeluk gebeurde om half drie
's nachts. De gemeentepolitie van
Bloemendaal en Zandvoort waren
snel ter plaatse. De Zandvoortse politie die als eerste arriveerde verleende alvast eerste hulp. De beknelde
bestuurster moest door de brandweer worden bevrijd. Alle slachloffers werden met spoed naar het Marine Hospitaal overgebracht.
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COSTER BV
Makelaar o.g.

cn

NVM

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

MAKELAAR

ZANDVOORT
TE KOOP
KONINGINNEWEG

ZANDVOORT
SCHUITENGAT

TE KOOP

Hoekwoning met tuin.
Gang, woonkamer, eetkamer, toilet, keuken, provisiekelder; 1e etage: 1 slaapk. met drie kasten, 1
slaapk., douche. Inpandige berging.
Vraagprijs ƒ159.000,- k.k.

ZANDVOORT
TE KOOP
GALENSTRAAT

ZANDVOORT
PARADIJSWEG

Parterreflat op 50 meter van het
strand, met zonneterras.
Hall, woonkamer met open
keuken/apparatuur,
slaapk.,
badk./ligb./wastafel, toilet.

Driekamer-app. op 1e etage.
Entree/hall, toilet, 2 in elkaar doorlopende kamers, waarvan 1 met
groot balkon, ruime slaapk.,
badk./ligb./wastafel, moderne keuken.

Pension in centrum dorp.
Totaal aantal bedden 20.
Het geheel wordt incl. inventaris en
geheel bedrijfsklaar aangeboden.

Vraagprijs ƒ105.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ350.000,- k.k.

NVM

MAKELAAR

Om deze leuze waar te blijven maken hebben wij ons bedrijf
geheel gemoderniseerd. De winkel is totaal verbouwd en in
onze bakkerij zijn twee van de modernste ovens geplaatst.
Nu alles klaar is willen wij u dit graag laten zien. Wij houden
daarom op dinsdag 14 juni

OPEN HUIS
U bent van harte welkom van 9.00 tot 16.00 uur.
Ter gelegenheid van deze opening hebben wij in de

REKLAME:
Van 7,95
Slagroom schnitt
voor
Mokka schnitt
Vruchten schnitt
Bavaroise schnitt
Als tussendoortje presenteren wij u:
Ragout broodjes
Deze dag
Kip croissants
Pizza broodjes

6,25
1,85

Maandag 13 juni zijn wij na 13.00 uur gesloten.

ECHTE BAKKER
BALK Hogeweg 28
Huizenhoog:
informatie over
koopwoningen

Modern herenhuis met garage,
tuin, zonneterras, .wponk /schuifpui/balkon/keuken, toilet.
1e etage: 2 slaapk., 1 ruime
slaapk., badk./ligb./bidet/2e toilet.
Sout.: hobbykamer met open
haard, stookk./wasr.

H. W. COSTER B.V. teM. 02007-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort
Palace Hotel

Kroon Mode

zoekt per direct op
part-time basis een

Haltestraat 55

SCHIESSER
Aktie
herensinglets
en slips
2 stuks 19,95
wit, blue en
huid.

enthousiaste
medewerker/ster
voor bar en rest.
leeft. ± 20 jr.
enige erv. vereist
aanm.

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

HET ZONNEHUIS AMSTELVEEN
Laan van de Helende Meesters 12

Brederodestraat 25: Vrijstaande villa,
5 slaapkamers, voor- en achtertuin, tevens zomerhuis
met 2 kamers.
Vraagprijs (345.000,- k.k.
Brederodestraat 38: Vrijstaand woonhuis met
voor- en achtertuin en zomerhuis, 4 slaapkamers,
balkon op het zuiden.
Vraagprijs (275.000,- k.k.
Gasthuisplein 2: Tussenwoning, grote tuin op
zuiden, 3 slaapkamers, zomenwoning.
Vraagprijs (245.000,- k.k.
Dr C.A. Gerkestraat 95 rd: Bovenwoning, 3
slaapkamers, ruime zolder.
Vraagprijs f 119.000,-k.k.
Haarlemmerstraat 88: Halfvrijstaand woonhuis,
voortuin, achterplaatsje, 1 slaapkamer.
Vraagprijs f 120.000,- k.k.
Koninginneweg 5 rd: Bovenwoning, balkon op het
westen, 3 slaapkamers, zolder.
Vraagprijs f 92.500,- k.k.

1186 AM AMSTELVEEN

BEL:

Wilhelminaweg 46: Halfvrijstaand woonhuis,
grote tuin rondom, 3 slaapkamers, zolderkamer.
Vraagprijs f 295.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 46: Woonhuis met voor- en
achtertuin, uitzicht op duinen, garage, 3 slaapkamers,
grote zolder.
Vraagprijs f 249.000,- k.k.
Karel Doormanstraat 8 (lat 2: Vier-kamerappartement nabij zee en strand, balkon op
het zuiden.
Vraagprijs (159.000,-k.k.
Burg. van Fenemaplein: Drie-kamerappartement,
uitzicht op zee (appartementencomplex 'Palace').
Vraagprijs (100.000,- k.k.

Met onze produkten zit u zo in Munchen.
Geen Rus die ons tegenhoudt.
Deze week perestrojka's om op te (vr)eten.

Ook hebben wij
EK-taartjes

7,25

Uw bakker houdt van Oranje.

Bakkerij E. Paap

Meteen Micro komt uonderde mensen.

Potgieterstraat 24 - Tel. 12865

FOTO BOOMGAARD 1 JAAR!!
GROTE KROCHT 26 - TEL. 13529

VHS
BANDEN
Polaroid

Spaar nu mee
voor een GRATIS
VOETBAL

Van Galenstraat 6: Twee-kamerappartement,
begane grond, uitzicht op zee, royaal zonneterras.
Vraagprijs (89.000,- k.k.

Bij f 10- besteding (en bij nog van alles!) krijgt U een VOETBALBON gratis.
Spaar ze, want voor slechts 10 bonnen krijgt U een grote voetbal CADEAU!

Hogeweg 62/10: Twee-kamerappartement, 3e
verdieping, premie A (onder bep. voorw.)
Vraagprijs (118.000,- k.k.

500 gram 8,75
150 gram 2,25
100 gram 2,95
150 gram 2,95
250 gram 2,50

met tas, film en
batterijen

VAN

kpocket

A. J. Ernststraat 197,
tel. 442372
Kastelenstraat 263,
tel. 423580

ALFO

camera
met flits

ƒ 39,00

autofocus

ƒ 599,00

ingebouwde flitser,
stelt zelf scherp,
incl. tas

ƒ 298,00

GRATIS
FILM

25,-

bij ontwikkelen en
afdrukken
van een volle
kleurenfilm

GRATIS
MINICOOLER
2 KONICAFILMS!

en,

IN 3 UUR
KLAAR!!

ZELFKLEVENDE
ALBUMS

(geldig t/m 2 juli)

WALKMAN
Sony B10

ƒ 69,00

2 stuks

ƒ5,00

SONY
VIDEO 8
incl. accu
ccd-v50e

MINI
KOELBOX
KADO

ƒ 3398,00

bij aankoop van
2 Konica
films

KEURSUVGER C. HEINIS & ZN.

MAKELAAR Ö.G?
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden dagelijks 09 00 -18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 -14.00 uur

met ingebouwde
telelens
vol automatisch

ƒ 89,50 PANASONIC
met ingebouwde flitser

3 stuks

Leeuwerikenstraat 16/8:3/4-kamerappartement op 4e verdieping, privé parkeerplaats.
Vraagprijs f 142.500,-k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

FUJI
DL 400

KONICA EFP 3

De Favaugeplein 21/6: Twee-kamerappartement, 1e etage, uitzicht op zee.
Vraagprijs f 86.500,- k.k.

KARBONADES, elke 5e GRATIS!!!

Telefoon 020-45 83 51
Uitgaande van de Christelijke Vereniging "Het Zonnehuis" met verpleeghuizen te Amstelveen, Beekbergen, Doom, Vlaardingen, Zuidhom en
Zwolle.

Marisstraat 34: Hoekwoning met zomerhuis, tuin
op het westen, 2/3 slaapkamers, ca. 200 m van het
strand.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.

Nieuwstraat 1 E: Tussenwoning in het centrum,
achtertuin. 3 slaapkamers.
Vraagprijs (149.000,-k.k.

ONZE AANBIEDINGEN MOGEN ER OOK ZIJN!

KOK (M/V)
Uw taak zal bestaan uit het bereiden van maaltijden of delen daarvan en het
verrichten van hulpwerkzaamheden zoals het schoonhouden en opruimen
van apparatuur.
Opleidingseis: Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma 3e
instellingskok.
Het salaris is conform functiegroep 25 (CTA) van de FWG.
De aanstelling geschiedt conform de C.A.O. voor tiet ziekenhuiswezen.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet op de afdeling personeelszaken van

Voor
advertentiemogelijkheden

Wij doen mee aan het
grote voetbalfeest..

Nieuw in Haarlem

tel. 12911

gebied.

020-562.2762

Het Zonnehuis Amstelveen is een verpleeghuis en reaktiveringscentrum
voor 207 bewoners van somatische en 84 bewoners van psycho-geriatrische afdelingen. Tevens is er een afdeling dagbehandeling voor somatische patiënten met een kapaciteit van 20 plaatsen.
In Het Zonnehuis Amstelveen zijn ruim 450 medewerkers werkzaam.
Op korte termijn ontstaat in ons huis een vakature voor

vragen naar de heer
Kesselaer

Burg. Nawijnlaan 12: Malfvrijstaande villa met
garage en tuin, 3 slaapkamers.
Vraagprijs f 385.000,- k.k.

in uw

De Keurslager
Verstand van
lekkervlees

ZANDVOORT
TE KOOP
HAARLEMMERSTRAAT 130

Je koopt een groter pand . . . maar wat is ruimte
als die 'n andere bestemming krijgt?
fl
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

SUCADELAPJES
KATENSPEK
ARDENNERHAM voor de meloen
GEBRADEN RUNDERROLLADE
GELDERSE GEKOOKTE WORST

TE KOOP

VERREKIJKER
8x30

ƒ 89,00
IEDERE KLANT GRATIS ZONNEKLEPÜ

10% korting
op FOTOLIJSTEN
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'Wim Hildering' massaal op de planken
bij openluchtvoorstelling Gasthuisplein
ZANDVOORT - In het kader
van het 40-jarig jubileum
brengt Toneelvereniging 'Wim
Hildering' zaterdag 9 juli de
musical My Fair Lady op de
planken. Een opmerkelijke
keuze gezien het repertoire
van deze vereniging in de afgelopen decennia.

wegend jonge talent van de vereniging, dat zich nu geplaatst ziet voor
de moeilijke opgave om deze musical voor het voetlicht te brengen.
Het draaiboek liegt er niet om. My
Fair Lady, met een rolbezetting van
maar liefst veertig spelers, wordt opgevoerd op twee podia en moet van
dit jubileumjaar een 'onvergetelijke
episode uit de Zandvoortse toneelgeDe voorstelling wordt gegeven op schiedenis' maken.
het Gasthuisplein en is gratis toeRegisseur Ed Fransen heeft daar
gankelijk. Veelbelovend is het over- om niet geschroomd voor dit jubi-

Voorrangsregeling
nieuwe rotonde
ZANDVOORT - Op korte termijn zal de voorrangsregeling
op de rotonde nabij het circuit
gewijzigd worden. Dit houdt in
dat het verkeer op de rotonde
voorrang krijgt. De nieuwe regeling wordt aangegeven door
middel van verkeersborden en
'haaietanden'.

Wanneer de regeling in gaat, is nog
niet bekend, maar verwacht wordt
dat het binnen enkele dagen zover
is. Dit hangt af van het tijdstip waarop de nieuwe weg-belijning gereed
is. Op dat moment worden de verkeersborden 'Autoverkeer Rotonde
heeft voorrang' van kracht. 'De wég-

gebruiker dient er rekening mee te
houden dat de politie nauwlettend
zal toezien op een juiste naleving
van de verkeersregels op de Boulevard Barnaart en met name op de
rotonde", aldus de plaatselijke verkeerspolitie in een persbericht. 'In
voorkomende gevallen zal ook verbaliserend worden opgetreden'.
Ook op korte termijn zal de
Staatssecretaris van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat de vernieuwde Boulevard Barnaart officieel openstellen. Aanvankelijk zou
dit op 14 juni plaatsvinden, maar een
en ander is uitgesteld. De nieuwe
datum is nog niet bekend.

leumstuk alle registers open te trekken. Evenals in 1978 tijdens de viering 'Zandvoort 150 jaar Badplaats'
en het 30-jarig bestaan van 'Hildering', toen het bekende stuk van
Herman Heyermans 'Op Hoop van
Zegen' werd opgevoerd, zal dit stuk
een openluchtvoorstelling op het
Gasthuisplein worden. Een tien jaar
oude traditie wordt hier mee in ere
hersteld.
'Wim Hildering' is vorig al jaar
met de voorbereidingen gestart. Onder leiding van Ed Fransen en muzikaal leider Dico van Putten zijn de
leden al maanden bezig hun rollen
in te studeren. De vereniging heeft
reeds in het verleden bewezen moeilijke stukken niet uit de weg te gaan,
met 'Zeemansvrouwen', 'Het Chinese landhuis' en het bekende stuk
'Anastasia', een krachttoer die de
kroon op het werk van dertig jaar
toneel werd. Nu door de TV-serie
weer actueel.

Daar loopt ookhet bloemenverkoopstertje Eliza Doolittle. Zij is beslist
geen plaatje om te zien, een jaar of
achttien, twintig misschien, maar
zeker niet ouder. Vergeleken met de
'Dames om haar" heen, maakt zij
maar een smerige indruk.
Om Eliza draait het hele verhaal.
Professor Higgins besluit via een
weddenschap het bloemenmeisje
spraakles te geven om zodoende van
haar een nette dame te maken. Dit
alles verloopt uiteraard niet zonder
de nodige problemen. Of het hem
lukt? Dat kan men zien tijdens deze
'monsterproduktie' op het Gasthuisplein. Gezien eerdere ervaringen
verwacht men zeker een duizendkoppig publiek. De voorstelling is
voor iedereen gratis toegankelijk als
dankbetuiging van Toneelvereniging 'Wim Hildering' aan het pu- • Een foto uit de beginjaren van Toneelvereniging Wim Hildering met op de voorgrond in het midden Alie Bol. Links
bliek, voor de trouw gedurende de Kees Bruinzeel en Ko Reurts. Daar achter onder andere Wil Kerkman, Hennie Hildering en Arie Maurik. De dames
afgelopen veertig jaar.
rechts zijn Agaat Kraayenoord en Truus Lorentz.
(Archieftoto A c s.v

Bloemenmeisje

Een roos voor Van Caspel, doornen voor Termes

'My Fair Lady' speelt zich af in het
chique Londen rond het jaar 1900,
voor het gebouw van de Royal Opera
in Covent Garden. Een koude avond
in maart. De voorstelling is juist afgelopen, een stroom van chique en
duur geklede Londenaren verlaat de
opera en gaat op zoek naar vervoer.
Een aantal van hen dromt bijeen
tussen de pilaren van de St. Paul's.

Sigarenhandelaar Lissenberg uitgekozen
voor verkoop van 'Heeren van Ruysdael9
ZANDVOORT - Sigarenhandelaar Lissenberg, gevestigd in
de Haltestraat, is een speciale
eer te beurt gevallen. Als één
van de honderd geselecteerde
sigarenzaken in Nederland
mag Lissenberg een nieuw sigarenmerk verkopen, dat onlangs in aanwezigheid van
Prins Bernhard werd geïntroduceerd: 'De Heeren van Ruysdael' van sigarenfabriek La
Paz uit Boxtel.
Volgens de producenten betekent
De Heeren van Ruysdael een 'herformulering van de kwaliteitsnorm

Geslaagd voor
EHBO-examen
ZANDVOORT - Door het Rode
Kruis, afdeling Zandvoort, is het afgelopen seizoen weer een cursus
E.H.B.O. georganiseerd, onder leiding van dokter R. Drenth en instructeur Van Bennekom.
Veertien kandidaten kwamen op
voor het examen en allen slaagden.
Hieronder waren de dames: Y.I.A.
Henkemans, A. van Duyn-Hoogendijk, A. Krippendorf, H.P.A.M. v.d.
Donk, E.M. Groen-Jansen, M. de
Jong, I. van Keulen, B. Rabbers, Y.
Roosendaal en M. Groszenipper-Keur.
Ook de volgende heren konden
hun diploma in ontvangst nemen:
A.A.W. de Vries, H.W. Gansner, P.
van Keulen en A. van Duijn.

voor de Nederlandse sigaar'. De eerste sigaar van dit merk werd in
maart al onder het toeziend oog van
een aantal van de honderd uitgekozen verkopers, waaronder Lissenberg, aangeboden aan Prins Bernhard, wat plaatsvond in Hotel des
Indes in Den Haag. Acht jaar is aan
de ontwikkeling van de nieuwe sigaar gewerkt. Deze bestaat uit geselecteerde tabakken van plantages op
Java, Sumatra, Cuba en uit Brazilië
en heeft vanwege de kwaliteit de titel
'Cigaar' meegekregen.

reeks wordt gezien, en waarvoor
men ƒ100,- betaalt voor een kist van
twintig stuks. De laagste prijs van
dit merk is ƒ37,50 voor een kist van
vijftig stuks Cigarillos Referendaris.

Omdat sigaren niet over de longen
behoren te worden gerookt, worden
deze over het algemeen gezien als
gezonder of minder schadelijk voor
de roker, dan sigaretten. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor het feit
dat het aantal sigarenrokers in Nederland de afgelopen jaren flink is
gestegen, van zo'n 600.000 in 1982 tot
Het zijn handgemaakte sigaren ongeveer 800.000 heden ten dage.
die een vernieuwing betekenen in de
melange van tabakken en daardoor
tot de besten onder de Hollandse
sigaren behoren, is de algemene mening van de handelaren. In plaats
van veelheid en variatie in melanges
is gekozen voor eenvoud in samenstelling, wat zo kenmerkend is voor
de Nederlandse sigaar uit vroeger
tijden: vier verschillende tabakken
in plaats van het gemiddelde aantal
Vijfentwintig. Hierdoor heeft elk
type zjjn'specifiek
eigen herkenbare
smaalt'* :'

ZANDVOORT - De bouw aan
het Vendoradopark vordert al.
Tussen Boulevard Barnaart en
de Van Alphenstraat is al het
nodige beton gestort als fundering voor het hoofdgebouw.
Eind september verwacht men
óók te kunnen beginnen met
zwembad De Duinpan, dat dan
voor het publiek vijf maanden
dicht gaat. De personeelsleden
hopen volgende week iets wijzer te worden over hun toekomst.
Rozegeur en maneschijn moest
het Vendoradopark voortbrengen
voor Zandvoort en dat doet het
waarschijnlijk ook, getuige de verwachte ƒ1,1 miljoen die het op den
duur per jaar moet gaan opleveren.
Voor het personeel is het echter afwachten, werk of wandelen naar sociale zaken. Op 24 mei was een vergadering belegd met personeel, Publieke Werken en Vendorado, vertegenwoordigd door de heer Schepman van het park Loohorst.
Duidelijke toezeggingen werden er
niet gedaan, maar de werknemers
kregen sollicitatieformulieren mee,
welke Publieke Werken voor hen

zou doorsturen naar Vendorado.
Een wat opmerkelijke gang van
zaken omdat de gemeente zich met
verantwoordelijk lijkt te voelen voor
de werknemers, zo heten wethouders afgelopen weken wel doorschemeren. Bij de verkoop is immers
afgesproken, dat het concern zijn
best zou doen om voor hen een
werkplek te vinden. Maar uiteraard
gaat het dan om 'passende werkgelegenheid', een uiterst rekbaar begrip.

'Bedingen'
Is deze niet te vinden, dan 'helaas'!
Maar waar blijft men dan? De gemeente lijkt niet van plan de salariskosten op zich te nemen. Dat bleek
onlangs toen GBZ-fractievoorzitter
Jongsma daar vragen over stelde. De
huidige arbeidsovereenkomst stelt:
'In het geval dat de vennootschap de
exploitatie beëindigt en de Gemeente de exploitatie aan een derde opdraagt, danwei de eigendom van het
bad aan een derde overdraagt, die de
exploitatie ter hand neemt, zal de
Gemeente van die derde bedingen,
dat deze het voor de vennootschap
werkende personeel een arbeidsovereenkomst aanbiedt tegen de bestaande voorwaarden'.

Zover als 'bedingen' heeft men
kennelijk niet durven gaan, want
deze bungalow-gigant mocht toch
met teveel afgeschrikt worden? Volgens CDA-fractievoorzitter Ingwersen is Vendorado echter wettelijk
verplicht om het personeel over te
nemen, of dit nu wel of niet is bedongen in het verkoopcontract. Pikant
detail is dan wel, dat het bedrijf
eventueel kosten op de gemeente
kan verhalen. Op 15 juni is een nieuwe vergadering gepland om de sollicitaties te bespreken. Vanaf september gaat De Duinpan voor vijf a zes
maanden dicht. Een addertje onder
het gras lijkt echter, dat de verplichting om het personeel over te nemen
wel eens zou kunnen vervallen door
een dergelijke sluitingstermijn. Althans, dat wordt in de wandelgangen
gefluisterd.

Wrang
Toch hebben de vruchten van het
park niet alleen voor de personeelsleden een wat wrange smaak. Sportverenigingen, andere instanties en
niet georganiseerde Zandvoorters
die van De Duinpan gebruik maken,
komen die vijf maanden op straat te
staan en moeten zelf maar zien waar

zij blijven. De gemeente heeft cle vei
enigingen schriftelijk medegedeeld
dat De Duinpan open blijft in aar
vanwege de grondige renovatie i& t' 1
delijke sluiting toch nodig De bt
staande apparatuur wordt vervan
gen en het huidige buitenbad verdwijnt. Daarvoor in de plaats wordt
een golfslagbad gebouwd, door een
schuifwand gescheiden van het bm
nenbad.
Met de bungalowpark-exploitant
is afgesproken dat de Zandvoort cis
daarna in dezelfde mate gebruik
kunnen blijven maken van 'net bad
Hopelijk niet op abnormale tijden
omdat de gasten van het park er
geen hinder van mogen ondemnden.
Kortom: het park, hoe welkom
ook, heeft nog wel wat haken en
ogen. De komst mag voor een groot
deel op naam van de wethouder van
Publieke Werken, Van Caspel, ge
schreven worden en deze verdient
daarvoor zeker een pluim Maar zo
als een roos heeft deze zaak ook binnen het college twee kanten, de
bloem gaat naar Van Caspel, de
doornen krijgt de wethouder van
Maatschappelijk Welzijn, Termes,
in handen gedrukt.
JOAN KURPERSHOEK

Makker. Maatje. Metgezel

Ook aan de verpakking is grote
zorg besteed. Deze bestaat uit ceder-houten kistjes, in diverse formaten,
met papieren inleggers om het tere
dekblad te beschermen. De duurste
soorten zijn zelfs voorzien van een
zogenaamde 'humidor', een nieuwe
vinding om het vocht te regelen. Er
bestaan vijf modellen: Cigarillos, Senoritas Referendaris, Half Corona
Resident, Corona Gouverneur en de
Corona Invincible Grandes XO, welke laatste als absolute kroon op deze

Harde aanpakvandalisme
Vervolg van pagina l
De plaatselijke politie heeft zich
volgens Bruntink de laatste tijd een
redelijk inzicht kunnen verwerven,
m het al dan niet bestaan van een
verband tussen de verschillende
groepen. Behalve uit Zandvoort
kwamen deze uit Heemstede en
Haarlem, waaronder Schalkwijk.
Uit overleg met de korpsen uit de
omliggende gemeenten bleek dat
deze groepen niets met elkaar te maken hadden.
Naar aanleiding van de gegevens
die naar voren kwamen, heeft de politie op regionaal niveau besloten
om de aanpak van deze criminaliteit, tot nu toe preventief, te wijzigen. De nadruk wordt nu gelegd op
repressief beleid. Volgens Bruntink
betekent dit het handhaven van de
openbare orde en het direct verrichten van aanhoudingen voor elk misdrijf dat gepleegd wordt. Daarbij
wordt ook gedacht aan bijvoorbeeld
het beledigen van politiemensen,
het aanrichten van vernielingen en
het uitlokken van vechtpartijen.
Deze nieuwe aanpak heeft ertoe
geleid dat men sinds afgelopen vrrjdag de surveillance door agenten,
•sowel in uniform als in 'burger', in
het centrum heeft geïntensiveerd.
Daardoor liep een groot aantal rechercheurs onopvallend rond om de
groepen te observeren. Bovendien
waren politiemensen op het politiebureau paraat om ingeschakeld te
kunnen worden, terwijl ook voor de
omliggende woonwijken een verhoogde surveillancedienst werd ingesteld. Een en ander leidde al snel
tot de aanhouding van twee jonge

• Politiewoordvoerder Bruntink

Zandvoorters van respectievelijk zeventien en achttien jaar oud, inzake
openlijke geweldpleging. Zij waren
de twee meest agressieven van een
groep die het op twee Duitse leeftijdgenoten had voorzien. Toen de Duitsers, die beledigd en aangevallen
werden, probeerden aan hun belagers te ontkomen, werden zij meerdere malen geschopt en geslagen.
Ook werd een eenentwintig-jarige
Zandvoorter aangehouden vanwege
belediging van een ambtenaar in
functie. Toen hij de agenten in de
gaten had gekregen, riep hij luidkeels 'fascisten' en bracht vervolgens de Hitler-groet.
Later in de nacht was het weer
raak, toen enkele Duitse jongeren
door een grote groep Zandvoorters
werd ingesloten. De gasten vluchtten een snackbar binnen, gevolgd
door hun belagers, waar één van de
buitenlanders een kopstoot moest
incasseren. Het personeel van de
zaak werkte de Duitsers naar bulten, waarna het op het Raadhuisplein tot een flinke vechtpartij
kwam. Op dat moment was een grpte groep politiemensen gevormd die
de raddraaiers kon inrekenen en
naar het bureau afvoeren. Toen alle
cellen volzaten, werden enkele arrestanten overgebracht naar de politiebureaus in Haarlem, Heemstede
en Bloemendaal.
Uit nader onderzoek bleek dat de
tweede groep betrokken was geweest bij de vernielingen tijdens de
luilaknacht, waarbij enkele telefooncellen totaal werden vernield en
een vlaggemast door een ruit van de
Hema werd geslingerd. In totaal
werden op last van de Officier van
Justitie zes personen in 'verlengde
verzekering' gesteld. Daardoor kwamen zij niet - zoals gebruikelijk - na
zes uur weer op vrije voeten, maar
bleven zij in hechtenis tot aan hun
voorgeleiding op woensdagochtend.
Volgens Bruntink wordt er in dat
geval snelrecht toegepast, zoals dat
in het verleden ook al met autokrakers gebeurde.
Het nieuwe politiebeleid belooft
weinig goeds voor toekomstige vandalen, want dit seizoen zal in ieder
geval elk weekend extra mankracht
ingezet worden om rust en orde in
Zandvoort te handhaven. Volgens
Bruntink zal de politie echter ook
op andere momenten niet aarzelen
om - indien nodig - hard op te treden
'tegen geweldplegers die ons dorp
verzieken'.

Een sterk succes. Het gaat maar door, het succesverhaal van de Peugeot 205. We hebben inmiddels al ruim
2 miljoen 205-rijders geteld. Wat kan de verklaring zijn voor
dit ongekende succes?
Om te beginnen is de 205 natuurlijk erg mooi om
te zien, comfortabel en ook nog eens heel zuinig.
En natuurlijk de pittige, schone motoren, waardoor
niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maar ook de
Bijzondere Verbruiksbelasting aanzienlijk wordt verminderd.
Bovendien is de 205 verkrijgbaar in maar liefst
34 verschillende uitvoeringen: diesel, benzine, 3-deurs,
5-deurs, Automatic, Accent, GTI met z'n 130 DIN pk (top van
208 km/u) tot en met de exclusieve cabriolcts. Er is al 'n 205
vanaf 17.325,-.
De sterke Junior-extra's. De 205 Junior heeft een
zuinige 1.1 liter motor (l op 22,2 bij 90 km/u*) en is standaard
'•""•«•"

voorzien van: • inbouvwoondening voor radio • binnenspiegel met dag- en nachtstand • ncerklapbore achterbank • voorruit van gelaagd glas • mistachtcrlamp.
En dan hebben wc het nog niet eens gehad over
z'n vele cxüa's: • striping in de kleuren blauvv/rood/groen op
de flanken • klcurlogo in de Merstukken op cle achterstijlen
(S-dcurs) en de achterklep • sportic\e \\iclplalen • chique
chroomstrips in bumpers • jcanshekleding (ook op hoofdsteunen en dcurpanelen) • luxe donkerblauwe moquette
bekleding op vloer en bagagc-aldekplaal • zwarte antenne
• in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór.
Aanbod tot 30 juni Q.S. En ja, o\ er de Imam ieringsmogelijkhcdcn van alle 205-modelIen raken we helemaal
niet uitgepraat. Laten we de 205 Junior 3-deurs als voorbeeld
nemen. Z'n nieuwprijs inclusief alleveringskosten hecliaagt
18.775,-. U betaalt 7.700,-. Daan-oor kunt u uiteiaard ook cle

inruilwaardc van uw huidige auto gebruiken. I lei te
eieren bedrag is dan nog 11.075,-. Gedurende 48
betaalt u clan 205,- per maand, waarbij cle efleuieve u ,1.
omgerekend op jaarbasis 9,9% bedraagt. Die lente is oven
gens fiscaal aftrekbaar. Na 4 jaar is er nog /o'n 4.500. te In ta
len. LI kunt dan 3 dingen doen: cle lest in een keet betalen,
de lening \erlengenol de 20 5 Junior inruilen v oor een nu u \\ e
Dat laatste kan een aantrekkelijk alternatie! /ijn.
want alle kans dat uv% Junior u nog mecroplev ert dan cle iest
betaling. De lening wordt verstrekt dooi Peugeot lalhot
Financiering onder cle gebruikelijke voorwaarden van een
huurkoopo\ ereenkomst.
Genoeg redenen voor het maken van een pruelru.
Kom dus even bij ons langs. LI bent \an harte welkom.
* l 01' I h l BI] 120 KM- U 1M 01' 1 ^ 4 IM)I SI V I ) V O I I , I \ S I C I N O R M 1>RI]/1\
INC1 i m v . I X C I A I I I V I R I V . S k O S I I N 450 V \ l | / l l , I V , l N VOORBI l U H I D I N
20S J U N I O R S I I I URS i s n q I X U Ml KOS 1 1 S
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Nadelen heeft deze Range Rover in mijn •
ogen haast niet. Je valt op zo'n soort auto
en eigenlijk heeft de Range Rover geen
echte concurrenten of misschien de
Montevcrdi Sahara'?

Rover Turbo Diesel 4-drs

lilijft een opvallende verschijning

Prestaties:
Topsnelheid 148 km/h.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 8,5.

Een dins is zeker, .je trekt altijd belangstelling met de Range Rover,
\vaar je ook staat of rijdt. Natuurlijk heeft dat ook met zijn prijs te
maken. Die is tenslotte niet gering want de eenvoudigste Range Rover
begint met ruim 75 mille en voor dit geteste exemplaar moet zelfs
.)' !)1.45Ü,- neergeteld worden, zodat onze vriend hierdoor al geen allemaiiivriend is. Maar dat doet aan het plezier dat ik deze testvveek met
hem had, geen afbreuk, hooguit dat ik hem met bloedend hart weer bij
zijn baas Austin Rover heb moeten inleveren. Maar goed, ik ben in een
bevoorrechte positie en moet niet zeuren.

Luxueus afgewerkte
limousine
l lei pkuiiMiemen .ichter hel stuur gaat
genukkelijk. Hij lijkt erg hoog voor een
insi.ip nuai dat gnut kvh vanzelf. l£enmual ;ichter het stuur valt het op dat je
mei in een terreinwagen /.il maar in oen
/eei luxueus afgewerkte limousine.
\oor/ien \:in alle gemakken, .ie snoertje
riemen aan, die op een goed bereikbare
plaat* /itten. ie schuift de stoel op de
juiste plaats en dan draai je het contactsleuteltje om lotdat het gloeilampje
brandt. Verrassend vlug gaat dit uit en je
draait het sleuteltje vorder, waarna deze
dieie! dooi' middel van Mee 12 volts accu's tot lo\en komt met een behoorlijk
luide koude start, maar ik blijf enthousiast.
De eeiMe versnelling wordt ingcschakeld. wat /waar maai' precies gaat en
rustig komt de 1984 kg wegende auto in
beweging, hn dan merk je dat je een
grote, /eer grote automobiel berijdt, die
gelukkig is uitgerust met een stuurbekraehtiger /odat er wanneer je de
breedte w eet. geen problemen meer zijn.
Alleen blijft het wennen aan de pedalen,
die stuk voor stuk het formaat hebben
van een paar kolenschoppen maar ze zijn
dan ook niet te missen.
De /it is goed en het uitzicht groots,
/onder dat je moeite hoeft te doen kijk
je ver vooruit over het andere verkeer
heen /odat je een perfect overzicht hebt
en op ti|d alle gebeurtenissen voor je ziet.
Nadat de motor w arm is geworden, is hij
niel meer /o luidruchtig doch op de
snelweg merk je duidelijk de Engelse
transmissie, die goed hoorbaar het God
save the Oueen zingt en eerlijk gezegd,
het hoort er bij.

ƒ 91.450,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 2.294,- tot ƒ 2.354,per jaar.

genoeg voor een topsnelheid van bijna
150 km/h. Alleen de eerste versnelling is
een beetje aan de lange kant zodat het
een tijdje duurt voordat de Range Rover

3-deursmetFIRE-motor. Ook hier is de
grille in de kleur van de carrosserie,
evenals beide butenspiegels. De rechterspiegel is extra, terwijl de spiegels in
deze versie van binnenuit verstelbaar

Fiat Auto Nederland brengt van zijn populairstc modellen de komende weken
speciale versies op de markt, de Panda
Jolly en de Uno Jolly. Ze zijn gebaseerd
op de Panda 750 L en Uno 45 met FIRE-motor.
Nadat de Champ-vcrsie van Fiat in korte
tijd echte kampioenen zijn geworden,
heeft Fiat Auto Nederland thans gekozen voor de meest succesvolle modellen
uit het leveringsprogramma, de Panda en
de Uno. Voor een aantrekkelijke prijs
worden beide modellen voorzien van
talrijke extra accessoires, die de auto's
onderscheiden van de basisversies.
De Panda Jolly heeft als opvallende eigenschappen hoofdsteunen op de voorstoelen. verstelbare rugleuningen en tapijt, en de stoelen zijn bekleed met een
groene Schotse ruit. Aan de buitenzijde
is de Panda Jolly herkenbaar aan de
wieldoppen van de PandaSuper, de in de
kleur meegespoten grille en de Jolly-striping. De Panda Jolly is verkrijgbaar in de
kleuren groen, blauw en zwart.
De Panda Jolly kost ƒ 12.860,- waarmee hij een voordeel biedt van
ƒ 1.000,-, verdeeld over de extra accessoires en de lagere prijs.
De Uno Jolly is gebaseerd op de Uno 45

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
op gang is na een stoplicht (verkeerslicht). Staat de wijzer van de toerenteller
eenmaal bij de tweeduizend toeren, dan
is de rest van de acceleratie behoorlijk
vlot.
In het terrein is hij in mijn ogen onverslaanbaar, maar wat ik als terrein kwalifiseer is wat los zand op een bouwterrein.
Om met deze auto echt dwars door een
bos te gaan. ging mij wat te ver doch inde
lage gearing liep hij als een wals over alle
zandbulten die ik durfde te nemen.
Daarna heb ik hem onmiddellijk - en
echt. dat doe ik met mijn eigen auto
nooit - met een stoomspuit schoongemaakt want ik vind al die modder afbreuk doen aan zijn uiterlijk.

Lange veerweg

De Range Rover heeft een behoorlijk
lange veerweg zodat je in het begin het
idee hebt dat hij op zijn mooie zijkant
komt te liggen wanneer je wat fors een
bocht neemt. Doch daar wen je gauw aan
want er moet heel wat gebeuren wil hij
iets anders doen dan de bestuurder of
-ster w il.
Op de snelwegen kan de Range Rover
goed meekomen met het verkeer. De
diesel met turbo zorgt voor een verrnogen van 84 kW bij 4200 omvv/min en dat
is ondanks het verlies in de transmissie

Nieuwe
Panda Jolly en Uno Jolly

zijn. De auto heelt vlakke, aerodynamische wieldoppen, brede 155/70 SR 13
laagprofiel banden, een ruitewisscr achter, elektrische ruitesproeiers, uitzctbaic
achterzijruiten en een Jolly-striping.
In het interieur valt de Uno op dooreen
kaartvak in het rechter portier, armsteunen van de Uno S en een groene Schotse
ruit-bekleding. Tev.eas is de montage van
radio en antenne voorbereid. De waarde
van alle extra's bedraagt ƒ 1.000,-, hei
extra voordeel van de Jolly is bovendien
ƒ 500,-. De prijs van de Uno Jolly K
vastgesteld op ƒ 17.350.-.

Geluk

Waar ik absoluut geluk mee had was het
feit dat deze Range Rover was uitgerust
met een trekhaak, aangezien ik een partij
hout had bemachtigd voor de open haard
en een vrachtwagen huren ook koste nopdrijvend werkt op de prijs per kuub
hout Een vriend had een enorme tandemasser aanhanger en die kon ik volstouwen zonder op de kilo's te letten
want de Range Rover mag maar liefst
4000 kilo geremd trekken. Zo kon ik

BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Techniek
mijn hele voorraad in één keer vervoeren en dan merk je pas goed hoe handig
vierwielaandrijving is om volgeladen uit
een nat weiland te komen zonder je iets
aan te trekken van smalende opmerkingen zoals: zal ik vast een tractor regelen'?
De Range Rover trok het geheel in zijn
lage gearing zonder een centje pijn de
weg op en ook daar merk je amper dat je
een kleine vierduizend kilo achter je had
rollen.
Het brandstofverbruik van deze net niet
perfecte aerodynamische vorm met een
totaalgewicht van 1984 kilo vond ik
meevallen. Een gemiddelde van een liter
dieselolie op 8,5 kilometer is best redelijk.
Het hoeft geen betoog dat er in het interieurgenoeg ruimte is. Achterin kun je je
benen bijna languit leggen en de bagageruimte biedt ruimte aan een kennel
bobtails. Wanneer die honden dan op het
strand uitgelaten zijn. is de meegenomen
halve kuub zand met een stoffer te vervvijderen uit de achterruimte. De achterkant gaat in twee gedeeltes open. een
gedeelte als ruit. het tweede als klep waar
je met zijn tweeën op kunt staan. Ik bedoel hiermee dat het een soort laadklep
is.

Voorin geplaatste dieselmotor, viercilinder in lijn met turbolader en intercooler. Gietijzeren blok, lichtmetalen cilinderkop en gietijzeren cilindervoeringen. Cilinderinhoud 2393
cm3. Boringxslag 92x 90 mm. Compressieverhouding 21:1. Max. vermogen 84 kW bij 4200 omw/min.
Max. koppel 248 Nm bij 2400 omw/
min.
Vierwielaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit. Tussenbak
voor hoge en lage gearing met blokkeerbaarcentraal differentieel. Wielophanging met schroefveren, verzwaarde voorveren en dubbelwerkende achterveren. Beide assen hebben draagarmen in langsrichting met
Panhardstang voor en een centraal
draaganmstelsel achter. Bekrachtigde
schijfremmen rondom. Stuurinrichting kogelkringloop. Stalen wielen
met Michelin radiaalbanden XM-S
205 R 16.
Wielbasis 254 cm. Lengte 446 cm,
breedte 180 cm, hoogte 178,5 cm.
Massa 1984 kg. Max. aanhanggewicht geremd 4000 kg. Inhoud
brandstoftank 82 liter. Draaicirkel
11,3 m.

Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
Kwijtschelding bij overlijden
Lopende leningen meestal geen
bezwaar
Rente fiscaal aftrekbaar
Tevens 2e hypotheken

Persoonlijke leningen
netto
looptijd * looptijd* erf.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente
5.500.7 500.-

10.500.15.000.20 000.-

35.000.-

141.74
193.29
265.56
379,37
505.83
880.58

119.17
162.50
222.33
317.61
423.49
736.37

11,4
11.4
10,3
10,3
10.3
10.0

Doorlopende
kredieten
Theoretische loopti|d 65 mnd.
eH. rente bi| 10 000.- 0,91 °„ p mnd .
15 000.- O.B1 ° 0 p.mnd . 20.000.0,77°0 p mnd : 25 000.- 0.77°e p mnd

Bedrag
10.000.15.000.20.000.25.000.-

rente en
afl. p.mnd.
200.- p.mnd.
300.- p.mnd.
400.- p.mnd.
500.- p.mnd

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.

'vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel BECAM:
05270-16991

FIN. B E M I D D E L I N G
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Bij aankoop van een occasion bij
de officiële VAG dealer voor
Audi en Volkswagen kunt u alle
zorgen over zekerheid van u af
zetten. Want een No Risk occasion is zó veilig gegarandeerd
dat hij wordt verkocht onder de
officiële, schriftelijke BOVAG garantievoorwaarden voor gebruikte personenauto's. Nog
aangevuld met de unieke omruilgarantie van 15 dagen die elke
VAG dealer u geeft. Meerzekerheid dan BOVAG/No Risk garantie bestaat dus niet voor gebruikte auto's. Kijk maar:
• 3 maanden volledige, schrittelijke BOVAG/No Risk garantie,• 9 maanden aanvullende
BOVAG/No Risk garantie op alIe vitale onderdelen van uw occasion, eveneens schriftelijk;
• een officieel, gedetailleerd keuringsrapport;
• 15 dagen omruilgarantie,• duidelijk BOVAG garantiebewijs.
Informatie over de dichtstbijzijnde dealen raadpleeg de Gouden Gids of bel 020-867351.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

Weekmediaopiicrofiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

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

Voordeelaktie:
Bij uw opticien.
PrismakijkerTxSO .. v.'-£
Fully-coated voor maximale ''\,',"
lichtsterkte. Gezichtsveld 7,1°. ;•>
Nachtkijker^;-:,
voor water-C
sport-/::;-;
jacht-en
natuurtlefhebbers.,
MeJetuL?

Voordeelaktie:
Bij uw opticien.
' Mln!-kijkèr8x21 - >-sVv -V?-•, Fully-coated voor hoge'. v'-;,"'
lichtsterkte. Gezichtsveld TV •."•

'Handig en: ;

-.klein, om -,,-^
'overal mee l -',';
Ie nemen.' • ;•;
: Met etui. ">."~ .\:\-;--'•

Grote Krocht 20 A
ZandVOOrt. Tel.

Prismakijker8x30 , .'
Fully-coated voor hoge s~
.lichtsterkte. Gezichtsveld 7,5°.
Deall-round-kijkervoorde.
,-toerist. •
Mei etui.

".' ••'<

SLINGER OPTIEK
VAGlAuôi

Voordeelaktie:
Bij uw opticien,

14395. Leverancier alle ziekenfondsen.

gedipl. opticiens optometrist O.V. Kontaktlensspecialist
A.N.V.C.

DONDERDAG 9 JUNI 1988

En de Hema heeft nog 14 andere blokjes
om een feestje mee te bouwen.
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
^icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Nero's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Mulder Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GoRANSSON:
02507-18505 (ook 's avonds).
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk.
* Bep beterschap, moe,
Truus en Maaike.
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leeftijdsgroepen en maten. -~' Tel. 02507-17370.
Dame, 45 j., zoekt nette alleenstaande zakenman voor
vriendschap en opzetten gezondheidscentrum voor alternatieve genezing. Omgeving
Haarlem of Zandvoort. Heeft
u interesse7 Bel dan 0104167177.
* Dames en heren volleyballers! Sporting O.SS. heeft
plaatsen vrij in verschillende
klassen. Informatie? Bel
16428 of 17155.
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 0206657658. Inruil en fin. mog.
* Een dagje Brabant voor
maar ƒ 28. Dat kan bij de Ver.
Vrouwen van Nu. Word lid en
ga mee of bel eens met nr.
19057.
ELECTRONEN behandeling,
plaatselijk afslanken,
kuur 10x
Behandeling op afspraak in
Palace Hotel. Tel. 13871.

mmutms

UAfflNJA&RS

^ Herenoverhemd.
Katoen/polyester. Uni of
gestreept. O.a. oversized.
Met of zonder button
down. Mt 37/3843/44. 29.75 nu

\!\\\\ \> ,,;.„•
V Draagbare stereo radio. Met dubbele
cassette LG/MG/FM. Speelt op batterijen of lichtnet. Ingebouwde microfoon en bandteller. 129.- nu

VQuartz dameshorloge met "vallende"
cijfers. Wit of zwart
39.75 nu

Als u vóór 9 juli a.s. uw kleurenfoto's
bij de Hema laat ontwikkelen en afdrukken, ontvangt u een waardebon voor
3.75 korting op de aankoop van
een Hema kleuren-negatieffilm.

5

33?

VSohde surfkar. Met fietskoppeling.
Voor alle typen planken. 195.- nu

^Opvouwbare damesparaplu. 12.75 nu

(Bagagetas 67.50)

V Autobrandblusser. Met
vastzetbeugel. Inh l kg.
A-poeder.
29.75 nu

Herenpantalon.
Geruit of gestreept
Pol./katoen.
Mt 46/47-56/57.
65.-/70.-/85Nümet
10.- korting

VBehametapplique.
O.a. wit en peach.
Mt 70-80A, 70-85B
en 75-85C. 9.75. Nu

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel. 02507-12164.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
* Maarten Dijkstra, proficiat
met je promotie; tot .doctor in
dé chemie. AnnëKë^ènüRien.
•*• Nog geen cadeautje voor
vaderdag? Geef het jubileumboekje van de Wurf. Kost
slechts ƒ 5. Tel. 14833.
* Oh! Wat een Heerlijkheid in
Zandvoort. Zorg dat 't park
blijven zal! Koop ook het
boekje erover bij AKO, Cult.
Centr. of Gen Oud-Zvt., ƒ 15.
Onze lieve belhamel van 2
jaar heeft verzorging nodig!
Wie kan 's avonds op hem
passen? Tel. 02507-17185.
* Piet, weet jij al dat de
Zandvoortse
Schaakclub
donderdag 1 september
weer begint.
* Remco, jij ook hartelijk
bedankt. De jongens van de
Beatrixschool.

V30Compactluiers.5.75.
NU 2 pakken 10.25

2 voor 16.75

VSIaapzak. Katoen.
Met rits aan de voorof zijkant /
'39.75 nu,
Roestvrijstalen bestek Met kunststof
heft. Wit en zwart. Mes 2.-. Vork of lepel
1.75. Theelepel 1.-. Gebaksvorkje 1.25.
Alleen m wit: dessertlepel 1.50. Jus- of
opscheplepel 3.75. Slacouvert 5.75. Nu
met 15% korting

VNylonsport- of reistas.Met schouderriem. O.a. in rood,
groen en donkerIzand. 21.75 nu

1875

Aanbiedingen zijn geldig t/m 11 juni 1988.

We hebben maar liefst 20 soorten Hollandse kaas, vers van het mes. Daarvan zijn er deze week
3 in de aanbieding: extra belegen Goudse 7.10 of Hollandse gatenkaas 7- nu 6.- per 500 gram
en jong belegen Goudse kaas 5.80 nu 4.90 per 500 gram. De kazen zijn óók in plakjes te krijgen.
En voor een examenfeestje krijgt u van de Hema een zakje met vlaggetjes "Hoera! Geslaagd!" kado.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Ellen Cats

aan
Te koop ZWARTE BMW 318 * Tka 2x buftelvei, groot/ * Wie wil er mee doen
7
•*• Te koop gevraagd boeken '78, APK-gekeurd, ƒ 2750. Tel klem, ƒ 30// 20; lectuurbak recepten verzameling (Er
met koeiehuis ƒ 30; poppenle- komt geen geld aan te pas)
Oas 4 Gertenbach MAVO: 14975 of 20152
gediplomeerd
dikant/20. Tel. 12698
Tel. 18908
hondentrimster Ned., Engels, wis- natuurkunde, biologie, scheikunde Tel. T.h. 3/4-pers. stacaravan op * T k a reiswieg + matrasje
bosr. camp Peel, m. zwemb ,
* Wonmgruil Aangeboden:
Friedhoffplein 10
14786, na 18 uur.
Foto Boomgaard
open surf-, vis- en zwemwater ƒ 30; poppenwagentje voor 4- 2-kamerflatwoning, Lijsterstr
2042 BN Zandvoort
5
jaar
ƒ
15;
valkpark.paa^
45;
Tel. 02507-12773 *• Te koop gevraagd bolder- m. strand, nog enkele wkn m
ook voor
Gevraagd grotere woning,
beo-kooi ƒ 75; kinderfietsje, evt koop. Tel. 14788
wagen. Tel. 02507-13621.
hoogseiz. vrij. Tel. 14913.
portretfoto's,
6/7
jaar,
ƒ
15.
Tel.
12698.
pasfoto's,
Te koop gevraagd 1-pers. T.k. aangeb MINI 1000, APKWONINGRUIL. Aangeb in
receptiefoto's,
donzen dekbed. Te koop 2- gekeurd tot juni '89 Vraag- * Truus het was gezellig
Zandvoort ruime 3-kamer
9
groepsfoto's aan huis.
maar
wat
was
het
koud
hè
zits bankje ƒ45; 1-pers. op- pnjs ƒ3250. Tel. 17283.
bungalow Gevr. m Zandvoort
Grote Krocht 26.
klapbed zonder ombouw
MAATKLEDING EN
VAKANTIE. Te huur compleet ruime eengezinswoning weT
k
de
mooiste
SS
50
en
dito
Tel. 13529.
ƒ25. Tel. 19647.
VERANDERWERK
HUIS, periode 12-8 t/m 26-8 gens gezinsuitbreiding Tel.
Tel 18599, Corn. Slegersstr 2. *• Te koop gevraagd twee- Amigo, prijs n.o t k.; sneeuw- Tel. 02507-17353.
GARAGE TE HUUR
02507-16622, na 18 uur.
kettmgen
ƒ60
en
ƒ45;
hocGeopend, dinsdag t/m zater- mgwandelwagen of buggy,
Burg. v. Fenemaplein
keyschaatsen,
mt
39,
ƒ40.
*
Volleybal
in
Zandvoort?
dag van 10.00-14.00.
Tel. 14534
mag cud zijn. Tel. 02507- Tel. 15199
Dat kan bij Sporting O S S
* Gevraagd jonge rode ka- * Staat het al in uw agenda, 19566.
Informatie over trainingen en
*
T.k.
jonge
konijntjes
ƒ5
donderdag 1 september 1988 Te koop HONDA MT5, bj
ter Tel. 02507-17405.
wedstrijden: 16428 of 17155.
p
st;
kanarie
met
kooi
ƒ
25;
kunt u weer schaken in het 85, verhoogd model, i g.st.
t.v.-stoel ƒ 35; droogmolen * Voor de knutselaar te koop
* Gratis af te halen 2 poes- Gemeenschapshuis.
Voor Tel. 02507-12071.
ƒ 15; herenrijwiel, i g.st., ƒ75. VW Gou, bouwjaar 1977, km- Videotheek 'Dombo'
jes, 2 maanden oud (zinde- info: 14884/17272.
lijk) Tel. 02507-17854.
stand 60000 Tel. 16174.
* Te koop kinderfiets, 6-9 Tel. 02507-17405
Corn Slegersstraat 2B
Stoppen met roken en afslan* Help de Polen. Stuur eens ken. ACUPUNCTUUR helpt u. aar, Polly, i.z.g st Prijs ƒ 50.
Tel 02507-12070
een voedselpakket! Geen Behandeling op afspraak m Tel. 17409.
1 film ƒ5//7,50 p d
1
adres? Dat hebben wij voor u Palace Hotel Tel. 13871.
* Te koop sporttas „Zand5 films ƒ 25 p week
Inl tel. 02907-5235.
voortmeeuwen" en voetbalVerhuur movie-boxen
* Tante Trix, heel hartelijk schoenen, Puma en Nike. Tel.
Het allergoedkoopste adres bedankt voor het trainen. De
voor nieuwe en gebruikte meiden van de Beatrixschool. 02507-15727.
(brom)fietsen is Taxi/Rijwiel* Te koop stalen bureau, afcentrale Zandvoort B.V., Gro- * Te koop 1 espresso koffie- sluitbare laden, 2 stuks, 1.125,
app., 6 a 8 koppen, ƒ45. Tel. br. 75, h. 78, ƒ 150. Tel. 02507te Krocht 18. Tel. 12600.
02507-12141
Tevens inkoop en verhuur.
20021.
* Zelfstandige werkster ge* Huishoudelijke hulp ge- * Te koop appelgroene
Te koop tamme AgaporOP
vraagd voor de woensdag
vraagd voor dinsdag- en vrij- d.skischoenen, mt 39, ƒ50. nis, 1 jaar, met nieuwe kooi en
van 9-12 uur Tel. na 18 uur
öagochtend. Tel. 02507- Tel. 02507-14271, Vmken- toebehoren, ƒ 75 Tel. 0250719706
straat 36, Zandvoort.
12834.
17353.
* Te koop Etna gasfornuis + * Te koop aquarium, afm. *• Te koop verstelbare tekenvan 10 t/m 25 juni
oven, dubbeldeurs koelkast, 45x30 cm. Prijs ƒ25 Tel. tafel met verlichting, merk
± 3001; ovale koperen gangs- 02507-15861.
Isis, 110x150 Prijs n o.t.k. Tel.
Piegel; bromfietshelm, 1x ge- * Te koop Bosch afwasma- 02507-16699.
dragen. Tel. 02507-14632.
chme, doet het prima, ƒ50 * Te koop vinyl opblaasboot, * T.k speelgoed Struxi- * Weggelopen grijs/witte cy* Te koop Fasto denkvl. gei- Tel 02507-13551.
zeei sterk, z.g.a.n , 6 luchtka- baan, compleet met huisjes, perse kater, 2 jaar oud, wit
ser ƒ 100; Atag 3-pits gasstel * Te koop bromfiets, Zün- mers, 130 kg dr.vermogen, treinen, auto's en draaimolen befje, witte pootjes, naam
/75; kinderfiets met zijwiel- dapp CS50, ƒ300. Tel. afm. 215x110x30, m peddels met muziek Vraagprijs ƒ 200 Poekie, laatst gezien m Dr. de
Tel. 18990.
Visserstr. Tel 15686.
'ies/35. Tel. 18048.
"'rijs ƒ 40. Tel. 15861.
13150, na 18 uur.
*
Te
koop
fietsendrager
* Te koop bungalowtent, 3 * Te koop Volvo '66, klein
Voor trouwfoto's * Wie geeft zich dit jaar op
v
oor 3 fietsen, 1x gebruikt. cabines, z.g.a.n., ƒ200 Tel. defect, t.e.a.b. Tel. 14972.
p
de play-back of soundnjs ƒ 175 Tel. 17375.
Foto Boomgaard voor
02507-18048.
mix show op de kerst-in 1988
* Te koop witte wieg ƒ 150
m 't Gemeenschap. Aanm bij
Tel. 19383.
Grote Krocht 26 Milly
Zandvoort Tel. 12658.
Te
koop
wortelnoten
Tel. 13529
wandmeubel, 250 cm breed,
* Wie heeft bibhotheek-boe200 cm hoog, 50 cm diep, * Weg. verh tk.a. spiegel, ken gevonden? Verloren op
Woninggids van Zandvoort
ƒ300. Tel. 16825, na 19 uur. 130x190; 2 damesfietsen; 1 het Gasthuisplein. Gaarne ter.
* Te koop wringer; schnjf- nieuwe wereldontv. Prijs te bez. Tel. 14975 of 20152.
machine; olielamp, elektr.; n.o t.k. Tel. 14429, na 20 uur.
V^CZl U t makelaars o.g.
vloerkleed; vouwdeur; d.man- * Wie wil gezellig meefiet- * Wie heeft mijn gouden
NVM
tel, mt 36/38; d.pumps, mt sen met 50+ fietsclubje. Inl. armbandje met naam MoniTel. 02507-12614
3'/2 Tel. 02507-19968.
que gevonden7 Tel 18192
tel. 16681

5 REGELS

ICRO

Silhouettes

EK VOETBAL

GRATIS

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

Voorbeeld:
k 0o
m0 d
r i e t en s

*
3S

Te

p

J

t

b r u ids 1 a P
s a l o n t a e
1e 1 0
oe l

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Gratis

M

2

n , mt
1 euk e
Ü - 111 .

r

grootbeeldscherm

LJLJL:

0
;

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode: ..

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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i
l
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WALITEIT

De |\ van de Grote |\rocht isvoor |\
Wist u dat:

WIST U DAT

DE TROMP WINKEL

300 VERSCHILLENDE
SOORTEN KAAS HEEFT
WAARONDER 40 MAGERE

Voor een lange warme zomer
Alles voor uw barbecue
SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

GROTE KROCHT 7

- Alle soorten nieuwe fietsen met kortingen

van / 50,- tot ƒ 400,-k Wist u dat Tromp Kaas wel 300 verschillende
Grote
sortering 2e hands (brom)fietsen
soorten kaas heeft, waaronder 40 soorten
Inkoop
+ inruil (brom)fietsen
magere kaas?
- Rijwielverhuur (ook snor- + bromfietsen)
* Wist u dat Optiek Slinger een grote collectie
- Reparaties en onderdelen voor lage prijzen
goedkope kijkers heeft, zodat u al
het moois op het strand nog beter kunt zien?
* U uw gasten eens moet adviseren
een gezellige fietstocht in de
omgeving te gaan maken?
Grote Krocht 18, tel. 12600
* Wist u, dat er fietsen te huur zijn
7 dagen per week dag en nacht geopend
bij de Taxi-centrale?
* Erica nog steeds de mooiste
bloemen heeft?
* De modezaken op de
Grote Krocht de meest
eigentijdse en een
betaalbare mode hebben?
•* U op de schoenen
3 DAGEN PARIJS
van Harms het
VERTREK ELKE VRIJDAG p.p. 127,50
verste komt?
incl.
vervoer
per luxe touringcar - hotel - logies
Ook de
- ontbijt en div. excursies.
Ondernemers
Grote Krocht 20, tel. 12560

TAXI/RIJWIELCENTRALE
ZANDVOORT B.V.

Toerkoop Reisburo
Zandvoort
/

van de Grote
Krocht
een lange
warme zomer
verwachten?j

Boekhandel

DE KROCHT

ALLE VERREKIJKERS
DEZE MAAND
EXTRA VOORDELIG

Grote Krocht 17, Zandvoort
KOMETEN, STERREN EN
PLANETEN van 32,50 voor

9,90

De nieuwe SCHOOLAGENDA'S
ZIJN ER WEER!!

Gr. Krocht 19
met 'n

DE
STAAT HOOG
DE PRIJZEN ZIJN LAAG
tomeri
^lomcrii
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER
24 UUR SERVICE

Zie onze advertentie
elders in dit blad
gedipl opticiens optometrist O.V. kontaktlensspecialist
A N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort. Tel 14395. Leverancier al/e ziekenfondsen

SLINGER OPTIEK

Gesnapt op de Grote Krocht

Beach and
Bodyshop
ZE ZIJN ER WEER!
Batik broeken uit Bali 49,95
Nieuwe collectie tassen
in bloemdessin
v.a. 24,95
en natuurlijk ruime keuze in lingerie,
kleding, badmode enz.
Grote Krocht 20 b

HERMAN HARMS

hizz )
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Grote Krocht 21
ZANDVOORT, tel. 02507-12574

Uw adres voor:
Vlotte damesschoenen
Herenschoenen
Helioform
Birkenstock
Leuke kleurige gympjes
Tevens verkoop van Kunert en Lovable kousen en panty s

Nu 3O% KORTING

AART VEER
groente en fruit

GROTE KROCHT 25 - TEL.02507-14404
Eerste de beste bekroond met
-/

de ondernemersbokaal 1987

ASPERGES ETEN?
AART VEER NIET VERGETEN
(Gratis geschild)

Weekmedia^microfiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131.1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

FOTO: BRAM STIJNEN

Het juiste adres
voor bloemen en
planten

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

OP DE MERKEN: ESPRIT
EQUIPE
PART TWO

Deze foto en Uw waardebon t.w.v. ƒ 50,00 kunt u
ophalen bij Reisburo Zandvoort op de Grote Krocht!

Tip
van

de
maand

ERICA
' G r o t e K r o c h t 24
FOTO BOOMGAARD

Duik niet meteen
in de zon, doe het
de eerste dagen
rustig aan. Mocht u
toch te lang in de zon
hebben gelegen houdt uw
huid dan koel door re gelmatig onder de douche te
gaan (koel water, zachte straal!).
Ook kunt u plakjes komkommer op de
verbrande plekken leggen.
Echt waan Dat helpt!!

BESTAAT

l
JAAR
Zie onze speciale
jubileumaanbiedingen
elders in dit blad.

Grote Krocht 26
Tel. 13529

610.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Los nummer ƒ1,-

Keuze tussen Moerdijk en Zandvoort binnenkort verwacht

ZANDVOORT - De Stichting
Circuit Park Zandvoort houdt
op 24 juni een presentatie-ochtend waarvoor
ministers,
staatssecretarissen en tal van
andere bestuurders zijn uitgenodigd. Men wil de genodigden
kennis laten maken met een
aantal gebruiksaspecten van
net circuit. Tijdens deze bijeenkomst zal burgemeester
Van der Heijden een toelichling geven op de toeristische
ontwikkelingen binnen de gemeente Zandvoort, waar het
circuit een bijdrage aan levert.

Oplage: 4500

48e jaargang nummer 24

een rol spelen, al dan niet actief, bij wikkelingsvisie'. Vervolgens wordt
de keuze van de rijksoverheid voor men in de gelegenheid gesteld om
de locatie van een nationaal circuit. onder leiding van ervaren instructeurs kennis te maken met een aanDie keuze wordt door de circuit- tal gebruiksaspecten van het circuit.
-directie eind juni verwacht en deze Een rondleiding over het binnenterzal gaan tussen Zandvoort en Moer- rein en over het circuit zelf, met
dijk, waarvoor een nieuw circuit is daaropvolgend een lunch vormen de
ontworpen. Voor Moerdijk zal ech- afsluiting van deze ochtend.
ter een milieu-effecten rapportage
opgesteld moeten worden, wat nog
voor vertraging kan zorgen. Zie hiervoor elders in dit blad.

ZANDVOORT - De organisatie van het Jazz Behind The
Beach festival door de gelijknamige stichting staat op de
tocht. In het verleden is voorgesteld elke ondernemer een
bijdrage van ƒ500,- te vragen
ten behoeve van alle evenementen in Zandvoort. Ondanks tarieven van Ondernemers Vereniging Zandvoort en
het Samenwerkingsverband is
het resultaat bedroevend, zo
constateert het bestuur van de
stichting, die jaarlijks de organisatie van het jazz-festival op
zich neemt.

'als een soort bedelaars langs de
deuren moeten leuren'. Het bestuur
van de Stichting Jazz Behind The
Beach benadrukt dit nog eens in een
open tarief aan alle horeca-ondernemers in Zandvoort Men constateert
daarin 'dat juist de horeca, toch de
meest betrokken tak van de middenstand in Zandvoort, het grotendeels
laat afweten'. Men nodigt hen dan
ook uit voor een vergadering, vanavond, donderdag 16 juni om 19 00
De actie is op touw gezet om te uur m het Gemeenschapshuis.
voorkomen dat de organisatoren
van evenementen telkens opnieuw
'Het bestuur van onze stichting

55 Kilo hasjiesj in beslag genomen

Behalve genoemde bestuurders
zijn ook burgemeester en wethouders van Zandvoort, bestuursleden
van de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit en de Stichting Exploitatie Circuit Park, adviseurs, vertegenwoordigers uit het zakenleven en
de pers uitgenodigd.
Na een welkomstwoord door de
heer Bernelot Moens, voorzitter van
het bestuur van de Stichting Nieuwe
Accommodatie Circuit, en de toelichting van burgemeester Van der
Heijden, zal Peter Holm, directeur
van deze stichting, informatie verschaffen over de vorderingen in de
planontwikkeling.

Uitgenodigd zijn onder andere Mimster Brinkman en Staatssecretaris
Oees van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur; Minisler Nijpels en Staatssecretaris Heerma van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiëne; Minister De Korte
en Staatssecretaris Evenhuis van
het Ministerie van Economische Zaten; Minister Braks van het Ministene van Landbouw en Visserij. Daarj i aast tal van hoge ambtenaren van
deze ministeries, de gedeputeerden
G. de Boer en M. de Boer van het
Daarnaast geeft hij een toelichting
Provinciaal bestuur van Noord-Hol- op het rapport Ontwikkelingsplan
land. De genodigden kunnen allen Circuit Park Zandvoort, Deel I 'Ont-

ZANDVOORT - De Volkstuindersvereniging is weinig
gelukkig met het voorstel van
het College van Burgemeester
en Wethouders, om de huur
van de tuinen te verhogen. Dit
vooral vanwege de grote wateroverlast van dit voorjaar. Volgens wethouder Aukema hoeft
de gemeente echter niet voor
de gevolgen daarvan op te
draaien. De meeste fracties
staan echter niet afwijzend tegen een voorstel van het CDA,
de huurverhoging een jaar uit
te stellen.
"Het spijt ons bijzonder dat het
voorstel tot huurverhoging toch is
ingediend", aldus secretaris Pols vonge week donderdag in een pleidooi
namens het bestuur, tijdens de commissie voor Publieke Werken. "U
weet zelf wel wat er gebeurt is af gelopen maanden en wat er nog steeds
gaande is". Daarbij verwees hij naar
de wateroverlast, waardoor de meeste tuinders dit jaar niet kunnen telen
wat zij van plan waren. Daarnaast is
er schade ontstaan aan de huisjes.
Eén daarvan moest een halve meter
omhoog worden getrokken omdat
vloer verrot was. 'Mogelijk komt die
overlast dit najaar weer', aldus Pols,
die vreest dat, evenals het landelijke
beeld, door de stijgende huur steeds
meer leden ermee zullen kappen.
Het bestuur vraagt zich af wat de
reden kan zijn voor de verhoging,
waarbij niet te vergeten dat de meeste tuinders AOW-ers, WAO-ers en
gepensioneerden zijn die daar hun
hobby uitoefenen. "Ik kan mij indenken dat de gemeente wat tekort
komt op de begroting, maar het is
oen vreemde zaak dit voor een gedeelte op een club als de onze te
verhalen".
Het bestuur van de vereniging had
nog niet gereageerd op het nieuwe
ontwerpcontract dat was toege(Advertentie)

Cortina Modes

stuurd. De reden was echter, dat dit
naar de voormalige secretaris was
gestuurd, welke vorig jaar is overleden. Ook gisteren was men nog niet
bekend met de inhoud, behalve dan
van horen zeggen.
Wethouder Van Caspel achtte de
commissievergadering dan ook niet
het juiste moment om te onderhandelen over de huurverhoging De
tuinders zouden een uitnodiging
ontvangen om een en ander op zeer
korte termijn te bespreken, zodat
alsnog eind deze maand in de raadsvergadering een beslissing over het
voorstel genomen kan worden. Afgelopen woensdag was de umodiging
echter nog net binnen, aldus voorzitter Huberts.
Afgelopen maandag, tijdens de
commissie voor financiën, herinnerde wethouder Aukema eraan, dat
'half Nederland' dit voorjaar wateroverlast had gehad, een 'Act of God'.
Hij voelde er dan ook niets voor,
daarom de huurverhoging uit te stellen, al wist hij te voorspellen dat hij
zich hiermee niet populair zou maken. Het is de taak van de gemeente
'de armoede te verdelen', aldus de
wethouder, en de inkomsten zien
binnen te krijgen. "Het gaat erom
dat ieder het zijne krijgt en dat van
ieder het zijne wordt ingehouden".
Lekkage in een woning bijvoorbeeld,
leidt ook niet tot tijdelijke verlaging
van de onroerend-goedbelasting, zo
verduidelijkte hij. Aukema kon dan
ook niet bedenken wat er nog te
overleggen viel.
Methorst, WD, stelde vast dat de
gemeente niet onder verhoging van
de huur uit kon komen, omdat deze
vorig jaar is vastgesteld bij de begrotingsbehandeling.
Marijke Paap, CDA, zag er echter
geen bezwaar in de verhoging een
jaar uit te stellen. "Het gaat ten slotte niet om duizenden guldens". Flieringa, GBZ, dacht ook in die richting, vooral omdat hij van mening
was dat de plaatselijke waterhuishouding niet in orde is en dus het
'product' dat de gemeente aan de
tuinders levert, niet als volwaardig
gezien kan worden.
Vervolg op pagina 7

van stichtingbvoorzitier Geit Toon
en, is bedoeld voor organisatie kosten algemeen, zo verklaart men, ei!
met voor deelnamekosten aan po
dia, geluid, muziek en dergelijke
'Daarvoor dient afhankelijk van de
situatie apart betaald te worden xo
heeft besloten een laatste poging te als in het verleden' Om aan te tonen
wagen', zo verklaart men in het dat de bijdrage van belang is, noemt
schrijven 'Indien op donderdag 16 men nogmaals de aigumenten om
juni de horeca in grote meerderheid deze actie te starten
aanwezig is en aldaar ook besluit de
actie alsnog massaal te steunen, dan
Met name de grote promononele
gaan wij door met de organisatie van waarde van de evenementen voor
het Jazzfestival. Mocht echter blij- Zandvoort en het geringe aantal
ken dat opkomst en bijdrage aan de mensen dat deze in de vrije tijd orgaevenementenpot naar onze mening niseert. Daarbij gaat vaak veel tijd
onvoldoende is, dan stopt het be- verloren aan het overtuigen van de
stuur met de organisatie van het ondernemers van het belang van de
Jazzfestival'.
evenementen en aan het bij elkaar
'schrapen' van de benodigde fondDe bijdrage van / 500,-, op voorstel sen.

ZANDVOORT - De Gemeentepolitie heeft zaterdag een voor deze gemeente - spectaculaire vangst gedaan met de arrestatie van een dneëndertig-jarige Zandvoorter, die in het
bezit was van 55 kilo hasjiesj.
De man werd in samenwerking
met de Haarlemse en Amsterdamse politie op Rijksweg A4,
bij knooppunt Badhoevedorp,
aangehouden. Twee maanden
onderzoek gingen hieraan
vooraf.

* Staatssecretaris Evenhuis heeft in de bolide zojuist een lint doormidden gereden en zo de hernieuwde
boulevard opengesteld.
Foto Berioit

ZANDVOORT • Staatssecretaris A.J. Even
huis van Economische Zaken heeft woens dagmiddag op feestelijke wijze de hernieuwde Boulevard Barnaart geopend. In een racewagen reed hij een lint doormidden, terwijl
hij door burgemeester Van der Heijden werd
afgevlagd.
In een korte toespraak dankte Van der Heijden de
staatssecretaris en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd aan de tot standkoming. "Zandvoort
gaat met de opening van deze boulevard de jaren
negentig tegemoet. Wij ons willen prepareren niet
alleen de meest bekende badplaats van Nederland te

zijn, maar ook de meest attractieve".
Van der Heijden noemde daarbij het circuit 'van
uitermate groot belang'. Evenhuis toonde zich hiervan bewust, maar ook van het feit dat hij niet voor
niets m een race-auto was geloodst. Hij kon 'helaas'
met meer aangeven dan dat er op korte termijn duidelijkheid komt, ten aanzien van de keuze tussen Zandvoort en Moerdijk. "Ik heb mij graag laten lenen om
in een race-auto door het lint te rijden, dat zegt ook
iets van mijn persoonlijke standpunt". Deze badplaats is voor hem in ieder geval wel een 'verrijking
van het Nederlands produkt', vandaar ook dat zijn
departement subsidie heeft verstrekt. In totaal is van
de 3,9 miljoen die met de reconstructie was gemoeid,
ruim 3,5 miljoen subsidie van riik en provincie.

Reddingsbrigade brengt zeiler veilig aan wal
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade moest zondag diverse keren hulp verlenen aan in moeilijkheden geraakte
watersporters. Zo werd zondagavond in samenwerking met de
strandpolitie een zoekactie op touw gezet naar een vermiste
catamaranzeiler, die overboord was geslagen.
Rond half negen 's avonds was de
catamaran al opgemerkt door de
ZRB, waarbij opviel dat er slechts
één opvarende was. Door de manier
van zeilen vermoedde men dat er op
het schip iets vreemds aan de hand
was. Enige minuten later meldde
een bestuurslid dat er een zeiler
overboord was geslagen en sindsdien werd vermist.
Vanaf dat moment kwam men
snel in actie. Degenen die nog op
strand waren begonnen met het organiseren van de zoekactie en diverse leden werden van huis opgeroepen. Tevens werd de bemanning van
de K.N.Z.H.R.M. reddingsboot gewaarschuwd. Bij aankomst op het
strand voor de Rotonde trof men de
catamaran aan. Nadat de eigenaar
overboord was geslagen had het tamelijk onervaren bemanningslid de
zeilboot zo goed als het ging naar het
strand gevaren om daar alarm te
kunnen slaan.

Na overleg met de al aanwezige
politie ging men met twee boten de
zee op, terwijl nog twee boten werden opgehaald om bij de zoekactie
in te zetten. De vermiste zeiler werd
op ongeveer een kilometer uit de
kust aangetroffen. Hij had ongeveer
een uur m het water gelegen, en
dankzij de beschermende kleding

h ij met de hasj in de Amsterdamse
binnenstad zou verdwijnen Men
achtte een onopvallende achteivol
ging \an de.de veidachte door de
hoofdstedelijke steegjes en langs de
grachten, met behoud van een reeclc
pakkans, vrijwel uitgesloten 1Volgens het onderzoek opereerde de
man regelmatig m Amsterdam en
beschikt hij waai schijnlijk over tal
van adressen waar hij de drugs onop
vallend kwijt kan
Voor het onderzoek begon, was de
Zandvoorter geen 'bekende' van de
plaatselijke politie Voor zover dm
dehjk hield hij zich alleen met de
De hoeveelheid softdrugs die m be- handel in softdrugs bezig, 'maar dan
slag werd genomen, heeft naar schat- wel ledere dag', aldus woordvoerder
ting een handelswaarde van / 50.000, Barmentlo, die bevestigt dat de
en een straatwaarde van ongeveer vangst voor Zandvoort 'zeker spectaJ700.000,-. Vóór de aanhouding heeft culair' is De Zandvoortse politie
de Zandvoortse recherche geduren- rondt het onderzoek zelf verder af
de twee maanden uitgebreid onder- Meerdere aanhoudingen worden
zoek verricht. Zowel rechercheurs daarbij met uitgesloten.
uit de badplaats als uit Haarlem
De handel in softdrugs op kleine
volgden de man zaterdag op weg schaal wordt m Zandvoort wel genaar Amsterdam, m de verwachting doogd. Dat bleek onlangs uit een ani
dat hij een flinke p.'fA'ij aangeleverd woord van burgemeester Van der
zou krijgen en men^ôok de leveran- Heijden, waarmee hij reageerde op
ciers zou kunnen oppakken. Men vragen van de heer Jongsma, tractie
was er getuige van, dat een aantal voorzitter van Gemeentebelangen
dozen met softdrugs werd overgela- Zandvoort. Jongsma uitte zijn ongeden vanuit de auto van een tweeent- rustheid over de volgens hem toenewintig jarige Alkmaarder. Deze werd nirnde dr.igthanriel :n c"cze gemeenlater op verzoek van de Zandvoortse te De verkhuing van Van dti Heij
rechercheurs door hun collega's uit den kwam erop neer, dat Zandvoort
Alkmaar gearresteerd. Beide auto's moeilijk op eigen houtje een ander
zijn in beslag genomen, evenals 1,5 beleid kan voeren dan de landelijke
kilo hasj die later in de woning van overheid. Voor zover 'gedogen' uiteide Zandvoorter werd aangetroffen. aard een beleid genoemd kan woiOok een Amsterdammer werd aan- den
gehouden, maar later bleek dat deze
niets met de zaak te maken had.
In praktijk betekent dit volgens de
Om te vermijden dat men het politiewoordvoerder, dat, evenals m
spoor bijster zou raken, is de Zand- andere steden m Nedeiland, de vervoorter aangehouden voor hij de koop op kleine schaal onder het
partij softdrugs elders kon afleve- mom van het voorzien in een bchoefren Voor deze tactiek was gekozen, te, gedoogd wordt Zo dus ook de
in verband met de mogelijkheid dat aankoop voor eigen getal uik.
(Advertentie)

had hij alleen wat last van de kou. De
redding kwam dan ook mooi op tijd.
Beide mensen werden door de politie weggebracht, terwijl leden van de
ZRB de catamaran teruggebrachten
naar de stalling op het noorderstrand. Tijdens de zondagmiddag,
die werd gekenmerkt door een straffe wind, was men ook al in actie
gekomen om hulp te verlenen aan de
bemanning van een omgeslagen zeilboot. De ZRB trof op enige afstand
van de zeilboot, op ruim 1500 meter
van het strand, een zwaar vermoeide
zwemmer aan.

see Morris
before
you bir
•J

__ - yfffffS

»ueae
nappa
Haarlem:
Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) tel. (020) 22 35 96
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Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507-14828

Zomepaanüleaingen
on onze dames- en
herencollectie

ZANDVOORT - Het college-voorstel om het oorlogsmonument
op de hoek Linnaeusstraat/Van Lennepweg te plaatsen maakt
maar een kleine kans binnen de gemeenteraad. Hoewel de
meningen verdeeld zijn, toonden de meeste fracties voorkeur
voor een keuze tussen een locatie, méér in het centrum van het
dorp, en de Algemene Begraafplaats.

Het oorlogsmonument moet in
verband met het Vendoradopark
verdwijnen van de huidige plek, bij
de Vijverhut. Als alternatieve locatie
werd gedacht aan het plantsoen op
de hoek Linnaeusstraat/Van Lennepweg. De leden van de commissie
voor algemene zaken, waar het voorstel vorige week woensdag werd beLW sproken, voelden er niets weinig
HW
Datum
LW HW
voor, de volgende dag in de commis9jun
11 59 0706
2010
sie voor Publieke Werken stelde
lOjun
0028 0811 1303 21 10 men zich gematigder op.
'1 jun
01 28 0915 1402 2109
Volgens de commissieleden kle'<! jun
0222 1028 1454 2259 ven er verschillende bezwaren aan
'3 jun
0310 1133 1543 2341 het voorstel. Als de Herman Hijer'4 jun
0357 1223 1629
mansweg ooit nog eens wordt door'5 jun
0440 0024 17.13 1305 getrokken, verandert de verkeerssi1
6 jun
0522 0107 1755 1345 tuatie op het aangewezen punt zoda0604 0148 1836 1424 nig, dat het monument opnieuw ver17 jun
plaatst moet worden. Bovendien
kan een herdenkingsceremonie aan
Vaanstanden
de Linnaeusweg problemen opleveDinsdag 14 juni NM 11 14 uur
ren ten aanzien van de bereikbaarSpringt!) 16 juni 0522 u NAP+98cm

Waterstanden

voorgestelde locatie 'vandahsme-gevoelig', zoals Methorst, VVD, het uitdrukte. Hij pleitte (op persoonlijke
titel) voor plaatsing op de Algemene
Begraafplaats en herinnerde eraan
dat daar verschillende Zandvoortse
verzetshelden en oorlogsslachtofheid van Zandvoort-Noord, consta- fers begraven liggen. Daarnaast was
teerde GBZ-fractievoorzitter Jortgs- er het voordeel dat men op Dodenma.
herdenking gebruik zou kunnen maDaarnaast vinden sommigen de ken van de aula.

De overige fracties gaven 'eigenlijk' de voorkeur aan oen locatie in
het centrum. Op een plaats waar
men er vaker mee geconfronteerd
wordt dan op een locatie waar men
maar één keer per jaar heen trekt,
aldus Van As (CDA). Maar op zich
noemde hij de Algemene Begraafplaats geen slechte suggestie
Liefst in het centrum, maar dat
kan met vanwege te verwachten vermehngen, was de mening van Jongsma.
'Omdat een monument voor het
nageslacht is', pleitte Sandbergen
(D'66) ervoor, de Zandvoortse leerlingen die het oorlogsmonument
hebben geadopteerd, inspraak te gevcn. Ook hij toonde zich voorstander van een plaats waar veel mensen
komen, bijvoorkeur in het centrum,
omdat daarmee beter bereikt wordt,
dat de mensen nog eens stilstaan bij
die tijd.
Ook Kuyken en Bloeme (PvdA) voelen het meest voor
een locatie in het dorp- Maar omdat
hij verwacht dat een goede plaats
moeilijk te vinden is, achtte Kuyken
de Algemene Begraafplaats een goede suggestie.
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Toch nog onverwachts overleed mijn lieve man,
onze vader en opa

Petrus Alfonsus Maria Zwaanenburg
echtgenoot van P. A. Boerrigter
op de leeftijd van 69 jaar.
Zandvoort:
P. A. Zwaanenburg-Boerrigter
Peter en Els
Wil en Ed
Ton en Micke
Joke en Jaap
Jeroen en Amy
en kleinkinderen
12 juni 1988
Burg. Beeckmanstraat •\
20-41 PN Zandvoort
De crematie heeft op woensdag 15 juni plaatsgevonden in het crematorium Westerveld te Velsen.

De Spar
Weekmedia

DE TROMP WINKEL

Kerkstraat 12, Zandvoort

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.

Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

Solist David Kuyken, piano

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Het programma vermeldt werken van Rossini, Beethoven, Lortzing,
Strauss J r, Elgar en von Suppé.
Voorverkoop van kaarten a l 10- p.p. (voor houders van een Pas 65 of
een CJP l 5-p.p.) bij het VVV-kantoor, Schoolplein 1, Zandvoort, telefoon
02507-17947.
Verder van 19.30 uur af aan de kerk.

Drog. Bakels,

Haltestr 9, Zandvoort

Dirigent: Roland Kieft

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.

De Krocht,
T. Goosens

Gr Krocht 17, Zandvoort

weduwe van Arie Kerkman
op de leeftijd van 80 jaar.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 9 juni 1988
„Huis in het Kostverloren",
Burg. Nawijnlaan l,
Kamer 223.
Correspondentie-adres:
G. Kerkman,
Reinwardtstraat 6,
2041 VD Zandvoort.
De crematie heeft 13 juni plaatsgehad.

wel de lekkerste

GRASKAAS

Aangevraagde bouwvergunningen
- tuinschuur
81B88
Zeestraat 61
- berging + garage
82B88
Kostverlorenstraat 11
- uitbreiding kantoor
83B88
Bentveldweg 19
- schuur
84B88
Hobbemastraat 1
85B88
Stationsplein
- billboardframes
86B88
Volkstuincomplex Keesomstraat - tuinkas
- parkeerplaats
87B88
Swaluëstraat 24
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar* van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
Tel 02507-13278

Jacoba Kerkman-Koper

NIET DE EERSTE...

Pasteurstr 2, Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
lieve zorgzame moeder en oma

IN KAAS EN ZUIVEL

donderdag, 30 juni 1988, aanvang 20.15 uur
in de Hervormde Kerk te Zandvoort

enissen
onze belangrijkste
i'|||^J,3S<£*fevj.ï.;»,
taak en dienstverlening.
V
.
Daarnaast kunt u bij ons

Alle goede dingen hebben
tijd nodig.
Zo ook onze graskaas.
Kom proeven en overtuig;
meer smaak
en minder zout

Zandvoort, 16 juni 1988

a

• Uitvaartverzekering

uitvaartverzorging
kennemerland

^ uitvaartovereenkomst
Dankbetuiging
Het is voor ons helaas onmogelijk een ieder persoonlijk
te bedanken voor de warme belangstelling na het overlijden van onze onvergetelijke man, vader en opa

HOLLANDS
GLORIE

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

:;||Vraag rustig vrijblijvend alle

Op Zijn Best

tel. 02507 - 1 53 51

Herman
In het bijzonder gaat onze dank uit naar dokter P. C. F.
Paardekooper, familie H. van Houten (restaurant Queenie, Zandvoort), het ZAMOR-koor en Shirley Zwerus.
Bep Heierman,
kinderen en kleinkinderen.
Zandvoort, juni 1988
Herman Heijermansweg 3.

DAG EN NACHT

p-Ktandvoort

VERZORGING

nu 500 gram
voor maar...

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

echte knakker Balk,
van harte gefeliciteerd
met het behalen van
je diploma

Rowan Stam

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

VADERDAG

ener is weer...
heerlijke
verse

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

GRAS

Een overhemd met een

&Sie je kan eten

ROOMBOTER

In twee smaken:

DE WIT VERHUIZINGEN
Op bestelling. Tel. 15584.

i iONBONNIÈRE

Nieuw in Haarlem
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

(ERKBIDE
VERHUIZERS

Haltestraat 39A

250 gram, nu
voor maar...

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

NIEUW PARTY CENTRUM IN ZANDVOORT

i

n

En ik wil
lang niet kwijt.

nog

jaar: Wat een tijd:

Herke

GOED ETEN KUNT U OVERAL, OOK BIJ ONS,
MAAR ZO'N UNIEKE SFEER ALS BIJ DE MANEGE,
TREFT U NERGENS
• Gespecialiseerd in
bruiloften, partijen,
barbecues en recepties
van 80 tot 300
personen
« Wij verzorgen uw
komplete feestavond
'DE MANEGE" Bijv. arrangement voor
Bistro
80 personen, 3-gangen
Rcsiauranl - Partycentrum menu, onbeperkt drinken, muziek en dansen
vanaf p.p. ƒ39,50
Voor informatie en documentatie 02507-16023
Blinkertweg 2 - 2042 XV Zandvoort

SUPER
STUNT!

óók uit
Frankrijk;

BU AANKOOP
VAN 10 GULDEN
VERS VLEES UI/K
VLEESWAREN:

VAN

BRIE HUIS

van de beste
melk bereid

150 gram, nu
voor maar...

De beveiligingsbeambte heeft een moeilijk, maar
boeiend beroep. Wie ervoor kiest moet eerlijk zijn, sterk in z'n schoenen
staan, alleen kunnen werken en niet opzien tegen onregelmatige diensten, vaak 's nachts. Als de Nederlandse Veiligheidsdienst aspirant
beveiligingsbeambten in dienst neemt, worden ze binnen 22 maanden
opgeleid voor het wettelijk erkende Basisdiploma beveiliging. Dat helpt
om de wereld met andere ogen te gaan zien: met de ogen van deskundige op wie anderen vertrouwen kunnen.
Mannen en vrouwen die voelen voor die verantwoordelijkheid, zouden eens moeten praten met de Nederlandse Veiligheidsdienst. De grootste en meest veelzijdige in de branche. Een solide vaste
werkgever voor zo'n 3100 medewerk(st)ers. En een bedrijf waarin prestaties gezien en beloond worden; waarin u vooruit kunt komen.
MAVO/LTS-niveau (of hoger), leeftijd van 21 tot 45 jaar en een onbesproken gedrag zijn de eerste voorwaarden. Karakter en dienstbaarheid zijn
zeker zo belangrijk.
Solliciteren? Momenteel zijn er vacatures hier in de
regio. Stuur binnen twee weken een bondige sollicitatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 101 en
u wordt mogelijk uitgenodigd voor een uitvoerige informatiebijeenkomst. Richten aan: Nederlandse Veiligheidsdienst, afd. Personeelszaken, Badhuisweg 177,
2597 JP Den Haag. Telefoon 070-51 2441.

l

i

•SCHOUDER KARBONADE
i
•STROGANOFF of BRETONS GEHAKT
•MALSE SPEKLAPJES
•HEERLÜKE ROOMSCHNITZELS
•GEMARINEERDE BRAADWORST

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

DIRK VAN DEN BROEK

m^Spaarmeell
Op al ons dagverse
~~
zuivel nu
gratis
zegels
voor prachs tige glazen
DE TROMP WINKEL
GROTE KROCHT3-5
ZANDVOORT

DONDERDAG 16 JUNI 1988

WEEKMEDIA30

Gerardina Heeres en Nicolaas Matth ijs Mens zestig jaar c/etrou t rd

Kindervreugd

Ontmoeting bij Ruïne
ZANDVOORT - Bij de Ruïne van Brederode hebben ze elkaar
voor het eerst ontmoet. Ze waren toen respectievelijk zeventien
en achttien jaar en sinds dat moment is er voor geen van beiden
ooit een ander geweest. Nu zijn ze negentig en éénennegentig en
ze wonen in het Wim Mensinkhuis. We hebben het over de heer
en mevrouw Mens-Heeres, die op 20 juni hun zestigjarig huwelijksfeest hopen te vieren.

Deze week in de serie oude foto's een leuke plaat, ingezonden door
mevrouw Groen. De foto werd in 1957 gemaakt in de voormalige speeltuin
'Kindervreugd' aan de Noorderduinweg, het deel dat tegenwoordig Sophiaweg heet. Helaas zijn niet alle namen meer bekend, maar voor zover dit
wel liet geval is, volgen zij hierna.

Weekenddiensten
Weekend: 18/19 juni 1988
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ I'.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: Alarmnummer: tel.
12000.
MILIEUKLACHTENLIJN:
tel.
61572.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober
weer van start gegaan. Om hiervan
gebruik te kunnen maken dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
./l,- per persoon per enkele rit binnen de gemeente, ƒ1,50 per retour.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.

'Zandvoorts
BMieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelhanng
Kantoor: Gaslhuisplein
12 Zandvoort tel 02507
1/166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zand/oort

kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10 13 en 14-16
u woensdag 9 11 u
dondoidag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70 1421
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12 Zandvoort, tel
02507 12066 Postadres postbus 26.2040
AA Zandvoort
Joan Ku-pershoek Redactiechef Dick Pipt
Abonnementsprijzen: / 12 90 per kwartaal, ƒ
23 70 per hall jaar. / 43,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
maandag t m vrijdag 08 30 17 uur telefoon
(020)668 1300
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m

Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

(Ongeveer) van links naar rechts: Lenie Bol, Kees Schaap, Wim Bol,
Schuiten, Rietje Bol, Julia Cordes, Henk Koper, Aagje Spirieus, Dolly (?)
(boven), Astrid Raas, Diek van Son, Mevr. Groen, Henk Paap, Groen,
Kraaijenoord, Schuiten, Feye (?), Schuiten, Petra Kuvener en Kees Seders.

Jeugdleden Rode Kruis
op bezoek bij de Marine

ZANDVOORT - Vijftien jonge
Zandvoorters hebben afgelopen zaterdag een bezoekje gebracht aan een Jeugd Rode
Kruis-dag op het marineterrein te Den Helder. Een gezellige dag waarop veel te zien en te
beleven viel.

waar de schepen ook als model te
zien waren. Het daarop volgende bezoekje aan 'Huize Tijdverdrijf' zullen de jongeren waarschijnlijk niet
snel vergeten, vanwege de wervelende show van 'Mister Geraldi'. Als
jeugdlid van het Rode Kruis moetje
meer kunnen dan bijvoorbeeld eerste-hulpverlening, zoals zaterdagmiddag bleek. Er moest namelijk
polonaise gelopen worden, een niet
zo moeilijke opdracht, wat overigens spontaan gebeurde tijdens de
capriolen van de heer Geraldi, die
allerlei bekende artiesten imiteerde.
Door het enthousiasme van de kinderen ging hij gewoon door en een
half uur later dan gepland, moest
zijn show dan ook afgebroken worden. Dankwoorden werden gesproken en frisby's met daarop groot en
duidelijk 'Jeugd Rode Kruis Nederland' uitgedeeld.

Per afdeling mochten er maximaal twintig jeugdleden aan deelnemen. De afdeling Zandvoort vormde
een groep van vijftien, die zich samenvoegde met tien leden van de
afdeling Haarlem. Met de trein toog
het gezelschap naar Den Helder, al
Weekend 18/19 juni
een avontuur op zich, zo lieten enkele van de jonge dames en heren blijHERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. C.F.J. Antoni- ken. In Den Helder bood de marine
des, Terborg
een rondvaart aan langs alle, daar
afgemeerde schepen, waarbij veel
Kindernevendienst en crèche
verteld werd over bijvoorbeeld het
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog bouwjaar, de functie en de mogelijkheden. Ook werd de functie van de
Kindernevendienst en crèche
's Avonds rond zeven uur konden
VRIJZINNIGE
GELOOFSGE- verschillende gebouwen uitgelegd.
MEENSCHAP NPB
Even later werd het smullen, want de ouders hun kinderen, waarZondag: Mevr. J. Broström-Bruin, na afloop werden de jongeren ge- schijnlijk vermoeid maar zeer voltracteerd op de echte, beroemde Ma- daan, weer aan het station afhalen.
Roelofarendsveen
rine rijsttafel.
Het was een erg geslaagde dag geROOMSKATHOLIEKE KERK
's Middags werd een bezoekje ge- weest, daar waren zij het helemaal
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
bracht aan het Marine Museum, over eens.
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
ZANDVOORT/HAARLEM - De
Het spreekuur te Zandvoort blijft
19.00 uur: Avonddienst
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN- Kruisvereniging Zuid-West Kenne- op het Beatrixplantsoen l, 2041 PW
SCHAPSBOND
merland is met ingang van deze Zandvoort, tel. (02507) 16364, op
Gedurende de zomermaanden geen week verhuisd. Het nieuwe adres is werkdagen van 13.00 tot 14.00 uur.
bijeenkomsten
Lieven de Keylaan 7,2101 VD HeemHet uitleenmagazijn voor verpleestede, tel! 023-290386. Post kan geJEHOVA'S GETUIGEN:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te zonden worden naar Postbus 566, gartikelen op dit adres is geopend
van 13.00 tot 14.30 uur.
2100 AN Heemstede.
Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
023-244553.

j Kerkdiensten

Kruisvereniging ZWK verhuisd

Herman Heierman overleden

[ Burgerlijke stand
Periode:
7 - 13 juni 1988
Gehuwd:
Kuijpers Wentink, Bart en Sanderson, Kirsten Anna Maria
Kliek, Jan Hendrik en Zandstra, Elizabeth Johanna
Hulstein, Nicolaas Gerard en Prinsen, Nilca Jalke Nicicky
Klok, Dirk en Matthaei, Cornelia
Geboren:
Judy, dochter van : Inden, Pranciscus Johannes Antonius Maria en
Strackx, Irma
Merel, dochter van : Boekelman, Robert en Roof, Miriam Theresia Gerarda
Daniëlle Emily, dochter van : Van
Hoek, Anton Maurits en Verkerk,
Maria Martha Geertruida
Michael Aneas, zoon van : Schuurman, Michiel Renger Ewe en Bakkenhoven, Belinda Brigitta
Overleden:
Bloot, Pieter Cornelis, oud 89 jaar
Heierman, Hermanus, oud 74 jaar
Kerkman geb. Koper, Jacoba, oud 80
jaar
Witkamp, Ferdinand Lodewijk, oud
74 jaar

Gemeentelijke
'wandaad'
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag werd bij de politie
aangifte gedaan van een 'wandaad'. Het betrof diefstal uit,
en vernieling van een landje op
het binnencircuit.
Uit het politieverslag blijkt dat de
gemeente de verantwoordelijke was
voor deze daad, maar ook dat de betrokken personen hiervan op de
hoogte hadden kunnen zijn. De
dienst Publieke Werken had in verband met de bouw van het bungalowpark, dit deel van het binnen-circuitterrein ontruimd.

de behandeling moest gcv-n. mi
sief het met een bnmdendi l
afschtoeien van de punt (Mi D
moest ik het bad vol laten lop ,
alles klaar leggen Ik voeldi MM
wel een beetje een butlei " L.' '
heer Mens

Gerardina Heeres had een oplei- bouwen in Bloemendaal en Over
ding tot kostuumnaaister gevolgd, veen, en het resultaat was, dat hij al Slohhortjc
maar werd vicatreuse bij Drukkerij vrij gauw daarna een eigen damesGedurende de 4." jaai d, t M •
Joh. Enschede, waar haar vader een en herensalon aan de Bloemendaal zaak dreef, heeft h i j tal \ . ' n M i
vooraanstaande positie bekleedde. seweg kon openen ,,Ik heb nooit ge- ringen in de haarmude ni"f;,' ,,
Nicolaas Matthijs Mens, evenals zijn wild dat m'n vrouw in de zaak wei k De grootste veranden:i<> \, >-,
vrouw geboren in Haarlem, was kap- te, maar ze zorgde 's morgens om omstreeks 192D toen ck d,i;-i •,
per, een vak dat hij in de praktijk negen uur wel voor koflie en dat was haar heten afknippen HUM e '
geleerd heeft. Het begon, toen hij er altijd een gezellig treffen met de noten waren daar rloorgnan-- 'i !
als schooljongen een gewoonte van klanten, onder wie veel artsen van tegen Het gebeulde \\< l d;
maakte om door het open raam het naburige Mannehospitaal Het dreigden naar een ander' 1 k.'i',
steentjes te gooien tegen een stapel is toch treurig dat dit unieke zieken- gaan wanneer h i j h u n \ ! < > • ' v ,
sigarenkistjes, die kapper Van der huis moet verdwijnen," zegt de heer kortwieken. Zo'n vaart h< u '"
Linden uit de Pieter Kiesstraat in de Mens, die het Mannehospitaal ook niet, maar m menige Bloemen l •
vensterbank had staan. „Je kunt be- uit eigen ervaring kent „Ik begrijp villa werd 't avonds e> r
ter binnekomen en helpen met inze- niet waarom dat nodig is Dat het woordje gesproken wam v- '
pen," zei Van der Linden, en dat was Wim Mensinkhuis weg gaat vinden vrouw haar man mot i en bob'rv .
niet tegen dovemansoren gezegd.
we ook heel erg. Waar krijg je nu een je opwachtte
Na schooltijd was hij in de zaak te betere verzorging dan hier'' Maar geOok Zanchoorters wist' i u
vinden en gunde zich nauwelijks tijd lukkig is het nog niet zo ver."
naar kapper Mens te \ inden ( t
om zijn boterham op te eten. BehalEnthousiast laat hij een foto van een zekere Drayer zijn .s'-her»
ve die boterham kreeg Nico ook nog de zaak zien waarop ook de twee eens bij hem had laten lig, et.1
ƒ 0,30 in de week, maar hij wilde ho- bediendes staan afgebeeld „We sloot Nico het terug t bie;
gerop en ging naar kapper Hessels werkten met z'n drieën en daardoor Maar het had heel wat • ' i ti r. n
waar hij ƒ 0,50 kon verdienen. In- kon ik zelf een paar klanten aan huis de eer hij hem gevonden L .o
middels was hij verloofd en aange- bedienen Van hen herinner ik mij wist toch niet dat ik n,.a!
SU i '
zien je m die tijd met trouwde voor- professor Van Heek, wiens haar ik tje' had moeten vrpgjn 1 '
dat je een eigen zaak had, verander- iedere veertien dagen een uitgefareiC E KRAAN MbJ.
de hij om zich te verbeteren opnieuw van baan. Bij Van Dam in de
Nassaustraat hoefde hij niet alleen
in te zepen maar mocht hij ook scheren.
Gewapend met die vaardigheid
kon Nico daarna aan de slag bij kapper Ploeg aan de Oude Gracht, een
middenstandszaak. „Ik moest wel
beloven een jaar te blijven en dan
zou hij zorgen dat ik bij een collega
weer verder kwam." Het werd Van
der Weijden in Noordwijk-Binnen
waar hij intern kon komen. Hij leerde er dameskappen en Van der Weijden stuurde hem 's zomers vaak
naar Noordwijk wanneer er hotelgasten waren in Huis ter Duin.
Maar op den duur beviel dat intern-zijn niet langer en keerde de
jonge kapper terug naar zijn eerste
baas in Haarlem, Van der Linden,
maar nu slechts voor halve dagen.
De overige tijd besteedde Nico om
voor zich zelf een klantenkring op te • Het echtpaar Mens-Heeres is op 20 juni zestig jaar getrouwd.

Gereformeerde kerk zestig jaar 01
ZANDVOORT - Op 20 juni be- kosten, het plaatsen inbegrepen,
staat de Gereformeerde kerk kwamen op J 400,- voor twee maanaan de Julianaweg zestig jaar, den, en de vloer kostte aan materiaal
400,-, maar die zou later voor het
en dan bedoelen we het ge- ./nieuwe
kerkgebouw gebruikt kunbouw, waarvoor ds. Siertsema nen worden.
uit Haarlem indertijd de eerste
steeën legde. De Gereformeerde Gemeente bestaat al veel 'Liefdevol'
langer en dateert van 1916 toen Al met al toch een heleboel geld en
een handjevol leden bijeen- de kerkeraad het m een circulaire
kwam in een garage en dan ook nog eens nadrukkelijk weten hoe
het etiket „garage-christenen" groot de liefde van de Zandvoortse
kerk voor deze van elders komende
kreeg opgespeld.
broeders en zusters was, waarbij ze
Officieel „gekerkt" werd er voor
het eerst in de begin 1919 gereedgekomen kerk aan de Brederodestraat
met ds. H.C. van den Brink als predikant. Toen in 1926 de „kwestie-Geelkerken" grote opschudding teweeg
bracht in de Synode van Assen, die
leidde tot de schorsing van ds. Geelkerken, schaarde ds. Van den Brink
zich achter hem en werd eveneens
geschorst. Aangezien meer dan de
helft van de gemeente het eens was
met de theologische opvattingen
van ds. Van den Brink en zich niet
meer kon aansluiten bij de gangbare
opvattingen van de Gereformeerde
Kerk, werd besloten tot het stichten
van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband.
Deze nieuwe groepering behield
het kerkgebouw en de oude gebouwen moesten omzien naar een eigen
predikant en een ander kerkgebouw. Het werd de villa ,,'t Zonnehuis" aan de Kostverlorenstraat
hoek Zandvoortselaan, waar 's zondags de kerkdiensten werden gehouden en in de week de vergaderingen.
Stoelen werden geleend van een
kerk in Amsterdam. Maar hoe
moest dat nu 's zomers met al die
badgasten? De eind 1983 overleden
heer S.C.S. Rijper schreef ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van de kerk in een voortreffelijk artikel in „Kerk aan de Kust" hoe dat
allemaal in z'n werk is gegaan. Er
werd een tent gehuurd voor dnehonderd personen, die in de tuin van
„'t Zonnehuis" werd geplaatst. De

zich afvroeg „hoe hun liefdevol antwoord daarop zou luiden". Wel. de
liefde bleek wederzijds want de tentcollecte van 31 juli 1927 bracht
/' 171,81 op en die van 7 augustus
/ 96,47'A.
De tent mocht dan nog zo stevig
zijn, tegen een forse westerstorm
was hij niet bestand en die woedde
die zomer, uitgerekend m een nacht
van zaterdag op zondag Toen collectant Jan van der Mije, ouderling W
Steetskamp en nog een paar anderen in de vroege zondagmorgen bij

• De voormalige Gereformeerde
kerk aan de Brederodestraat.

„'t Zonnehuis" arriveerden laf, i.< .
m de tuin de driemaster, gevl. i ut- .
de elementen. De heer Rijpe' soi • i
inhakend op de bijnaam van .h.n • i
der Mije, schrijft over nu- g<.de:u:
waardige ochtend „Jan ' L e u t e r
niet, maar handelt en geeft consu
nes. Zwarte pak uit Hij duikt u i u . t '
't zeildoek. Anderen houder. <.;
scheerlijnen vast De krachtpai>ei
zet er z'n botten onder J;', 't '.ui;1
Eén, twee, die masten. De keikd'.ti.
sten gingen die ochtend gewon
door."
Dankzij tal van activiteiten kv. „ <
het geld bij elkaar Er kon gebob .
worden en op 20 juni 1928 v,eu' '>
kerk aan de Julianaweg in gebi'i '.
genomen.

Restauratie
Vijfendertig jaar later moest <Y( i
den overgegaan tot inwendige r, tauratie van de kerk en uitbuuu _
en verbetering van de daaibi] her '
rende lokalen De verhuur va:i >.
nieuwe lokalen, het schoonhoud :
daarvan en het nodige toe/ic r
brachten de noodzaak naar vur
om een koster in vaste dienst a,ii.
stellen. De keuze viel op de hei •
Kamperman, die met z'n gejm o; <
mei 1968 de m de nabijheid v,n '•
kerk gebouwde kosteiswonnu \: •
betrekken
Om het verhaal compleet te T.
ken, vermelden we nog dui het ,L> i •>
genootschap Gerefoimeelde K
in Hersteld Verband na de oc l
werd opgeheven, waarbn cle >'
overgingen naar de hcrvn: mue ; ,
Ds. Van den Brink is tot U'-SJ
ganger geweest en -ACH! opjo.n.
door ds Van der Vloed, dn- t»' > <
zijn ambt heeft uitgeoefend n<. '
werd verkocht aan e"n pin'
en de inventaris aan een kei k u
sterdam Nadat hel gebou*. g i . i . .
ti]d dienst had gedaan . ü - <
plaats \oor s t i a n d s t n e k n <
m verband met de aanleg \ , P
Kuyperstraat m di> jaie:' ' '
sloopt
C E K R A A N :w'

Het VW-kantoor op zaterdag langer ofp r
• Pianist-entertainer Herman Heierman, zoals menig Zandvoorter zich hem
zal herinneren.
(Archieffoto)

In zijn woning bij het Huis in
de Duinen is vorige week de
bekende pianist-entertainer
Herman Heierman overleden.
Hij werd 74 jaar. Zijn stoffelijk
overschot werd zaterdagmorgen onder grote belangstelling
ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vooraf zong een klein koor
met soliste Martha Koper onder meer 'Sag beim Abschied
leise Servus' en gaf Shirley
Zweerus een ontroerende vertolking van 'Feelings'. Een bewonderaar van Heierman
schreef dit kort In Memoriam.

voornamelijk solistisch actief, met
name in de restaurants Van Aken en
Lion d'Or in Haarlem, en Treslong
in Hillegom. In 1958 nam hij De Albatros in de Haltestraat over, destijds een café dat door de familie
Heierman in korte tijd werd omgetoverd in een sfeervol en gerenommeerd eethuis. De bijnaam 'Huiskamer van Zandvoort' was voor een
groot deel te danken aan de charmante, 'klassieke' entertainer aan
de piano. In de periode van 1968 tot
1978 runde het echtpaar met succes
onder meer een restaurant-boerderij
in Vierhouten, maar toen trok toch
de badplaats weer.

De klanten van restaurant QueeHerman Heierman was meer dan nie aan het Kerkplein konden gedueen halve eeuw een bekende en ge- rende de laatste tien jaar volop gewaardeerde musicus in de regio. nieten van Heiermans kwaliteiten.
Vooral in Zandvoort hebben vele in- 'Every inch a gentleman', met een
gezetenen kunnen genieten van zijn onfeilbaar aanvoelen van de sfeer en
subtiel pianospel. Heierman begon puttend uit een veelzijdig repertoire
zijn loopbaan overigens in het or- met meer dan drieduizend numkest The Blue Syncopators, dat hij mers, groeide Herman Heierman uit
op drieentwintig-jarige leeftijd sa- tot een voor velen onvergetelijke enmenstelde.
tertainer.
Daarna was Herman Heierman
P.B.

ZANDVOORT - De regionale gen van 09 00 tot 20 00 uur. op zateiopzet van de VVV heeft tot ge- dag van 09 00 tot 17 00 uui en op
van 11 00 tot 15 00 uur
volg dat de openingstijd van zondag
De VVV \vi]st g! aas nog eens op de
het kantoor Zandvoort op de mogelijkheid
om niet de Fnms Hals
zaterdagen nu al is uitgebreid. Museum attractiekaart
een bezoek
Van 09.00 uur tot 17.00 uur te
brengen aan het jubilerende
wordt op het Schoolplein on- Frans Hals Museum Elke maandag
onderbroken informatie ver- rijdt de speciale 'Schuttersbus' van
strekt, óók over de Museum-at- af het busstatiun Zandvoort naar
Haailem.
tractiekaart.
In de maanden juli en augustus
zijn de openingstijden op werkda-

j Dommel"

In een folder, verluijgbaar bij het
VVV kantoor, staan de verti ektijdcn
maar ook suggesties om bij slecht

weer een dagje Hau. h 'i, •
ces te maken De/' • • > "
/10 . veikniabaat bil re \
het postkantooi en u > n
de diveise hotels is <>ok i
dagen te gehuuken <>p o
lijndiensten MUI d t N/11
VVV begunstiget s ui" 1 ,
clnjven kunnen bi.i de \ i 1
leeht voo) anntit.kAi l ' i ' .
ovei de/e a t t i a t t i e Divi
in Nedeilahds. Dar, s en l i
Engels
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v.a. 38.00

Pssst, denk u aan
VADERDAG
is begonnen!
zondag 19 juni
op onze bekende merken
29.50
Haltestraat 18. Tel. 17878.

34.50

i De borrelhapjes en salades van

zijn ook altijd érg geslaagd!
Stap binnen voor vrijblijvende
informatie:

Milt is uw woning verkopen?
Wilt ü een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

WIJ KUNNEN U ZO GOED ADVISEREN,
OMDAT WE ALLE GOEDE MERKEN HEBBEN!
(aramis)

CHANEL

Drugstore
MOERENBURG

JILSANDER

Haltestraat 1
Zandvoort

Dilor
BIKINISLANK-TMALSOVIT

en vele andere merken

VAN

HAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden- dagelijks 09 00 -18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10.00 -14.00 uur

39.50

Verhoog de EK-sfeer thuis.
ZONDER HONGER l TOT 3 KILO Neem Duitse vleeswaren bijJ
^ 'e buis.
ER WK MINDER
Vogt&Wolf
Ravensberger
Deelenwurst

Sandstede
Ammerlander
Bauernscfainken

V1ALSÖVT ; VOOR VEILIG EN
VOORDELIG AFSLANKEN

100

100 gr

2.49

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

TIE VOOR
PRIJZEN
Telekommunikatie
Draadloze telefoons
Telefoonbeantwoorders
Telefooncentrales tot
128 toestellen
Faxapparatuur

Seijsener

^*•

Haltestraat 23 - Tel. 12159
Zandvoort

Kroon Mode
Haltestraat 55
Speciale aanbieding

(óók voor heren)

* SPECIALE behandeling voor
na de ZWANGERSCHAP

Fa. Frank
DAK-

J. BLUYS

BEDEKKINGSBEDRIJF

De specialist in al uw bloemwerken.

100 gr

* BORSTLIFT

89,

BLOEMENHUIS

P S ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen

Artland
Farmers dunken

* FIGUURCORRECTIE

in dames- en
herenmaten
lusvast

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060.

ER Zp OOK MALSOVIT
MAALTDDKOEKEN

Maak nu GRATIS
kennis met onze nieuwe methode voor

VOSSEN
BADJASSEN

Maak papa blij
met 'n bloem of
plant van

MALSQVIT

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

* PLAATSELIJK AFSLANKEN
Maak een afspraak met onze consulente
Haarmode Marjo Fijma

Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stuoadoorwerk.

Openingstijden: 9.00-17.00 uur; vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags 9.00-13,30 uur; maandags gesloten
PASTEURSTRAAT 12, Tel. 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

2.79

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan
hel kabelnet, zal er op genoemde data tussen
08.30 en 16.00 uur geen ontvangst mogelijk zijn
van radio- en tv-programma's in de volgende wijken:

Datum
Wijk/omgeving
vrijdag 17 juni omgeving Zuid
Boulevard en een
gedeelte Zuid

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Verloren pp
vrijdag, 10 juni
's ochtends tussen 10 en
11 uur een gouden
manchetknoop, waarin
een steen, een z.g. „tijgeroog". Is voor mij een
belangrijk herinnermgsstuk.
Bellen s.v.p. J. H. Hanrath, Zandvoort, 13261.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken
GEVRAAGD
Voor een onzer cliënten een

WOONHUIS
APPARTEMENT

NV CASEMA
kabeltelevisie

Prijsindicatie tot ƒ 80.000,-

2215 ZJ VOORHOUT
tel.: 02522 -17550

J

Kweksrij P. van KLEEFF
IJ Van Stolbergweg 1
^Zandvoort - Tel. 17093
DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

Gelegenheid voor het zelf
opvullen van uw
;. plantenbakken

-.$;

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort
Vers van 't mes

JONG
BELEGEN
GOUDSE
KAAS

Prijslndicatie tot ƒ 250.000,TEVENS GEZCOHT

Postbus 146

SRARIO SUPER

NVM
MAKELAAR

Menzefricke
Pfcfferbocksbcutel 100 gr l

BAS VAN DER HIUDEN DIGROS DIRK VAN DEN DROEK-HÜÜIKSQM

Tel. 02507-18686.

Belangrijk
voor
Casema-kabe3-tv-abonnees
in
Zandvoort

Wufa
Schwarzwalder Schinken 100 gr

kilo

8.70

SLA
2

kroppen

08

SCHOUDER
KARBONADEN
kilo

6.90

Zomerplanten o.a.
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken - opgevulde bloembakken
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GM/Lotus Euroserie
nieuw onderdeel van
gratis racefestival

•

iMS

ZANDVOORT -Autocoun i«
Jan Lammers heeft af^slopc
weekend een geweldig? pres.
:
tie geleverd door winnend OTV <
de streep te komen in de \
rentwmtig-uurs race van '.
Mans in Fianknjk.
Dit kan gezien worden aK een • de grootsU- tnonilen UK' plu-ifnoot Lammere ooi' hp<-f' woteij
behalen De Zandvooiter, met ..
teamgenoten Johntue Dumfiifs ' '
Andy Wallace uit Engeland,
10. c
een Jaguar XJR9 D1 i.wstc coiic
renten, de Poisohos morsten ht>t
deze race aflegden to.<;en dit t<.\
dat vanaf do stare een positie ir
vooiste geledoren r.nrim Dr iv.
ondertigjanue Zandvoort -e nj'
lag regelmatig op kop. een pos
die de laatste ui "n moi moer -v. '
prijsgegeven

voor dit racefestival uitgebreid met
tien Deense rijders en samen met de
Sports 2000 komt een vol veld aan de
start. Bij de Toerwagens Groep A
voert BMW-rijder Arthur van Dedem de boventoon en hij gaat regelrecht op het kampioenschap af. Van
Marlboro Ford rijder Jeroen Hin
kan echter een serieuze aanval verwacht worden. De Renault 5 GT Turbo vormt dit jaar een nieuwe klasse.
Na drie races wordt het klassement
aangevoerd door Pierre Alain Thibaut (Belgi), Frank Caron en de gebroeders Jip en Raymond Coronel.
In de Formule Ford 1600 gaat
Marlboro-rijder Frank Eglem aan
kop, zowel in het Nederlands als in
het Benelux-kampioenschap. Aanstormende talenten zijn E van Kersbergen en Michael Vergers. Ford en
BMW maken de dienst uit in de
Toerwagens Groep N en na drie gereden races staat Fred Krab één
punt voor op Henny Hemmes en vijf
op Ger van Krimpen. De afsluitende
wedstrijd is een gecombineerde race
met Squadra Bianca en Ascona's.

Zo ook met de voorsprong '
kwam het concairerciKÏe Poisc :>
-team, bestaande uit d" Engelsr
Derek Bell en de Webtciuilsei s H; •
Stuck en Klau» Ludwis;, tc'ug ' (
een achterstand van slechts twee .
nu t en
Lammers en de zijnen, het tv.-ci <'
team van de vijf wagens tellende .J.
guar stal, hielden stand en snel'J,
naai een schitleiende ovurwmuj •
Een regenbui tegen hot cmd var, v'
race kon daar goo.i vuande» '
meer in brengen

Programma
Het tijdschema voor het Marltaoro
Racefestival op zondag 19 juni is als
volgt:
10.30 uur, aanvang voorprogramma;
13.00 uur, Race Toyota Cup; 13.40
uur, Race FF 2000/Sports 2000; 14.15
uur, Race Toerwagens Groep A;
14.50 uur, Warming Up GM/Lotus;

T

O
WII11 Juc

ZANDVOORT - Het Circuit Park Zandvoort is zondag 19 juni
,i,>t toneel van de eerste ronde van de GM/Lotus Euroserie, een
üicuwe formulewagenklasse waarin deelnemers uit maar liefst
v.ertien landen rijden. Daaronder ook de Nederlanders Allard
ïUlff, Peter Kox en Zandvoorter Frans Vörös. De wedstrijd
n.aakt deel uit van het Marlboro Racefestival.
'iet kampioenschap in de GM/Lo-, serie telt in totaal tien races,
> spreid over het seizoen. Vijf daari n worden verreden in de voorpro'•imma's van de Grand Prix races,
,' overige vijf in andere belangrijke
i ernationale evenementen. De
iimaar van de serie mag testrijden
een Formule 3000, maar wat een
\ntap kan betekenen naar een grocarriëre. Slipschool-instructeur
ins Vórós kan volgens ingewijden
, 'een gevaarlijke outsider' gezien
irden omdat hij een thuiswed; ij d rijdt. Ook Kalff, evenals Vöros
nel Dealer Team Holland rijder,
takt een goede kans, gezien zijn
cstaties in het Duitse kampioen'iap in de Internationale Opel/Loi Challenge. Hij bezet daarin mo•nteel de tweede plaats. Marlboro
,der Peter Kox had in het begin van
/e serie problemen met zijn wa•i, maar vanaf de vierde wedstrijd
oort de Eindhovenaar punten.
Cr is zondag een voorprogramma,
u om 10.30 uur begint. Het raceogramma start om 13.00 uur met
race om de Toyota Cup, een merncompetitie die al voor het derde
ir op Zandvoort wordt verreden
" altijd spannende en fraaie races
>.t zien. Jaap van der Ende, Evert
, «Iderhey en John Vos zijn de
'ofdrolspelers, maar niet te onderhatten concurrenten als Michel
,>circa en Theo van den Bergh lig. 'i op de loer.
Het Formule Ford 2000 veld wordt

JL.

"lUnVRT 9

Finse Marlboro-rijder Mika Hakkinen, kanshebber in de GM/Lotus Euroserie die zondag op het Circuit Park Zandvoort wordt verreden.

15.00 uur, Race GM/Lotus Euroserie; 15.50 uur, Race Renault 5 GT
Turbo; 16 30 uur, Race Formule
Ford 1600; 17.10 uur, Race Toerwagens Groep N, 17.50 uur, Race Squadra Bianca/Ascona Cup.

Na GIJS van Lennep was dil '
tweede Nederlandse overwinning
de 24 uurs-raci, van Le Mans i.' •
formidabele prestatie, waarvoor re:
felicitatie zeker op zijn plaats is

Toetreding Hoofdklasse .Prachtige opsteker'

7

anavond kruisfinales, morgen finales in Pellikaanhal

ZANDVOORT - Na het vorige week behaalde kampioenschap
slaagde het topteam van de tennisclub Zandvoort erin om promotie te bewerkstelligen naar de hoofdklasse. Op het bijzonder
sfeervolle tennispark De Glee, voor ongeveer 500 toeschouwers,
was een uiterst gemotiveerd Zandvoorts team veel te sterk voor
Strokel uit Harderwijk en won met 5-1. Een groot succes voor
het team bestaande uit Hans Schmidt, Edwin Vissers, Esmir
Hoogendoorn, Inge Dolman en trainer Paul van Geuns.
Bovendien betekende het een aar- spel op al hadden de spelers veel last
ZANDVOORT - In de strijd om de Zandvoortmeeuwen zaal- se 2B zijn de finalisten wel bekend.
voettaalcup zijn de meeste finalisten bekend. Voor een enkel Auto Versteege domineerde de gehe- dige opsteker voor het hardwerken- van de straffe wind. Hans Schmidt
competitie en verloor slechts een- de nieuwe bestuur van de Zand- kon in de eerste set een 4-2 voor•cam moet nog een slag om de arm gehouden worden. Vanavond le
Tegen DVS zorgde Auto Ver- voortse tennisvereniging onder lei- sprong niet vasthouden en verloor
rmden de kruisfinales plaats en morgenavond staan de finales maal.
voor de zesde overwinning, 3- ding van Jur van der Lie. De voorzit- met 6-4. In de volgorde twee sets
op het programma. Vrijdagavond de afsluiting van het dit jaar steege
1. Het elk jaar verrassend optreden- ter van de technische commissie imponeerde Hans Schmidt en gaf
weer prima verlopen zaalvoetbaltoernooi. De finale-avond de REA plaatste zich eveneens door Ted Acda was uiterst te spreken een gave tennis demonstratie door
wordt opgeluisterd met een optreden van de bekende Neder- een knappe 4-2 zege over Turn Tum. over het behaalde resultaat. „Het is met 6-1 en 6-3 de zege te pakken.
landse zanger René Froger, wat om 21.30 uur zal plaatsvinden.
een prachtige opsteker voor de Edwin Vissers had het op de andere
De wedstrijden beginnen beide avonden om 18.45 uur.
De finalisten van de veteranen en club", meent Ted Acda. „We moeten baan erg moeilijk al waren er kansen

Meeuwen zaalvoetbaltoernooi
acht zinderende ontknoping

Vanavond wordt tussen de kruisfi".Je een demonstratiewedstrijd geM>eeld tussen de finalisten van tien
.mr geleden. Visrestaurant Duiven. ^orden, met onder anderen Ed
v offers, Ed Vastenhouw, Richard
.\erkman, Chris Jongbloed en Nan.red Bakels, komen in het veld tegen
''im Janssen dat onder meer Jos van
a 1 r Mey in het team heeft. Deze parvangt aan om 21.00 uur. De prijsutreiking zal worden verricht door
'nirgemeester Van der Heyden.
In poule l A is Jaap Bloem Sport
:iker van plaatsing en onderstreep'o nog eens de grote klasse door me| IL kandidaat Raco met geweldig
;,uüvoetbal en enorm pak slaag te
,'even, 2-11. In deze wedstrijd scoorJohan Steur het duizendste doelpant van dit toernooi en werd door
vu-zorger de heer Loos, die samen
'net mevrouw Bosman weer voor

een voortreffelijke medische begeleiding zorgde, in de bloemen gezet.
Door de nederlaag van Raco heeft
het uitgespeelde Play In nog een
kans, doch is nu afhankelijk van wat
Mimi's doet. Door een 1-0 overwinning op Klikspaan en een 7-3 zege op
Aurora heeft Mimi's de beste papieren.
In poule l B is St. Tropez door een
nipte 3-2 winst op Pim Janssen zeker
van het spelen van nog twee wedstrijden. Cor Smit won gemakkelijk
met 6-0 van Reprox en kan de kruisfinale bijna niet meer missen.
In 2A is de situatie nog wat onoverzichtelijk en alleen York Optiek kan
zich opmaken voor de kruisfinales.
York maakte veel indruk in het duel
tegen Big Mouse en won met 4-11.
Van Baekel, Luiten BV, Henri en
Cleopatra gaan in onderlinge duels
uitmaken wie York volgt. In de klas-

recreanten zijn bekend. De Banana
vet. stelden de finale veilig door met
3-1 te winnen van Nihot vet. Banana
verloor slechts één punt terwijl de
andere finalist Pim Janssen Olds
alle zeven partijen wist te winnen.
Zandvoort Centrum vet. ging met 6-1
ten onder tegen de Olds van Pim
Janssen.

Bij de recreanten is Reproproof
erin geslaagd de finale te bereiken
door een 3-1 zege op Lippies. Reproproof is niet meer in te halen en
gaat in de finale uitkomen tegen de
Gemeente-ambtenaren van Zandvoort. De Gemeente Zandvoort stelde de finaleplaats veilig door een
moeizaam bevochten gelijkspel tegen Rabbel Boys, 2-2. De finale van
de recreanten is op donderdagavond
21.45 uur terwijl de overige dus op
vrijdag wbrden verspeeld.

Tegenslag goed verwerkt

IJimstzwemsters veroveren genoeg
punten voor handhavingtoppositie

ZANDVOORT/GROOTEBRpEK - De vier-punten wedMrijd in de competitie voor het
•'."ingkampioenschap
van
-•oord-Holland, vorige weekid, was voor de verandering
ten
uitvoering op muziek.
: ri
I el leuk, en toch werd de reis
i'.iar het organiserende Zwep'•'<(.! met wat angst en beven aan'-1, 'vangen. Kommer en kwel.
' Jor ziekte, gebroken been of
'n val op de borst bleek niet
- lereen in de noodzakelijke
'"pconditie te zijn.

/.oals het bij sporters hoort, werd
niet over gezeurd en zoals het
•'aamt, zwom iedere dame haar
''itijtje mee. Zodoende werd er
' 'mdjesmaat toch het één en ander
"i punten verzameld. Slechts 6,9
uiten verschil met het Zaanse
'- ï S., maar toch een eerste plaats.
i' totaal staan de 'Zeeschuimende'
'1 aistzwemsters nu met 1.703,11
>nten voor ZZS, dat 1.588,29 op
i mr conto heeft, een verschil dus
'i 114,82 punten. Het moet wel
1
H raar lopen als deze voorsprong
ot behouden kan blijven op de laat11
wedstrijd in Purmerend op 18

een aantal jaren proberen in de
hoofdklasse te blijven en dan ligt de
weg open naar de eredivisie. Sponsoring is dan wel erg belangrijk. Een
eerste team kan alleen functioneren
op dit niveau door voldoende sponsoring en dat moet lukken. We moeten echter ook niet de grote groep
recreanten vergeten daar die niet
weg te cijferen zijn. Veel begeleiding
heeft ook de jeugd nodig en daar
schenkt vooral de jeugdcommissie
veel aandacht aan. De jeugd moet
doorstromen. Wat nog wel vermeldenswaard is dat volgend jaar geen
acht partijen worden gespeeld maar
slechts zes. Dat vind ik ongunstig
voor ons aangezien de mixed-dubbels afvallen waarmee wij veel punten scoorden.
De wedstrijd begon bijzonder goed
voor Zandvoort daar Esmir Hoogendoorn een ijzersterke partij speelde
en snel met 6-0 en 6-2 het eerste punt
binnensleepte. Inge Dolman had in
de eerste set geen moeite met de
Strokel speelster (6-2) maar moest
in de tweede set tot het uiterste
gaan. In de tie-break kwam Inge Dolman met 6-1 voor doch zag de voorsprong geheel verloren gaan. Toch
bleef zij rustig spelen en won uiteindelijk de tie-break waardoor Zandvoort op een 2-0 voorsprong kwam.

om de strijd naar zich toe te trekken.
De Zandvoorter moest met 4-6 en 5-7
het hoofd buigen. Het dames dubbel
Esmir Hoogendoorn en Inge Dolman kon in de eerste set met in het
ritme komen en verloor met 3-6. Het
bracht nog even de spanning terug
doch in de volgorde twee sets overheersten de Zandvoortse dames en

wonnen met 6-2 en 6-1 Het heren
koppel Schmidt/Vissers kon toen de
promotie waar maken en, deden dat
ook door snel toe te slaan met 6-3 en
6-1. De stand was 5-1 en de laatste
twee gemengde-dubbels behoefden
niet meer gespeeld te worden
Grote vreugde in het Zandvoortse
kamp, promotie was een feit na een
spectaculair verlopen competitie
waarin Zandvoort steeds beter in
vorm kwam. „Wij hadden in het taegin wat pech door een blessure",
stelde trainer Paul van Geuns. „Wij
hadden toen de mazzel dat we in een
evenwichtige poule speelden waardoor er geen grote verschillen ontstonden. Het team heeft zich daarna
steeds beter ontwikkeld en ging
steeds beter draaien. Het groeide in
de competitie en ook de aanhang
groeide weer. Met zo'n aanhang
scoor je extra punten."
De inmiddels gearriveerde wéthouder van sportzaken Jan Termes.
kwam het succesvolle team namens
het gemeente bestuur een bloemen
huldiging brengen. Hij sprak van

een bijzondere prestatie en fehci
teerde spelers en begeleiders v?, u
harte

Successen
Behalve het succes van het toteam heeft de TC Zandvoort rneei 3.»
re kampioenen kunnen begroete .
Zo werd het eerste heren zateidv
team kampioen dooi een fraaie ?-.zege op Hoofddorp. Slechts eenrr.a..
verloor dit team het afgelopen se
zoen. Het team bestaande uit Ravf
mond Lemtaeck, Wim Meyer, Nou
Weyers en Dirk van den Brink ga^
nu meedoen aan de Nederlands
kampioenschappen.
Dat de TC Zandvoort goede jeug'.
heeft blijkt wel uit het feit dat hè;1
jeugdteam tot en met 17 jaar na ee:
sterk seizoen eveneens de titel pal:
te Met 5-1 overklasten Kim Bos, Mc,
non Pessel, Sven Rnnzijn en Sylvair
Slieker tegenpartij Buitenwegh u:
Soetermeer. Door deze overwinnin'
promoveert dit team naar de tweerïklasse.

Fraai
Het heren enkelspel van Hans
Schmidt leverde vaak fraai tennis-

9 De succesvolle teams van TC Zandvoort die zijn gepromoveerd.

Titanenslag softbal
ZANDVOORT - De ZHC softballers traden afgelopen week
aan voor de wedstrijd van de waarheid tegen TYBB, waarbij het
ging om het veroveren van de leiderspositie in het algemeen
klassement. Beide teams waren ongeslagen met twaalf punten
uit zes wedstrijden.
Ruim drie kwartier voor het startHsignaal maakte de ZHC-ploeg de
spieren los. Trainer-coach John
LClaasen testte het verre veld op
hoge verre klappen. Het infield werd
duchtig op de proef gesteld. De ballen werden met 150 kilometer per
uur op de infielders afgevuurd. De
handen werden flink gewarmd en
om 19.30 uur was het zo ver. Het zal
beslist wat nervositeit zijn geweest
of overconcentratie, want er werden
door ZHC achter elkaar drie vangHballen geproduceerd.

TYBB aan slag werd binnen de
kortste keren eveneens met drie
vangballen naar de dug-out verweHzen. Ook de tweede inning bleef
ZHC op nul staan. Luuk Buhling
Mevr. Lucia Hogendijk uit Noordv
beulde wel de bal het verre veld in, in
''ijk, de nationaal en internationaal
een poging de daargelegen tennisba**'kende 'grootheid' op kunstzwemnen te bereiken, maar werd door een
^bied, was hoofdscheidsrechter en
knappe sprintactie van de midden"'<it
was goed te merken ook. Optreln
velder van TYBB schitterend uitn waar nodig, alles overziend met
"n prima jury, verliep deze wed- • Anita de Boer en Sandra Paap (achter), Marjolijn v.d. Meer en Resi geHvangen. De gelijkmakende twee'njd voorbeeldig. Bij de soli in cate- Abbenes (vóór), vier van de succesvolle kunstzwetnsters van de Zeeschui- de inning van TYBB leverde twee
honkslagen op en tevens het eerste
^•ne 3 en 4 kreeg Kesi Abbenes door mers.
achter
het
Zaanse
ZZS
in
de
categowat
voor
de
toekomst
behoorlijk
wat
punt.
In de derde inning kon ZHC
^it
aftrekpunten
slechts
een
5e
>}I
rie 3 en 4. In de hoogste categorie, 5 perspectief biedt. Met de Zandvoort- met drie vangballen terug naar af.
'mts,
terwijl
in
deze
groep
Marieke
s
t"ltenpool van Zepho winnares en 6, hebben de Zeeschuimers da- se A- en B-groep kunnen we tenminEchter TYBB kwam ook niet ver'•'lri rd. In dezelfde categorie, maar mes goed huis gehouden. De Zand- ste een paar potten breken. Anouk
|')nn bij de duetten, werden Resi Ab- voortse B-groep was ingedeeld in Noordervliet won haar solo in de der dan een vangbal en twee kogels,
' nes en Marjolijn v.d. Meer keurig deze op A-niveau operende categorie hoogste categorie en samen met Sas- die respectievelijk door Rob Kui| Vl urde en de groepsuitvoering met en de dames deden maar weinig on- kia Wester ook het duet. Met gering pers en Paul Citroen op onnavolgbaita de Boer, Sandra Paap, Marjo- der voor de 'Schuimpies' van het verschil werden de B-dames Anne- re wijze werden verwerkt en bij
v.d. Meer en Resi Abbenes was hoogste niveau. Ze waren zelfs be- rose Abbenes en Ditte Valk achter Luuk BuhHling op het eerste honk
als vuurpijHlen werden afgeleverd.
[•'"Ifs goed voor een tweede plaats, duidend beter dan de ZZS A-groep, ZZS A-dames derde.

Er waren op dat moment nog geen
twintig minuten gespeeld.
De vierde inning kreeg ZHC eindelijk mannen op de honken Paul Citroen kwam op twee door een gestolen honk. Een benauwd moment
want hij schoot het tweede honk
voorbij en kon met een snoekduik
de handen alsnog op het kussen knjgen voordat de TYBB-speler hem
kon uittikken. Ene Zaandnoordyk
Lbracht daarna Paul Citroen en Rob
Kuipers over de thuisplaat en ZHC
nam een 2 l voorsprong TYBB
kreeg m de gelijkmakende slagbeurt
drie honken bezet en kon daaruit
tweemaal scoren, waardoor het op 3
2 voorsprong kwam
Tot aan de vijfde inning waren de
ploegen aan elkaar gewaagd en was
ZHC volledig m de race Het toegeHstroomde publiek genoot met volle teugen van dit duet. ZHC moest m
deze inning echter het hoofd buigen
voor de grotere aanvalsdrift van
TYBB. Het waren opnieuw drie
vanHgers die ZHC m het veld deden
belanden. Cor Stam, die tot op dat
moment perfect had staan pitchen,
kon TYBB niet meer van zich af
houden en moest zes honkslagen mcasseren De logische wissel kwam.
Cor Stam werd door Tjeerd Bttys
vervangen op het moment dat
TYBB "met 8-2 leidde.
De zesde inning gaf een wat posiHtiever beeld. Een drie honkslag van
Luuk Buhling. een twee honkslag

van Rob Kuipeis en een honkslag
van Paul Citroen vielen er te noteren Daardoor werden twee punten
aan het ZHC-totaal toegevoegd
LLuuk Buhling probeerde in een
wanhoopspoging ook de thuisplaat
te bereiken, nadat de coach hem
eerst op hot derde honk wilde laten
stoppen maar alsnog besloot hem op
thuis te laten gaan De reactie in dat
grote lichaam was desastreus Hot
stoppen en opeens weer -versnellen
deed Buhling met een smak togen de
grond klappen en moe gestreden
weid hij richting thuisplaat dooi de
derde honkman van TYBB inge
haald en uitgetikt

In de ueUjIuii.ikLiido sl-iJj'nu t .
derscheidde Ene Zaa'tuoonuik 7
door twee bclntu ieno> v;u\:.!ni
m het verre \rlcl TV}3B ia n i'' .
de?e zesde inning "eii puri' rv-( •

ZANDVOORT/AMSTELVEEN - Dit jaar zal voor de
vijfde maal de Marlboro Challengc worden gehouden, op het
circuit te Zandvoort. Deze
Challenge biedt jong autosporttalent de kans de eerste
stap te zetten op weg naar de
Formule I.

dagen op hot t u e ' i ' t • 'in .T.nidv 1i •
in juli aanstaande nogmaals da i
aan de tand gevoeld weiden, w:ia
er twintig overblijven

Van de maar liefst zestienduizend
aanmeldingen zijn na voorselecties
zeshonderd deelnemers- overgebleven. die in vijf dagen m het land door
instructeurs van de Dutch Racmg
School geïnstrueerd worden Als
hun resultaten zijn bekeken, blijven
er nog maar tweehonderd vijftig
deelnemers over. die op vijf selectie

Eindstand " l >
logde zich bi] '(<.'
neer m do \ \ L i ^ i . ' i '
zich uitsteken'* . •
een team d,i ' < ••.'"'
tie vooi /u li op< is' H •'<
toonde nch m 'U /o ï'lv
een dei mate ii'M'a
«•'*
beste m floie kl.it.-1-1 oh''l"
ckv.o competitie I
laten hoi on

Via alk i loi dagen op het c n e u i ,
lormulo \\ageni, \ a n de Dutch .~.,;.
cmg School .•uilen uiteinde!'f
slechts drie jonge n i d e i j kunm ,
deelnemen aan de v. iiitercui tut
waai van aan liet eind de vininp
bekend wordt uonuu^t
De coureurs in spe hebben 'je.i
lange weg te gaan, maar de prijs v<x
de winnaars is cv ook naai: een v i '
seizoen FF 1600 vooi hul Nederland-en Beneluxkampioenschap in eet
topwagen. met begeleiding, op ko:
ten van tabaks gigant Marlboro

WEEKMEDIA30

de1 Hema ligt maakt
D volgend jaar zelf,

Kroon Motie
Haltestraat 55

SOHIESSER
Aktie
herensmglets
en slips
2 stuks 19,95
wit blue en
huid

i

HARWJAGERS

tWENJASERS

Aangeb.
te Deventer een
benedenwoning
met 2 slaapkamers
Huur ƒ365 -

\
Gevr zelfst
> woonruimte in of rond
Zandvoort

'$£}jf Pyjama. Polyester/katoen.
ÊL-jXV Mt 46/48-54/56.
.,„;>• 29.75 nu

VEIectrische niet/nagelmachine. Metschietkrachtregelmg Nieten' 6 t/m 14
mm, nagelen' 16 mm

. Tel. 05700-17195.

25.-

125 nu

-~ nn-

,* (Kfrüi ±1U.

i BADMINTON
|
SAUNA
SQUASH

VSchroef klopboormachine. 500 Watt. Electro
nische toerental regeling
Torque control Rechts- en
Imksdraaiend 13 mm boorkop 200-nu "Ir7Ai>ii

Sportccntcr
Wim Buchcl
l)i£eh|ks ijcopcnd,
ook Je \\eekenJs.
i3el voor afspraak:
l 5829 -13965.

Katoenen badjassen. Uni \
of gestreept. O.a. wit, blauw
en grijs. 70.- nu
fèf\

OUr

V Attachékoffer. Met cyferslot en luxe interieur. Hard
97.50. Soufflé 80.-. Nu met
10.- korting

V Batterijlader Voor Penlite
) en 9 volt batterijen 21 75
2 Oplaadbare Penlite-batterijen. 12 50 Samen 34 25 nu

28?5

V Fietscomputer Registreert
snelheid, dagafstand en
totaalafstand 59 - nu

ff Lederen riem met klemgesp. 2,5 cm breed 14.75 nu

49?5

Haltestraat 55
Voor vaderdag

Vossen
Badjassen

^Nylon reistas.
Met afneembare
schoudernem. In
zwart, marine, grijs
en rood. 39.75 nu

VSIeutelsets.Rmg-,
steek-, rmg/steekof pijpsleutels. 17 75 t/m
29.75 Nu 3.-korting

v.a.

Restaurant

^Lederen portemonnees,
billfolds, portefeuilles of polstasjes. 19.75 nu 1/^7C

lb.10

^Ultrasoon auto-alarm Met
sirene. Voor elk type auto
Eenvoudige montage.
149.- nu

FLIPPER
vraagt een

fp Cafeïnevrije koffie. Snelfiltermalmg. 250 gram.
3.60.NÜ 2 voor 6.25

125.-

JOK
WETTE HULP
voor achter het
buffet M/V
Werktijden van 16.00
uur tot ± 23.00 uur.
Passage 38/40
Tel. 14981

V Slagroom- mokkataart.^
Goed voor 10 royale
punten.10.-nu ORH
u

^Stereo autoradio/
cassettespeler. MG/
FM, PLL synthesizer
tunmg. 2x6 voorkeurstations, 2x7 Watt. 199.- nu

o?

175.-

V Rioja Casa de la Reina
Tinto 1984 en Blanco 1986.
Rode of witte Spaanse kwaliteitswijn. 5.95 nu ^

VAutorolgordyn met 3 zuignappen Is ook vast te
schroeven. 45.7x61 cm. ,fl/\l

Haltestraat 55

Dr

AANBIEDING

I'S

Zelfsalsergeenstopcontact in de buurt is, kan vader van alles maken. Dank zij deze snoerloze, oplaadbare schroef- VJong belegen Goudse
kaas. Vers van 't mes
boormachine. Rechts- en linksdraaiend, met oplaadtransformator, boorkop 1-10 mm en 230 omwentelingen per
500 gram 5 80 nu
minuut. Kema Keur en l jaar Hema garantie. En dat voor een prijs die op zich al een cadeau is: van 115.- nu voor 97.50.

maat 50

t/m 58
met korte
mouw
i

'T-shirt met knoopsluitmg
of piquê poloshirt
Katoen/ polyester.
Mt 46/48-54/56.22.75
Nu 2 voor 34.75

V"Voor pappa" Een boekje
voor vaders, geschreven
door kinderen 8 75 nu

TiMMERBEDRIJF

V
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
'raopen koz'jnen ramen
hefschuifpuien tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt

s

33?
^Compact disc speler. 20 Nummers program
meerbaar Verstreken tijdsduur op display af te
lezen 395.- nu

Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

3f Katoenen jeans.
Diverse kleuren.
Mt 48/49-56/57

65

V Wekkerradio AM/FM
Zwart of wit 3975 nu

2 paar 8.25
/

Oversized overhemd.
Katoen / polyester.
Mt 37/38-43/44.

VHerencosmetica. Eau
detoilettespray6.75.
Aftershave lotion 7.75.
Aftershave balsem 7.75.
Aftershave depper 7.50.
;~Preshave 8 75. Nu met
L- korting

T K gloednieuwe

Nordmende
video-camera
(camcorder)
compleet met garantie.
ƒ2000- all in
Herm Heijermansweg 1 33
tel 16085

DROGISTERIJ

Telegraaf Zandvoort

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

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

K » 2 ï ? ' • • • -i' • •'•_- < • ' • '

Is ü zonder auto bent
kunt u bi] Baron al 'n auto huren
v a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
P:HAARLEr/l '023-270434

vraagt:

Huizenhoog*
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

Hoera

Voor
advertentiemogelijkheden

Ons jaarlijks
Kreeften-Festival is
weer gestart.
Div. kreeftengerechten
o.a. Hele kreeft - Garni ƒ 35,"

BEL:

Restaurant 't Boeckaniers nest

020-562.2762

VKaasvhndersof
-stengels. 100 gram.
2.10 nu

VSokken. Katoen of
katoen/polyester.
Mt 35-46.4.75. Nu

™55r

3? Horloge. Chroom of
kunststof. Analoog of
digitaal. Met alarm en
stopwatch. JB
tfp>r7C
49 75 nu *±fa*-0

Katoenen ondergoed.
Mt 4-7. Slip
6.75. Hemd
13.75.Samen ~
20,50 nu ^ r •

Uni of gestreept overhemd. Katoen en
katoen/polyester.
Normaal of oversized,
Mt 37/38-43/44.
29.75 nu

Zandvoortselaan 187, Zandvoort
Tel. 02507-12401

vakantiebezorgers
Verdiensten ± ƒ 60 tot ƒ 80 p. week
voor kleine wijken van een half uur

per dag.
Aanmelden tussen 18.00 u. en 20.00 u.
tel. 02507-18375;
van 9.00-12.00 u. tel. 023-315515

V Katoenen schort. Zwart/
' wit. Extra groot model.

1675nü

]475

Aanbiedingen zijn geldig t/m 18 juni 1988.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid^

JAN LAMMERS
Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

gefeliciteerd
met je prachtige
Le Mans overwinning!
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Woningbouw op terrein Kiewiet Mavo
ZANDVOORT - Voor het terrein van de voormalige Jaap
Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg zijn al ver gevorderde
plannen ontwikkeld. De gemeenteraad ging eind mei akkoord met grondtransacties
voor de bouw van vierenveertig koopwoningen in de sociale
sector, te bouwen door het Amsterdamse bedrijf Hillen en
Roosen. De gemeente zal te zijner tijd de toewijzing van de
woningen op zich nemen,
waarbij rekening wordt gehouden met het doorstromingseffect. Daarnaast zijn er nog vijf
woningen in de vrije sector gepland.

Doortrekking van de Herman Heijermansweg wordt veelal gezien als een grote bedreiging voor het Kostverlorenpark.
! voor dit natuurgebied nog veel belangstelling is, bewees de grote opkomst zaterdag bij de excursie. Jaap Kolpa
eodt hier alS gids Op.

Foto Bram Sti|nen

[aalbaarheids-onderzoek verlenging
feijermansweg stuit op veel bezwaren
ZANDVOORT - De excursie
:,.lerdag door het Kostverlo< npark trok ruim honderdvmtig belangstellenden, veel
>i-jer dan verwacht. Behalve
" •" men van de vijf gidsen uit,enreid tekst en uitleg over floa en fauna kreeg, wees Jaap
\olpa, secretaris van de Stichi'ig Behoud Kostverloren: rk, de aanwezigen op de beireigingen voor het park. Eén
iaarvan is de mogelijke doori^kking van de Herman Heij,'iinansweg. De gemeente
Zandvoort wil voor ƒ50.000,•cn onderzoek laten verrichten
laar de haalbaarheid hiervan.
Al vele jaren wordt er over dooriikking van de Herman Heijeri i.nsweg gesproken, maar omdat er
merse bezwaren aankleven, is er
,i-i der nooit iets ondernomen. Af geopen week werden de diverse raadsommissies geconfronteerd met het
oorstel een onderzoek te laten verirhten naar de haalbaarheid. De
i actieleden van PvdA en D'66 waren
i'jboluut tegen, vooral omdat doorlekkmg van de weg het Kostverlo^ npark en omgeving ernstig zouden
utasten. Vooral het westelijke tra• dat over een strook van het park

zou komen te lopen. Volgens Sandbergen, D'66, viel er op geen enkele
wijze over te praten.
De wethouders van deze partijen
hadden ingestemd met het onderzoek. Maar alleen omdat dit in het
collegeprogramma is opgenomen, zo
verklaarde wethouder Aukema
(PvdA) maandagavond zijn houding.
"Daar hebben de wethouders zich
aan gebonden". Hij legde er de nadruk op dat ook hij fel tegenstander
is ten opzichte van doortrekking van
de H.Heijermansweg is. "Bovendien
hebben we er het geld niet voor",
verklaarde hij. Het project zou volgens ruwe en zeer uiteenlopende
schattingen tussen de acht en vijftien miljoen gaan kosten.
Volgens Bloeme, PvdA, had het
college eerst moeten bekijken hoeveel geld het zou gaan kosten. Hij
verweet donderdag wethouder Van
Caspel, dat deze veel plannen maakte, waarbij belangrijke zaken over
het hoofd werden gezien. Volgens
zijn fractiegenoot Kuyken zal de weg
tijdens drukke dagen andere straten
in Zandvoort niet ontlasten, omdat
de knelpunten in Heemstede en
Bloemendaal nooit weg te nemen
zijn. Flieringa, GBZ, kon het daar
wel mee eens zijn. Hij pleitte ervoor,
eerst een verkeersplan te ontwerpen
en de subsidiemogelijkheden te onderzoeken, om eventueel daarna pas
geld aan een onderzoek te besteden.
Mevrouw Paap verklaarde dat het

(Advertentie)

Zandvoort, Passage 11
In ons jonge team is plaats voor een
Wij zoeken een meisje vanaf 17 jaar dat ons gaat
assisteren bij diverse werkzaamheden.
Durf jij wat verantwoording aan en beschik je
naast enthousiasme over een havo- of meaodiploma?
Bel dan 02507-14534 en vraag naar de heer J. A. Dorsman.

Kater Garfield weer 'Best General'
Garfield geniet nu van een verdiende zomervakantie, teneinde in het
najaar weer uitgerust zijn kwaliteiten te kunnen showen in Budapest,
San Diego en Genua. Daarnaast
wordt Joke Molenaar misschien uitDe rode Perzische kater van de genodigd om haar kater in Tokio te
Id-uilie Molenaar behaalde op twee showen. Hierover zijn nog onder'Ote internationale Franse katten- handelingen gaande. Volgens de baliows in Versailles en Bercy, nabij zin heeft Garfield in verband hier'-aijs, alles wat er maar te behalen mee reeds een talencursus aangei. 'H Dat betekende tweemaal de titel vraagd.
L'est General'. Behalve uit Europa
. vamen de keurmeesters op deze
HHVS kwamen uit New Mexico, Los
ngeles, Miami en Montreal. Allen
aren blijkbaar onder de indruk van
_ 3 " bhowkwaliteiten van Garfield. In
L 1 rcy kreeg de kater van de negen
>. Hirmeesters acht voorkeurstemi'en. Garfield en Joke Molenaar
lochten in deze plaats voor de tele•siecamera de prijs in ontvangst neun.

door kan een batig saldo van
/162 600,- aan het gemeentelijk
grondpnjsexploitatiefonds
toegevoegd worden.
Het plan voor deze woningbouw,
dat nog afhankelijk is van een 'verklaring van geen bezwaar' van de
provincie, is begin dit jaar in ijltempo ontwikkeld om een en ander mogelijk te maken. Eraan vooraf ging
een ruil met de gemeente Heemstede, waarbij Zandvoort, tegen inlevering van 46 premie-C contingenten,
de beschikking kreeg over vijfentwintig premiekoopcontingenten

ZANDVOORT - De Hannie

De leerlingen zijn: Sandra Arnoldi,
Saskia de Bakker, Mariska v.d.
Berg, Patricia Bluijs, Saskia v.d.
Bos, Harro Bulthuis, Danny Clark,
Paul Drommel, Larissa v. Buren,
Daniëlle Eldering, Liezette Gerrits,
Co de Graaf, Jan Paul Emmelot,
Phaedra Janssen, Stephan Koper,
Milan Kost, Daphne Kroese, Nancy
Magielse, Linda v.d. Meulen, Anita
Mokkenstorm, Monique v.d. Mije,
Michael v. Oostendorp, Evelien
Paap, Saskia Piet, Pascal Plevier, Petra Versteege, Jantie Vis, Bianca
Visser, Gatay Visser, Daphne de
Vries, Hester Warmerdam, Sandra
Willemsen, Serge de Winter.
Uiteraard drieëndertig felicitaties
waard.

Protest
Vervolg- van pagina l

Ook Kuyken,
PvdA, had sympathie voor het voorstel van het CDA en vroeg zich af of
het wel verstandig was de huurverhoging dit jaar door te voeren.
"Wij hebben een stuk grond gehuurd, en geen vijver", zo reageerde
voorzitter Huberts achteraf en de
vergelijkingen vindt hij dan ook nergens op slaan. De vereniging heeft
het liefst een contract dat, afhankelijk van de situatie jaarlijks kan worden herzien. Het nieuwe contract zal
men juridisch laten bekijken "Het
bestuur is niet van plan een 'wurgcontract' te tekenen".

Vrouwen Van Nu
Maximaal vijfentwintig leden van
Vereniging Vrouwen Van Nu kunnen vandaag, donderdag 16 jum, een
gezamenlijke avondwandeling maken door de Koningshof, Duinlustweg 26 te Overveen. (Even voorbij
Kraantje Lek). Hiervoor om 19.00
uur verzamelen bij de ingang De
kosten bedragen ƒ3,- p.p. Leden van
de Ver. Natuurmonumenten hebben
gratis toegang.

Hond bijt kippen

ZANDVOORT - Een kippenhouder op de Bramenlaan in
Bentveld zal voortaan zijn verse eieren van elders moeten betrekken.

(premie A). Van Gemeente Belangen Zandvoort kregen de voorafgaande grond-aankoop onderhandehngen bepaald geen schoonheidsprijs en deze partij ging dan ook
'schoorvoetend' accoord, zoals Flieringa het uitdrukte.
Bloeme (PvdA) kon wethouder
Van Caspel wel complimenteren
met de korte periode waarin het
plan was opgesteld, maar door de
gevolgde procedure zijn er volgens
hem betere woningbouw-mogehjkheden in de sociale sector blijven
liggen.

VERENIGINGSNIEUWS

Donderdagmiddag stond de bus
voor de Oranje Nassauschool. Evenals 's morgens werden de leerlingen
rondgeleid door mevrouw Van der
Meer, bestuurslid van de Dierenbescherming afdeling Zandvoort en
bescher
begeleidster van de jeugdleden, en De leerlingen kregen uitgebreid uitleg over van alles wat met de
Fot Bram st| n n
°
i e
door Annette van Schie, stagiaire ming van dieren te maken heeft.
van de pedagogische academie. Er
werd veel aandacht besteed aan de grote manifestatie in Den Haag aan
actie die de jeugdleden van de die- premier Lubbers worden aangeboVrijwillige Hulpverlening
den. Daarbij worden ongeveer 1500
renbescherming gaan voeren.
kinderen verwacht. Op deze wijze
Zij verzamelen handtekeningen, zullen zij proberen druk uit te oefedie in de herfstvakantie tijdens een nen op de politici in Den Haag, om
zo een goede wetgeving te krijgen,
17373
ter bescherming van de dieren.

Voor woensdag 22 juni is een uitstapje naar Brabant gepland. De bus
vertrekt om 08.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis. Onderweg wordt
er gestopt voor koffie met gebak,
waarna doorgereden wordt naar de
likeurfabriek van Isidorus Jonkers
in Goirle, waar rondgekeken en waarschijnlijk ook - geproefd kan
worden, 's Middags maakt men een
rondrit door de bossen en wordt een
bezoekje gebracht aan de boerderij
van de Fa. H. v. Puyenbroek. Na ook
nog bij een (reeds bekende) bedrijfswinkel halt gehouden te hebben-,
aanvaardt men de terugweg. Kosten
ƒ28,- p.p. incl. koffie met gebak en
een 'glaasje'.

Je koopt een nieuw pand . . .
maar waarop was die beslissing eigenlijk gefundeerd?

Een los lopende hond doodde
woensdag na een achtervolging twee
van de vier hoenders. De twee overgebleven eierproducenten wisten
door te vluchten aan de dans te ontspringen, maar zijn sindsdien spoorloos verdwenen.

f^ÜT'

Gemeente voor

« Op deze plattegrond is de situering van de vierenveertig woningen in de
sociale sector weergegeven. Onder, het Visserspad, rechts de Sophiaweg.

Jaap Kolpa overhandigde donder- Schaftschool en de Oranje
dagavond namens de Stichting Be- Nassauschool kregen afgelohoud Kostverlorenpark een brief pen donderdag een bezoekje
waarin het stichtingsbestuur zijn van de
Dierenbescherming
verbazing over het voorstel uit- Kijkbus. De leerlingen konden
spreekt. Verbaasd, omdat het Colle- hierin kennis nemen van hetge van Burgemteester en Wethou- geen waar de dierenbescherders in april 1987 zou hebben ver- ming zich mee bezighoudt. Op
klaard, dat afbreuk aan het natuurgebied moet worden voorkomen. de expositie in de bus werd ook
Men is van mening dat het onder- nadruk gelegd op het belang
zoek geheel haaks staat op eerdere van een nieuwe wetgeving.
toezeggingen van het gemeentebeDe bus is eigenlijk van het Antistuur. Zo hebben B & W m septem- -Bontcomité,
maar is door de Nederber nog aan de stichting geantwoord, landse Vereniging
Dierenbescherdat het beleid erop is gericht, het ming gehuurd en ingericht
om met
Kostverlorenpark als wandel-nainformatie de Nederlandse basistuurgebied te handhaven. Het na- de
scholen langs te gaan. Men richt
tuur- en landschapsbehoud zou dan zich
daarbij vooral op de groepen
ook centraal staan in het bestem- zes, zeven
en acht. Donderdagochmingsplan.
tend waren dus de leerlingen van de
De stichting maakt tegen de twee Hannie Schaftschool aan de beurt.
mogelijke tracé's bezwaar, omdat er De komst van de bus sloot mooi aan
'vele argumenten zijn om de H. Heij- bij de themaweek, die de kinderen
ermansweg in het geheel niet aan te van groep aclïfriet achter de rug
leggen'.
hadden. In deze week werden alle
facetten van de dierenbescherming
behandeld.

ZANDVOORT - Directeur
Nijboer van de Wim Gertenbachschool voor M.A.V.O. kon
afgelopen week de namen van
driëndertig leerlingen bekend
maken, die allen geslaagd zijn
voor hun examen.

administratief medewerkster

L

Dierenbescherming-bus brengt
een bezoekje aan basisscholen

Verbazing

Geslaagden
Gertenbach

Dorsman Assurantiën

ZANDVOORT - De Zandoortse kater Garfield blijft inernationaal enorm hoog scoi-n. Zo ook weer afgelopen da-

CDA in principe wel voor verlenging
is. Evenals Flieringa concludeerde
zij, dat als daar geen geld voor is, het
collegeprogramma tot een 'wensenlijstje' is gereduceerd. Volgens De
Jong en Methorst, VVD, zal pas na
het onderzoek een afweging gemaakt kunnen worden ten aanzien
van de doortrekking.

Het woningbouwplan voorziet in
de bouw van vijfentwintig premie-A
en negentien premie-C woningen.
Bovendien zijn er vijf kavels beschikbaar voor bouw in de vrije sector. Bij het plan voor de premie-woningen is gelet op de woningbehoefte, aldus het voorstel, dat door de
gemeenteraad werd aangenomen.
Daarbij is uitgegaan van de bouw
van vier-kamer-eengezinswoningen
om een zo groot mogelijk doorstromingseffect te verkrijgen. Dat effect
is ook één van de criteria die worden
gehanteerd bij de toewijzing, welke
te zijner tijd wordt verricht door de
gemeente. Hoewel het uiterlijk van
de woningen niet veel waardering
van CDA-fractievoorzitter Ingwersen kreeg, is toch uit oogpunt van
welstand, maar ook in verband met
stedebouwkundige
overwegingen

gekozen voor het plan van het bedrijf Hillen en Roosen. Onder andere omdat de gevels 'meer allure' hebhen dan in de ontwerpen van de andere vier gegadigde bouwondernemingen. Daarnaast vanuit het oogpunt van variatie, want er zijn reeds
twee complexen Slokker- en écn
complex Nelis-woningen gebouwd.
Bij het ontwerp is rekening gehouden met het spoorweglawaai
De stichtingskosten voor een premie-A woning bedragen /'147.900,-,
vrij op naam en om voor subsidie m
aanmerking te komen, mag het salaris niet hoger zijn dan./51.000,-. Voor
de laagste inkomensgroep (t/m
J33500,-) bedraagt de rijkssubsidie
}41.000,-, uit te betalen m jaarlijkse
termijnen van./3.600,-voor aflossing
van de hypotheek en betaling van de
rente. Van de premie-C woningen,
met een eenmalige premie van
/5000,-, bedragen de stichtingskosten ƒ164.000,In maart 1988 ging de gemeenteraad reeds akkoord met de aankoop
van het schoolgebouw, waarvoor
een bedrag van ./460.000,- beschikbaar werd gesteld. Tijdens de laatste
raadsvergadering kwam daar nog
eens ƒ383.000,- bij voor het erbij gelegen sportveld, inclusief overdrachtskosten. Daarnaast werden kredieten beschikbaar gesteld voor het
bouwrijp maken (,/700.000,-), kosten
planontwikkeling (ƒ24.350,-) en renteverliezen (ƒ42.750,.-). De grond
wordt voor de vierenveertig wonmgen wordt voor ƒ1.155.000,- verkocht
aan Hillen en Roosen, exclusief omzetbelastmg, terwijl de grond voor
de vrije sectorwoningen iets meer
dan zes ton moet opleveren. Daar-

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
W.

COSTEK B.V. telef.
02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Een eerste lustrum dat wij graag met u willen vieren
danken dit eerste lustrum vooral aan U

*?&, XTisJPtA - nf^Mi

/72.000,-

Wij

opgelicht
ZANDVOORT - Op verdening de gemeente Zandvoort
'oor ƒ72.000,- te hebben opgelicht,
werd vorige week een vie1
enveertig-jarige inwoner van
Maarsen aangehouden. De
man werd in Hoek van Holland
c'oor de Koninklijke Mare'-'haussee in zijn kraag gegrepen.

EEN DERDE SERIE GOLFBREKERS

nf/iSPy*V

De man werd ervan verdacht uiteringsfraude te hebben gepleegd
'en nadele van deze gemeente. Uit
'iet
onderzoek is vast komen te
s
taan, dat hij in de periode tussen
september 1984 en maart 1987 ten
''nrechte
een bedrag van ƒ72.000,l
an uitkeringen heeft ontvangen.
Gedurende die tijd had hij wel een
werkgever, hetgeen hij echter niet
v
ermeldde op de uitkeringsformu'ieren.
De man heeft een en ander bekend,
'naar
of er nog iets van het geld over
!s
. is niet bekend.

\

Afhaalprijzen
Va kg vuile pens
1
/2 kg Lamshart
2 kg Denka Dog Diner
3 kg Denka Dog Brok
20 kg Amerikaans Grit
20 kg Kattebakkorrels
800 gr. R. C. Kattebrokjes
1 kg Doko Diner
1 kg Doko Brok

0.79
2.48
5.95
8.25
16.95
10.95
2.98
2.98
2.75
Busweg

volop keuze voor barbecue, fondue en gourmet

BOUCHERIE
Grote Krocht 7

~

Wij bezorgen gratis thuis bij
aankoop
van
minimaal
ƒ25,- (tot aan de voordeur
begane grond).

Weer dagelijks geopend van 9.00-18.00
(maandag vanaf 13.00)
tel: 19345

Precies op tijd, namelijk een ha l f jaarna de behandeling van de begroting 1988 en een halfjaar vóór
die van de begroting 1989 boog de gemeenteraad zich op dinsdag 31 mei jl. over het financiële
tussenrapport: de Voorjaarsnota.
Zoals gewoonlijk houdt het gemeentebestuur u van het financiële reilen en zeilen van de gemeente op
de hoogte.
In november vorig jaar deed het dat onder het motto: Vertrouwen in de toekomst

16 juni 1988

Dat vertrouwen is blijven bestaan, ondanks het feit dat er voor volgend jaar een tekort is berekend.
Gaat dit u iets aan? Zeker, zelfs als u n iet gewend zou zijn veel aandacht te besteden aan gemeentelijke
activiteiten. De gemeente handelt immers niet alleen vóór u en namens u, maar ook- voor een deelmet uw geld.

zn
en toekomst

Reden genoeg dus om u ervan te gewissen dat ze dat op de juiste wijze doet

tekort:

^RTROUWEN IN DE TOEKOMST
ROND ƒ 50 MILJOEN

HET GEMEENTEHUIS

Alhoewel niet letterlijk gaan het gemeentebestuur van Zandvoort toch jaarlijks
l 50 miljoen door de handen. Dat legt het een grote verantwoordelijkheid op de
schouders.
Al/e in- en uitgavenposten worden dan ook voortdurend m het oog gehouden.
Want aan onvoorziene omstandigheden-zoals de overstroming van vorig jaarvalt nu eenmaal niet te ontkomen.
Veroorzaken dergelijke omstandigheden plotselinge extra uitgaven, dan moeten die op andere terreinen worden terugverdiend.

In het vroege voorjaar vertrokken zowel de voormalige burgemeester als de gemeentesecretaris. Inmiddels is de plaats van de eerste ingenomen door de heer M.
R. van der Heijden. De nieuwe gemeentesecretaris, de heer H. J. M. Gevers, treedt
perl augustus a.s. in dienst
Aan vertrek én intrede werden uiteraard Met name de afdeling Algemene Zaken
enkele openbare bijeenkomsten gewijd, heeft het met al dat werk moeilijk gekrebestemd voor alle inwoners van Zand- gen en moet dus uitbreiden met één 'forvoort Er was een hapje en een drankje en matie'-plaata Deze(salaris)kosten zijn wel
dat kostte natuurlijk geld.
structureel.
De gemeente wil van de gelegenheid ge- Voor de afdeling Volkshuisvesting/
bruik maken om de burgemeesterska- Ruimtelijke Ordening echter zal voor de
mer op te knappen. En zolang de nieuwe duur van een jaar een tijdelijke medewerburgemeester nog geen huis heeft gevon- ker worden aangetrokken. Zo hoopt ook
den moet zijn tijdelijke huisvesting wor- deze afdeling wat achterstand in te lopen
den bekostigd.
Al met al gaat het hierom extra, maar nietstructurele kosten, die dus slechts éénmaal op de begroting voorkomen.

Ook dit jaar is dat het geval Na de vaststelling van de begroting 1988, eind
november vorig jaar, is het totaal van de berekende uitgaven in eerste instantie
met enkele tienduizenden guldens verhoogd (computers vooreen aantal scholen, eenmalige aanschaf bomen voor plaatsen in de gehele gemeente, watextra
subsidies e. dj. Daar stond tegenover dat ook de inkomsten hoger bleken dan
was voorzien (huuropbrengst circuit, hogere uitkering van het rijk &d).
BIJ het opstellen van de tussenstand, dus de Voorjaarsnota, bleek het totaal van
de uitgaven opnieuw hoger te moeten worden berekend, nL met ruim
f 300 000,-. Gelukkig stegen ook nu weer eveneens de berekende inkomsten,
nl met f 175000,-.
Zu>ke cijfers vormen geen op zichzelf staande grootheden. Het gaat erom of ze
ai of niet structureel zijn; met andere woorden: of het gaat om hogere uitgaven,
die eenmalig zijn of om hogere uitgaven, die gedurende een reeks van jaren
blijven doorwerken.

POLITIE

ONDERWIJS

De politie vormt een verhaal op zichzelf. Op 18 november jl. las u in de
publicatie over de begroting 1988 dat het korps zo goed als op sterkte
was. Het telt momenteel rond 6O politieambtenaren, die van tijd tot tijd
assistentie krijgen van de reservepolitie en van het- door Zandvoort
gelanceerde en inmiddels vermaarde - fenomeen van de zomeragenten.

Waarom is het zo belangrijk om te weten of bepaalde uitgaven al of niet in de toekomst zullen blijven doorwerken? Dat is natuurlijk geen vraag. De gemeente kijkt
uiteraard altijd een flink aantal jaren vooruit: ook dan moeten de cijfers kloppen.
Een moeilijk karwei, want ieder jaar opnieuw wordt het gemeentebestuurgeconfronteerd met verdergaande bezumigingen van de rijksoverheid. De'juni-circulaire' uit Den Haag, waarin die bezuinigingen
goeddeels worden aangegeven, wordt
dan ook de laatste jaren met gemengde
gevoelens tegemoet gezien.
Nu al is bekend dat er nieuwe bezuinigingen op het gebied van het onderwijs zul-

len komen, al is de omvang daarvan nog
onduidelijk Het gaat om de kosten van de
dislocaties (de dependances), om het
medegebruik van schoolgebouwen, om
het gebruik door derden en de vergoeding
van gymnastieklokalen, e.d.
Tot nu toe is al sterk bezuinigd op zwemen godsdienstonderwijs, logopedie en
verwarmings- en schoonmaakkosten e.d.
Maar het eind is nog niet in zicht

DE SOCIALE SECTOR
Vorig jaar moest het sociaal-culturele werk het stellen met een vermindering van
meer dan 4O% van zijn (rijkssubsidie, dit jaar schommelde dat getal rond de 6%.
Inmiddels is de wijze van financiering gewijzigd: de Rijksbijdrage Sociaal Cultureel Werk zal per 1 januari 1989 deel uitmaken van de nieuwe, brede Welzijnsuitkering. Deze uitkering zal niet door de instellingen, maar door de gemeente worden ontvangen. De laatste zal dan een deel voor het genoemde werk bestemmen.

Sociaal-cultureel werk
Op dit moment zit er f 7.000,- m de pot
voor emancipatie-activiteiten, bestemd
voor de Nederlandse Christen Vrouwen
Bond, voor algemene emancipatiezaken
en voor de Stichting Activiteiten Centrum,
welke laatste onder meer een gespreksgroep voor gescheidenen en alleenstaanden wil beginnen. Het is de bedoeling dat
'algemene emancipatiezaken' worden opgepakt door de betreffende Zandvoortse
instellingen De gemeente springt dan bij.

Maar ook de politie ontkomt niet aan de bezuinigingen van de overheid.
Zoals u weet stelt het rijk de politie wat dat betreft al sinds jaren strenge
eisen. Ook de gemeente ziet zich nu genoodzaakt dat te doen, omdat ze is
geconfronteerd met een tekort aan enkele tonnen op de begroting van de
politie. Samen met deze zoekt ze naar een manier om dat tekort te
verkleinen, of liever nog, geheel op te heffen.
De discussies hierover zijn indertijd verschoven tot de nieuwe
burgemeester zou zijn aangetreden.
Voorlopig is het tekort van ongeveer f 30O.OOO,- tot nagenoeg de helft
teruggebracht Dat is het gevolg van maatregelen tav. de materiële kosten.
De rest zal in de sfeer van het personeel moeten worden opgebracht Met
het oog daarop worden de ontstane vacatures voorlopig niet vervuld. De
begroting 1989 moet tenslotte de volledige oplossing aan de hand doen.
EVENEMENTEN
Het genoemde tekort vormt niet het enige financiële probleem op het
terrein van de politie. Zoals u weet- en zeker de ondernemers onder u- is
er al enige tijd een discussie gaande over het doorberekenen van de
bijzondere kosten, die de politie bij allerlei in Zandvoort georganiseerde
evenementen moet maken, ledere race op het circuit iedere jazz-uitvoering
en noem maar op vraagt immers om extra activiteit van de politie in
verband met het handhaven van de openbare orde.
De discussies zijn nog niet afgerond. Dat betekent voor de gemeente
- althans voor 1988 - een inkomstenderving van bijna f 10O.OOO,-, omdat
die f 1OO.OOO,- al als inkomsten op de begroting waren opgenomen.
De begroting van 1989 en volgende jaren zullen dit 'gaf hopelijk niet meer
te zien geven.
Uw belang bij dit doorberekenen is dat niet ü, via de gemeentelijke
belastingen, moet opdraaien voor activiteiten, die niet ook in uw belang zijn.

Het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat krijgt-structureel- f 8.000,meer
Het gemeentebestuur houdt ongeveer
eenzelfde bedrag achter de hand voor
kleine, eenmalige subsidies van maximaal ( 750- per sociaal-cultureel 'geval1:
een jubileumvienng bijvoorbeeld Perjaar,
wel te verstaan

/ 990

Ouderen
De oudere inwoners kunnen zich sinds
enige tijd verheugen in een grote belangstelling van de zijde van de gemeente. Een
groot aantal door of binnen de gemeente
georganiseerde activiteiten wordt- m het
kader van het flankerend bejaardenbeleid
en het gecoord/neerdouderenwer/c-sinds
begin dit jaar rechtstreeks door het rijk en
de provincie gefinancierd
Rijk en provincie dragen m 1988 ongeveer
/ 150 000,- bij, maar ook de gemeente
doet een flinke duit m het zakje, namelijk
ongeveer f 45000-

Een half jaar geleden, m oktober 1987,
publiceerde de gemeente m deze rubriek
naar aanleiding van de zojuist uitgebrachte Nota Ouderenbeleid al deze in Zandvoort georganiseerde activiteiten.
Omdat daaraan nog een telefooncirkel
zal worden toegevoegd en bovendien de
al bestaande activiteiten meergeld vragen
dan van rijk/provincie en gemeente wordt
ontvangen, stelden burgemeesteren wéthouders m de Voorjaarsnota voor het aandeel van de laatste voor 1989 met ongeveer f 3 600- te verhogen

betet!

En dat vormt dan tegelijkertijd de conclusie van de gemeentelijke
Voorjaarsnota. Een conclusie die direct in uw voordeel is.
Dat burgemeester en wethouders de raad konden voorstellen voor
een jaar (1989) zijn toevlucht te nemen tot de saldi-reserve - een
'gevaarlijke' maatregel, die dan ook over het algemeen zorgvuldig
wordt vermeden- vindt zijn oorzaak in de gunstige ontwikkelingen
in het recente verleden en die in de directe toekomst
Die uit het recente verleden zijn al genoemd: de extra inkomsten aan bouwleges van allerlei grote projecten. En die van
de nabije toekomst kunt u gemakkelijk raden: de extra inkomsten (te beginnen in 1990) uit de exploitatie van het Vendoradoplan Die inkomsten zullen minstens f 650.000- per
jaar bedragen.

AFSCHEID

iÜSLAGERM ARBOUW

Op vrijdag 8 juli a.s. neemt de heer

HALTESTHAAT1J — 2M2LM ZANDVOORT- TEL. (02507)1 25 1f

W. K. Nijboer
afscheid als direkteur van de

00 g am

PEPER STEAK

100 gram
150 gram
150 gram
lOOgramPEKELVLEES

Werk te over
Al jaren is de trend: geen of zo weinig mogelijk uitbreiding van het secretariepersoneel. De tijd, waarin de bomen tot in de
hemel groeiden en er bij wijze van spreken
voor elk nieuw karwei een nieuw personeelslid kon worden aangetrokken, is immers allang voorbij. Zoals iedere gemeente moet ook Zandvoort zu inig aan doen. En
dat terwijl de nieuwe karweien juist hand
over hand toenemen!

2,95
1,15
2,25
1,60
1,95

Wim Gertenbach Mavo
te Zandvoort
De receptie vindt plaats in het
schoolgebouw, Zandvoortselaan 19a, van
16.00-17.30 uur.
Oud-leerlingen en oud-collega's die willen
meedoen aan een afscheidscadeau kunnen
hun bijdrage storten op bankrek.no.
84.74.02.118 t.n.v. Gertenbach Mavo,
o.v.v. afscheid Nijboer.

Wie regelmatig de krant leest weet hoe dat
komt: rijk en provincie schuiven allerlei
taken naar de gemeenten toe, het aantal
AROB- en civiele procedures neemt toe,
omdat bijna niemand het meer zomaar
over zijn kant laat gaan dat (bijvoorbeeld)
zijn buurman een dakkapel of een schutting bouwt en iedereen zich tegenwoordig
gerechtigd weet tegen allerlei besluiten
van de gemeente in het geweer te komen.

vw

Wie er niet dag in dag uit mee te
maken heeft zal nauwelijks
opmerken dat de VW Zandvoort
als zodanig niet meer bestaat Ze
is opgegaan in een regionale
WV Zuid-Kennemerland, maar
opereert nog wel vanuit het
vertrouwde bureau aan het
Schoolplein.
Het behoeft geen betoog dat de
nieuwe vorm van samenwerking
meer activiteiten tegen minder
kosten mogelijk maakt
In de begroting 1989 werkt nog
wel een deel van de salariskosten
van de voormalige directeur door.
De nieuwe stichting was, zoals
verwacht, niet bereid die kosten
over te nemen.

LEUKE MEEVALLERS
Het gemeentebestu ur beschouwt met genoegen de bedrijvigheid op het Stationsplein, waarde bouw van winkels en woonappartementen in volle gang is; die op
het terrein van de Clarastichting, waar ook woningen verrijzen, en die in het
centrum en hetnoordelijkdeelvan de gemeente, waaro.m. het nieuwe Casino, het
Beachhotel en het Vendoradoplan vorm zullen krijgen.
Ze beloven niet alleen meer huisvestingsmogelijkheden voor de inwoners en een
krachtige /mpu/s voor/leftoedr/yfe/efen, maar betekenen ook-alhoewel éénmaligeen welkome bron van inkomsten voor de gemeente in de vorm van leges wegens
bouwvergunningen.
Deze meevallers konden niet verhinderen
dat het berekende tekort voor 1989 - bijna
f 500.000,— aanzienlijk hoger is dan eerder was voorzien. Dit hogere bedrag is
onder meer te wijten aan de ontwikkelingen bij de politie, die de gemeente vooralsnog op rond f 165.000 - komen te staan.
Het gemeentebestuur stuurt echter aan
op een sluitende begroting 1989 enmoest
dus een oplossing aandragen.
De klassieke oplossingen zijn: het verho-

gen van de gemeentelijke belastingen, het
schrappen van bepaalde voorzieningen
en het reorganiseren van het gemeentelilk apparaat

En dan is er nog het circuit Blijft het als
nationale accommodatie voor Zandvoort
behouden, dan blijft ook in de toekomst de
verhuur ervan een belangrijke bron van inkomsten.

Burgemeester en wethouders durven
daar echter nog geen rekening mee te
houden. Want Den Haag twijfelt nog
steeds tussen Zandvoort en Moerdijk.

Burgemeester en wethouders stelden de
raad echter voor om deze maatregelen
over het algemeen niet in overweging te
nemen, maarhettekort vooreen keeraan
te vullen uit de gemeentelijke saldi-reserve.

Maar ook zonder dat heeft het gemeentebestuur reden genoeg om de
financiële toekomst van Zandvoort met vertrouwen tegemoet te zien.

auteursrecht voorbehouden

GEMEENTE

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap
Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten? Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen'
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht; onbegrip maakt plaats voor inzicht
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonhjke of bedrijfssituatie Verzeker u van het beste advies

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN
Zandvoortselaan 24,2106 CP Heemstede, Tel 023-292526 Fax 023-284222

..-|«..
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ubaru 1.8 GL met KIP KG 42 T
en goed huwelijk

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

datje niet onnodig in die stand hoeft te
rijden. Trouwens, de vierwielaandrijving is al rijdend in te schakelen. Voor
lange mensen is de beenruimte achter
het stuur aan de korte kant maar dit is
op te lossen met een railsverlenger, zodat de stoel iets verder naar achter gezet
kan worden. Verder zitten de stoelen
goed, ook gedurende een lange rit maar
dat wordt mede veroorzaakt doordat
deze stoel in alle standen is te verstellen.
zelfs in de hoogte.

Motor

Dat Subaru in een land als Zwitserland
erg goed verkoopt ligt echt niet aan het
feit dat Subaru als eerste Japanse autofabrikant
mei
voorwielaandrijving
kwam, maar veeleer aan hun vierwieliiandrijvings-techniek, die zij op grote
x:haal in hun modellen toepassen. Doch
laten we het vernieuwde uiterlijk van de
-edan-versie ook niet vergeten want de/.e ziet er ronduit leuk uit tegenwoordig.,
Gelukkig kregen we de beschikking'
over de Subaru GL met vierwielaandrijving om een KIP caravan KG 42 T
ie trekken voor een lang weekend in het
voorseizoen. Het leuke met een vierwielaangedreven auto is de wil om de
meeste verharde wegen overte slaan, de
binnenwegen door te trekken en uiter;iard ook geen zandweg te hoeven vermijden. Werd het echt moeilijk, een
druk op de knop op de versnellingspook, de vierwielaandrijving werd ingeschakeld en probleemloos vervolgde
ons duo zijn weg. Bij deze route door
zand en modder kreeg ik al zin in een
winterroute door een van de ski-landen
om te kijken of je daar dit duo voor zo'n
probleem kan zetten dat de Subaru het
/.ou moeten opgeven. Maar ik denk dat
er onder die omstandigheden toch in
ieder geval een stel winterbanden gemonteerd moeten worden, om niet voor
verrassingen te komen staan.

Cockpit
Van oorsprong is Subaru een vliegtuigfabriek, vandaar dat ik niet spreek over
een dashboard maar over een cockpit.
Deze cockpit is ergonomisch verantwoord want alles is op een dermate
plaats gesitueerd dat alle knoppen
moeiteloos zijn te vinden zonder dat er
iets onzichtbaar is omdat het wegvalt
achter het stuur of een van de bedieningshandels. Veilig en handig zijn de

vanaf het dashboard bedienbare buitenspiegels, die je kunt verstellen zonder uit de leuning van de stoel te moeten
komen. Midden tussen de toerenteller

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke
leningen
kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
netto
looptijd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
5.500,141,05
11,1 Bedrag rente en
118,51
7.500,189,13
158,23
10,1
afl. p.mnd.
geen onderpand
262,49
10.500,219,19
9,6 10.000,- 200,- p.mnd.
* Kwijtschelding bij overlijden
15.000,374,99
313,13
9,6 15.000,- 300,- p.mnd.
* Lopende leningen meestal geen 20.000,- 499,98 417,50 9,6 20.000,- 400,- p.mnd.
874,97
35.000,730,63
9,6 25.000,- 500,- p.mnd.
bezwaar
leder bedrag tussen f 1.000,- en ƒ 50.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk.
*vanaf
* Tevens 2e hypotheken
Theoretische looptijd GS mnd.
etl. rente bij 10.000.. 0.97% p mnd.;
15 000.- 0.81% p.mnd.; 20.000,0,77% p.mnd.; 25 000.- 0,77% p.mnd.

Bedrijfsweg 26, Emmeloord

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volqende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Waterbedden
Topkwaliteit vanaf ƒ 1200
Naturest Importeur - Informatie, tel. 020-797986

Tel 02507-17370.

Na het genieten van het toeren met de
combinatie werd het huis op wielen op
een camping geplaatst en onderginuen
we het gemak van de KIP KG 42 'f.
Met zijn tweeen is er genoeg ruimte om

+ Dames opgelet! BIJ voldoende deelname starten wij
weer met jazz-gym op 5 september Opgeven: O.S.S., tel.
12918/18910 of 14518.
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis mfdboek 020665 7658. Inruil en fin. mog
DRINGEND!
Scholiere zoekt KAMER. Tel.
18600, na 18 uur- 18459

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

7T7T®

* Per september zoeken wij
een lieve betrouwbare oppas
voor onze dochter van 2 mnd
voor 3 a 4 halve dagen p w.,
niet in schoolvak Tel 16141

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2
Geopend, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-1400.
Te huur aangeboden.
ZIT/SLAAPKAMER.

Tel. 02507-16181

KADO-IDEE: EEN SMAAKVOLLE STROPDAS

' VQQRjOU. PA!
Diverse
smaken

050
^1

ECHT..JEPROEFT'T!
ECHTE BAKKER
BALK Hogeweg 28
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.

* Hulp in de huishouding gevraagd Tel. 19307.

Ik, vrouw, 50 jr, zoek EERLIJK
WERK. Spreek 6 talen, kan
goed met mensen omgaan,
ben creatief positief persoon.
Br o nr 798-75965 bur. blad
Grote Krocht 26
* John en Dick zitten op
Tel 13529
donderdag 1 september te
GARAGE TE HUUR
schaken in het GemeenBurg v. Fenemaplein
schapshuis U ook7 Voor info:
Tel. 14534
'
tel. 17272/14884/15721.
Gevr. per 1 september '88 * Jonge vrouw, 45 j , zoekt
ZOMERHUIS v 2 pers voor voor de weekends en vakan± 6 maanden. Tel. reacties tie (september7), vriendin,
023-382495, na 17 uur
goed niveau. Brieven o. nr.
GROTE VLOOIENMARKT
798-75968 bur. v.d blad.
18 juni: HAARLEM, KenneJonge vrouw, net persoon,
rnersporthal, ± 300 kr. van 10
zoekt
t/m 16 uur. 25 juni. CULEMBORG, Interweysporthal (be- GEMEUBILEERDE ETAGE
voor permanent tot / 600.
zoekers C'borg ƒ 1 entree Br. o nr 798-75967 bur. blad'.
p/p) InL 020-140616, kr 4M
KAMER TE HUUR
* H. 6jr + 74 dagen, 5 ji i.d
De Witte Zwaan
echt. Als dat geen liefde is1 L.
Tel. 02507-12164
* H. Heyermans draait zich
* Klaverjassen: iedere dinsom m zijn graf en gaat het dagavond om 20 00 uur in het
aardige boekje lezen dat u
Iederkopen kunt bij AKO. Cult Ctr. Gemecnschapshuis.
een is welkom.
of Gen Oud-Zandvoort, / 15
KLUSJESMAN
* Help de Polen Stuur eens
GEVRAAGD
een voedselpakket1 Geen
Tel. 02507-18486
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl • lel 02907-5235.
LAAT NU UW BIKINILIJN
ONTHAREN ƒ 20
Het allergoedkoopste adres
HUID EN HAAR
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/RijwielPASSAGE 20
TELEFOON: 16309
centrale Zandvoort B.V., GroMaandagochtend en dinsdag
te Krocht 18 Tel. 12600
Tevens inkoop en verhuur
de gehele dag gesloten

nisse - notabene de grootste fabrikant
van ruilmotoren in Europa - met elkaar

* Hoera, Ome Jaap is wee
thuis. Bibi en Kelly

* Te koop aangeboden moderne witte salontafel met
rookglas Vr.pr. ƒ40 Tel
19437
* Te koop aangeboden rijlaarzen, zga.n., maat 38
Vraagprijs/40 Tel. 18836, na
1730 uur
Te koop AIRCONDITIONING,
Carrier, i z.g s t , ƒ350 en
KOFFIEAUTOMAAT, z g a n.,
6 mogelijkheden Pr. n.o t k
Tel 020-941391
* Te koop gevraagd kinderzitje voor fiets (voor achterop) Tel 18685.
* Te koop kmderfiets, 4 jr,
met zijwieltjes, ƒ35; fietsstoeltje met voorscherm en
fietsstoeltje voor achter; buggy met parasol Tel. 18048.
* Te koop langwerpige salontafel, donker hout, t.e.a b
Tel na 18 uur 12636
* Te koop leren bankstel;
vooroorlogse
radio
Tel
16071

Lijsten op maat

* Te koop origineel gouden
tientje 1875 + 29 18e eeuwse
zilveren munten vanaf 1700.
Foto Boomgaard Cat waarde + ƒ 750 Prijs
Grote Krocht 26 ƒ295 Tel 17193
* Te koop surfzeil 4,2 m2, 4x
Tel. 13529
doorgelat, Kevlar versterkt
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film Pr n o t k Tel. 02507-15196
v a / 5 per dag, 5 films ƒ 25 * Te koop vijver; twee 5-arper week Corn. Slegersstr mige bronski kandelaren,
2b, lel 02507-12070.
Moulinex mini-gnll/bakoven
Tel 13353
MODEONTWERPSTER/
COUPEUSE
Te koop VW GOLF, bouwjaar
maakt kleding voor alle leeftij '77, klem mankement Prijs
den en in alle maten Tevens ƒ500. Tel 02507-16174
verstelwerk en meubelstoffeTe koop.
nng mogelijk. Reacties van
GARAGE - FENEMAPLEIN
winkels zijn ook welkom' Tel
Tel 02507-19357
18459, vragen naar De Kruyf

bij

* Te koop gevraagd boeker
klas 4 Gertenbach MAVO, na
tuurkunde „Begrijpen doo
doen" Tel 14786, na 18 uur
* Te koop herennjwiel, ir
goede staat, / 75; jong konijn
tje / 5; kanarie met kooi ƒ 25
ronde tafel met tussenblao
f50 Tel. 17405

T h 3/4-pers. stacaravan op
bosr camp Peel, m zwemb ,
open surf-, vis- en zwemwater
m strand, nog enkele wkn m
hoogseiz vrij. Tel. 14913.

Geld
Subaru I . 8 G L 4 V V D . / 32.995.-.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 630.tot ƒ 652.- per jaar.
Kip KG 42 T J 22.250.-.

Techniek Subaru 1.8
GL4WD
Motor: voorin geplaatste bo\ermolor met kopkleppen en bovenliggende nokkenas: c i l i n d e r i n h o u d
1781 cm3: boring \ slag: 92 \ 97
mm: compressieverhoudmg 9:1:
rnax. vermogen: 66 kW bij 5600
tpm: max. koppel: 137 Nm bij 3600
Ipm: aandrijving: voorwielen en
inschakelbaar vierwielen: wielophanging: voor McPherson met sta
bilisatorstang achter onafhankelijk
met schroefveren: bandenmaal '
175/70 SR 13: lengte 437 cm:
breedte 166 cm: hoogte 140.5 cm:
wielbasis: 246.5 cm: spoorbreedte.
voor 141 achter 142.5 cm: draaicirkel: 9.6 meter; t a n k i n h o u d : 60 liter:
massa: 1078 kilogram: max. aanhangergewicht: 1200 kg geremd.

Xoals al eerder gezegd een heerlijk
koppel de/e twee. Oe Subaru is met
zijn gunstig geprijsde 4 W D een puike
caravan trekker, die /ijn bestuurder
niet gauw voor verrassingen zal laten
staan. Voor mensen die meer ruimte
nodig hebben is er ook een uitvoering
als stationcar, die nog meer mogelijkheden biedt. Het brandstofverbruik is
sterk afhankelijk van de caravan en de
rijstijl. Ik reed met de KIP er achter
gemiddeld l liter normale loodvrije
benzine op 9,2 km, terwijl /.onder caravan een verbruik van l op l l werd
gehaald.

Toen het gereutel en gerammel al erger
werd. werd besloten om het mechaniek
maar uit het vooronder te halen en te
kijken wat er aan de hand was en dat
bleek niet mee te vallen. De zuigers en
cilinderwanden waren door enige vastlopers behoorlijk beschadigd en ook de
lagers konden de toets der kritiek niet
meer doorstaan. Een algehele revisie
bleek noodzakelijk dus werd een revisiebcdrijf gebeld. Waar zouden die bedrijven en bedrijfjes toch allemaal van
bestaan als onze motoren werkelijk zo
goed zijn dat we geen ruilmotoren meer
van node hebben. Deze makker kon het
V4 motortje uiteraard in nicuwstaat
terugbrengen maar van de prijs die deze
operatie moest opbrengen en de tijd die
zulks ging kosten, schrok mijn goede
vriend zich wezenloos. De volgende
stap was om uitarrenmoede maar enige
SAAB-dealers te bellen, die misschien
een platgereden SAAB'je hadden staan
met een gaaf motortje. Maar ook dat
bleek een ijdele hoop. totdat bij de
laatste wanhopige poging de bctreffende SAAB dealer heel simpel stelde dat
de snelste en goedkoopste oplossing een
ruilmotor van VEGE zou zijn. Een telefoontje naar Spijkenisse bleek voldoende om deze zaak tot een goed cinde te brengen en dat voor een prijs die
minder dan de helft was dan een revisie
had moeten kosten. Twee dagen later
stuurde mijn goede vriend dan ook zo
trots als een pauw rond in zijn nu niet
alleen beeldschone maar ook volkomen
betrouwbare SAAB'je 96. Toch makkelijk als je weet dat ruilmotoren nog
wel degelijk bestaan en dat de grootste
fabrikant in Europa zelfs in Spijkenisse
is gesitueerd.

T k., overcompleel. stoelen, * Toneelver Wim Hildenng
tafels, blauw servies/Chme, vraagt rokkostuum + smokoffiezetapp., metaal onder- kings Tel 16629'2432
schuifledikant Tel 18096

* T.k a 4-rieurs linnenkast,
* T k. gevr. bakkie T k. rol- wit, pr n o t k Tel 15913
veger ƒ 10; wigwam ƒ 15;
voetbalspel ƒ 25; 2x eland- * Verzamelaar vraagt oude
huid, groot en klein, ƒ 30-/ 20 prentbnefkaarten te koop, los
of in albums Ook oude foto's
Tel 12698.
auto's, trams, dorpsgezich* T k. gloednieuwe video ten Tel 023-377405
Nordmende tv-camera, comTUINMAN voor al uw tuin-,
pleet, met garantie. Herman
straat- en hekwerk, levering
Heyermansweg 1, flat 33 Tel
alle materialen, vnjbl prijsop02057-16085.
gave Tel 023-243568
* T.k. markies met ombouw
(2'/2 m) / 160; schaakspel +
stukken en wedstnjdklok
ƒ 100; 2-p gasstel (Beckers),
vrij nw, ƒ 25. Tel 02507-13868

Topsnelheid 165 km. Acceleratie van O
tot 100 km&h in l l sec. Brandstofverhruik l op l l km genieten in de praklijk.

Conclusie

op een uiterst geavanceerde manier
60.000 ruilmotoren bouwen, op straat
zouden staan. We zouden dan met zijn
allen nog meersoeiale lasten op moeten
brengen dan we nu al moeten doen.
Maar even alle gekheid op een stokje, er
wordt nog wel degelijk en zeer regclmatig gebruik gemaakt van ruilmotoren
zoals VEGE die al sinds jaar en dag
levert, al was het alleen maar om de
kosten en moeite die zulks uitspaart.
Neem alleen de mensen die door welke
oorzaak dan ook een gebruikte automobiel kopen en keuring of geen keuring, ook daar zit het nodige kaf tussen
het koren. Zeer onlangs werd ik nog
met zo'n geval geeonfronteerd. Een
zeer goede relatie van mij was namelijk
op slag verliefd geworden op een
beeldschoon SAAB'je 96. U kent ze
vast nog wel. die automobieltjes die een
fraaie stroomlijn paren aan de bekende
Zweedse robuustheid. En zoals het met
verliefde mensen wel meer gaat, had
ook deze liefde hem enigszins blind gemaakt. Ze was en is echt beeldschoon,
haar koets vertoonde geen spoor van
aantasting door roest en ook de bekleding van haar interieur was nog in een
bijzonder gave conditie. Natuurlijk had
onze bijzonder getalenteerde sleuielaar
gewaarschuwd moeten zijn door iet of
wat metaalachtige geluiden en de toch
wei-magere prijs die ze moest opbrengen. Maar ik zei het al, liefde en hebzucht maakt blind.

Tot mijn grote verwondering stelde een
oud-hoofdredakteur van het tachtigjarige vooraanstaande autoblad de Autokampioen het volgende en ikciteer hem
maar even letterlijk: "Toen ik begon
bestond de ruilmotor nog. Nu kent niemand die meer, motoren gaan jarenlang
mee." Einde citaat.
Gelukkig snijdt deze boute bewering
voor heel veel mensen geen hout. Stel je
alleen maar even voor dat al die mensen, die bij VEGE motoren in Spijke-

Prestaties

van de achterste bank c o n t i n u een
slaapplaats te maken, zodat met "s
avonds alles opgeruimd hoeft te worden om het bed op Ie bouwen. Kou
lijden is onmogelijk in de/e K I P . hij is
namelijk uitgerust met een heteluclit
kachel als standaard a t t r i b u u t .
Ook meewerkend aan hel gemak is de
douchebak met een handdouehe om te
voorkomen dat je 's morgens de eventuele kou of nattigheid buiten moet
trotseren om je op te frissen. R u i m t e is
er in overvloed en /elfs de geintegreerde disselhak is voor/icn van verlichting
/odat wanneer het gas op is. er niet met
een /aklarnpje gemodderd hoeft te
worden om alles te k u n n e n zien.

VEGE ruilmotoren
Als de nood het hoogst is

Bel BECAM:
05270-16991

FIN. B E M I D D E L I N G

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Dames en heren volleybalters' Sporting OS.S. heeft
plaats vrij in verschillende
Klassen.
Informatie7 Bel:
16428 of 17155

Huis op wielen

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

ICRO

COUPEUSE/
MODEON1WEHPSTER
hee't tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leefti|dsgroepen en maten.

en de snelheidsmeter zit een afbeelding
van de auto. Deze licht groen op met
een aanduiding 4WD wanneer de vierwielaandrijving in werking is gezet, zo-

De Subaru l.8 GL is uitgerust met een
boxer motor die een vermogen levert
van 66 kW bij 5600 omw/min. Belangrijker echter voor het trekken van een
caravan is het max. koppel en dat bedraagt 137 Nm bij het relatief gezien
gunstige toerental van 3600 omw/min.
zodat je de motor niet hoeft door te
trekken tot zeer hoge toerentallen. Als
de weg vlak is en we niet te veel tegenwind hebben, is het rijden in de vijfde

versnelling mogelijk maar het merendcel wordt gereden in de vierde, waarmee er voldoende souplesse is.
Tijdens het rijden merk je amper iets
van de 815 kg wegende KIP caravan,
die een totale lengte heeft van 606 cm.
üok het manoeuvreren ging gemakkelijk, mede door de zeer prettige stuurbekrachtiging.
Van slingeren van de caravan heb ik
weinig last gehad en ik reed met een
kogeldruk van ruim 75 kg. zonder dat
de Subaru achter lager ging hangen,
üok in de caravan is de bagage om de as
gelegd, zodat er geen gekke gewichtsverdeling was en in de grote koffer van
de Subaru heb ik wat lichte spullen gelegd. Voor de fanatieke caravanner is
het misschien prettig om lastafhankelijke schokdempers te laten monteren,
zodat de koffer veel meer gewicht kan
torsen. Niet alleen het rijden maar ook
het remmen ging goed. geen neiging tot
blokkeren van de KIP wielen en de
remmen van de Subaru waren prettig te
doseren, gelukkig niet te licht maar een
stevig gevoel in het pedaal.

* Vakantiehulp
gevraagd
voor m de huishouding gedurende 6 weken voor 3 ochtenden p w van 9-11 uur per direct Tel 17854

5 REGELS

* Wie heeft er (event teg
verg ) boeken of strips v Ollie
B Bommel en Tom Poes voor
mij7 Herman Harms, tel
Voor trouwfoto's 17206
Wie spaart sleutelhanFoto Boomgaard gers7 Ik heb 1nog wat oude
die ik kwijt wil Tel 19666
Grote Krocht 26 * Wim Hildenng geeft op 9
juli opvoering van musical My
Tel. 13529
Fair Lady op het Gasthuis* Vraag nu het programma plein, aanv 20 uur Gratis toeaan van de Zandvoortse gang
Schaakclub Eerste avond
donderdag 1 sept 1988 Info
17272/14884 15721
Videotheek 'Dombo'
Welke Zandvoorter tot 43 jaar
wil het eens worden met jonge vrouw van 38 jaar Brief
met foto, o e r , onder nr
798-75966 bur v d blad

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

GRATIS

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

Voorbeeld:
T e k 00 p b r u i d s l a p0 n , mt
*
l e u k e
3 8 j mo d
s a lo n t a e l J
r i e t e n s t 0e l
T e l 0 2 0 - 1 1|1 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Ellen Cats

30

gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

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

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

Naam:

Gratis
Woninggids van Zandvoort
Otl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Of afgeven bij:

Adres:

Cïl
NVM

Telefoon: . . .
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

reis van uw leven: 10 LEZERS MAKEN KANS DEZE ONVERGETELIJKE REIS, U
AANGEBODEN DOOR ONDERSTAANDE WINKELIERS,
ê.s.m. Het Zandvoorts Nieuwsblad op 23 en 24 juli naar de finish van de TOUR DE

FRANCE in PARUS mee te maken. Wat moet u doen:
Vu! op een briefkaart in: TEN MINSTE ÉÉN BELANGRIJK PARIJS BOUWWERK,
UW NAAM, ADRES, LEEFTIJD EN TEL.NR. en stuur of breng deze voor 30 juni a.s. naar Het Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 2042 JM Zandvoort.

Unieke Aanbieding
- Alle soorten nieuwe fietsen met
kortingen van ƒ 50 - tot ƒ 400 - Grote sortering 2e hands
(brom)fietsen
- Inkoop + inruil (brom)fietsen
- Rijwielverhuur (ook snor+ bromfietsen)
- Reparaties en onderdelen voor
lage prijzen

l

Beach and
Bodyshop

|
fj

Een rondje Frankrijk op
de fiets dat is niet mis,
maar dan wel met
schoenen van

Nieuwe collectie tassen
in bloemdessin
v.a. 24,95

Grote Krocht 18, tel. 12600

Slinger Optiek
gedipl opticiens - optometnst o v kontaktlensspeciahst ANVC
Leverancier alle ziekenfondsen
Grote Krocht 20A Zandvoort Tel 14395

Grote Krocht 2O b
Gratis

naar

Parijs

met

o.a.

een

rondvaart

1ÖIÖ BOOMGAARD

Al gaan wij
in de Tour
niet voorop.
Bij+/ Erica
staat kwaliteit
aan kop

op

de

Seine,

Grote Krocht 22 - Zandvoort

een

bezoek

met

m

mooie lente

j

een

een

overnachting

BARBECUE:

tijdens de etappes
toch lekker bezig zijn

Gr. Krocht 19
motte met 'n

prima

hotel,

een

uitstekend

diner

m

een

bekend

en

goed

restaurant

NOG STEEDS
30% KORTING

Toch kan hij nog op tijd m CONDITIE KOMEN . . .

Boek over de

Maar dan wél met
een fiets van dé

OP DE
MERKEN

TOUR DE FRANCE

Boekhandel

Grote Krocht 17, Zandvoort

GAZELLE

Ga elk f (.tsft r [den op Vredeste n banden

tijdens

de

reis

met

een

luxe

touringcar

ZANDVOORTSE

Voor sport-, race-, toer-,
trim-, etc. FIETSEN en
niet te vergeten de ATB's
(all terrain bikes) Vraag
om deskundig advies
over welke fiets voor u
het beste is . OM IN
TOPVORM TE KOMEN

1988 V \ N
FRANKRIIk

DROGISTERIJ-PARFUMERIE

De Gaper Drugstore
Bakels B.V.
Kerkstraat 31, Zandvoort
BIJ ƒ 100,- AAN KASSABONNEN
ƒ 3,- TERUG
(geldt niet voor geneesmiddelen en
tabaksartikelen)

NB dit geldt voor vaders, moeders,
zoons, dochters, kortom IEDEREEN

koffie

met

gebak.

Doe

mee

en

win

deze

reis

„U/s en Specialiteiten"
G. Zwinkels
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Ook voor het ontwikkelen van uw diafilms

500 gram

LAMSCOTELETTEN

Pico Print Fotodealer

Sig.mag.

Vandaag gebracht
overmorgen klaar.

Lissenberg

Ook voor de betere kinderbri!

pico print

foto service

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometnsten Veren g na
Lid Algemene Nede^i^nclse Verenig ng van Co-iiactle-is Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amste'dam
Tel 020233235

weekspecioliteit uit eigen keuken:

GEVULDE HAASFILET

7,75

VISRAGOUT

3 GOULASHBURGERS

3,60

Nieuw in het assortiment

ri|k gevuld met stukjes vis,
garnalen en krab.

verse
DUITSE BDKWORST

Alleen even warm maken.

HALTESTRAAT 30 TEL. 12175

Kom & Profiteer ervan!

2042 LJ Zandvoort
Tol 02507-12174

personen

naar

de

Tour

de

9,75

500 gram

Haltestraat 9
Tel 12151

LACOSTE,

France.

De

winnaars

krijgen

m

de

1e

week

van

voor

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een
schoenmakerij waar nog
de regel luidt:

R fettS

"v.

EQUIPE

Voor exclusieve Franse parfums en
cosmetica hoef je niet heel
Frankrijk door te fietsen,
maar ga je gewoon naar
je eigen

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31, Zandvoort. Tel. 14499.

GUIDE DE MICHELIN

ESPRIT
PART TWO

specialist

Vaders fietsen
graag Gazelle

en

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort, 02507-18412

. dan deed hij
zeker mee met
de Tour de France

Grote Krocht, Zandvoort

!m^
O*^""

GROTE KROCHT 7

ALS VADER GENOEG HAD
KUNNEN TRAINEN . . .

Als vader hard aan
'n nieuwe fiets toe
is, geef 'm dan 'n
Gazelle.
• •e Ook alvast voor
z'n verjaardag.
En geef 'm in de
komende tien jaar
weer stropdassen,
want van zijn
Gazelle heeft hij
nog jaren plezier.

voor de
TOUR DE JOUR . . .

wieTerronde \an
1903 tot 1988

niet zo vermoeiend
als de Tour de France

SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

DE TROMP WINKEL

^^

BARBECUE:

Eerst de beste
bekroond met
de ondernemersbokaal 1987

nu per pakje
van 250 gram

Alles o\er 75x
de grootste

ALLES VOOR DE

GROTE KROCHT 25
TEL 02507-14404

Bovenaan
vaders
verlanalii

5,49

Versailles,

Kunt u bij V1VA in
Zandvoort kopen.

Aktie geldt tot 2 juli 1988
ontbijt

aan

Wat u voor mode
in Parijs ziet lopen

Grote Krocht 26
Tel. 13529

500 gram
nu voor

CShne-hizz)

groente en fruit

Grote Krocht 24

Vertrek vrijdagavond

Vertrek elke vrijdagmorgen:
incl. 2 n. hotel Lo.
•
-•
Excursies ,
J 1^7,~ P«P«

van

bij ontwikkelen
en afdrukken
van een
volle film

Ook als u de prijs niet wint
kunt u voordelig naar Parijs.

HERMAN HARMS

Het lekkerste
„VADER'TOETJE

"GRATIS
FILM

TOERKOOP
REISBURO
ZANDVOORT

voor maar J oZ,5U p.p.
T]iuis zaterdagnacht

Goed om te zien!

Polaroid

en natuurlijk ruime keuze in lingerie,
kleding, badmode enz.

7 dagen per week
dag en nacht geopend

Fietst u ook mee met
Radio/Krant en TV?

Een Polaroid zonnebril
voor Vaderdag.

juli

tel.

ons vakmanschap is
uw voordeel
J. van Campen
en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449
Zandvoort

bericht.

WEEKMEDIA
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 23 juni 1988

Ook Zandvoort in
overwinningsroes

48e jaargang nummer 25

Los nummer ƒ1,-

Nog even genieten in Groot Badhuis

Editie:30

Oplage: 4500

Voorzitter en secretaris door leden 'weggestemd

ZANDVOORT - Zoals overal in
het land vierde ook Zandvoort
dinsdagavond-laat de overwinning van Oranje op het Duitse
voetbalteam. Nederland zit in
de finale en dat was in het dorp
duidelijk te nierken.
In het hele land kwamen enorme
mensenmassa's op de been om het
heuglijke feit te vieren. Ook de
Zandvoortse voetbalfans lieten zich
niet onbetuigd. Men ging massaal de
straat op en in een aantal horeca-bedrijven heerste een flinke drukte,
waarbij het bier rijkelijk vloeide. De
slogan 'We gaan naar München' was
naast het 'Ole, oleehee!' die avond
duidelijk favoriet bij de uitzinnige
feestgangers. Met vlaggen en spandoeken trokken tientallen auto's
luid toeterend door de straten, aangemoedigd door vele terrasbezoekers.
Ook de Zandvoortse politie liet
zich niet onbetuigd. Door middel
van optische signalen staken de
agenten, waarvan sommigen met getooid met een oranje shawl, hun
vreugde niet onder stoelen of banken. Deze spontane actie riep veel
waardering op bij het publiek.
Ongeregeldheden deden zich niet
voor en het teveel geproduceerde geluid werd door agenten en dorpsbewoners 'oogluikend' getollereerd.
Rond twee uur 's nachts was het in
het dorp de rust vrijwel geheel weergekeerd.
En voor de liefhebbers: volgens
een bericht dat op het laatste nippertje binnenkwam, heeft Reisbureau
Zandvoort (Grote Krocht) honderd
kaartjes kunnen bemachtigen.

ZANDVOORT - Middels een
motie is donderdagavond, tijde ns een tumultueuze ledenve:rgadering van woningbouwve reniging Eendracht Maakt
Macht, het vertrouwen opgezej?d in voorzitter Van der
Moolen en secretaris Paap. De
ov erige bestuursleden toonden
zich solidair en stelden vervolge:ns hun zetels ter beschikking. Tijdens een bijeenkomst
dinsdagavond, heeft het demissionaire bestuur besloten
voorbereidingen te treffen
vocT verkiezingen.
"Wij hebbon de conclusie gctrokkcn , dat wij samen verantwoordelijk
zijn voor het beleid dat donderdagavond werd aangevallen". Zo ver-

ZANDVOORT - Een heerlijke barbecue maakte deel
uit van feestelijkheden in Huis in de Duinen, waar
hotel Groot Badhuis een paar dagen was teruggekeerd.

Folo BfVoll
Dankzij de inzet van velen beleefden de bewoners als
'gast' van het hotel een heerlijk weekje. IVlen was dan
ook vol lof voor de medewerkers. Zie ook pagina 'A.

Opheldering gevraagd over bouw
extra bungalows Vendoradopark
ZANDVOORT - Gemeente Belangen Zandvoort heeft het College van Burgemeester en Wethouders opheldering gevraagd over
het Vendoradopark. Met name over het tijdstip waarop het extra
vijftigtal bungalows waarvoor een strook grond wordt gereserveerd, wordt gebouwd.
Aanleiding tot de vraagstelling is
een artikel in het blad Autovisie van
11 juni 1988. Vendex-directeur G.
Smit deelt hierin mee, dat het park
in één keer afgebouwd kan worden,
inclusief de extra bungalows op een
stuk grond waar nu nog de racebaan
ligt. Het geheel zou op l juni 1989
klaar moeten zijn. Dit in tegenstelling tot eerdere planningen.
Volgens Autovisie spreken wéthouder Aukema en circuit-directeur

Holm de beweringen van Smit tegen. Volgens Aukema moet de gemeente zich houden aan het contract met het circuit voor 1989, wat
inhoudt dat op genoemde strook
grond nog niet gebouwd kan worden. Bovendien moet er eerst een
bestemmings-wijziging procedure
afgehandeld worden.
Wethouder Termes zou Smit in
het gelijk stellen. De gemeente zou
Vendorado toestemming hebben ge-

Vrijdagavond volop
Midzomernachtfeest

ZANDVOORT - Zandvoort zal
komende vrijdagavond, 24
juni, weer geheel in het teken
staan van het Midzomernachtfeest, dat ook dit jaar weer uitbundig gevierd zal worden. De
organisatie van het feest op
zich is in handen van het Samenwerkingsverband, waarin
plaatselijke horeca, winkeliers, strandpachters en VVV
zijn vertegenwoordigd.

Als vanouds staat de muziek centraal bij dit Midzomernacht-festival,
dat zijn vierde jaar in gaat. Vijf podia, verspreid over het centrum, zullen tussen 18.00 en 24.00 uur bemand
worden door bands met een geheel
eigen muziekstijl. Vier daarvan vallen onder verantwoordelijkheid van
het Samenwerkingsverband; het
vijfde optreden, op het Kerkplein, is
apart georganiseerd door café Arie
Koper, met medewerking van de
Febo.
De groepen die men kan beluisteren, zijn: op het Raadhuisplein The
Maro's, een band met klanken uit de
jaren zestig, halverwege de Haltestraat Gotcha Captain Cocktail, ver-

De Zandvoorters
en hun duinen
ZANDVOORT - De expositie
De Zandvoorters en hun duinen, in het Cultureel Centrum
Zandvoort, blijkt erg aan te
slaan bij de Zandvoorters. Deze
is nog tot en met zondag te bezoeken.

Waterstanden
Datum
23 jun
24 jun
25 jun
26 jun
27 jun
28 jun
29 jun
30 jun
1 jul

HW
1046
11 42
0013
01 17

0209
0255
0338
0421

LW
0538 23.05 1835
1947
0640
0748 1244 2049
0854 13.44 21 50
10.04 1436 2247
11 11 15.22 2334
12.05 1607
00.14 1652 1251
0052 1737 1330
LW

HW

0504
Maanstanden
Woensdag 29 juni VM 21 46 uur
Spnngtij 2 juli 0548 u NAP+114cm

derop in de Haltestraat (richting
Zeestraat) de formatie Break en op
het Gasthuisplein voor het 'Wapen'
Doe. Holiday's Jazz Band. Op het
Kerkplein kan men genieten van de
soul- en bluesklanken van Terry
Mann met zijn Cosy Cotton Band.

(Advertentie)

Voor de opruiming
begint. . .
Van on/e modetedaclie.

_ geven beide bouwfaces achter el"kaar af te werken. "De gemeente wil
niet moeilijk doen tegen Vendorado
en heeft daarom het primaat gegeven", zo zou het antwoord van Termes luiden. "Er is echter niet gesproken over het tijdstip waarop
Vendorado op het huidige circuit wil
en wat daarvan de gevolgen zijn".
De gemeente Zandvoort heeft in
de onderhandelingen met Vendorado al heel wat water bij de wijn gedaan, maar volgens Aukema kan het
concern dus pas na 1990 de tweede
fase realiseren. Het circuit hoeft
hiervoor dus niet op korte termijn
gesloten te worden, een bericht dat
aanleiding was voor het artikel in
Autovisie.

BIJ V1VA Mode- op de Giole Kioi hl
begint volgende net'k de olficiele
opruiming. De/e week is eclilei
int-l de /gn. Voorvt'ikoojj gebl.nl."
\\ ij /.igen de la.Uslc \ooijaaisinodc
Melk 'ti piijs \eiNutgd J.i|X>nnen.
pakji'j). bloeses. tokken. juinpiMs.

Voor GBZ heeft een en ander veel
onduidelijkheid geschapen. Deze
partij veronderstelt dat de gemeenteraad 'voor de zoveelste keer ten
onrechte buiten iets wordt gehouden en een van de zittende wethouders, volgens het genoemde artikel,
bewust onwaarheid spreekt, zodat
wij ons zo langzamerhand afvragen
wie wij, in deze, nog kunnen vertrouwen'. Fractievoorzitter Jongsma
heeft het college gevraagd, dit punt
op de agenda van de raadsvergadering, volgende week dinsdag, te
plaatsen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

en/, i-u/

Tij>. Voc: 'Ie opru,'ii:',; !>eginl nog
exen de leukste dingen eruit halen.

VI VA Mode op/de
Grote Krocht 19

vraagt

BEZORGERS/STERS
voor de vakantieperiode.
Min. leeftijd 15 Jaar.

TeB. 17166

Deze moet uitwijzen wat de reconstructie van het circuit te Zandvoort
en een nieuw circuit bij Moerdijk
voor gevolgen hebben voor het milieu. Het Ministerie van WVC voelt
er weinig voor, maar als de MER

doorgaat, kan de keuze van de loca- Volksgezondheid en Cultuur, die
tie voor een nationaal circuit zeker verantwoordelijk is voor het sportzes maanden vertraging oplopen.
beleid, moet wachten met zijn keuDe Stichting Natuur en Milieu heb- ze. Maar volgens een woordvoerder
ben de ministers van Landbouw en van dit ministerie is een 'beleidsVolksgezondheid, Ruimtelijke Or- -MER', waarin alle locaties uitvoerig
dening en Milieubeheer erop gewe- worden belicht, alleen noodzakelijk
zen, dat op beide locaties een diep- als de staatssecretaris een uitgebreigaand milieu-onderzoek nodig is, de nota samenstelt voor de Kamer.
vóór de plaats voor een nationaal
Dit ligt niet m de bedoeling van
circuit kan worden aangewezen. De WVC, al wordt het opstellen van een
reactie van deze ministers kwam er dergelijke nota niet uitgesloten. Als
m eerste instantie op neer dat één van de locaties als niet-geschikt
Staatssecretaris Dees van Welzijn, wordt bevonden, zal deze zeker niet

Zo zullen de leden ooic üeini'ornieeid
worden m'er liet morient v , arr.p
kandidaten naar vo-on ire"ji:'chi
kunnen woidc.ii
\'(>r\ o l i; op pagina i>

© De Wurf houdt 2 juli een
grootse
klederdrachten
manifestatie op het Gasthuisplein.
Pag. 3
o De kunstzwemsters van
De Zeeschuimers hebben
weer een kampioenschap
veroverd.
Pag. 5

Jazz Behind the Beach
gaat dit jaar zeker door
ZANDVOORT - Het Jazz Behind The Beach Festival kan
doorgaan.
Maandagavond
kwam
de
organiserende
stichting,r in overleg met het Samenwerkingsverband tot deze conclusie. Aanleiding waren toezege;ingen van de Regionale
VVV en het Samenwerkingsvertiand zelf. Ook de verwachting, dat de mogelijke gemeentekosten danig worden teruggeschroefd, was mede aanleg '
ding; tot de beslissing het li<
op gjroen te zetten.

o Jaap Bloem Sport is winnaar geworden van het
zaalvoetbaltoernooi. Pag. 5

lucht uitvoering; en is, een bedrag
van /5000,- beschikbaar gesteld voor
het surfkampioenschap in oktober
Daarnaast heeft het Samenwerkmgsvertaand een bijdrage van
/10 000,- toegezegd aan de orgamsa
toren van het jazz-festival.

o Pastor Voets neemt na
tien jaar afscheid van zijn
lezers.
Pag. 7

Vervolg op pagina (i

Fred Paap kon namens de/Regionale VVV een bijdrage var//3000,
toezeggen, plus een garantie van
y2000,-. Organisatoren van promotie-ac tiviteiten voor Zanelvoort kunnen inet een begrotina/bij de VVV
aank loppen om een afnanciele bijdragi-.-. Zo gaat er al oen bedrag van
,/"15uü,- naar toneelvereniging WIPI
Hildr-rmg in verband met de open-

Boze badgast
neergeslagen
ZANDVOORT - Ruzie met een
pontier van een discotheek eindigde zaterdagnacht voor een
Duitser met opname in het zieken'liuis.
De negentwintig-jange badgast
was 'toegang tot het vermaakscentrum ontzegd omdat hij al teveel gedron ken zou hebben. Oneens met
deze beslissing belaagde hrj de portier, die hem echter met een welgemikte slag uitschakelde. Knock out
en met een hersenschudding werd
de man per ambulance naar het ziekenh uis afgevoerd.

Milieu-onderzoek kan keuze nationaal
circuit zeker zes maanden vertragen
ZANDVOORT - De Stichting
Natuur en Milieu plus een aantal andere milieu-organisaties
hebben bij de diverse ministers aangedrongen op een Milieu Effecten
Rapportage
(MER).

klaart tweede voorzitter van liet detmssionairc bestuur, moviouw Bi u
no. de houding van do bestuursle
den Zij geeft echter aan. dat men
zich nog wel verantwoordelijk voelt
om oplossingen te zoeken voor de
nog lopende zaken Besloten is ad
vies te vragen, eventueel adviseurs
aan te trekken, voor het voorberei
den en organiseren van een nieuwe
ledenvergadering en bestuursverkiezingen In do eerstvolgende Ie
denvergadering wordt er oen nieuw
bestuur gekozen, wat binnen chie
maanden rond moet zijn "Geduren
de die periode zullen de leden continu op de hoogte gehouden worden",
aldus meviouw Brune. wat bevestigd wordt door mevrouw Van dei
Laan, adviseur van de Nationale Wo
nmgraad, welke de belangen van womngbouwcorporaties behartigt

nodng zijn. Maar de vertcgenwoordiging van het ministerie van VROM,
die zitting heeft m de interdepartementale werkgroep, welke advies
uitbrengt aan de staatssecretaris,
lijkt het daar met helemaal mee
eens. Deze afvaardiging toont een
voorkeur voor het uitbrengen van
een bcleids-MER De studie van de
werkgroep zou 30 juni afgerond
moeten zijn, komt daar echter nog
een Milieu Effecten Rapportage bij.
dan kan dit een uitstel betekenen
van minstens zes tot mogelijk twaalf
maanden. De uitkomsten zouden
uitmonden in een beleidsnota, die
vervolgens de inspraakronde ingaat
Mogelijk komt er morgen, als Circuit Park Zandvoort diverse politici
hoopt te ontvangen, meer duidolijkheirjl over de standpunten.

• Politieman Guido van Schagen tussen de vijfenvijftig kilo r hasj, die het
Zandvoortse recherche team vorige week buitmaakte.
oio 3 t n -,i,n \,

ZANDVOORT - Van de twee ter naar huis gestuurd Hij zou norgearresteerden in verband met gens vanaf weten en zijn auto hebuitgeleend aan een persoon
de hasjvangst van vorige week, ben
lii] alleen de voornaam
heeft de Zandvoortse politie de waarvan
Alkmaarder weer op vrije voe- wist
ten gesteld. De verzekerde tae- Do m beslag gennn en --otrdrutis
waring van de drieendertig-ja- worden vooilopm bewaarO nK bo
rige Zandvoorter wordt waar- wijsmatermal bi] het np<>!/,c>ek.
schijnlijk met enkele dagen waar twee leden vim hot lecr.en 110
verlengd in verband met het team van het Z.indvoruisv politie
korps zich mee bezighouden In ver
lopende onderzoek.
De twee verdachten zijn vorige
week woensdag voorgeleid voor de
Rcchter-Commisbans De Alkmaar
der, verdacht betrokken te zi]n ge
weest bij do aflevering van do 5,ï kilo
hasj aan de Zandvoortoi. werd och

band mot het nndeizoek /al w. '.ei
zekerde beharing van do 1landvoor
ter waarsc'hi|nlijk nog nie " oen aan
tal dagen worden verltnga Do r.tan
staat nu bij do drucs hfmdolaien 'n
liet k u i t , omdat hi; wel «eio\i "_i
Ineeii maai mot heef' betaal".

h ï t*<-

>M ('""*"*S 4

ici^

Aanslag
Ook voor de lokale besluitvormins; is normaal gesproken een
MEH nodig, zeker voor Moerdijk
Voor zover bekend geldt dit met
voor Zandvoort. De 'soort' reconstruct ic-activitciten als gepland
voor het circuit van Zandvoort. valt
wél onder de MER-plicht, maar men
hoeft 1daar met aan te voldoen, omdat de reconstructie in het geldende
bestemmingsplan past
De Stichting Natuur en Milieu
heeft op een Milieu Effecten Rapportuge aangedrongen, omdat zij ervan uitgaat dat zowel m Zandvoort
als i 11 Moerdijk ernstige gevolgen
voor het milieu zijn te verwachten.
De aanslag op het milieu m Zauclvoort zou het grootst zijn. aldus H.
KnuU, woordvoerder van de stichting: "Als het circuit in Zandvoort
wordt uitgebreid, zal dit wederom
ten koste gaan van het duingebied,
terwijl de duinen m het Rijksbeleid
Ondertussen wordt er niet stil gezeten op het circuit. Afgelopen week werd een skelterbaan aangelegd, waarvan prinnair als natuurterrein worden
dit weekend al druk gebruik werd gemaakt.
Foto Reiioii bestempeld"

Naam
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Giro bank
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F. V. d.

tandarts

Specialiteiten Restaurant

Wegens verbouwing geen
praktijk van vrijdag 24 juni t/m

CHINA

maandag 27 juni.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 / 12518
Deskundig advies.

Voor spoedgevallen, tel. 15073
of 12161.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

UNIEK VOOR ZANDVOORT
Dt?e idvertentitnumtt. vin llü m i i oixed i_n 50 mm
hoog kunt u gebruiken om ein mnkondigmg te doen
\anbij\oorbeeldjubueum rtuni<- \eigadenng huwe
lijk geboorte of andere familiebenthtLn
U bereikt niet deze advertentie ' l OUO mensen m Zand
voort Bentveld en Atraenhout en betaalt daarvoor
slechts / >ï 16 (prijs excl 6" o BI W)
Voor rrcer informatie be! \\ eekn edia Uithoorn tele
foon 02975 40041

Horeca Nederland

U ziet hoe uw eigen
heerlijke gerecht wordt
bereid in onze

zo spoedig mogelijk over
te maken

Vindt u dit te veel, iets minder
mag ook.
Vindt u dit te weinig, iets meer
mag ook.

Zandvoort 23 juni 1988

Keurslagerij Koning
heeft plaats voor een

Ervaring niet vereist

PROFITEER NU van onze spéciale
zomerprïjzMi voor
* FIGUURCORRECTIE
(ook voor heren)

* BORSTLIFT
* SPECIALE BEHANDELING
na bevalling

* PLAATSGERICH l AFSLANKEN
maak een afspraak met
onze consulente
Haarmode Marjo Fijma

TOPTECHNIEK IN
TELEKOMMUNIKATIE VOOR
BETAALBARE PRIJZEN

tel. 02507 - 1 53 51

Telekommunikatie
Draadloze telefoons
Telefoonbeantwoorders
Telefooncentrales tot
128 toestellen
Faxapparatuur
Super Radar Detector
voor de snelle weggebruiker

SUPER

Openingstijden 9 00-1700 uur, vrijdags tot 21 00 uur
zaterdags 900-13 30 uur maandags gesloten
PASTEURSTRAAT 12 Tel 14866
2041 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

Nieuw in Haarlem

TEL 023-247403
FAX 023-247302

©

voor alle reparaties in en om uw huis
Bel voor info tel 023-328098-244326
Geen voornjkosten

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Kroch' 17 Zandvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

DAG EN NACHT VERZORGING

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

AARD- SLAG- RUNDERBEIEN
LAPPEN
MAGERE

bakje

1/4 liter

kilo

1.98

98

10.90

STUNT!

FESTIVAL
ZANDVOORT - 24 JUNI
Raadhuisplein

The Maro's
Muziek uit de
jaren '60

Captain
Cocktail

Haltestraat
(midden)

Haltestraat
(eind)

formatieti
r Break

Gasthuispiein

Doe.
Hloliday's

Mickey Snacks
Reisburo
Zandvoort
Oliebollenkraam
Harry
Klikspaan
Chin Chin
Albatros
Café Neuf

Vr. pr. Gotcha

Onderling Hulpbetoon

uitvaartverzorging
kennemerland

Schoolstraat 3. Telefoon 12939. Na 18.00 uur 13790

nu reeds vanaf ƒ

Kerkstraat 12 Zandvoort

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

WINKELMEISJE

CAFÉ

Fa.
Kroonenberg

Verleende bouwvergunningen
- dakkapel
- dakkapel
- dakkapel

Bilderdijkstraat 7
P Leffertsstraat 29
J P Heijeplantsoen 10
Helmersstraat 22
Dumdoornlaan 3
Brederodestraat 55
Camping de Branding
Louis Davidsstraat
Paradijsweg 16

- uitbreiding achterzijde
- uitbreiding woning
- wijziging indeling/woning
- drie seizoen telefooncellen
- twee telefooncellen
- serre
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post
bus 2
2040 AA Zandvoort

part-time

en

iyflnptf?£i^*'» SFN

72B88
76B88
54B88
31B88
53B88
44B88
69B88
70B88
38B88

Streefbedrag ƒ 500,-

Restaurant China. Boulevard Ba maart 12
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882
Openingstijden:
Zomer: van 10.00-03.00 uur '3 nachts
Winter: van 12.00-24.00 uur

optreden van

i—A ^ ^ Ef-V/C E

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

bijdrage aan het
samenwerkingsverband

Met vriendelijke
groeten
uw gastheer
Lie Lam

Vrijdagavond op het

Zandvoods Nieuwsblad
:

830 tot 1230 uur

roept haar leden op de

CHINESE
OPEN
KEUKIEN

De Kruisvereniging Zandvoort nodigt haar
leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op
donderdag 14 juli 1988 in het Gezondheidscentrum Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort Aanvang 20 00 uur
AGENDA.
1 Opening
2 Notulen van de Alg iedenveig d d 12-11-87
3 Jaarverslag 1987
4 Voorstel remeloze lening aan de Kruisver
Zuid-West Kennemerland
5 Verkiezing bestuursleden aftredend en herkiesbaar is dhr F Bakker Voor uitbreiding
van het bestuur zijn als kandidaten dhr C
v d Oever en dhr F Bakels
6 Rondvraag
7 Sluiting
Het staat de leden vrij om andere leden als kandtdaat bestuurslid voor te dragen en wel schnftelijk getekend door tenminste 10 leden uiterlijk 7
dagen voor de vergadering bij de secretaris dhr
F Bakker Voltastraat 22 Zandvoort, vergezeld
van een door de betreffende kandidaat getekende verklaring waarin vermeld, dat hij/zij een
eventuele benoeming aanvaardt
Het bestuur

Aangevraagde bouwvergunningen
88B88
Zuidlaan 37
- gevelwijziging
89E88
Mr Troelstrastraat 30
- praktijkruirme
90B88
P Leffertsstraat 21
- dakkapel
91 B88
Wilhelminaweg 66
- garage en berging
92B88
Brederodestraat 103
- uitbreiden woning
93B88
Hogeweg 7
- schuur
94B88
Kostverlorenstraat 91
- garage/berging
95B88
Grote Krocht 33
- schuur
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van

Ferry m a n
The Cosy
Cotton Band

Haltestraat 56
Dealer Filmnet

500 gram RIBLAPPEN
100 gram ACHTERHAM
100gramLEVERKAAS
100 gram CORNEDBEEF

UITNODIGING

Wapen van
Zandvoort

Scanda's
Café Lopez

Om de leden, cliënten en belangstellenden in de gelegenheid
te stellen afscheid te nemen van de heer Van der Weijden en
kennis te maken met zijn opvolger, zal er op dinsdag 28 juni
van 17.00 tot 18.00 uur een receptie gehouden worden in
Restaurant Landgoed Groenendaal te Heemstede.

op de buiten podia van
18.00 tot 24.00 uur

CAFÉ NeuF

Albert Paris

HALTESTHAAT12-2MJLMZANDVOORT-TEL. (02507)1 211i

Na een dienstverband van ruim 41 jaar als Directeur van de
Rabobank "Heemstede-Zandvoort" zal de heer P. A. M. van
der Weijden met ingang van l juli a.s. gebruik maken van de
regeling vervroegd uittreden. Per diezelfde datum zal de heer
Drs. J. W. van der Voort hem opvolgen.

LIVE MUZIEK
Scandals

BIJ WIE?

|T SLAGERIJ ARBOUW

La Bastille
Café de Slop
, Banjer
Meerpaal
Priet Praat

Jazz Band

Kerkplein

Rokjes en
blouses
met bloemmotief
nu halve prijs
Pastei broeken
en hemden
nu 25,-

La Bastille

U bent van harte welkom.

Rabobank
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Truckstar Power Festival
wordt boeiend schouwspel
ZAND VOORT - Het achtste Jakobs Truckstar Power Festival
belooft mooier, leuker en spannender te worden dan ooit te
voren. Komend weekend 25 en 26 juni komen zo'n duizend
vrachtwagens bijeen om 's werelds grootste vrachtwagenfestijn
gestalte te geven. Dit weekend is het Zandvoortse circuit volledig in de ban van deze reuzen van de weg.

Amerikaanse leger naar de bad
plaats te halen Dit is voor de eerste
maal dat zoiets gelukt is, dus een
primeur van het festival
Het festival begint zaterdag al om
10.00 uur en vrijwel om het half uur
staat er een ander gebeuren op het
de konvooien vrachtwagens te aan- programma. Veel afwisseling hetKonvooien met zo'n vijfhonderd schouwen. Maar vooral de truckra- geen dit festival zo aantrekkelijk
vrachtwagens komen zaterdagmor- ces zullen de nodige aandacht trek- maakt. Om 18.00 uur eindigt de zagen reeds in alle vroegte richting cir- kcn. Twintig Nederlandse deelne- terdag waarna voor de truckers een
cuit, waar vele wedstrijden zullen mers en ook een twintigtal buiten- feest volgt in de feesttent
worden gehouden. Wedstrijden voor landse racers komen naar het cirteams van chauffeurscafës, accele- cuit om elkaar het vuur danig aan de
De zondag begint eveneens om
ratieremproeven met vrachtwagens, schenen te leggen. Bij de Nederlan- 10.00 uur en ook nu een over vol
slalommen met trucks, wedstrijden ders is het rijden van Herman Slen- programma met om 16.00 uur de üvoor het Nederlands kampioen- ders zeer opvallend en tot nu toe nale race over 12 ronden en om 17 30
schap truckracen, internationale heeft hij de meeste punten verza- uur de internationale race. Het getruckraces met de belangrijkste Eu- meld in het Nederlandse kampioen- heel wordt om 18.30 uur besloten
ropese kopstukken erbij, de verkie- schap. Ook de eeuwige rivalen Kees met een groot Truckstar Magazine
zing van de mooiste truck van Ne- Zandbergen en Ad van Koeveninge defile.
derland en vele andere evenemen- zullen wel weer voor het nodige
ten. Het Zandvoortse circuit zal vuurwerk zorgen tijdens dit TruckDaarna zullen de truckers zich
weer op haar grondvesten trillen.
festival.
weer huiswaarts begeven en zal de
Zoals in vorige afleveringen worrust op het circuit wederkeren. Een
den ook nu in alle vroegte vele toeDe organisatie is er ingeslaagd, na boeiend programma voor beide daschouwers verwacht op de tribunes langdurige onderhandelingen, een gen, hetgeen zeker aanbevelensom het machtige binnen treden van aantal USA „zware jongens" van het waardig is.

Bloem Sport makkelijk
winnaar zaalvoetbaltoernooi

Tientallen kolossen verschijnen dit weekend op het circuit.

/TV

ZANDVOORT - Het 18e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoer- paalde de eindstand op een 6-2 zege.
Na deze finale en voor de finale
nooi is weer achter de rug en kans als zeer geslaagd worden
de eerste divisie reikte burgebeschouwd. Het aantal toeschouwers was minder dan andere van
Van der Heyden de prijzen
jaren, doch ondanks de concurrentie van het EK voetbal was de meester
uit, waaronder die voor de sportieforganisatie toch niet ontevreden. De finales in de diverse klas- ste
ploeg, 't Hemeltje. Wat de grote
sen waren bijzonder spannend alleen de finale in de hoogste klapper
van de avond zou moeten
afdeling werd een anti-climax. Jaap Bloem Sport domineerde worden, werd een finale zonder enidermate dat van een echte finale geen sprake was. St. Tropez ge spanning. De uiteindelijk winZANDVOORT/PURMERnaar Jaap Bloem Sport liet wel zaal- END - De laatste wedstrijd,
werd met 15-1 in de pan gehakt.
voetbal zien van zeer grote klasse. In een
techniekwedstrijd in
de eerste vijf minuten waren de zwembad De Wilgenhoek te
teams Jaap Bloem Sport en St. Tro- Zuid-Oost Beemster, voor de
pez aardig aan elkaar gewaagd en
moest doelman Jaap Bloem aan aan- kringcompetitie zit er op.
tal keren handelend optreden. Na- Maar vraag niet hoe. Deze weddat zijn team een 1-0 voorsprong had strijd werd voor de verandegenomen was het snel gedaan met ring eens niet gewonnen en de
St. Tropez. St. Tropez probeerde te Zeeschuimers moesten genoeindividueel tot scoren te komen gen nemen met de tweede
doch dat had totaal geen resultaat. plaats.
Jaap Bloem Sport beschikte over

ioen

Folo Bram Stenen

De eerste finale die op het pro- ling op gelijke hoogte. In het verdere
gramma stond was die in de recrean- verloop was Reproproof de iets beteten poule tussen Reproproof en Ge- re ploeg doch gescoord werd er niet
meente Zandvoort. Het werd wat meer. Ook in de verlenging kon geen
zaalvoetbal betreft geen hoogstaan- beslissing worden geforceerd, waarde partij maar de spanning vergoed- na die moest komen via de strafde veel. Nadat de Gemeente een schoppen. En dat deed Reproproof
voorsprong had genomen kwam het beste, waardoor dit team winReproproof nog voor de doelwisse- naar werd in deze klasse. In het
team van Reproproof stonden vele
gebroeders Lammers opgesteld
waaronder Jan, die vooraf een bloemenhulde onderging, in verband
met zijn prachtige zege in de autorace de 24-uur van Le Mans. De veteraZANDVOORT - Tijdens nen finale ging tussen de Pim Jansbranding-surf wedstrijden voor sen Olds en Banana's vet. Het werd
spannend gevecht met kande Zandvoortse kust, vorige een zeer
voor beide teams. De winnaar
zondag, liet Johan Driehuizen sen
de laatste jaren Banana's vet.
zien dat hij het nog niet ver- van
moest alle zeilen bij zetten om de
leerd is.
Pim Janssen Olds voor te blijven.
Bij de profs kon alleen Marcel de Met een score van 3-2 lukte dat ook
Zwart de sterke Zandvoorter goed en werd Banana's opnieuw winnaar
partij geven, de twee deelden de eer- van de veteranen afdeling. In de
tweede divisie legde Auto Versteegste plaats.
de beslag op de derde plaats en ging
De door de Zandvoortse windsurf- de finale tussen REA en York Opvereniging georganiseerde wedstrijd tiek. De strijd ging langdurig gelijk
had niet over gebrek aan wind te op en wie als winnaar te voorschijn
klagen. De dertig deelnemers moes- zou komen liet lang op zich wachten het opnemen tegen een sterke ten. Toen REA echter een 4-2 voorwind die opliep tot windkracht 7 a 8. sprong had opgebouwd ging York
Daardoor veel spectaculair bran- risico's nemen en dat werd bedingsurfen tijdens deze vierde wed- kwaam afgestraft. Met nog enige niistrijd van het Branding Promotie nuten te gaan werd de doelman van
Circuit 1988, waarin vier slalomwed- York gewisseld voor een veldspeler
strijden werden gevaren. Eerste bij en werd druk gezet op het doel van
de heren overall werd Jan Pieter van REA. REA bleef echter koel overZijtveld uit Vinkeveen, gevolgd door eind en wist van de verkregen runnte in de aanval te profiteren en beRob Thijssen uit Bloemendaal.

Johan Driehuizen
deelt eerste plaats

zaalvoetballers die elkaar blindelings wisten te vinden en na tien
minuten was de strijd al beslist, 4-0.
Jaap Bloem Sport nam duidelijk gas
terug en voerde een groot aantal ininuten de combinaties eindeloos
door. Dat leverde vele fraaie staaltjes zaalvoetbal op, een ware demonstratie Het was maar goed ook dat
Jaap Bloem Sport niet tot het uiterste ging anders had de score bij de
rust al in de dubbele cijfers geweest.
De 8-0 voorsprong, op dé helft van de
wedstrijd, bewijst al genoeg, dat het
geen echte finale was. Na een kwartier spelen de stand was inmiddels
13-0, slaagde St. Tropez er eindelijk
in het enige doelpunt te scoren. 13-1.
Even een tempo versnelling in de
slotminuten en Jaap Bloem Sport
bepaalde de eindstand op 15-1. In de
strijd om de derde en vierde plaats
bleef Cor Smit met 3-0 Play In de
baas.

de Karen Weber in de eerste inning
voor het eerste punt en in de gelijkmakende slagbeurt maakte TZB
snel drie nullen door goed catchen
van Joyce Toornburg, die prima aangooide naar tweede honkvrouwe
Margreet Stam en naar eerste honkvrouwe Karen Weber. In de tweede
inning gaf Linda van der Meulen een
verre tik doch werd uitgevangen. Ingrid Feitman volgde met een gave
driehonkslag waarna zij thuis werd
geslagen door een tweehonkslag van
Irene Koel, hetgeen 2-0 voor TZB
betekende. Vervolgens kwam Claudia Pieters op de honken door vier
wijd en scoorde Irene Koel het derrie
punt door het derde honk te stelen
en daarna een fout van de catcher af
te straffen. Claudia Pieters ging uit
op twee en de derde nul was voor
Karen Weber die uitgevangen werd.
Aan slag kon Kinheim weinig uitrichten en de drie nullen waren snel
gemaakt. Yolanda Kum wierp tweemaal drieslag en de derde uit werd
gemaakt door een goede aangooi op
het eerste honk. In de derde en vierde inning voerde TZB de stand op

en Pienel Kerkman de thuisplaats
passeerden. Ook in de gelijkmakende slagbeurten kon Kinheim geen
vat op het TZB spel krijgen en bleef
met lege handen. In de vijfde inning
stelde TZB/Priet Praat, door vijf
honkslagen en drie twee honkslagen
de zege veilig en bijna de gehele
ploeg liet een punt aantekenen, zodat de score opliep naar 13-0. Kmheim kon in de laatste slagbuert de
eer redden waardoor de eindstand
op 13-1 werd bepaald
Werpcijfers Yolanda Kum: 7-2-1-1.
Hoogste slaggemiddelde: Ingnd
Feitman en Irene Koel beiden 3 uit 4
(0.750).

TZB-DSS
Tegen DSS moest TZB zonder
korte stop Annemiek van der Meulen aantreden aangezien zij op de
training haai- enkelbanden had gescheurd en voorlopig is uitgeschakeld. In haar plaats stond nu Barbara Terol. In de eerste slagbuert werden Margreet Stam en Karen Weber
op het eerste honk uit gemaakt en

Deden de dames uit Zandvoort het
dan met goed meer9 Integendeel, de
persoonlijke records en limieten
vlogen als witvisjes de pan uit, echter het euvel zoals eerder vermeld,
een categorie zonder deelname, en
weer wat zieke dames, zorgden ervoor dat de punten deze reis me.er
bij runner up Z.Z S. uit Zaandam
terecht kwamen. Het verschil was
met groot, slechts 21.43 scoorden de
Zaansa dames meer, maar het was
genoeg om deze kunstzweinsters de
overwinning te bezorgen
In de diverse categorieën werden De „Schuimpies" van de B-ploeg, die a.s. weekeinde in Badhoevedorp
door de Zandvoortse dames toch gaan proberen het hoge en fel begeerde A-diploma te behalen.
heel wat punten verzameld. Zo was
er in cat. IA een overwinning voor Kraayenoord op Helaas in cat 2B gekneusde libben voor oen overwinNike Hanneman en m cat l B een geen Zeeschuimers deelname Cate- mng in de categorie 3C
eerste plek voor Sharon Bouman en gorie 3 gaf daar waar de ZeeschuiIn de categorie 4 weiden door de
een goede derde plaats voor Stefame mers meededen eerste plaatsen Zandvoortse B-ploeg (wat doen die
Holsteijn. Categorie 2A leverde een Daphny Paap eerste in 3A, in 3B dames hut toch lekker) veel punten
tweede plaats voor Marjolein v.d. geen deelname en Resi Abbenes, bijelkaar gezwommen De eciste tot
Meer en een derde plek voor Marcel zorgde ondanks nog steeds een paar en met de vijfde plaats voor leden

Veel punten werdeii
doordat m cat 5 geen Zdeelneemsters m het ( K i
voorkwamen Nog wel eoi.. mi
compliment aan Joann° \ •;
die ondanks ziek zijn wel pn/'i
nog het een on ander aai: im i'
scoren, maar na twee fiaiut"' .
opgeven In de hoossu LV~<
weer volop ei e plaatsen Een
plaats haast vanzelfsprekend
Anouk Noordcrvhet Maai d"
de plaats van Ingnd Dim ei. \
dwong respect af Wemm uot
de laatste tijd door HAVO e
perikelen wist ze zich op ivi >
manier in de top te ha«dh;r.t .1
kia Wester ten slot t e weis •> • •
voor een prima derde pier.
EINDUITSLAG

\ F.KFAU :'

COMPETITIE l on kan.p.' • i
2089,47 punten cle Zeesc ;inu>. >
Zandvoort. 2 Z Z S Ui' 7. . •
2000,08 punten. 3 Zv.orh' •
1080,05 pnt DWT. de Sp "
WZ&PC hebben te w< .11 >
verzameld om een rel \ u i •
te spelen

Internationaal geweld tijdens Marlboro-Races

Opel Lotus en
ZANDVOORT - Zonder de andere rijders in de diverse klassen verwacht werd, maar in de Hugeniets te kort te willen doen, waren duidelijk de Opel Lotus maar holtzbocht was een kleine aannjvoldoende om hem in de muur
vooral de FF 1600 afgelopen weekeinde op het Nationaal Circuit ding
laten belanden wat gewoon einde
van Zandvoort de smaakmakers. Dit was voor de nieuwe klasse te
betekende Van liet begin tot
het eerste Europese optreden waardoor er direct al razend veel race
het eind een geweldig spektakel, wat
Engelse en Finse rijders kwamen opdraven.
door de om en nabij de 30.000 toeDat het 111 de top hard werken is teriaal, weet precies wat wel en niet schouwers zeer gewaardeerd werd
kan, eigenlijk kan je na een race zijn
auto weer direct in de showroom
zetten
Bij het verspringen van het licht
had Zandvoortse Frans een wereldstart. Vlak langs de vangrails wist
hij diverse concurrenten voor de
Tarzanbocht al te verschalken Lang
heeft hij deze goede positie niet kunnen vasthouden, daar hij zich eenmaal liet verrassen en uiteindelijk
iedere ronde wat moest inleveren
Ondanks de „gelijkwaardigheid"
van deze klasse was zijn motor een
letsepietsie minder dan de andere
Een emdklassering met een dertiende plek is m dit gezelschap echter
een prima prestatie. Peter Kox werd
uiteindelijk achter de Fin Hakkinen
voordat de derde nul viel had Yolan- en de Deen Larsen derde, zodat wc
da Kuin TZB op een 1-0 voorsprong kunnen stellen, dat de beginproblegezet. Joyce Toornburg zorgde met men opgelost zijn.
een vangbal voor de eerste nul van
DSS en Yolanda Kum ving de volgende dame uit en wierp daarna drie FF1GOO
slag. In de tweede inning kwam DSS
Was het bij Opel Lotus zo, dat de
toch op gelijke hoogte 1-1.
eerste heren duidelijk afstand naIn de derde inning kwam men en door de vijand met te pakTZB/Priet Praat goed los en Mar- ken waren, een heel ander beeld legreet Stam, Yolanda Kuin en Joyce verde de FF 1600 race. Jonge hongeToornburg voerden de score op naar rige „honden" achter het stuur. El4-1 voor TZB. De vierde inning lever- kaar iedere milhmiter op het asfalt
de voor beide partijen geen punten misgunnend, heel hoge snelheden
op. In de vijfde inning bereikten Ka- en toch maar weinig narigheid Een
ren Weber en Yolanda Kum de hon- zeer boeiende race was het gevolg
ken en werden door een verre tik met twee jonge Nederlandse talenvan Ingnd Feitman bmnengeslagen, tcn in een hoofdrol. Akkoord, bij de
6-1. In de gelijkmakende slagbeurt trainingen liep alles voor de „Kaaskwam DSS terug tot 6-2. In de zesde koppen" nog niet op rails. Een zesde
inning werd TZB snel naar de kant tramingsplaats voor Evan Kersbergestuurd door een paar vangballen. gen, de negende voor Henny KlarenDSS kwam vervolgens terug tot 6-5 bcek en „slechts" een dertiende
met behulp van een zeer partijdige plaats voor Michael Vergers. Stuischeidsrechter, die alles probeerde vertje wisselen iedere ronde, elkaar
om DSS te laten winnen. Dat gelukte uitremmend bij nagenoeg iedere
echter niet en TZB zorgde er zelfs bocht en ronde na ronde een derde
voor dat de stand 8-5 werd door positie voor Kersbergen Pas op het
tweemaal te scoren. In de laatste laatste moment werd hij in de Tarslagbeurt kreeg DSS geen voet meer zanbocht in de „tang" genomen wat
aan de grond en mede door een spcc- veel tijdverlies betekende en resultaculaire vangbal van debutante teerde m een 8ste plaats. Maar in
Barbara Terol werd DSS met 8-5 ver- deze voor het EFDA Euro serie meetcllende race voorwaar een prestatie
slagen.
van formaat
Vergers had toen al moeten afliaWerpcijfers Yolanda Kuin: 8 1-6-6.
Zij noteerde eveneens het hoogste ken Ondanks een afgebroken vcrsnellinsspook deed hl] wat van hem
slaggemiddelde met 4 uit 4 (1.000)

mag blijken uit het feit, dat bij de
training op zaterdag maar liefst de
eerste 14 rijders binnen een seconde
bleven. Waarbij vooral de derde traimngsplaats van Peter Kox uit het
zuiden van ons land indruk maakte.
Plaatsgenoot Frans Vóros, rijdend
voor Le Mans winnaar Jan Lammers. was eveneens in de schijnwerpers met een meer dan goede 7de
plek. Heel netjes rijdt deze 26-jarige
anti-slip instructeur. Spaart het ma-

Dubbele winst SZB-softbalsters
ZANDVOORT - De TZB/Priet Praat softbal dames kwamen de
afgelopen week tweemaal in het veld en boekten twee overwinningen. Eerst werd Kinheim met 13-1 van het veld geveegd en
later werd DSS met 8-5 verslagen. Door deze dubbele winst staat
TZB/Priet Praat bovenaan in de derde klasse B met acht punten
uit vier wedstrijden. De volgende wedstrijd is vrijdag a.s. tegen
HHC, aanvang 19.30 u. op het TZB terrein aan de Kennemerweg.
In de wedstrijd tegen Kinheim zorg- naar 5-0 doordat Joyce Toornburg

van de Zeeschunneis IX/
wei d Ditte Valk l, op de • n i <
rtoor Anncrose
Ahb^n^ '
slechts Ü,l c ) punt vu v "
werd Alle dames hohbi n l.
limiet voor de komeixu
naald, en wedeiom vooi J
een persoonlijk record

30 000 toeschouwers die door ta
baks-gigant Marlboro gratis aan
kaartjes werden geholpen De 1600
race werd uiteindelijk door de Fin
Mika Salo gewonnen De buitenlandse inbreng en de Nederlandse
deelnemers hebben in deze „kraam
kamer" van de lormulenjders laten
zien. dat er genoea talent aanwezig

van Dedem de tarzanbocht m Lang
heeft h ij hier geen plezier van mogen
beleven, daar de VIS na enkele ronden later veranderden in een V7 Dat
wil zeggen hij kwam het een en ander te kort Veel spanning ook bij de
Toyota Starlets, die deze middag de
ouveiture ver/.orgde. en bovenal bij
de Renault 5 Gt turbo cup
Bij de laatste wel wat strakke gezichten daai er wat rijders hoorden
dat zij hun punten van de vorige race
kwijtgeiaakt waren, en er twee zelfs
deze race niet mochten starten en
dat allemaal om wat diskwalificaties
daar ze niet conloim het technisch
reglement gereden hadden
UITSLAGEN

Tocrwagcns
Bij de toerwagcnb groep A heeft
Jcrocn Hm eindelijk loon naar werken gekregen De Marlboro coureur
wist tot over de limshlijn zijn wagen
snel en heel te houden Bert Montz
had m de training met zijn unposun
te Ford Mustang V8 een zeer rappe
trainmgstijd neergezet welke goed
was voor een vierde positie op de
grid. Ook een superstart van de Am
sterdammer want als tweede gmii
hij achter de BMW M3 van Arthur

Toyota Starlet l E vort Bolderhei). 2 Ei ie Yosveld. 3 John Post
mna Sports2000 l Hans Ernst Tiga
se 87. 2 Huib Ondertal Tiga se 86. 3
Wilmo Rebel Ti»a se 87.
FF 2000 l Jens Andersen (Den)
Reynard 88. 2 Jr>spei Vilhunsen
(Den ). Re\nard 86 si, 3 Tommv
Mullin (Ierland) Kevnard st 84
Tooi wagens uroep A tot 1300 cc l
Fred de Jong Su/uki, 2 Lihan Ande
lu. Simeatot KiOOcc l Paul Welt er.
Pouguot CITI. 2 Joi oen Sumelen
her». Alla Surt tot 2500 cv l A i t h u r

« De Zandvoorter Frans Voros (6) ligt hier nog in tweede positie.

van Dedem, BMW Mi. J r
cle Beek, Mazda 929 boven J
Jeroen Hm, Ford Sieria I!b r
worth, 2. Chris Bonman, l >• '
RS 500 Cosworth, 3 Bei; "
Ford Mustang V8
Opel Lotus l Mik.i H.'
(Finland), 2 Hendrik Lui -i 'marken) 3 Peter Fox
FF 1600 l Mika S.ilo i .
Diemen. 2 Hendii 1 ; \.'
(Den ). Van Diemen '? K'.,i
chyrz (Duitsland) Re\n. »
Renault R5 cup l Pi. . >
Thibaut (Belg 1.2 FiansVi - 3 Ruymond Coionel '< •
groep'N tot 1600 cc l f
dcrhey. Daihatsu 2 Keu ' i '
us Kapteyn. Suzuki 'l ir,
Paul Fauchey. Renault " <
2 Theo Koks. R e n a u l t > '.
Boven d e 2000 cc l MKL!' t
molen, Renault 21 TT l,
Visser BMW 323i
Toei \\jsiens mneii ">
l Henin Henitnes. ?oi
woith, '2 Geit \ a n K
Sieri.i RS Ci.isv.oith
Squadra Bianea i P
teren. '2 Potei (-ei.i.'
Schippi-is allen All.: It
Opel Ascoiui ( up l l
Egbert Top 3 Hen !

l
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Bestuurswisseling EMM

Verbruggen en Cramer op weg naar hun elfde plaats in het over-all

. --sen-.ent.

'V.NDVOORT/TEXEL
- Bij
T
"oride om Texel, het grote
• nmran-zeilevenement dat
_ , i u u e n weekend plnatsi!. i. bpeelden de Zandvoori^> m het over-all klassement
• -\\ grote rol. Maar de presta•>- in de Hurycane klasse waL zeer opvallend. In deze
• sso waren Harry Verbrugj en Jan Cramer de snelsten,
, i'oigd door het koppel Serge
•''ï'uinnan/Jack Groeneveld.

Gerard Loos en Frank Putters zaten
er goed bij in de Prmdlc 18.2 en pakten in het over-all klassement een
fraaie vijfde plaats.
In de Hurycane klasse voeren de
meeste boten dicht bijeen, wat een
spannend gevecht opleverde. De
wind nam tegen het einde van de
race af tot kracht drie, waardoor alles echter wat moeilijker werd. Het
leuke van de boten in deze klasse is,
dat ze vrijwel even hard gaan, waardoor er altijd een nek-aan-nek strijd
blijft om de beste topposities. Nu
waren het Harry Verbruggen en Jan
Cramer die Serge Schuurman en
i'ii, de start bleek liet prima zcil- Jack Groeneveld voorbleven.
>vr re zijn, met \vindkracht vier. De
Voor de Ronde om Texel, ongeveer
,n t yat echter veel problemen voor 125 kin lang hadden Verbruggen en
' i immens grote veld. Maar liefst Cramer 3 uur en 35 minuten nodig.
•t' boten vertrokken en brokken In het over-all klassement betekent
'•nclen daarbij dan ook niet uittalij- dit een fraaie elfde plaats. Schuuru Door een te vroege start werd man en Groeneveld eindigden in dit
cct al een vijftiental boten gedis- klassement op de veertiende plaats.
•• ..iificeerd. maar de twee eerder De Zandvoorter Piet Saarberg, win. -loomde Zandvoortse koppels naar van de laatste twee afleverin•-vamen goed weg. Bij de vuurtoren gen, kwam m de voorste linie helaas
.>iiL,ekomen zaten zowel Verbrug- met voor. De eindoverwinning ging
•n 'Cramer als Schuurman/Groene- naar het Franse duo Laurent/Gron/(•. in de kop van het veld. Ook dem.

vrouw

inan

ZANDVOORT - Als politieagent kan men soms voor vreemde
•.vrrassingen komen te staan. Dat bleek vorige week donderdagnacht toen een Zandvoortse agente een vrouwelijke arrestant bij
i ie fouillering ontmaskerde als man.
Vreemd rijgedrag van de bestuurt-f ui van een personenauto op de Van
Lennepweg trok die nacht de aan'lacht van dienstdoende agenten.
Toen de surveillancewagen naderde,
.loofde de ander de lichten en ging er
niet hoge snelheid vandoor. De achlervolging werd ingezet, waarbij bin:ien de bebouwde kom snelheden
van ruim 70 km per uur voorkwaitien. Ondertussen werd de politie
van Bloemendaal om assistentie verzocht. De auto raakte uit zicht maar
werd later onbeheerd aangetroffen
n het duinterrein achter de J.P.
'i hijsseweg. In de auto vond men ennele velgen met band, vermoedelijk
;.U:onistig van diefstal.

De inzittenden konden wat later in
de duinen achter de Keesomstraat
worden aangehouden. De twee, afkomstig uit Haarlem, werden overgebracht naar het bureau. De man
bleek dienstplichtig militair en werd
overgedragen aan de Koninklijke
Marechaussee. Groot was echter de
consternatie, toen een agente de
vrouw 'op het lichaam onderzocht'
en daarbij ontdekte dat het hier om
een manspersoon ging. De 'zij' bleek
een negenentwintig-jarige 'hij', ondanks blonde (namaak) lokken en
vrouwelijke attributen. Kommentaar achteraf van de dienstdoende
wachtcommandant: "Ik vond al dat
ze zulke grote jatten had".

Open Toernooi TC Zandvoort
*u.

ZANDVOORT - Tennisclub
Zandvoort start op zondag 26
juni weer het jaarlijkse Open
B+C en Veteranen 40+ toeruooi. Zoals onderhand gebrui'relijk is ook dit jaar het toer-iooi sterk bezet. Dit betekent
dat er deze week meer dan drielionderd partijen gespeeld worGeen onoverkomelijke klus, zegt
v/edstnjdleider Gerard van der
i «jorn, al lijkt mooi weer een voor•-, aarde om een perfecte organisatie
mogelijk te maken. Naar verwach;mg wordt het een leuk toernooi tus•,cn 2G juni en 2 juli. voor zowel deelin'mers als toeschouwers. In de B-af, i?lmg is het toernooi duidelijk ster-

ker bezet dan net district en komt
promovendus Hans Schmidt duidehjk het meest in aanmerking voor de
eind-overwinning. Of de heren Kinders, Ebeling Koning en Welsch het
hiermee eens zijn, moet worden afgewacht.
Bij de dames is de strijd nog volledig open hoewel de eerdere winnares
Petra Janssen de beste papieren lijkt
te hebben. In de C-afdeling doen alle
district-toppers mee, die zich waar
zullen moeten maken tegen spelers
uit onder andere Amsterdam.
Bij de veteranen, dit jaar sterk bezet met onder andere de Nederlandse kampioenen Ger van Rooy en Ineke Aalbers, maar ook de B-spelers
Fieseler en Reurslag, zal eveneens
volop strijd worden gevoerd om de
prijzen, beschikbaar gesteld door
een aantal sponsors.

Vervolg van pagina I
In hoeverre de ex-taestuursleden
zich weer kandidaat zullen stellen, is
nog niet bekend. "Daar heeft niemand zich nog over uitgesproken",
aldus mevrouw Brune. Tijdens de
ledenvergadering zal ook ter sprake
komen, wat voor eisen men aan het
nieuwe bestuur stelt. Wel wijst zij er
op, dat voor deze functies steeds
meer juridische en volkshuisvestingskennis nodig is om de taken
naar behoren te kunnen vervullen.
Om de kennis te verhogen dienen de
cursussen die de bestuursleden kunnen volgen.
Gedurende de komende tijd wil
men ook adviseurs aantrekken, om
aan te geven hoe de contacten tussen
leden en bestuur verbeterd kunnen
worden. Tijdens de ledenvergadermgen van de afgelopen jaren werd regelmatig geklaagd over de slechte
communicatie en het niet nakomen
van afspraken.
Voorzitter Van der Moolen en secretans Paap kregen van de leden
Ernst van der Klauw en Jarg Weidema een goed voorbereide motie van
wantrouwen toegeschoven, m verband met het overtreden van een
dertig-tal artikelen of delen daarvan
van statuten en/of huishoudelijke
reglement. De voorzitter werd bovendien 'ontactisch, eigenzinnig en
solistisch optreden' verweten. Van
der Moolen wenste hier niet op in te
gaan en was ook later niet voor commentaar te bereiken.
Het voorstel vanachter de bestuurstafel om de motie tijdens een
volgende vergadering te behandelen,
werd van de hand gewezen. Ook
stemming door middel van hand op
steken. Gekozen werd voor de meer
anonieme schriftelijke stemming.
Van het kleine aantal (van de meer
dan 5000) leden van EMM dat donderdagnacht rond half twee nog aanwezig was, stemden er elf tegen de
motie, voornamelijk bestuur en anderen die hier rechtstreeks mee te
maken hebben. De negentien leden
in de zaal stemden voor, waaruit het
bestuur zijn conclusie trok.
Door het besluit van het bestuur
zich inderdaad 'demissionair' te achten, wordt veel touw-trekkerij voorkomen, over de vraag in hoeverre de
motie wel of niet rechtsgeldig was.
Secretaris Paap was op dat moment
al weg, maar omdat hij zich niet officieel had afgemeld, was hij eigenlijk
nog aanwezig. Voorzitter Van der
Moolen werd wegens 'ontstentenis'
na de pauze vervangen door me-

vrouw Brune, maar hij bleef wel achter de bestuurstafel zitten. Wegens
ontstentenis betekent echter letterlijk 'wegens afwezigheid'.

Door
omstandigheden
zijn wij
genoodzaakt onze

Jazz-festival
Vervolg van pagina l

Vorige week nog luidde de Stichting Jazz Behind The Beach, onder
voorzitterschap van Gert Toonen, de
noodklok, omdat men nog met een
groot tekort zat. De kosten van het
jazz-festival zijn begroot op ƒ75.000,waarvan ƒ24.500,- nog niet binnen
was, bijna het bedrag waarvan men
had verwacht dat het uit het Samenwerkingsverband zou komen. Dit
zou weer opgebracht worden door
een bijdrage van ƒ500,- per ondernemer, voor alle promotie-activiteiten
voor Zandvoort, een voorstel van
Toonen, enige maanden geleden.
Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag, waarop slechts een
handjevol horeca-ondernemers aanwezig was, verklaarde Toonen dat er
slechts heel weinig binnen was,
waarvan slechts tien procent afkomstig uit de horeca-sfeer. Fred Paap
reageerde als voorzitter van Horeca
Nederland, afdeling Zandvoort, verontwaardigd op het feit dat de houding van de horeca zo negatief werd
afgeschilderd. Hoewel het horecabedrijf volgens hem bepaald geen vetpot is, is deze branche best te bereid
te betalen. Hij verweet het bestuur
van het Samenwerkingsverband onduidelijkheid, waardoor de ondernemers er nog niet van op de hoogte
waren dat deze instantie inmiddels
een wettelijke geregistreerde stichting is geworden. De akte is op 7 juni
bij notaris Gielen ondertekend.
Ondanks de bijdragen van VVV en
Samenwerkingsverband is de Stichting Jazz Behind The Beach er nog
met. Er staat nog een tekort van ongeveer ƒ11.500,-, waarvan negen duizend doordat men rekening moet
houden met eventuele doorberekenmg van gemeentekosten. Middels
een brief aan het Samenwerkingsverband is echter de indruk gewekt,
dat de door te berekenen kosten per
evenement teruggeschroefd worden
naar ./2000,-. Daarover hoopt de
Stichting een dezer dagen echter
meer duidelijkheid te krijgen. Rekening houdend met het garantiebedrag van de VVV zou het tekort in
dat geval tegen de ƒ3000,- bedragen.
"En dat is wel te overbruggen", aldus
Toonen.

te sluiten
Langs deze weg willen wij ai onze
trouwe en lieve klanten bedanken voor
hun jarenlange vertrouwen.

U kunt al uw vertrouwde
dierenbenodigheden voortaan
betrekken van de fa. Dierplezier.
Wij wensen u en uw huisdieren
een goede tijd samen met:

Diaconiehuisstraat 36,
Zandvoort - Tel. 19345.

Tijdelijk bij ontwikkelen & direkt
afdrukken van uw fotorolletje!
Da's 'n kado, dat u tijdelijk krijgt bij uw Pico Print dealer Kom dus snel
naar ons toe met uw fotorollet|e en laat het ontwikkelen en direkt
afdrukken Zo'n mini-lotoalbum biedt plaats aan 24 fotos formaat 9x13
of 10x15 cm

LEVERWORST

Profiteer er direkt van!
Uw Pico Print foto-dealer

Sig.mag. LISSENBERG
Halrestraat 9 - Tel. l 2151

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

Dagelijks geopend,
ook de weekends.
Bel voor afspraak:
15829 -13965.

500 gr

vliegerstrijd
ZANDVOORT - Twee weken
n htereon was het raak op het
. 'D rkeerterrem De Zuid. Eerst
-.vrd zaterdag 11 juni gestre'•n om de Zilveren Vlieg van
,:r.dvoort, welke door Pieter
", kcns uit Bloemendaal in de
licht werd gesleept. Afgelo. • n zaterdag veroverde Dave
;rra uit Amstelveen de Bron•n Schelp.
'"'jt kampioenschap Stabiel-vlie•'. ii op 11 juni \\ ercl een sezellig en
. Mmiond vlieger-evenement. Ze wai i ei bijna allemaal van de oude
; •: 'i. Jaap Hemelrijk. Henk Stevens
J a a n en Grect Keijzer plus een
nt.il nieuwe deelnemers. De
'Md-westen wind van 'i,5 knoop

i 'ïotorrijder
•'^aar gewond
1ANDVOORT - Een motorii.icr raakte vrijdag zwaar ge"und bij een ongeval op de
''oulevard Barnaart. De ze',-atvvinf ig-jarige. uit Duitsland
•Jkomstige man verkeert in
orgwekkende toestand.
J / o Duitser, zonder rijbewijs, reed
>:Kli r helm met hoge snelheid over
• !\u keerstrook maar kwam in bot'•.'i met een personenauto die weg
!''!(• ii)den. Beide voertuigen ratik•, ,-waur beschadigd Het slachtof•• • Kwam tengevolge van de klap
' i'iii» nieter verderop neer en liep
- ':irbij ernstige verwondigen op In
i i •' Mannc Hospitaal te Overveen
• "i'i hersenletsel geconstateerd

leek 'kat in het bakkie' voor Jaap
Hemelrijk, maar toen de wind draaide en afnam, moest hij het af laten
weten. Alleen de kleine vliegers bleven goed in de lucht.
Als winnaar van de Zilveren Vlieg
'88. een ontwerp van Bep Sturm-Van
den Bergh, kwam Pieter Takens tevoorschijn, voor de derde keer, gezien zijn overwinningen m 1978 en
1987. Tijdens zijn strijd gebruikte de
Bloemendaler de vliegerlijn als antenne en voerde de radio-amateur
een morse-gesprek met een vriend in
Bergen op Zoom. Zonder dat zijn
vlieger bewoog. Eremetaal ging ook
naar Djego Ibanez ('21 en Prmcilla
Salamony (3). beide uit Hoofddorp,
Jan Berhitoe uit Bilthoven (4) en
Jaap Hemelrijk uit Nieuwendam (5).
Zij gaan over naar de finale van liet
NK'88 m september, eveneens in
Zandvoort te houden.
De vechtvliegerwedstrijd van afgelopen zaterdag werd druk bezocht
door Tros-radioluisteraars. Via deze
omroep had Fly Away-voorzitter
Van Tetterode beloofd dat zij op vertoon van een programma-omslag
een gratis vechtvlieger zouden krijgen. Een dertistal werd zo uitgereikt.
Het weer was prima voor de strijd
eu tussendoor kon men bij een van
de marktkrtiampjes terecht voor een
Indonesisch hapje. De Bronzen
Schelp, evenals de Zilveren Vlieg taeschikbaar gesteld door sociëteit
Duysterghast, ging naar Dave Lanu
uit Amstelveen. Tweede werd Cran
Djego uit Vught, 3. Jeffrey Salamony
uit Hoofddorp, 4. Ruud Masan uit
Zeist, 5. (de beste jeugdvlieger) Steffie Salamony uit Hoofddorp. Zij
gaan over naar de finale NK'88, te
houden in het najaar

Wij vragen op zeer korte
termijn een

Deze aktie is geldig t/m 23 |uli 88

3,
DROGISTERIJ

500 gr

PAARDEWORST

4,95

Zaterdag 14.00 gesloten

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

Na ons grote succes van vorig jaar
organiseren wij voor alle ongebonden
mensen wederom een tropische nacht op

ELAST. KOUSEN

HUP HOLLAND HUP

TROPICAL NIGHTÜ!

PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN

zaterdag 25 juni met een
onbeperkte barbecue
(20.00-24.00 uur).

OOK NAAR MAAT

9RANJE
viert feest
wij ook!
BLOEMENHUIS

J. BLUYS

Kroon Mode

Schitterende limboshow met
vuurvreters, steelband en DJ
(tot 03.00 uur). Kaarten a ƒ 20,-.
(Kom vroeg of reserveer.)
Corr. kleding. V.a. 25 jaar.

Haltestraat 55
Schiesser Aktie
Damesslips
100% katoen
Tanga's2 stuks 11,95
Heupslips
2 stuks 12,75
T-slips 2 stuks 13,95

Een handige jongeman met
rijbewijs, leeftijd 18-20 jaar
met minimaal
MAVO-opleiding.

Interesse?
Bel op of kom even langs.

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT
Kam. Onnesstraat 15,
Zandvoort-Noord
Tel. 02507-15346

DE MANEGE ZANDVOORT
Tel. 02507-16023

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060.
P.S ook voor uw tuin verschillende zaden, bollen en knollen.

digheden

feliciteren de meest fotogenieke
man van Zandvoort met zijn
44e verjaardag.
h

Sporteen, ter
Wim Buchcl

Voor bij de buis

Foto Boomgaard en
Bram Sfijnerc

Mini-Foto
album
kado.

BADMINTON
SAUNA
SQUASH

G. ZwinkeEs

Busweg

De spec/a//sf in al uw bloemwerken.

n klasse apart

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

VAN

ALLES LIGT KLAAR VOOR UW

SCHAIK
Gespecialiseerd in
gemarineerd
o.a. gemarineerde
Samskarbonade
Diverse overheerlijke sauzen

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden- dagelijks 09.00 -18.00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10.00 - 1 4 00 uur

UW SLAGER - Sloterweg 8, Badhoevedorp.
Tel. 02968-2339

SCHILDERWERK

AANSTAANDE BRUIDSPAREN
De Felicitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te biede_n.
Bovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwehjksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
voor uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Graag ontvang ik tijdig \/oor mijn huwelijksdag bezoek van een
hostess van de Felicitat'.edienst.

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

WEEKMEDIA geeft u meer.'

NOVILQN MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
Vrijblijvend prijsopgaaf.

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

Naam bruid:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:

Naam bruidegom:
Adres:
Postcode:
Telefoon-

-.
Plaats:

Huweiijksdatum:

WEEKMEDIfl geeft u meer!
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pastor Bertus Voets verlaat na tien jaar Zandvoort en zijn geheel eigen lezerspubliek

hebben we
ZANDVOORT - Pastor Bertus Voets gaat Zandvoort verlaten.
Daardoor zal ook een eind komen aan zijn redactionele bijdrage
aan het Zandvoorts Nieuwsblad. Tien jaar lang heeft pastor
Voets vol enthousiasme over het verleden van Zandvoort geM'breven, naar aanleiding van allerlei gegevens die hij uit de kerkelijke en plaatselijke archieven wist te verzamelen.
Vooral het Bisschoppelijk Archief te Haarlem, dat hij als archivaris beheerde, was een rijke bron van informatie. Zo kreeg en
nam hij gretig de kans om heel wat 'witte vlekken in onze plaatolijke historie in te kleuren', zoals hij het zelf noemt, wat getuigt
van bescheidenheid.
Ook aan zijn werk voor het archief komt binnenkort een einde,
hoewel de pastor niet anders dan met veel moeite afscheid
neemt. Omdat hij blijkbaar toch niet rustig op zijn lauweren wil
rusten, vestigt pastor Voets zich als inwonend priester in een bejaardenhuis in Alphen aan de Rijn.
ioor Joan Ktirpershoek
r

Waarom verlaat iemand, die e zoel mee opheeft als u, zijn werk? In
'l geval het archief'
'Dat ligt aan het bestuur van het
isdom. Tegenwoordig wordt een
i'iioemmg gegeven voor een perio• • van drie jaar. Toen ik in novem•r 1986 een dienstbrief van het bisim uit mijn brievenbus haalde,
( icht ik dat het een verlenging was.
Maar ik vergiste mij. Toen ik de
!r lef doorlas, bleef ik steken bij het
/•nnetje 'Uw betrekking wordt ver1. ngd tot 6 juli 1988, waarop u 75 jaar
ordt. Wij menen dat u dan wel rust
i'i-cft verdiend'.
"Ik moet u zeggen, dat ik er even
\.:n schrok. Ik heb in de afgelopen
uren dat archivariswerk lief gekreL' n. ik deed het verschrikkelijk
» aag en was van mening dat alleen
n- dood mij daarvan zou scheiden.
Il: vroeg dan ook aan de vicaris genei.üü van het bisdom om uitleg van
(•*"ze zin, en hij vertelde mij: 'Wij van
!/-t bestuur hebben gezien hoe je
ii in opgaat. In eenjaarverslag heb je
seschreven dat je gemiddeld elke
v eek 43 uur kwijt bent aan dat werk
i n heus, dat vinden wij wat te veel'.
Ik kon de vicaris op dat ogenblik
nog niet volgen, ik deed dit allemaal
10 graag en waarom moest ik weg?"
„Maar dit jaar moet ik bekennen
ü.it het bestuur gelijk heeft. Mijn
o«en zijn opgebrand door het vele
turen op de stukken, het gebruik
maken van het openbaar vervoer
\oor alle mogelijke reizen, ten benoeve van het archief, wordt mij wat
if zwaar en daarom neem ik dankbaar en blij per 6 juli afscheid als
.11 chivaris". Daarna zal pastoor
Voets een operatie aan zijn ogen
moeten ondergaan.

trekken Heeft n dan bereikt wat u
wilde''"
"Toen ik in oktober door mijn
vriend bisschop T. Zwartkruis werd
gevraagd voor het archief, stelde ik
ene voorwaarde. Het bisschoppelijk
archief was tot dan toe sterk privé
geweest, de stukken werden alléén
voor intern gebruik geraadpleegd en
buitenstaanders werden vriendelijk
maar beslist buiten de deur gehouden. Vier dagen voor zijn dood liet
de bisschop mij bij hem komen. Hij
had er met de staf over gesproken en
allen vonden het goed dat ik van het
archief een visitekaartje van het bisdom ging maken. En zo zijn er velen
in de loop der jaren gekomen die er
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Studenten uit Nijmegen, van
de KTUA en van de Vrije en Gemeente Universiteit van Amsterdam
waren kind aan huis, want hier kónden ze de nodige informatie voor
hun scripties krijgen. Zo'n vijfentwintig zijn erop gedoctoreerd".

Bisschoppen

"Hoe heeft u het bisdom eigenlijk
kunnen adviseren om zo'n belangrijk
archief in bruikleen af te staan aan
het Rijk?"
"Als archivaris merkte ik spoedig
dat het openstellen een verlies betekende, verlies van een stuk privacy
voor de beide bisschoppen en de andere bewoners van het huis. Haarlem is de enige bisschopsstad in Nederland waar woonhuis en kantoor
m één pand zijn ondergebracht,
overal zijn deze gescheiden. Zo werden bijvoorbeeld spreekkamers die
voor de bisschoppen moesten openblijven, door bezoekers van het archief gebruikt. En omdat het archief
"U zegt blij uit het archief te ver- over het hele pand verspreid was,
Als men in Zandvoort over
pastoor L 'Ami hoort praten, dan •
hoort men van iedereen dat het
een bijzonder goed mens moet
zijn geweest. Hij leefde met de
Zandvoorters mee, stond altijd
voor hen klaar en deelde met
hen de armoede. Dat is allemaal
heel mooi gezegd, maar als men
het personeelsboek over het
kerkbestuur eens opslaat, dan
komt er een heel andere L'Ami
naar voren. Dan ontmoet men
een eigengereid heer, die heel
vaak met zijn parochianen overhoop lag.

Van der Valk op het matje
geroepen
Een van de voorvallen, waaruit duidelijk blijkt dal L'Ami
zeer ongemakkelijk was, vindt
men in het verhaal van J. van de
Valk, in de bundel kerkbestuur
van het bisdoms archief. In de
eerste jaren had L'Ami, omdat er
niet met hem te werken viel, een

tiental kerkmeesters versleten.
In 1S58 was H. v. Dam vertrokken met heel wat ruzie en omdat
het bisdom voelde dat het op den
duur vast zou gaan lopen, werd
J. van de Valk, die tegelijk met
Van Dam was benoemd, naar
Haarlem ontboden.

Gesprek met de bisschop
De bisschop vroeg aan Van de
Valk of hij soms ook van plan
was te gaan. Van de Valk nam de
gelegenheid waar om ook te vertrekken. De pastoor, zo vertelde
hij aan de bisschop, was zo eigenwijs dat hij naar zijn kerkmeesters nooit luisterde. Ze waren alleen maar goed om met de
zak de centen op te halen, en als
de pastoor een goede bui had
mochten ze die nog tellen ook
maar verder hadden ze niets in
te brengen. Dit geheel tegen de
eed die zij voor de andere bestuursleden moesten afleggen.
De pastoor had zelf de tekst ge-

was
•s^'M'"*-^?

moest je met je bezoekers ook het
hele huis door, en hoewel niemand
tegen mrj daar ooit een aanmerking
over heeft gemaakt, voelde ik toch
dat het niet leuk was".
"Later kwam ik m contact met de
algemene Rijksarchivaris, die een
bijzondere vriend geworden is Hij
sprak over de gratis verzorging van
dit privé archief door het Rijk Het
zou op een openbare bewaarplaats
komen, waarmee de moeilijkheid
van de privacy was opgelost Bovendien kon men door de algehele verspreiding van archiefstukken door
het hele huis geen brandvrijheid garanderen en dat was bij het Rijk wel
het geval. Deze redenen hebben het
bisschoppelijk bestuur doen besluiten, het advies van de archivaris op
te volgen"

tm p n x e M t k.it holii'k be/oek Vc"
dor hoopt men 'lat l!, /oor uC'n nocrU
stenensbt n c l c u u u y /oi u i-n ook d;.'
ik de OM'I !i iiLi.en • .mint h"t huis/;.'
be^uui.!' LI i 's nn^ c"ii gioepje 11 h
meu/.en 'at c instant me' de pne»k .
mei'vu i k t . n i ; > ; t i i'i n Moede pastoiali
/oi g \,i'.i i en b( j.iaidenhuis eist hee
de mens
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« Pastor Bertus
Voets op een
voor hem zo vertrouwde plaats,
de
bibliotheek
van het Bisdoms
Archief.
F-oto Borlol!

note, mevrouw Van de Valk, naar rollen. Een paar weken daarna las ik
een bejaardenhuis te gaan De taak in de krant dit aanbod Ik schreef
die zij hier had, was te zwaar gewor- erop met een zeker verantwoorde
den. Eigenlijk wilde zij het niet door- lijkheidsgevoel, ik werd gevraagd en
zetten, omdat ze mij niet alleen wil- heb, na overleg met de bisschop, bede laten Maar toen ik haar zei, nu gm maart deze functie aangenomen
eens aan haarzelf te denken, ging het •Ik was er gelukkig mee, en toen mijn

© © ©

„Wat was dan die formule?"
vroeg de bisschop, en Van de
Valk haalde een papiertje uit
zim zak en las toen voor: „Ik
ondergeteekende, woonende m
de parochie van Zandvoort, verklaar bij dezen vrijwillig maar
m onderdanigheid aan den pastoor, het kerkmeesterschap te
aanvaarden en beloof tevens
met Gods hulp ter zijner eer en
glone voor de kerk al het goede
te bevorderen wat in mijn vermogen zal zijn."
Bisschop Van Vree schudde
het hoofd. Zoiets werd helemaal
niet gevraagd: waarom juist wel

door Bertus Voets
in Zandvoort? Vertrouwde de
pastoor zijn mensen niet'? Valk
zag toen de kans schoon om ook
ontslag te vragen. „Ik wil daarom geen kerkmeester meer
zijn," zeide hij aan de bisschop,
„en ik zal mi] dan ook nergens
aan stooren". De bisschop luist
hem te bewegen het nog even
aan te zien en Van de Valk beloofde dit, als hij de steun van de
bisschop kon ontvangen.

Pastoor achterdochtig
L'Ami had al gauw in de gaten
dat Van de Valk iets had Toen m
de vergadering van februari het
vertrek van H. v. Dam werd besproken, nep L'Ami ineens „En
jij, wil jij ook niet ontslag vra-

gen''" Van de Valk keek de pastoor aan en antwoordde „dat hij
aan den bisschop gezegd had,
dat hi} geen kerkmeester meer
wilde zim, maar dat hij bleef omdat de bisschop dit hem had bevolen "
Toen werd de pastoor vervelend tegen Van de Valk Maar
Van de Valk op zijn beurt sloeg
terug. Toen in een vergadering
werd gevraagd „wil je dan een
stuk teekenen om te bedanken''"
antwoordde hij dat hij nog kon,
nog ivilde bedanken Als aan
hem loerd gevraagd om wat onbenulhge lüerkjes te doen, weigerde hl] zonder meer Dat h oorde niet tot zijn verantwoordelijkheid

Zestig jaar getrouwd
ZANDVOORT/HAARLEM - In
de tuin achter het Diaconessenhuis worden zaterdag 25
juni een fancy-fair en een spelprogramma gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is
voor een verpleegkundigen-opleiding in Kenia. Belangstellenden zijn welkom tussen
10.00 en 16.00 uur

ZANDVOORT - Als we aan de heer en mevrouw Wieringa-Vitringa, die afgelopen zaterdag, 18 juni, zestig jaar getrouwd waren,
de gebruikelijke vraag stellen 'Waar hebt U elkaar voor het eerst
ontmoet?', beginnen beide te lachen. Zij zijn neef en nicht en
kennen elkaar dus al hun hele leven. De bruid, vóór haar huwelijk Cornelia Vitringa, werd geboren in 1902 in Zwolle, waar het
uit negen kinderen bestaande gezin opgroeide in een gezellig
huis met een grote tuin.

1

huisgenote toch weer haar aanvrage
introk, kon ik met meer terug"
"Wat gaat dat werk ongeveer inhonden'>''
"Men verwacht van mrj dat ik zeer
geregeld alle bewoners, voor negenVan de Valk hield het 't langste
vol L'Ami werd door dit alles
doodzenuwachtig en ten einde
raad stuurde hij 16 juli 185S de
volgende brief naar het bisdom
„Ik, uw nederige dienaar heb de
onaangname verphgtmg om een
klagt te moeten indienen over
het met nakomen van de verphgtmgen aangaande het kerkmeesterschap van J v d. Valk. Na het
feest van Agatna heeft hij mets
meer ondernoomen en alles verzuimd En m plaats van door
eendragt de belaiigen der kerk te
bevorderen, heeft hij zeker wel
niet met voorbedachte woorden
en daden de belangens der kerk
getracht te benadeelen, en zoo
het van J v d Valk hadde a/gehangen, zoude al hetgeen ondei
Gods zegen is opgebouwd, geheel zijn weggeruimd "
Om zijn belofte tegenover Van
de Valk gestand te doen, schreef
de bisschop aan de pastoor om

"Maar u mag niet wanhopen Ik
weet dat mi]ii verhaalt les door d"j
lezers erg gewaaideerd zijn, en als ik
misschien nog eens wat tegenkom,
zal ik het Nieuwsblad niet vergetet*
Mag ik op hei einde nog wat zeggen
ik dank de redactie voor de vriend
schap in deze. tien jaar, dat ik met i.
mocht werken, en vooial dank ik
heel bijzondei al die vriendelijke Ie
zers en le/eresson, die mrj door mijn
stukjes hebben leien kennen Soms,
zo hebben oudeien wel eens gezega,
was ik wat te scherp Hun persoon
hjke ondervinding was milder Maar
ja, ik moest het halen uit de papie
i en en u heeft dit beoordeeld als
Zundvoorteis, die graag iets
vreemds door de vingers zien, als je
je maar een echte Zandvoortei
toont"
Op haar beurt dankt de redactie,
vermoedelijk mede namens vele lezers. Pastor Voets voor zijn waarde
volle bijdrage aan het Zandvoorts
Nieuwsblad gedurende al die jaren
en wenst hem veel geluk in zijn leven te Alphen en m zijn nieuwe func
tie Gelukkig laat hij nog een tiental
stukken achter, zodat het lezerspubhek de komende weken nog regelmatig een 'door Bertus Voets' kan
tegenkomen.
eens naar Haarlem te komen
Wat daar verder besproken is, is
nergens opgetekend maar men
vermoedt dat de pastoor de pen
op de neus- heeft yekreaen, om
goed met hel bestuur om te
gaan Zeker, de bisschop vermoedde wel dat de harmonie
tussen L'Ami en Van de Valk verstoord iras, maar de grootste
schuld lag bij L'Arm zeil In overleg met Van de Valk wilde de
bisschop wel ontslac; geven,
maardaii moest de pastoor beloven de nieuw aanqestelden niet
langer als kleine kinderen te bchandelen
L'Ami zal wel van deze icooraV?i (icschiokken ^ijn De aanhoudende ruzies z'jn m 185X opgehouden en hoewel er zo nu en
'dan i'erschil van m<>mng icas.
probeerde de pastoor het zoveel
mogelijk te lijmen, want hij pas
te er voor om nog eens op het
matje te worden geroepen

pormor
r
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Wieringa's kennen
elkaar van jongs af aan
Mevrouw Wieringa bewaart daar
nog steeds de beste herinneringen
aan. Haar vader was arts, vóór 1900
reeds verbonden aan het Sophia Ziekenhuis in Zwolle, en baarde opzien
door zijn patiënten per motorfiets te
bezoeken, in tegenstelling tot zijn
collegae, die gebruik maakten van
koetsjes.
Al heel jong had Nel Vitringa belangstelling voor kinderen en het lag
dan ook voor de hand dat zij in
Utrecht de opleiding Kinderverzorging en -opvoeding volgde en ooit
een paar maanden waarnam als
kleuterleidster. Maar baby's trokken haar het meest en het leukst
vond ze dan ook het zogenaamde
'nabakeren', waartoe zij met al die
getrouwde zusters en schoonzusters
volop gelegenheid kreeg.

lll
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Ik kan dat moeilijk we.gei en. en
zo komt c'i nou wel eens »vat Maat
voor Zancuoott i,il ik met veel meei
doen Ik haalde m i j n stukies uit all >
moueliike a: c hieven, nu ik daar niet
meer kom /a! ik met» meer kunnei.
pi odtieeten"

Opdracht

maakt want van geen enkel bestuur uit de buurt hadden zii zoiets gehoord.
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elke maand 1:1 het bi.sdoMsbh'tl
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planiu u 'm ke"id \unleii heeft hu;
biMlo:u Po'Uid.mi gevj.u'gd of i .
/Giet- '» k \>, •; min lih'd wil doen

"Zijn nu dan alle archiefstukken int
het bisschopshma verdwenen?"
Pastor Voets kijkt de vragenstelIer eens aan en zegt: "Het is mrj,
maar ook enkele medewerkers uit
het Rijksarchief van Haarlem duidelijk geworden, dat er na de dood van
bisschop van Dodewaard, in 1966,
een andere vorm ontstond van het
beleven van de kerk. Sociale organisaties hielden op te bestaan, een
jeugdbeweging was niet meer nodig,
men werkte met heel andere middelen. Daarom hebben we afgesproken
om alles van vóór 1966 af te stoten,
uitgezonderd persoonlijke stukken,
en dat heeft in dit jaar zijn beslag
gekregen".
"Er komt na mrj wel een nieuwe
archivaris, de eerste niet priester die
daarvoor wordt benoemd, maar
deze staat weer voor een pnvéarchief. Hij moet de zaak bijhouden en
veel correspondentie beantwoorden, maar voor het begeleiden van
studenten die scripties willen maken, mag hij naar mij verwijzen".

"Waarom weg uit Zaïidvoort,
waarom naar Alphen en waarom
toch weer een functie in de pastoraal">"
"Pastoraal werk is toch onze eerste opdracht", zo reageert de archivaris "Ik heb in mijn leven, ondanks
dat ik een vijfentwintig boeken heb
geschreven over de historie, nooit
vergeten dat herder zijn voor de
mensen, mijn eerste en bclangnjkste taak was. Ik heb pracht jaren
gehad als kapelaan in Wormerveer,
Den Haag en Alkmaar, en ik was erg
gelukkkig als pastoor in Haarlem,
Amsterdam en Castricum, omdat ik
voor de mensen wat kon betekenen".
"Eind januari besloot mijn huisge-

.(''
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De feestdag wordt georganiseerd
door de werkgroep Kenia, bestaande
uit medewerkers van het Diacones
senhuis In april 1987 \eitrok een
collega van hen met zijn vrouw naai
Kenia om daar te helpen de gezond
heidszorg te verbeteren Zij wei ken
m de streek Turkana als een sooit
wijkverpleegkundige en opleidmgs
functionaris Om jongeren uit deze
streek de gelegenheid te geven een
opleiding tot verpleegkundige te vol
gen, is meer geld nodig dan zij zelf
kunnen bekostigen Vandaar dat on
der de medewerkers van het zieken
huis het plan i.s gegroeid om «eld m
te zamelen

misten, werd er een huis gekocht in
Groet en wanneer haar man weekend-dienst had, trok mevrouw Wiennga daarheen met de kinderen, een
meisje en twee jongens. Ook voor de
vakanties was Groet een ideaal oord,
maar toen de kinderen groter werden, kwamen kampeervakanties in
het buitenland ervoor in de plaats.

Buitenleven
Ondertussen verhuisde het gezin
naar de J.W. Brouwersstraat en later naar de Apollolaan. Toen kwam
het moment dat dokter Wieringa
zijn stethoscoop aan de wilgen hing.
Hoewel, niet helemaal. Want ondanks dat hij vijfenzestig was geworden, bleef hij gedurende enige tijd
nog twee maal in de week werkzaam
in Amsterdam.

Haar in 1899 in Arnhem geboren
Maar de stad kon nu eindelijk geEchtgenoot Anne Johan Wieringa,
Eveneens afkomstig uit een kinder- ruild worden voor het buitenleven.
lijk gezin, studeerde medicijnen in In de verrukkelijke tuin rond de riVtrecht en werd na z'n artsexamen ante bungalow in het rustige Ben
psistcnt in het voormalige Tessel- tveld wordt volop genoten van bloebhade Ziekenhuis in Amsterdam, men en planten, ook van die in het
ja hun huwelijk betrokken zij daar speciaal daarvoor gebouwde kasje.
< a n huis m het Oosterpark, waar te- Mevrouw Wieringa vertelt boeiend
over haar ervaringen op dit gebied.
fens de praktijk werd gevestigd.
Zo bleek een stok, die zij tijdens een
dokter Wieringa, die eens als wandeling vond, als 'steuntje' mee
'Jhcepsarts een reis naar het tocn- naar huis nam en vervolgens achtelalige Nederlands-Indié maakte, loos in de tuin zette, zich te ontwikas bovendien parttime gemeente- kelen tot een forse, in deze omgeving
.irts. Omdat beiden het buitenleven weinig voorkomende vederesdoorn.

9 Cornelia Vitringa en Anne Johan Wieringa leven nu heerlijk rustig in
Bentveld.
imo N iioit

De armetierige petunia. die zij eens
op de markt kocht en die dreigde
dood te gaan, heeft zij op advies van
een vriendin liefderijk toegesproken Haar toewijding werd beloond-

een schitterende struik van bijna
een meter, die in vijf jaar tijds :W7
bloemen gaf
C.E. KRAAN-MEETH

ZANDVOORT - Een zesentwintig-jarige Zandvoortse automobiliste is vorige week
woensdagavond in Haarlem
aangehouden en aan handen
en voeten geboeid naar het poiitiebureau overgebracht. Aan
de arrestatie ging een achtervolging met sirenes en zwaailichtcn vooraf.
De vrouw had 's avonds rond elf
uur zonder verlichting en slingerend
over de Leidsevaait gereden waaibn
zij drie andere auto's had bescha
digd en zelf bijna m de vaart was
beland De vrouw was het met eens

Iedereen is welkom op de fancyfair. waar men van alles kan kopen.
Ook kan men eigen spulletjes te
koop aanbieden, voorwaarde is ech
ter dat alles ten goede komt van de
actie Het spelprogramma bestaat
uit een aantal ludieke spelen die op

de een of andere wijze wel doen
denken aan Kenia en met de nodigt
fantasie zijn uitgewerkt
Vooibeelden ziin Verdoof eeneen ohiant' '\issen in het Turk?na
meet' en kokosmreü nooien

ZANDVOORT - Het traditionele zomcrconcert van hel
Noordhollands
Philharmonisch Orkest in de Hervormde
Ais solist
Kerk te Zandvoort, wordt dit
Ktn ^e.
jaar gehouden op donderdag \Ki i ll 111
30 juni. aanvang 20.15 uur.
>iei aiidei
Als dirigent treedt op Roland
Kielt, geboren m 1960 m 's Hertogen
bosch en vorig jaar onderscheiden
met de Pei spectiefprijs. een aan
moedinusprijs voor jonge uitvoeien
de kunstenaars, 'omdat hij een coni

met haai aanhouding en \\cigeide
haai naam op te geven en een blaas
test te ondergaan Dooi haai veizet
za«en de agenten zich genoodzaakt
de Zandvooitsc m de boeien te slaan
en haar zo af te voeren naai het
hootdbureau Toch wist zij niet haar
nagels nog bij een \ a n hen liet s;e
zicht open te halen Tot op het monient dat haar vader zich op het bu
j e a u meldde, bleef haai identiteit
onbekend
De viouv. was licht gewond ge
raakt bij d" aanrijdingen, maai v. ei
ueidem eeit-te instant ie zich te lak n
behandelen Uiteindelijk kou een
ai t s haai toch laten overbrengen
naar het Oi'-uheth Gasthuis

bi'
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SUPER

veilinggebouv

Kweker!! P. van KIEEFF

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

ZE ZIJN ZO ZOMERS-LEKKER

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel.

de witte zwaan
Daqelijks inbreng varl
goederen voor de veiliri

AARDBEIEN + SLAGBOOM

Verhuur van tafels, l
stoelen, serviesgoed
huisbar enz.

1/4 liter

bakje

Ook in-

98

en verkoop

Gelegenheid voor het zelf

opvullen van uw

Wij zijn qeopend van
10.00-1800 u.

plantenbakken

Fa. Waterdrinker

Tel. 12164

H

BALK
BAKT
BETER

De borrelhappen en
salades van

BROODJE
BURGER

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

maken van het HELE
JAAR een feest!

fc

I

BROODJE
BURGER

Dit weekend SCHNITTEN
Slagroom
Mokka
Aardbei
voor
Franse brioche, een bijzonder
suikerbrood van 3,95
voor

van 7,95
rj
A |/ / ~E O
Q /l C
O/TtO

ECHTE BAKKER
BALK Hogeweg 28
Schilders- en afwerkingsbedrijf HEIJ B.V.
heeft op korte termijn werk voor enkele

SCHILDERS, SPUITERS
en BEHANGERS
Inlichtingen en sollicitaties tijdens
kantooruren bij
Schilders- en Afwerkingsbedrijf Hei] B.V.
de heer R. Stijl
Generaal Vetterstraat 66
1059 BW Amsterdam
Tel. 020-17 97 77

|

Schoolstraat 4 - Tel. 18789

Zomerplanten o.a.

Geopend van 11.00-01.00
uur 's nachts.
Weekend van 11.00-03.00
uur 's nachts.
Dinsdag gesloten.

f
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
|
Begonia, e.d.
& Plantenbakken - opgevulde bloembakken

Kleurenfoto's!
vanaf 45 cent
Ook voor het omwikkelen van uw oïatitrr

Hulp gevraagd

Voor de opruiming begint nog
even de mooiste dingen eruit
halen!

ONZE VOORJAARSKOLLEKTIE
STERK IN PRIJS VERLAAGD!
maten 38 t/m 50

voor het bezorgen van pakjes (met
auto van de zaak).
Tel.

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 o
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zcndvoort.
• Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5.00 adm. kosten.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummer
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
ƒ 3.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgkiachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
•*• 6 juni wal was het koud hè.
Aang SLAAPBANK. z g a n , maar wat een warmte van
beige, vr pr ƒ 500 lattenbo- mijn familie' Bedankt alledem Tel na 18 uui 14651 maal Sarah
* Aangeboden kinderfietsje, * Zonnescherm, 2 50 m,
leeftijd 4 6 jaar ƒ35 Tel oranje doek, ƒ 100 Tel 02507'7673
13145
* Arend en Groetje, hier zijn * Z'voorts Mann koor geeft
geen woorden vooi daarom op 27 juli concert m N -Herv
.'eggen \\e alleen maar be- Kerk Kaarten verkrijgbaar bij
dankl Dick en Ger
Gem sch huis en A Kaspers
* Reflectanten op adverten- Koningmnew 43. 16711, ƒ 10
lies onder nummer gelieven * Marden. Ruud en Hans zijn
ei voor te zorgen dat het num- donderdag 1 september in
rner m de linkei-bovenhoek het Gemeenschapshuls om
op de envelop staal vermeld te schaken U komt toch ook?
en dat de brief geadresseeid Voor info 14884 17272
uordt aan Centrale Order- * Ook de Zandvoortse jeugd
afd Weekmedia
Postbus schaakt
Aksel
Hamilton.
122 1000 AC Amsterdam Dit Dennis en Pepijn kunnen je er
voorkomt vertraging in de be- alles over vertellen Voor info
handelinq
17272 14884

Gratis
Woninggids van Zandvoort
Vi»O U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Si

NVM

BRENG DE ZON IN
UW HAAR MET EEN
COUPE SOLEIL ƒ 45
Incl. cremebehandeling
HUID EN HAAR
PASSAGE 20 - TEL. 16309
Maandagochtend en dinsdag
de gehele dag gesloten.

Instituut
De Korte
WIM VAN DER STRATEN
directeur
aangesloten bij VAKOS,
N.V.v.V. en de V.O.V.
Een vertrouwd adres voor
de opleiding

schoonheidsspecialist(e)
pedicure
manicure
visagist(e)
make-up
sportmassage

CURSUS SPAANS: lessen
voor beginners en gevorderAanvang cursussen:
den. Start vanaf 11 juli. Inl.:
aug./sept.
M. Perez, tel. 02507-18596.
Vraag gratis studiegids
* Dames en heren volleybalNicolaas Witsenstr. 5
lers! Sporting O.S.S. heeft
1017 2E Amsterdam-C.
olaats vrij in verschillende
Tel. 020 - 233994
klassen
Informatie? Bel.
* Ja, ja hij is 44 jaar, feliciteer
16428 of 17155
hem 15155. Hij is u zeer dankDENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel baar.
KAMER TE HUUR
voor gratis infoboek: 020De Witte Zwaan
665.7658 Inruil en fin. mog.
Tel 02507-12164.
* Eigengemaakte pingpongtafel gratis af te halen. Na 19 * Koos nog even geduld dan
weet je het resultaat. Remco
uur tel 02507-15529.
en aanhang.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26
Tel. 13529.
GARAGE TE HUUR
Burg v. Fenemaplem
Tel 14534

* 9 juli op het Gasthuisplein
opvoering van de Musical
vlay Fair Lady. door Toneelvereniging Wim Hildermg
Gevr huish hulp m gezin
n Hoofddorp, 5 a 6 dgn p w.,
werktijden in overleg, alle
voork werkz heden en koken
Tel 020-328554
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
nl tel 02907-5235
Het allergoedkoopste adres
'oor nieuwe en gebruikte
brom)fietsen is Taxi'Rijwielcentrale Zandvoort B V , Groe Krocht 18 Tel 12600.
evens inkoop en verhuur.
Te koop brommer, Sparta
3V. in zeer mooie staat Tel
)2507-17724
* Te koop d bruin rib 3+2lts bank ƒ 150, stoel, chroom
met d bruin, sterke bekleding,
' 50 Alles m goede staat. Tel
12507-17948
* Te koop diverse boeken
oor theorie rijbewijs B en C
vrachtwagen), als nieuw en
an recente datum Tel
4716
* Te koop Engelse kindervagen, merk Silvercross. m
oede staat Prijs ƒ 300 Tel
2507-12729

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773
PIANO te koop. Vraagprijs
ƒ 750 Tel na 20 uur. 0250718256.
* Remco hartelijk gefeliciteerd met je diploma voor motorvoertuigen, van ons drieën.

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599. Corn Slegersstr 2.
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00

* Te koop gevraagd oude
tweedehands badkuip voo
badkuiprace.
Tel. 02507
13271, na 14 uur.

De Mooy
Distributie

bezorgers/sters
en
vakantiebezorgers/sters

2 fauteuils, leder,
bruin, + bijp. tafel

prijs: ƒ 600,Tel. 13983

Kenaupark 27.
Tel. 023-315709.

LANDELIJK ERKEND

GROTE KLASSE

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
ZANDVOORT:
HAARLEM:
023-255021

KROON B.V.

V.a. 70 cent p.p.

per dag
Bel voor informatie:

OLOF GÖRANSSOfy
02507-18505
(ook 's avonds)

Kroon Mode
Haltestraat 55

TE KOOP

AANBIEDING

nieuwe merkkeukens
(o.a. Siematic/Alfinette)

Schiesser
herenpyama's

Prijs 90,- tot 150,- per element,

± 60 cm.
Afspraak voor bezichtiging

tel. 16719-12839-16840
5 REGELS

zonnige
zonneklepü!
bij uw
reisverzekering

(C. Koper)
02507-18225

JE ZUSJES

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

maat 50

t/m 58
met korte
mouw

HAVO VWO
HARTSTIKKE GOED!
MAMA, HERMAN, JEANETTE,
EWOUT, HARRY, ANITA,
FEICO

45r

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verKopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

Voorbeeld:
1 e
k0op b r u idS
*
3 U ; mo d
sa 1 o n t a
r i e t en s t oe 1
T e

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

i a p o; n
fe1
1
i 020-

,

mt

e uk e
1 11 .

Zandvoorts Nieuwsblad

30

Geslaagd

TE HUUR ZIT SLAAPKAMER
ƒ 500 p m all-in.
Tel 02507-16181
Te koop ANTIEK EIKEN
KABINET, + 1820
Tel. 16864.

*151 f °

ICRO

* Toneelvereniging
„Wim
Hildermg" brengt op 9 juli
Vlay Fair Lady op het Gastnuisplein, aanvang 20.15 uur,
toegang gratis.
* Zandvoorts
Kinderkoor
zomerconcert m.m.v.
TUINMAN voor al uw tuin-, geeft
n
straat- en hekwerk, levering oppentheater Mijko, 8 juli,
alle materialen, vrijbl. prijsop- 20.00 uur, in kerkgebouw Julianaweg. Toegang ƒ5.
gave. Tel. 023-243568.
* Verloren omgeving Fr. * Zeer veel mensen bij de
excursie in uw KostverlorenZwaanstr./Troelstrastr./Brederodestr, tijdens bladenwijk, jark. Ga ook kijken en koop:
zilver armbandje met inscrip- Dh, wat een heerlijkheid bij
ie E v. Toornburg, tel. 12016. AKO, Cult. C of G.O.Zvt/ 15.

IRENE V. BRUGGEN

AOQ>Ï

GRATIS

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ5//7,50 p.d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

4-kamer hoekwoning.
centr./zuid.
Gevr. in Zandvoort
of elders
eengezinswoning
Tel. 19559 of
02520-21378. B.g.g.
postbus 386,
Zandvoort.

GRATIS

ELEKTRO-INSTALLATEUR

TE
HUUR
VAKANTIEWONING, omgeving Ootmarsum Tel 074-665510.

* Te koop bed + matras en
bijbehorenden ombouw. Prijs
ƒ150 Tel 13679

i.z.g.st. 2 zitsbank +

HARRY V. BRUGGEN

•* Te koop nieuwe regenmantel, maat 54, lichtgrijs
* Weggelopen bij Camping
ƒ35. Tel. 16548.
,De Branding", grote zwart/
* Te koop opslagtank, inh witte
kater,
roepnaam
500 l, compl. m. afzuigpomp Snoopy. Tegen beloning te2 tuinparasols (nw in hoes' 'ug te bezorgen, tel. 13035,
ƒ35 p.st. Tel. 13868.
vragen naar Mw. Blijleven.
* Te koop oude Junghans WONINGRUIL: 4-kamerhoekpendule, mooie klank, ƒ 100, woning Centrum/Zuid. GeNa 18 uur: tel. 14651.
vraagd in Z'voort eengezinsTe koop SPEELGOED o.a. woning of elders. Tel. 19559
of 02520-21378, b.g.g. PostDuplo (schooltje, hijskraan,
grondplaten, vliegtuig + div. bus 386, Zandvoort.
bouwstenen);
Playmobi
(boot, dolfijnen, indianenset,
postkoets); Struxi baan + 3
auto's, draaimolen en kruispunten. Tel. 17385.

* T.k.a. groene damesfiets,
terugtraprem, goede conditie, ƒ 150. Tel. 19976.

EIKEN BANKSTEL

vraagt

RONDOM TEXEL

T.h 3/4-pers. stacaravan op
bosr. camp. Peel, m. zwemb.,
open surf-, vis- en zwemwater
m strand, nog enkele wkn in
hoogseiz. vrij. Tel. 14913.

Te koop:

VAN MAAS

* Te koop gevraagd dwars
fluit. Tel. 02507-13051.
*• Te koop gevraagd PMC
centrifuge, i.pr.st. Tel. 16050
* Te koop gevraagd kinder
autostoeltje. Tel. 17790.
TE KOOP GEVRAAGD een
gezinswoning met tuin in Nw
Noord, ± ƒ 170.000. Br. o. nr * Verzamelaar zoekt helmen, uniformen, stafkaarten,
798-75978 bur. v.d. blad.
insignes, medailles, periode
* Te koop jonge konijntjes
wit en zwart, ƒ 5 per stuk; vol 1940-1945. Reactie graag via
wassen ram ƒ20; eetk.tafel tel. 02507-17469.
0 1 m, met tussenblad; konij
nehokken, ƒ25, ƒ50. 17405.
Te koop JONGE PAPEGAA
met kooi ƒ600. Tel. 19210 of
14377.

14299.
Woningruil

mode met het hart
* Te koop gevraagd boeken
klas IMC ondernemerscollege
Kennemerland. Tel. 15245.

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

± 21/2 uur per dag.

GROTE KROCHT 19
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON:
02507-18505 (ook 's avonds).
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk.
Te koop VW PASSAT LX '77,
i.z.g.st., APK 6-'89. Vr.pr.
ƒ 1500. Tel. 18536.

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9 '
tel. 02507-

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

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
*
J
*

Telefoon: .
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Hotel 'Groot Badhuis'
erg tevreden gasten

Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - En nu is het
allemaal voorbij. Hotel "Groot
Badhuis" heet weer 'Het Huis
in de Duinen', de Garnalenweg
is weer gewoon C-0 en als je
met de lift naar boven wilt, dan
wacht je niet op het Tramplein
maar op E-2. De toegangspaden naar het bejaardenhuis
zijn niet langer gepavoiseerd,
er wordt minder uitbundig gevlagd en de op Zandvoort betrekking hebbende attributen
in de vitrines hebben plaats
moeten maken voor de sokjes
en schortjes van het Welfarewerk.
Wat rest, zijn fijne herinneringen
aan een unieke vakantie, uiterst tevreden 'hotelgasten' en voldane,
maar ongetwijfeld uitgeputte medewerkers.
Vijf dagen achtereen, van 's morgens zeven tot 's avonds bij elven,
zijn zij m touw geweest om het de
bewoners naar de zin te maken. En
daarin zijn ze geslaagd, en hoe! Reacties als 'dit was de mooiste vakantie van m'n leven' of 'wat heerlijk dat
we in ons eigen bed konden slapen'
en 'daar kan geen vakantie in buitenland tegenop' laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
De voorzitster van de bewonerscommissie, die zelf al zestien jaar in
het Huis in de Duinen woont, is er
van overtuigd dat er in heel Nederland geen bejaardenhuis te vinden
is, dat zich zo inzet voor z'n bewoners.

Deze foto van Zandvoortmeeuwen Handbal, ingezonden door de heer
Zonneveld, stamt uit ongeveer 1960.
De spelers zijn: staand (v.l.n.r.) Cor Draaijer, Cor Kerkman, Floor

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499. '
TANDARTS: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073
VVUKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober
weer van start gegaan. Om hiervan
gebruik te kunnen maken dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
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zetten hun beste beentje voor en
plaatselijke verenigingen als het
Zandvoorts Dames Vokaal Ensemble, Folklorevereniging "De Wurf"
en het Zandvoorts Mannenkoor
zorgden voor gevarieerd amusement m de avonduren. Accordeonist
Gerard Nrjkamp, gestoken in oudZandvoorts kostuum, bracht met
veel succes evergreens ten gehore en
de Bomschuiten Bouwclub had een
expositie ingericht En met te vergcten de geste van Kick (Foto) Boomgaard, die van alle gasten een gratis
foto maakte.

Diner
Een dagelijks terugkerend hoogtepunt was het diner a la carte met een
ruime keuze aan exquise gerechten,
die stijlvol in de Glazen Zaal werden
geserveerd. En dan waren er de
tochtjes per bus naar Umuiden,
Kraantje Lek, Amsterdam en Volendam. Rolstoelrijders namen een
kijkje m het dorp, zaten op terrasjes,
dronken koffie in een strandpaviljoen bij de Rotonde of waren toeval-

hg getuige van de opening van cK
vermeuwde Boulevard Barnaart
Als afsluiting van de 'Vakant^
Thuis' werd vrijdagavond een barbe
que gehouden waarvan men, dankz-j
het mooie weer, ook buiten kon ge
nieten
Het culinaire festijn werd muzi
kaal omlijst door de 'Reckless Fingers' uit Amsterdam, die country- en
folkmusic ten gehore brachten. De
gangbare instrumenten als banjo, gitaar, mandoline, viool en basgitaar
werden daarbij zeer kundig bespeeld door Elly Beurskens, Bruno
van Hoek en Jean Paul Piquard

Ontroerd
Na afloop van dit grandioze vakantiegebeuren bracht directeur Bra
bander dank aan alle medewerkenden voor hun inzet en het enthou
siasme waarmee ze 'Vakantie Thuis'
tot een groot succes hadden ge
maakt, maar ook de bewoners dankte hij voor hun respons. "We hebben
van jullie veel teruggekregen", aldus
een ontroerde Jan Brabander

Tiental folklore-verenigingen stuurt vertegenwoordiging

Weekenddiensten
Weekend: 25/26 juni

Kerkman, Wim Pennings en Aad Keur.
Voorste rij: Sjors Brugman, Eep van de Werf, Siem Termaat, Jaap
Brugman, Jaap Kerkman en Bertus Zonneveld.

Omgekeerd is directeur Brabander enthousiast over de medewerking die hij van alle kanten heeft
gekregen om het vakantie-arrangement 1988 te doen slagen. Collega
mevrouw Van Dril stelde spontaan
de rolstoelen van het Huis in het
Kostverloren beschikbaar, plus de
Zandvoortse kostuums van de personeelsleden. De middenstanders

9 Hotel Groot Badhuis was een weekje terug in Zandvoort.

19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.

Kerkdiensten j
Weekend: 25/26 juni
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst
GEREFORMEERDE KERK:
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman, H.A.
Kindernevendienst
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zondag: Ds. L. Doorn, Haarlem
Dinsdag 28 juni 20.00 uur: Kaderbespreking
ROOMSKATHOLIEKE KERK:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel. H.J. Kaandorp
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, ds. E. Bodamer
NED.CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPSBOND:
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomsten
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
woud, Smedestraat 37 te Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
023-244553.

Grote Klederdrachten Manifestatie
van De Wurf op het Gasthuisplein

ZANDVOORT - Als laatste onderdeel van de viering van het
veertig-jarig jubileum houdt folklorevereniging De Wurf zaterdagmiddag 2 juli een Klederdrachten Manifestatie. Deze is gratis bij te wonen. Het wordt een kledingschouw, afgewisseld met
dansoptredens, waaraan tien a vijftien andere folkloreverenigingen deelnemen.
,
Het evenement wordt van 13.30 tot -Friesland, de Veluwe, Noord-Limongeveer 16.30 uur gehouden m de burg en Noord-Brabant. De samenopenlucht op het Gasthuisplein, stelling van de deelnemersgroep is
waar een podium wordt geplaatst. tot stand gekomen m samenwerking
Voor ouderen en degenen die wat met de Nederlandse Kostuumveremoeilijk ter been zijn, worden onge- niging, die zich bezighoudt met de
veer tachtig stoelen neergezet. De mode van vroeger tijden tot heden
deelnemers zijn daarvóór uitgeno- plus de verschillende streekdrachdigd in gebouw De Krocht voor een ten. Van deze vereniging zijn er
kopje koffie en een lunch. Tussen waarschijnlijk ook enkele leden in
13.00 en 13.30 uur wandelen zij geza- verschillende klederdrachten tusmenlijk naar het Gasthuisplein, zo- sen het publiek te vinden.
dat zij ook vóór het optreden al in
het dorp te zien zijn, langs de route
Uiteraard zal ook De Wurf deelneGrote Krocht, Raadhuisplein, Kerk- men aan de schouw, met kleding die
plein, Kerkstraat en Dorpsplein.
tot rond 1900 intensief werd gedraVijftien verenigingen uit diverse gen in Zandvoort. Bij velen wel bestreken in het hele land zijn uitgeno- kend, maar toch niet bij elke inwodigd, van tien is het al zeker dat zij ner van Zandvoort. Dat bleek vorige
komen, alle met een delegatie van week dinsdag, toen De Wurf optrad
vier personen, natuurlijk in kleder- in Huis in de Duinen, dat afgelopen
dracht. Zo komen er groepen uit Vo- week was omgedoopt tot Groot Badlendam, Staphorst, Huizen (N.H.), huis. Enkele bewoners gaven te kenUrk, Scheveningen, Zuid/West- nen dat zij de kleding nog nooit ge-

Kleuters van Beatrixschool
gehuisvest in hoofdgebouw
ZANDVOORT - De Beatrixschool is in de afgelopen maanden verbouwd en aangepast
om ook de kleuters in het
hoofdgebouw te kunnen huisvesten. Dinsdagmiddag 28 juni
om 13.00 uur verrichten enkele
kinderen de officiële opening
van de vernieuwde vleugel.
Daarmee verlaten de kinderen
definitief het Woelwatersgebouwtje, gelegen aan de everkant.
Tot 1987 konden de kleuters van
de Beatrixschool gevestigd blijven
in het gebouwtje van de voormalige
Woelwaters-kleuterschool, gelegen
aan de overkant van de J.P. Thijsseweg.
Twee jaar lang, sinds op l augustus de wet op het basisonderwijs van
kracht werd, heeft deze situatie bestaan, tot volle tevredenheid van gemeente- en schoolbestuur. In 1987
was men op het ministerie van on-

Burgerlijke stand |
Periode:16-22 juni
Ondertrouwd:
Kinneging, Hendricus en Vink, Johanna Alberta
Geboren:
Frank, zoon van : Koper, Arie en
Terol, Marijke
Chantal, dochter van : Van Loon,
Cornelis Leonardus Gerardus en
Hulsman, Teuntje Johanna
Iris, dochter van : Kleijberg, Alexander Johannes Hendrikus en Van dei
Werff, Leuny
Joëlle, dochter van : Molenaar, Anton Karel en Van der Heide, Elisabeth Petronella

derwijs echter van mening dat de
exploitatie van twee gebouwen te onvoordelig werd. Het schoolbestuur
werd dan ook gedwongen een plan
op te zetten tot aanpassing van het
hoofdgebouw, zodat ook de kleuters
daar onderdak zouden kunnen vinden. 'Jammer, maar het was niet anders', zo concludeert schoolleider
Van As in een persbericht.
Behalve met deze eis kwam het
ministerie ook met het nodige kapitaal om de verbouwing te kunnen
realiseren. Gunstig was dat de aan te
passen vleugel van de school hélemaal kon worden ontruimd: de groepen drie, vier en vijf werden tijdelijk
ondergebracht in het gebouw van de
kleuters.
Op 28 juni zullen alle groepen officieel in het hoofdgebouw zijn gehuisvest en blijft het Woelwatersgebouwtje leeg achter. 'Jammer dat dit
voor de school verloren gaat', aldus
Van As, 'maar in de vernieuwde Beatrixschool is het ook goed toeven!'

van Beem; 2e prijs, radio-cassetterecorder, nr. 00708, J. Versteege; 3e
prijs, zitzak, nr. 00552, E. Dammers;
4e prijs, badlaken, nr. 01639, A. Peters (Nijmegen); 5e prijs, wandklok,
lotnr. 01039, A. Moen.
De opkomst voor de fancy fair
doet van een 'groot succes' spreken,
want ondanks het Europees Kampioenschap voetbal op TV werd het
feest ook dit jaar druk bezocht. Bij
het Rad van Avontuur werden dankzij vele giften weer prachtige prijzen
Overleden:
weggegeven. Voor de kinderen was
Ohm, Johanna Cornelia, oud 84 jaar
er een 10-spelletjeskaart waarmee zij
Haagen, Leo Eugenius, oud 76 jaar
na ieder gedaan spel een prijsje kreMelchers, Pieter Johannes, oud 76 • Graaien en grabbelen op de fancy gen. En voor een hapje en een drankjaar
fair.
je was gezorgd.

ZANDVOORT - Het

Zand-

zien hadden en genoten dan ook dui- voorts Mannenkoor geeft zadelijk van het optreden.
terdag 2 juli weer een concert
Tijdens de Klederdrachten Mani- in de Hervormde Kerk te
festatie zal ook de dansgroep van
deze vereniging optreden, onder mu- Zandvoort. Het optreden, onzikale begeleiding van accordeonist der leiding van Dico van PutEngel Lever. Ook folklorevereniging ten en met medewerking van
De Schermer uit West-Friesland de bas Ton Vreeswijk en organeemt een dansgroep mee, plus ei- nist Henk Trommel, begint om
gen muzikanten. Die middag treft 20.00 uur.
men tevens een kraam van De Wurf
aan, waar men de nodige informatie
Het is voor de zesde keer dat het
kan krijgen of wat kaarten of een Zandvoorts Mannenkoor een conboekje van deze vereniging kan ko- cert geeft als afsluiting van het seipen. Het Cultureel Centrum Zand- zoen. De leden zullen hun beste
voort aan het Gasthuisplein heeft op beentje voorzetten, zo geeft voorzitdat moment speciaal een expositie ter Hans Paap alvast aan m het voormet poppen in klederdracht inge- woord in het programmaboekje. Hij
richt, welke leuk aansluit op de ma- constateert dat het koor in de afgelomfestatie.
pen jaren zover is gegroeid, dat het

nu ook aan zware koorstukken toe
is. 'Welke op de repetitie-avonden
dan ook de nodige zweetdruppeltjes
hebben gekost'.
De zware stukken zijn terug te vinden in het programma, maar het
Zandvoorts Mannenkoor zou zich
zelf niet zijn, als het ook niet wat
luchtiger werk zou brengen. Variatie genoeg dus, die zaterdagavond
Het programmaboekje, tevens
toegangsbewijs, is voor J10,- te verkrijgen in het Gemeenschapshuis of
bij de AKO-boekhandel aan het
Kerkplein. Degenen die overwegen
zich aan te sluiten bij het Zandvoorts Mannenkoor kunnen ook op
dinsdagavond eens komen luisteren
en/of meezingen op de repetitieavond in het Gemeenschapshuis.

Arendje Menks-Molenaar geslaagd
ZANDVOORT - Mevrouw
Arendje Menks-Molenaar is
geslaagd voor het examen van
de Moeder-MAVO. De negenenzestig-jarige Zandvoortse
kreeg na enkele spannende
dagen afwachten, vorige week
maandag dit verheugende bericht.

naar de Moeder-MAVO, die zij met
'veel plezier' heeft gevolgd Over de
lessen van het Erasmus-college is
zij dan ook zeer tevreden

ben een met-stilzittende oma", bevestigt zij. "Ik kan niet met lege
handen zitten. Ik geloof dat ik
maar met Spaans ga beginnen
Mijn oudste dochter is met een
Het leren moest tussen allerlei Spanjaard getrouwd, maar bovendrukke bezigheden door en naast dien is het wel makkelijk als mi] n
de vele hobby's als bridgen, breien, man en ik eens een maandje naar
haken en vooral klaverjassen. "Ik Spanje willen"

Mevrouw Menks volgde de vakken
Frans, Engels, Nederlands en
Aardrijkskunde in het Gemeenschapshuis in Zandvoort, en daar
na Duits en Geschiedenis in Haarlem. Dat zij met de opleiding niet al
te veel moeite had, blijkt wel uit
het feit dat zij in het vak Duits de
tweede klas maar oversloeg. "Ik
heb altijd veel boeken gelezen in
die taal en bovendien woont een
dochter van mij in Duitsland. En
met mijn kleinzoon spreek ik zowel Duits als Nederlands". Dat
bleef dus niet zonder een goed gevolg: het examencijfer voor dit vak
was een negen.
Mevrouw Menks, dochter van
Jan Molenaar en Anna Molenaar-Keur. is vier jaar geleden begonnen met de opleiding, nadat de
jongste van de zes kinderen, Martin, het ouderlijk huis had verlaten
om zich als tandarts in Groningen
te vestigen. "Ik wilde eigenlijk van
jongs af aan verder leren, maar ik
kom uit een vissersgezin met elf
kinderen". Zoals zo vaak bij grote
Mevrouw Menks-Molenaar kreeg in het Gemeenschapshuis ns htr
gezinnen in die jaren kwam dat er
dus niet van. En daarom toog behalen van deelcertificaten van een van de leraressen een roos uitgeArendje Menks-Molenaar in 1984 reikt. Nu volgt het MAVO-diploma op 6 juli.

Uitslag loterij Mariaschool
ZANDVOORT - Op de Maria- haald, volgen hieronder nog de
school werd op vrijdag 10 juni winnende lotnummers.
een fancy-fair gehouden. Hoe- De eerste prijs was een fiets en
wel de prijzen al zijn opge- deze ging naar lotnr. 00492, van N.

Zandvoorts Mannenkoor
sluit seizoen met concert

Dommel

In je nabije omgeving is een belangrijke wedstrijd tiek gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere
gespeeld. Dan wil je ook weten hoe dat duel is uitgepakt, volwassen manier.
Was het 'n eerlijke confrontatie? Is er grof gescoord?
Elke keer weer. Voor nog geen gulden per week.
Zand voorts Nieuwsblad laat't je elke keer uitWie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant
A/$kA
voerig weten. Of het zich nu in de plaat- voortaan geen week meer te missen.
i^sM^,
selijke sport, op cultureel of poliBellen kan ook: 020-5623066.

Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
Ik betaal per kwartaal D ƒ 12,90, per half jaar ƒ 23,70, D
per jaar D ƒ 43,75 (voor postabonnees gelden andere
tarieven).
Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia,
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.
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Prestaties

iat Tipo 1.6 DGT
ien automobiel met zelfvertrouwen
piat kenmerkt zich de laatste jaren als een automobielfabrikant met
een enorme dadendrang. Achter elkaar worden nieuwe modellen
geïntroduceerd, zoals de Panda, de Uno en de Croma. Allemaal vooruitstrevende modellen met een volkomen eigen gezicht. Je zult. dan
ook niet makkelijk een Fiat verwisselen met een ander merk auto.
Dat die dadendrang door blijft gaan wordt weer bewezen door de
komst van de nieuwe Tipo., de opvolger van de Ritmo. Ook deze Tipo.
is weer een automobiel geworden met een volkomen eigen gezicht en
\vaar ook weer optimaal gebruik is gemaakt van de gegeven afmetini'i-n om zo veel mogelijk binnenruimte te creëren.

Geraffineerd

Shell brengt "Het
100.000
sfratenboek" uit
Sa het grote succes van het 70.000
stratcnboek (1983) en het 80.000 stratenboek (1984) brengt Shell nu "Het
100.000 stratenboek" uit.
In de nieuwe uitgave zijn 222 gemeenlen opgenomen, hetgeen ten opzichte
\ an het vorige boek een uitbreiding met
100 gemeenten betekeni.
Deze geweldige uitbreiding levert een
boek op met 100.000 straten.
Plattegronden van de reeds in de vorige
uitgaven voorkomende gemeenten zijn
volledig aan de planologische wijziginaen en aanvullingen van de laatste tijd
aangepast.
Het boek wordt exclusief voorShell uitücceven door Suurland's Vademecum
B. V. de oplage bedraagt 100.000 stuks,
liet 100.000 Stratenboek is verkrijghaar op vrijwel alle Shell stations voor
/ 17.50.

Als een v;in de allereersten was ik in de
gelegenheid om uilgehreid kennis te
kunnen maken met een Tipo. 1.6 i.e.
DGT met katalysaloren ik moet eerlijk
/.eggen dat de/.e kennismaking naar
meer smaakte. Veel meer x.elfs want
/elden heb ik een automobiel in deze
klasse onder handen gehad die zo geral'flneerd en doordacht ontworpen is.
Het begint gewoon al bij het instappen.
Vier lappen van deuren slaan ons ter
beschikking, die dan ook nog eens 80
graden openslaan, waardoor een riante
inslap mogelijk is. De voorzetels ontvangen je vorstelijk mei als klein minpuntje dal de zittingen wal aan de korte
kant zijn. De verstelling is ruim voldoende en ook in snel genomen bochten
is de zijdelingse steun gewoon goed. De
achterpassagiers hebben ook al geen
klagen, ruim voldoende been- en
hoofdruimte is voorhanden. Mocht u
met zijn vieren of vijlen op reis willen
gaan. clan staal u een bagageruimle mei
een inhoud van 310 liter ter bcschikking. Schitteren de achterpassagiers
door afwezigheid, dan is die bagageruimte middels het simpel wegklappen
van de achterbank te vergroten tol 1100
liter, voldoende vooreen zeercomplete
kampeeruitrusting.

Digitale instrumenten
Normaal heb ik iets tegen digitale instrtimenten. vooral wanneer er een
vreugdevol zonnetje schijnt is de aflezing vaak moeizaam. Maar ook daar
hebben de Fiat ontwerpers iets op gevonden. Ze hebben de cijfers in twee
sleuven geplaatst, waardoor deze constant in de schaduw blijven. Simpel
maar wel doelmatig.
Doelmatigheid is trouwens helemaal
het streven van de Fiat ontwerpers geweest en dat komt vooral tot uiting bij
alle door de bestuurder te bedienen
handels, handeltjes, knoppen, knopjes
en pedalen. Als vanzelf vinden onze
handen en voeten deze apparatuur om
moeiteloos van A naar B te komen.
Veel aandacht is er ook besteed aan de
afwerking van het in-enexierieur. Nergens forse kieren en/of rammeltjes.
Toppunt van verwennerij bij deze
DGT-uitvoering zijn de check-control.
elektrisch bediende portierramen voor.
centrale deurvergrendelingen het in de
-hoogte verstelbare stuurwiel.

ils u zonder auto beat

Geld

l' 2'AVriO.- jncl. BTW. Molorrïjtuigenhelasling \ a n ƒ 53V.- lol ƒ 558.- per
jaar.

Techniek Fiat Tipo. 1.6

Autonieuws

i.e. DGT

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Motorisch geweld
Hel motorische geweld wordt voortgebracht dooreen gloednieuw ontworpen
blok met een /.Liigerverpluatsing v;in
1585 em3 en twee bovenliggende nokkeruLssen. Het vermogen bedraagt y()
pk en dit alles zorgt voor een topsnelheid van 17X km/h en een aeeeleratie
van O tol 100 in l l see. Ik had tl al
verteld dat de/.e DG'f-uitvoering is
voorzien van een katalysator met als
logisch gevolg dat de motor gestookt
dient te worden met loodvrije brandstol'. Dorstig is deze makker ook al niet.
de KCË verbruikscijfers zijn 5.6. 7.5 en
9.5 liter per 100 km. hetgeen neerkomt
op een gemiddelde van 7.5 liter per 100
km oftewel l op 13.3.
Starten doet de/.e Tipo. probleemloos,
wat mede te danken is aan de elektronisdie ontsteking en de benzine-injectie. Veel zorg is er ook besteed aan hel
elektrische circuit. Men is zelfs zo ver
gegaan dat het na 4cS uur onder water te
zijn geweest nog geen storingen vertoonde, lien forse regenbui betekent
dus helemaal niets voor de Tipo.

Waar genoegen
Het rijden met de Tipo. l .6 i.e. DGT is
een waar genoegen. Hij accelereert
vlot. zoals de cijfertjes al aantonen.
Vreugdevol en moeiteloos kunnen
bochten worden genomen. Gaat het

dan echt hard. dan schuift hij /eer
goedmoedig op zijn voorwielen naar de
buitenkant van die bocht. Laten we gas
los. dan komt de zaak ogenblikkelijk
weer in het gareel.
Ook de remmen zijn zeer wel voor hun
taak berekend. Het zijn schijven rondom en door een zeer listige wielgcomeIrie is er vrijwel geen duikneiging te
merken wanneer er fors geremd wordt.

aanraking komen voorde volle honderd
procent ver/inkt /ijn.
Resl mij nog u even alle prijzen van de
Tipo's voor te schotelen en ik heb de
sterke indruk dat de concurrentie de
nodige kopzorgen zullen krijgen met
deze Tipo's voor zulke prijzen!

lien klein nadeeltje hebben de remmen: wordt er namelijk veelvuldig
achter elkaar geremd, dan neemt de
remmende werking iets at' doordat ze
oververhit raken. Hen minder goed
imago blijft Fiat achtervolgen en dat is
de gevoeligheid voor roest. Daar werd
de laalsle jaren al hel nodige aan gedaan maar om dil helemaal de wereld
uit te helpen hebben ze de roeslprevenlie tot in het extreme doorgevoerd bij de
Tipo's. Naast alle normale voorzorgsmaatregelen. zoals die de laatsle jaren
al werden uitgevoerd, is TCI'/i van de
carrosserie volledig verzinkt, waarbij
alle delen die met de buitenlucht in

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
-k Incl. All Risk verzekering

Tipo. l.4
Tipo. l.4 DGT
Tipo. l.6 i.e. met kal.
'fipo.
l.6 i.c.

f 24.350.ƒ 26.500../' 27.800.DGT met
ƒ 29.950.Tipo. l.7 diesel
ƒ 28.700.'fipo. l.9 turbo diesel ƒ 35.400.-

(Advertentie)
*,;«4« i

EEN ANDERE AUTO KOPEfP
BECAM maakt het SNEL mogeüjk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
netto
looptijd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
5.500.141.05
118,51
Bedrag
rente en
11.1
7.500,189.13
1 58,23
afl. p.mnd.
10.1
geen onderpand
262.49
219.19
10.500.9,6 10.000,- 200,- p.mnd.
* Kwijtschelding bij overlijden
15.000,374.99
313,13
9.6 15.000.- 300.- p.mnd.
9.6 20.000,- 400.- p.mnd.
* Lopende leningen meestal geen 20.000,- 499,98 417,50
35.000,874.97
730,63
9.6 25.000.- 500.- p.mnd.
bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk.
'vanaf
* Tevens 2e hypotheken
Theoretische looptijd 65 mnd.
etl. rente bij 10.000,- 0.91 ", p. mnd.:
15.000.- 0.61-0 p.mnd.; 20.000.0.77°o p.mnd.: 25.000.- 0.77% p.mnd

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G
BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

is begonnen!

20-40% KORTING

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

op onze bekende merken

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

Ifdci bromet mode

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434

occasion-zekerheid?
.

V:?-':"

••'"

.

'

:->;§ilN*

Haltestraat 18. Tel. 17878.

l Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

De lieveling van het publiek
Als nieuw 'zo goed
DEZE WEEK EXTRA AANBIEDINGEN
MET GROOT VOORDEEL!
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE

MINIMAAL 1500,- INRUIL
Bouwj. l kleur

[mega 18 S LS 4-deurs demo
licona 18i GT 5-deurs spec. uitv.
' ||adett 13 S GT 5-deurs alu-wielen
'Kadert 13 S GLS
ff-deurs 5 versn. etc.
tfïadett 13 S LS 3-deurs sportuitv.
cCorsa 12 S Luxus 2-deurs
Citroen BX 19 TRD 4-deurs diesel
Ascona 16 S 5-deurs hatchback

l-'ial
l-'iat
l-'iat
I-'iat
kat.
[•'hit
l-'iat

Du ais voorin geplaatsie viercilinder
lijnmolor. 'l'wee hoxenliggende
nokkcnassen. ('ilinderinhoiid 1.^85
cni3.
Boring \ slag 8-K71.5. ( 'ompressieverhouding 9.5:1. Ma\. \ermogen
90 pk bij 6250onm/min. M;L\. koppel 123 Nm hij 42^0 oniu/min.
V'oorwielaandrijving. 5 \eiMiellingshak mei achteruit.
Vooru iclophanging onaflumkelijk
Mcl'hcison. slahilisaloiManii. negalieve stuurslraal.
Ac hl e wielophanging onalliaukelijk. stahilisaloiNlang. geplaatst op
langsdragei's. Schijfremmen \oor.
irommels achler. bekrachligil. diagonaal gescheiden. Banden 165/65
SR 14. Lengte 398.5 cm. breedte
I70cm. hoogte 144.5 cm. Wielbasis
254 cm. Draaicirkel 10.3 m. Massa
1035 kg. Max. aanhanggewicht geremd Tl 00 kg.

ONZE
ZOMER-OPRUIMING

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

I

Topsnelheid l 78 km/h. Aeeeleialie \ a n
O lol 100 km/h in l l sec.
Gemiddeld hraiuSiolxerhniik l op
13.3.

1987
1986
1985

d. blauw
zilvermet.
rood

25850
48250
25000

32.750,24.750,19.750,-

1986
1985
1985
1985
1983

blauwmet. 32000
45500
rood
zilver
59000
rood
140000
goudmet.

21.750,17.950,14.750,11.950,12.750,-

VAN LENT ZANDVOORT
Kam. Onnesstr. 15, Zandvoort-Noord. Tel. 02507-15346

Bij aankoop van een occasion bij
de officiële V.A.G dealer voor
Audi en Volkswagen kunt u alle
zorgen over zekerheid van u af
zetten. Want een No Risk occasion is zó veilig gegarandeerd
dat hij wordt verkocht onder de
officiële, schriftelijke BOVAG garantievoorwaarden voor gebruikte personenauto's.
Nog
aangevuld met de unieke omruilgarantie van 15 dagen die elke
V.A.G dealer u geeft. Meerzekerheid dan BOVAG/No Risk garantie bestaat dus niet voor gebruikte auto's. Kijk maar:
• 3 maanden volledige, schriftelijke BOVAG/No Risk garantie,• 9 maanden aanvullende
BOVAG/No Risk garantie op alIe vitale onderdelen van uw occasion, eveneens schriftelijk,• een officieel, gedetailleerd keuringsrapport;
• 15 dagen omruilgarantie,• duidelijk BOVAG garantiebewijs.
Informatie over de dichtstbijzijnde dealer: raadpleeg de Gouden Gids of bel 020-867351.

<®)

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

VAGIAuôi
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De Hema zorgt dat geen haar op
hoofd aan 'n andere shampoo denkt,

HEMA
HEMA-ZANDVOORT
heeft met ingang van direj
plaats voor een

MAGAZIJN
MEDEWERKER
Leeftijd vanaf 16 jaar.

V Pakje met 5
wegwerp dubbele
scheermesjes
Voorzien van
beschermkapje
2 50 nu

Vlnlegkruisjes.
Pakje a 40 stuks 2.-.
Nu 2 voor 3.25
VDamesverband
met hechtstnp. Pakje a
20 stuks 1.50. Nu
2 voor 2.25

2 voor 4.25

VEIectrische digitale
wekker In zwart, wit
•. en zilver 19 75 nu

Voor inl.:

HEMA ZANDVOORT!

V Nylon
sportschoen.

16?5

V Kunststof
wissellijsten met
ontspiegeld glas
Witte, zwarte of
goudkleurige lijst
24x30 cm 16 75,
30x40 cm 21 75,
40x50 cm 29 75,
50x60 cm 39 75
Nu met

Wij zoeken naar iemand die
enthousiast is, flink van
aanpakken weet, met
nummers kan werken en
improvisatietalent heeft.

Raadhuisplein 1, tel. 12820 of 142251
vragen naar Hr. v.'t Hoff of mw. Vöros

Mt 30-35 23.75.
Mt 36-45 25.75.
Nu met

4.- korting
VBabyjoggmgbroek. Geruwd
katoen/pol.
Mt 62-80.9.75X
10.75 Nu met
2.- korting

*fats
' „Uis en Specialiteiten"

15% korting
VNylon reportertas Waterafstotend. In zwart,
marine, grijs en
rood. 19.75 nu

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

VBabyjoggmgpakje.
Katoen/pol. Mt 62-80.
19.75/21.75.NÜ met

weekspecialiteit uit eigen keuken:\
Heerlijke Hollandse

3.- korting

gamalenkroketten
vol garnaaltjes
VGrote kunstlederen reportertas met schouderriem Zwart,
marine of grijs
44 75 nu

Uitnodiging
voor een onthoofdmg"vanVladimir
Nabokov. Onverkorte herdruk
8.75 nu

TS

°31

VKatoenen badstof
damesslips In div.
kleuren. Mt 34/3646/48.3.25. Nu

Hollandse nieuwe

Een goede
aanpak leidt tot
resultaat.

op te bestellen "
foto's van dia's.

De reconstructie van de
Noordboulevard is voltooid.

V Emmers. In wit,
kobaltblauw en
zwart. Inh. 10 liter.
2.75 nu 2.50
Inh. 5 liter.l.50 nu

Proficiat
Gemeentebestuur.'

125

L- korting

VVD

Aanbiedingen zijn geldig t/m 25 juni 1988.

d e Hema he
^ geprobeerd,
u

Z,70
p. stuk!

3.50 korting
V Katoenen
herenondergoed
O.a m wit, grijs en
blauw Mt48.
Smglet 8 25/
8.75. Slip 6 25/
6 75. T-shirt
8.75/975.
Nu met

£fUU|
p. stuk!

V Bij aankoop
van 2 diafilms (100
lso/36 opn.) mcl.
ontwikkelen, 23.50,
ontvangt u een
waardebon van

3 voor 8.50

9 nni

rnn ÜST ^T? ™
wil niets anders meer. Of je nu fijn
droog, vet of normaal haar hebt. En er is een shampoo tegen roos Ze zijn zo
de pnjs bijna niet zou geloven: tijdelijk van 3.- voor maar 2.50

Zandvoort/Bentveld

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld.

Per 1 aug. te

huur omg. Centr.
bedrijfsruimte
best. uit winkel,
2 kamers, keuken,
toilet, werkplaats,
schuur.
Redelijke huurprijs.
Br. ond. nr. 939565
v. d. blad.

TIMMERBEDRIJF
Loop eens mee met een echte Amsterdammer

MEE IN MOKUM
houden. Zij doen d.t werk geheel belangeloos.

Gevraagd voor direct
vrouwelijke
kamerhulp
voor de
ochtenduren.
Hotel Faber
Poststraat 9
Tel. 02507-13588

Fa. Frank

een
u
"formeel karakter. Zij gaan door
,1?lnnenstad- *>« voorbeeld de Jordaan Er word
met kleine groepjes. Iedereen kan meelopen jong
™™ St?darmT' "'^-Amsterdammer, buitenlander. Op 5'
commerciële msteUmgen zijn wij echter niet ingesteld.

NIEUW dit voorjaar zijn de volgende punten- er wordt nu ook op vrijdag gewandeld (evenals op dinsdag tot
en met donderdag)
- er wordt ook gewandeld op de eerste zondag van elke maand
~ toe9an *ridaaT Wandeling richtinÊT Artis met korting op de
de bi n en la
i^edS
" 0 mP °«s van het Amsterdams Historisch
8rstr at 92
n™
n
2
**"sterdam. Starttijd 11.00 uur
precies. Duur van de wandelingen ± 2 uur.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN'TELEFOON 020-430151
Ik wil meer vielen over CRF Verzekeringen Stuui mi| de btorhure
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
In een ongeliankeeide envelop opstuten naar CRF Verrekeringen
Antwooidnummer 7 1180 VB Amstelveen

b

.

(kinderen tot en met 25 iaar

®drag ook n°9 de s«chtmg Witte Bedjes

•

NVM
MAKELAAR

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt.
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave.

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14

RATIS FILM
bij ontwikkelen
en afdrukken

Grote Krocht 26
Tel. 13529

1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

Heerlijk Hem
Voordeel
GRASKAAS

020 - 253685 oi 251390.

geeff u meer/

Je koopt een groter pand . . . maar wat is ruimte als
d*e n andere bestemming krijgt?
I^B Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonde^ zorgen

M

C. Kooy

H. W. COSTER B.V.
Engelbertsstraat 11 Zandvoort

* JongeGraskaas.
l kg
10.20 nu
* CôtesdeDurasA.C.1986
Rood of wit. Inh 37,5 cl.
.2.95 nu 2 voor 4.9i
* Vloerbrood. Wit, tarwe of
volkoren. Met sesam. 2.65 nu 2.25
* Aardbeientompouce
__ 1.50 nu 4 voor 4.I5
V Runderrookvlees. 100 gram __
-3.20nü2.ï5|
V Tablet melkchocolade met
aardbeien/smaasappelcrème.
1.75 nül.50|

HEMA
Echt Waar Voor Je Gel4

l
W
D;
3C

e

7
£
M
W
D(

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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Grond moet schoon opgeleverd worden aan Vendorado

Bodemverontreiniging gaat
gemeente 3,6 miljoen kosten
ZANDVOORT - De bodem ter plaatse van de voormalige kabelloods aan de Van Lennepweg is ernstig verontreinigd. Men gaat
ervan uit dat dit veroorzaakt is door een oude gasfabriek. Omdat de grond schoon moet worden opgeleverd aan Vendorado,
levert dit de gemeente een financiële strop op van naar schatting
ƒ 3,6 miljoen. Dinsdagavond werd besloten dit krediet voor de
sanering beschikbaar te stellen.

Foto: Bram Stijnen

Kampioenschap uitbundig gevierd
ZANDVOORT - De overwinning van het Oranjeteam in de finale
van de strijd om de Europese voetbalbeker, afgelopen zaterdag
tegen Rusland, zorgde in Zandvoort voor een uitbundige feeststemming. De plaatselijke bevolking kwam zingend en 'met
toeters en bellen' massaal de straat op.
Tijdens de - voor menigeen - ze- Gemeenschapshuis hadden zelfs
nuwslopende strijd waren de Zand- groot-beeldschermen geïnstalleerd
voortse straten op een enkeling na om een groot publiek van redelijk
volkomen uitgestorven. Winkels en beeld te kunnen voorzien.
restaurants waren gesloten.
In de horeca-bedrijven heerste
Toen het na het laatste fluitsigechter wél bedrijvigheid. Inderhaast naal duidelijk was dat 'onze jongens'
opgestelde TV-toestellen gaven de de Europese beker mee naar huis
gasten gelegenheid gezamenlijk de mochten nemen, brak 'de hel' goed
wedstrijd te volgen. Café Neuf en het los.
Zandvoort stond op zijn kop, maar
dan wel in positieve zin. Met spandoeken en vlaggen, sommige hier of
daar 'geleend', trok het uitzinnige
publiek massaal de straat op en
spontaan werd er een groots feest
gebouwd, waarop carnavalsverenigingen jaloers zouden kunnen zijn.
ZANDVOORT - Voor de
Tientallen auto's trokken luid toeterend door de straten, maar in het
negende keer wordt zondag
centrum was dit een onmogelijke
3 juli het jaarlijkse standzaak want men reed zich vast in de
werkers-concours gehoumenigte. Door de tolerante houding
den. Op de Grote Krocht
van de feestvierders deden zich hierzullen zullen zo'n twintig
bij gelukkig geen ongelukken voor.
deelnemers hun waren aan
"Ole, Oleoleole" en "Tetteretet
de man proberen te brenaanvallen", waren de tophits deze
gen, waarschijnlijk met
dag. Het klonk uit honderden of
veel 'spraakwater' om een
misschien wel duizenden kelen, terwijl het 'dorpsbeeld' werd bepaald
kansje te maken op de feldoor oranje sjawls, petjes, toeters en
begeerde beker.
hemden. Uit de ramen van sommige
De jury bestaat uit Henk Verwoningen had men zelfs oranje lameulen, Leo Bonkerk en Jelle
kens en bedovertrekken gehangen
j Attema. Vanaf ongeveer 13.00
uur zullen zij aanwezig zijn om
4 de deelnemers te beoordelen op
presentatie en originaliteit van
deze professionele 'kletsmajj joors'. De winnaar zal doorgaan
i in de competitie voor de natioÜ nale titel 'Standwerker 1988'.
ij Het
Samenwerkingsverband,
[j dat de organisatie in handen
heeft, verwacht dat dit evenement weer vele bezoekers naar
Zandvoort trekt.

Standwerkers
zondag paraat

om de wereld kond te doen van zijn
uitzinnige vreugde Op het Kerkplein hingen al twee reusachtige
oranje doeken met opschrift.
Ondanks de drukte had de politie
het makkelijk. Door het voorbeeldige gedrag van het publiek konden de
agenten meedelen in de feestvreugde. De petten versierd met oranje
linten, stortten ook zij zich in het
feestgewoel Het 'Tetteretet.... aanvallen' van de omstanders was
slechts gericht op de biertap.

De gasfabriek moet van 1881 tot een sterke verontreiniging met PAK1909 op deze plaats langs de Van -verbindingen aangetroffen.
Lennepweg gestaan hebben In dat
Door de firma Tauw Infracon&ult
laatste jaar werd het complex ge- BV is een concept-saneringsplan opsloopt, nadat het was verkocht aan gesteld, dat momenteel na besprcde Kennemer Electnciteitsmaat- kingen met Provinciale Waterstaat,
schappij. De verontreiniging werd al belast met de begeleiding van bogemeld na een vooronderzoek, begin dem-sanenngsprojecten, en het gevorig jaar. Men ontdekte dat het westehjk milieubureau wordt aangrondwater ter plaatse sterk veront- gepast. De kosten van de sanering
reinigd was met aromatische oplos- worden geraamd op een bedrag tusmiddelen, naftaleen en vluchtige en sen l'2,1 en / 3,6 miljoen. 'Zekerheidfaniet-vluchtige kool waterstof f raktie halve' gaat het College van Burge
Op één van de monsterpunten werd meester en Wethouders uit van het
laatste bedrag. In het eerste jaar zal
dat een totale last geven van bijna
vier ton' /144 000,-afschrijving (in 25
(Advertentie)
jaar) en/252.000,- rente (7"o). Ditbedrag komt in 1990 ten laste van de
gewone dienst en wordt gedekt uit

Zandvoorfs
Nieuwsblad
vraagt

BEZORGERS/STERS
voor de vakantieperiode.
Min. leeftijd 15 jaar.

Tel.

17166

Einde dolfinarium nabij
ZANDVOORT - Hét eind van
het Zandvoortse dolfinarium
lijkt nabij. Hoewel exploitant
Slootmaker niet bereikbaar
was voor commentaar, lijkt
het bedrjjf-nu stilgelegd.
De dolfijnen zijn verkocht aan een
Belgisch bedrijf. De overdracht van
de dieren viel begin deze week op de
Belgische televisie te zien. Vreemd
blijft dit wel, omdat de Westduitse J.
Duss-Goumaz vorige week donderdag beslag had laten leggen op de
dieren. Zij wilde de drie dolfijnen
kopen, had er één (Lmda) voor
ƒ30.000,- aanbetaald en kreeg een optie op de andere twee, Tex en Pug.
Behalve deze eiseres zal waarschijnlijk ook de PEN op de loer
liggen. Enige tijd geleden gingen er

geruchten dat de stroom vanwege
onbetaalde rekeningen was afgeslo"ten. Slootmaker verwees dit naar
het land der fabelen, maar volgens
de Landelijke Dierenbescherming
was dit wel het geval. Deze instantie
had op het moment dat de stroom
werd afgesloten een plan klaar om
de dolfijnen te redden. Koud water
heeft namelijk de dood ten gevolge
bij deze dieren. De dolfijnen zouden
op dat moment overgebracht worden naar Harderwijk, maar dat
bleek met nodig, omdat het dolfinarium doorging op aggregaten.
Ook de gemeente heeft nog een
vordering op het dolfinarium lopen
vanwege een onbetaalde gasrekening. Het gas is enige tijd geleden al
afgesloten. Verdere stappen heeft de
gemeente nooit ondernomen.

Oude DEUREN
weer "nieuw"

Deuren en kozijnen nooit
meer verven! Binnen een dag
maken wij van uw oude deur
uw wensdeur - passend bij het
interieur Door de PORTASkunststofommanteling m b v
het motief eiken, noten, teak
enz Ook voordeur-renovatie

@
PORTkS
De renovatiespecialist.
De Nr. 1 in Europa.

Bel even op! Wij adviseren u!
PORTAS-Vakbedrijf
K & D Kennemerland
Nijverheidsweg 27b
2031 CN Haarlem

'S? 023-31 25 88

PORTKS'

.il

Waterstanden
WATERSTANDEN
Datum
HW
LW
HW
30jun
04.21 00.14 16.52
1 jul
05.04 00.52 17.37
2 jul
05.48 01.32 18.23
3 jul
06.34 02.15 19.10
4 jul
07.23 03.01 19.58
5 jul
08.17 03.49 20.50
6 jul
09.18 04.39 21.46
7 jul
10.22 05.34 22.47
8 jul
11.25 06.36 23.53
Maanstanden:
Woensdag 6 juli LK 13.36 uur
Doodtij 8 juli 11 25 u. NAP+92cm

MT

LVV
12.51
13.30
14.04
16.37
15.25
16.13
17.07
18.13
19.21

De gasten werden onthaald op een
welkomswoord van P.J.P. Bernelot
Moens, voorzitter van bestuur van
de Stichting Nieuwe Accommodatie
Circuit, en op spreekbeurten van
burgemeester Van der Heijden en
Peter Holm, directeur van de stichting. Men hoopt dat het circuit de
A-status verkrijgt voor de autosport,
de B-status voor de motorsport.
Holm wees erop, dat men zich niet
alleen op een race-accommodatie
richt, maar op een groot aantal activiteiten. Daarvoor wordt een ontwikkelingsplan opgesteld en men is
ondertussen tot een produktformule gekomen: Circuit Park Zandvoort
- Sport, recreatie en techniek het
hele jaar door. Het Circuit Park zal
moeten bestaan uit de vijf productelementen: circuit, recreatief centrum, bedrijven-centrum, tentoonstellings/convention center plus een
horcca-gedeelte. Hiermee verwacht
men een meer gevarieerd en talrijker publiek aan te trekken. Met de
formule geeft men ook aan, dat aansluiting wordt gezocht bij de badplaats Zandvoort.
Burgemeester Van der Heijden
voldeed aan de vraag zijn visie te
geven over de ontwikkeling van het
toerisme binnen de gemeente Zandvoort. Daarbij noemde hij deze gemeente 'in economisch-recreaticf
opzicht een centrum van de eerste
orde', met economische betekenis in

• De Zeeschuimers blijven goed presteren, dit
weekend waren er weer
prijzen zowel op het gebied
van kunstzwemmen als op
dat van snelheid.
Pag. 5
• De drieenveertig-jarige
Peer Sips uit Ede wordt directeur van de VVV ZuidKennemerland.
Pag. 7
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ZANDVOORT - De Zeestraat
zal morgenmiddag, vrijdag l
juli, het strijdtoneel zijn vrn de
jaarlijkse
kortebaandraverij.
Naar verwachting zullen vele
belangstellenden uit het hele
land hiervoor weer naar de
badplaats komen, om plaats te
nemen langs het parcours en
uiteraard om een gok(je) te wagen. De deelnemers strijden
onder andere om het kampioenschap van Zuid-Nederland.
In verband met het fest;,,*. vorandert De Zeestraat morgen weer voor
een dagje in een zandstraal, met
dranghekken langs de kant waarachter de belangstellenden plaats
kunnen nemen. Daaronder waarschijnlijk velen die gewed hebben en
met standenformulieren de loop van
de strijd, die om 14.30 uur begint,
nauwlettend zullen volgen. De totalisator is dus aanwezig, maar ook kan
men loten kopen voor de loterij met
als hoofdprijs een prachtige pony.
De toegang tot de draverij is gratis.
De dertig snelle dravers zullen bovendien gaan uitmaken welke eige-

Den Haag laat het afweten op informatieve
ochtend Stichting CircuitPark Zandvoort

ADVERTENTIE

De raadsleden toonden zich allerminst gelukkig met de noodzakelijk
geachte uitgave, al hadden hun vertegenwoordigers er reeds over gesproken m het Seniorenconvent. De
leacties lippen uiteen van 'oen beetje
rauw op het dak gevallen', aldus mevrouw De Jong, VVD. tot 'prototype
van hoe 't niet moet' zoals Fliermga,
GBZ, zijn visie verwoordde. Kuijken, PvdA, sprak van een zware molensteen om de nek

® De jongste en de oudste
leerling van de Beatrixschool hebben dinsdag de
verbouwde
noordelijke
vleugel feestelijk geopend
Pag. 3

Zeestraat vormt morgen weer
toneel van de korte-baandraverij

Waarde circuit-presentatie moeilijk in te schatten

ZANDVOORT - Ministers en
staatssecretarissen, uitgenodigd voor een informatieve
ochtend afgelopen vrijdag op
het Circuit Park Zandvoort,
lieten het afweten. Zij stuurden hun vertegenwoordigers,
die zich mengden tussen de bestuurders van gemeentelijk- en
ambtenaren van provinciaal
niveau. De presentatie van de
circuit-plannen had te maken
met de keuze die binnenkort in
Den Haag moet worden gemaakt, tussen Zandvoort en
Moerdijk als locatie voor een
nationaal circuit. Of deze dag,
met een wat speels karakter,
daarop enige invloed uitoefent,
is volstrekt onduidelijk.

de revenuen van het Vendorado
plan, m dat jaar geraamd op
/fiSOOOO,- De kans bestaat dat de
kosten geheel voor rekening van de
gemeente komen, omdat het onzeker is of er subsidie kan worden verkregen.
In verband met de reeds aangevangen bouw van het Vendorado
park, dient de sanering zo snel mo
gelijk te worden uitgevoerd, opdat
de grond uiterlijk eind december
1988 schoon kan worden opgeleverd

® De oudste ingezetene
van Zandvoort, mevrouw
De Zwart-Werker, hoopt
zondag een jaartje ouder te
worden.
Pag. 3

• De kortebaandraverij geeft vaak spectaculaire beelden te zien.

naar in aanmerking komt voor de
Grote Prijs van de ABN, een bedrag
van ./4250,-. De winnaar van deze
veertiende kortebaandraverij van de
Stichting Hippodrome Zandvoort
mag zich overigens ook kampioen
van Zuid-Nederland noemen. Vanwege de kans op deze titel werden
uiteraard veel paarden aangemeld.
Uiteindelijk werden het ruim veertig deelnemers, die willen meedmgen naar het totale prijzengeld van
/8750,- en de tientallen ereprijzen,
zoals een volledig tuig en een uitrij-kar. Onder de aanmeldingen komen

den. Als gemeentebestuurder ziet hij
het dan ook als een opdracht, 'de
economische betekenis van een concept te erkennen en aan de ontwikkeling ervan te werken'.

Verwacht wordt dat Zoot Zinter,
de zes-jarige bruine rum van C\P
Zandvoortse eigenaar Rutger Rmgers zeker tot de geselecteei de de;
tig deelnemers zal behoren Deze
draver, die maandag in Alkmaai noc
op de langebaan zegevierde, debu
teert in dat geval morgen op de drie
honderd meter van de kortebaan
Zoot Zuiter wordt getramd en gei e
den door de bekende pikeur Ruud
Pools.

KORTEBAAWDRAVEKU
OM HET
VAN

Na de lezingen mochten de gasten
zich op de kartbaan uitleven in skelters en konden zij middels een rondrit over het binnenterrein van het
circuit ervaren wat terremrijden m
een vier-wielaangedreven auto betekent. Daarbij werd wat nuttige informatie verschaft ovei de nieuwe loop
van het circuit. Daarvoor wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met het natuurlijke profiel van het
terrein, zo vertelde een medewerker
van de Grontmij. De landjes die ten
behoeve van het circuit en Vendorado moeten verdwijnen zijn 'allemaal
illegaal' zo verklaarde hij een vertegenwoordiger van het Ministerie
van VEOM. Dat deze uitspraak
deels waarschijnlijk op een vergissmg berust, werd de ambtenaar uit
Den Haag later duidelijk.

Om dezelfde reden is het ook met
duidelijk of deze dag het nationale
circuit dichter bij Zandvoort heeft
• Tijdens het kartrijden snorden Zandvoortse wethouders en raadsleden, gebracht. Hoewel een aantal heren
de blik op oneindig, er lustig op los. Burgemeester Van der Heijden hier in die op enigerlei wijze met de ontwikeen snelle witte overal.
Kolo Bram Slijncn kelmgen van het circuit te maken
hebben, hier wel een speel&e en aannationaal verband. Dit 'produkt' culieren en van overheden, welke gename ochtend doorbrachten en
Zandvoort is mogelijk geworden laatste coördinerend en stimule- merendeels de racebaan goed gedoor de samenhang van de verschil- rend moeten optreden. Inleveren luimd, wellicht gunstig gestemd,
lende componenten, waaronder de van het Zandvoortse circuit ten gun- hebben verlaten. Mogelijk ook de
woongemeenschap, cultuur, de soci- ste van Moerdijk zou het totale con- vertegenwoordigers van de diverse
aal-maatschappelijke, recreatieve cept verzwakken 'terwijl men juist ministeries. In ieder geval weten zij
en natuurlijke elementen. De sa- een krachtig produkt nog krachtiger dat Zandvoort de plannen klaar
menhang is in het belang van parti- dient te maken', aldus Van der Heij- heeft en in de startblokken staat

namen voor van bekende pikeurs,
zoals De Leeuw, Immmg. Knijnen
burg en de gebroeders Pools

(Advertentie)

Uitleven

Na als passagier enige 360 graden
slippartijen bij Rob Slotemakers Anti-shpschool aan den lijve te hebben
ondervonden plus met enkele
BMWs en andere snelle auto's met
hoge snelheden te zijn rondgereden
over het circuit, om de 'ideale hju' te
leren kennen, was het tijd voor een
koud buffet. De ideale plaats voor
het regelen van zaken 'm de wandelgangen'. maar omdat de bclangrijkste en meest invloedrijke personen
ontbraken, kan hiei niet al te veel
van verwacht worden.

> IQ' 3'

ZEESTRAAT ZANDVOORT

VRIJDAG 1 JUÜ 1S8S
AANVANG 14.30 UUR

,ffT ,i,, r,">v" 3 v"K £^"5
f i ri»i S S3 » to-l l, 5
VA •'•-.'• ï s i' ~•• 'i s

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle hc

Daarna word ik abonnee on betaal per
O maand ƒ 395' O kwartaal ƒ 1290 O halfjaar
' een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andeie tarieven
t
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Wcekmcdia
Antwootdnummei 10051 1000 PA Arnsleidam

710371"017003'

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

R u s t nu maai uil
Je hebt /p stn/c/ tic s (reden
IL hcbl liet /nel MC'i moed
U ie feu» bL^niiK'ii uut IL' hebt geleden
u i t ' kan \OL'len u ü f IL- hebt doorstauii '
V t > r d i i c t i g om ajn heengaan, maar met een be\ n j d i nd ge\ool dat /ijn lijden nu \oorbij is geven
v u u kennis \an het overlijden \an mijn lieve
man on/e /oigzame vader en lieve opa

t

BIJ besluit van 27 mei 1980 heeft de gemeenteraad van Zandvoort
besloten tot het instellen van de

COMMISSIE VOOR DE VERLENING
VAN BIJSTAND
Algemene informatie:
De commissie heeft de opdracht beshsFingen te nemen op aanvragen om
bijstand mgevolgede Algemene Bijstandswet van Zandvoortseingezetenen en de eventueel daaruit voortvloeiende bezwaarschriften, dit eveneens m het kader van de Wet op de Bejaardenoorden

Lucas Cornelis Johannes van Veen
\oorznn van h< t H Sacrament der zieken overleed h ij m de leeltijd van OU jaar
H C I h van Veen-Schreurs
Jan en Ria
Monique, Lnc
H e n k on Marja
\ns en loop
Jessica Deinst
Lus en lan
Bart Jelle Rorm
Rita en loost
Marjan en John
Daantjc
l..»'i II Amsterdam 28 juni 1988
\oo c • il t r u e g 179
d igavond om 19 00 uur m de paroh t Kerf van St Pancratius te AmsterdamSloten \\aarna gelegenheid tot afscheidnemen
i- n condoleren m de kerk
De Uitvaartnns ?al v\orden opgedragen op zaterdag 2 juli om 11 00 uur in bovengenoemde parochiekerk. waarna de begrafenis /al plaats\ inden
op het parochiekerkhof aldaar
Na ck begrafenis \s er gelegenheid tot condoleren
in hit parochiehms nabij de kerk

ITSTOF IND
NEDERLAND

TWEE NIEUWE LEDEN

HE? NIEUWE KUNSTSTOF RAAM NU
RECHTSTREEKS AF FABRIEK AAN PARTICULIER

worden aangesteld in de commissie en twee plaatsvervangers
Benoemingsvoorwaarden:
Benoembaar zijn zij van wie een bijdrage tot de werkzaamheid van de
commissie kan worden verwacht vanuit o a hun betrokkenheid bij het
maatschappelijk werk of andere vormen ter bevordering van het maatschappelijk welzijn
Het secretanaatswerk wordt gedaan door een ambtenaar van de
gemeente
In principe worden de vergaderingen eenmaal per 2 weken gehouden
tijdens kantooruren van de secretarie
Inlichtingen:
Nadere informatie kan desgewenst worden ingewonnen bij de afdeling
Sociale Zaken, telefoon 61469

geluiddempend i onderhoudvrij
isolerend i inbraak veilig

^ Met leedwezen hebben wij kennis genomen \an
$ het plotseling overlijden van ons mede'j bestuurslid

l

De commissie is samengesteld uit 5 leden, waarvan de wethouder van
Maatschappelijk Welzijn tevens voorzitter is en twee raadsleden
De overige twee leden worden gekozen uit de ingezetenen van de
gemeente Zandvoort en op voordracht van Burgemeester en Wethouders door de Raad benoemd Deze leden mogen raadslid, noch ambtenaar van de gemeente Zandvoort zijn
Laatstgenoemde leden en hun plaatsvervangers dienen per 1 oktober
1988 volgens de bepalingen van de desbetreffende verordening af te
treden en zijn niet herbenoembaar
Dientengevolge kunnen er per die datum

Bob Schut

P Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinI deren die wij de kracht toewensen dit grote verI hes te dragen
j]
Bestuur
3
Stichting Sporthal Zandvoort
[i Zandvoort
| 26 juni 1988

Schriftelijke reacties:
Geïnteresseerden kunnen binnen veertien dagen na het verschijnen
van deze advertentie reageren door een brief te schrijven aan
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Raadhuisplein 16,
2040 AA Zandvoort.

Hinderwet
(art. 12 en 29, lid 1, Wet ABM)

Op 24 mei 1988 is ingekomen een aanvraag van IVIc Donalds Nederland BV te
Amterdam voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet ten behoeve van een snelservice restaurant, gelegen aan
het Raadhuisplein nr. 3 te Zandvoort
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen
De aanvraag de ontwerp-beschikkmg en andere op de aanvraag betrekking
hebbende stukken liggen van 1 juli 1988 tot 1 augustus 1988 voor een ieder ter
inzage ter gemeentesecretarie, afd algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort op
werkdagen van 8 30 -12 30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan
worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bi) de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg te Zandvoort elke zaterdag van 10 00 - 14 00 uur
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schnfteli/k bij ons college worden ingediend Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonhike gegevens niet bekend te maken Een ingekomen bezwaarschnft zal bij de stukken ter inzage worden gelegd
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot een week voor bovengenoemde datum
mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt
gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en de
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, kunnen naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de Kroon

K.I.N.
Kleefseweg 55

Hiermede geven wij kennis van het onverwacht
overlijden van de heer

Bob Schut
erelid onzer vereniging,
op de leeftijd van 66 jaar
Zijn inzet en werkkracht zullen steeds m dankbare herinnering blijven voortleven
Bestuur en leden
Z S V. „Zandvoortmeeuwen"
Zandvoort, 26 juni 1988

6595 NL Ven-Zelderheide
*infolijn 08851-12175

O God sec} mij de moed om te veranderen
\^at anders moet
De kracht om te aanvaarden,
\iat met anders kan
En de wijsheid om het \erschu
daartussen te kennen
Tot onze grote droefheid, ging plotseling en veel
te vroeg van ons heen, mijn lieve trouwe man,
onze liefhebbende, bezorgde vader en schoonvader en onze opa

Aangevraagde bouwvergunningen
96B88
Fahrenheitstraat 36
- vergroten dakkapel
97B88
Burg Nawijnlaan 12
- dakkapel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12 30 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wetteli|ke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

t

Elisabeth. Gasthuis
Haarlem

Frans Franciscus
Bartholomeus Boegheim
echtgenoot van Sijtje Koper
op de leeftijd van 73 jaar
Zandvoort
Sijtje Boegheim-Koper
de kinderen
Jaap, Frans, Sandra,
Diana, Ingnd, Linda
de kleinkinderen.
Pnscilla, Michel
25 juni 1988
Lorentzstraat 86
2041 SE Zandvoort
De crematie heeft op donderdag 30 juni plaatsge\onden

Toiletdame
Met ingang van vrijdag l juli,
vanaf 18.00 uur, is het algemene
telefoonnummer van het Elisabeth
Gasthuis, Boerhaavelaan 22,
gewijzigd m:

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131

voor

Mc. Donald's

GRATIS
zonnige
zonneklepü!
reisverzekering
V a 70 cent p p
per dag
Bel voor informatie

OLOF GÖRANSSON
02507-18505
(ook s avonds)

Verleende bouwvergunningen

l.v.m. de verbouwing is de
bibliotheek woensdag 6 juli
én vrijdag 8 juli de gehele
dag gesloten!!

Zandvoort.
Tel. 16001.

302 302

bij uw

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Openbare
bibliotheek

Gevr.:

Leo Bonkerk, Marga Bol, Randolph,
Claudia en Ab, Pap en Mam en O.V.Z.

BEDANKT

Hartelijk bedankt voor
jullie geweldige hulp en
steun, dit afgelopen
weekend, voor het
„grote" beeldscherm.

voor de fijne vakantie-week
in "Hotel Groot Badhuis"

Dit was echt grandioos!
Namens de flatbewoners m de
H.l.D.: Mw. Keur, Luiten, Jansen,
Volder en de fam. Veenis
en De Leeuw.

Sonja

l

40B88
Boulevard Paulus Loot 85 - schuur
66B88
Boulevard Paulus Loot
- telefooncel
- telefooncel
67B88
Strandweg
- twee seizoentelefooncellen
68B88
Boulevard de Favauge
74B88
Gasthuishof 8 en 9
- dakkapel
75B88
Haltestraat 53
- wijzigen voorgevel
gewijzigde bouwvergunning
- venster
205B87 Grote Krocht 39
gewijzigde bouwvergunning
110B87 Grote Krocht 12
- portaal
gewijzigde bouwvergunning
21B87
Bentveldweg 1
-gevelwijziging
Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun beiang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort, 30 juni 1988

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

Je koopt een nieuw pand... maar waarop was die
beslissing eigenlijk gefundeerd?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

H. W. COSTEB B.V.

telef.
02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

!f.''«is!'«ï«*ïS'1ï '*rWt-»-1*» t ~K v,'>;• •>;:?«>»t?j -•. a

^Uitvaartverzekering

Westerparkstraat 5
tel. 15541

nieuwste model
zonnebank
tarief ƒ 10,abonnement
10x voor 90,-

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap
Staat u wel eens stil bij de tijd waarop u van uw rust gaat genieten? Of het moment
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen'?
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht, onbegrip maakt plaats voor inzicht
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie Verzeker u van het beste advies

Zandvoortselaan24 2106CP Heemstede Tel 023-292526 Fax 023-284222

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Toerkoop Reisburo
Zandvoort

19 oktober 1988
München

West-Duitsland-Nedepland
voorronde W.K.
bus + zit of staanplaatsen
HJ kunt nu al reserveren.

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN

uitvaartverzorging
kennemerland

Hotel Hoogland

..•••..
HV9 •„•lid

Tel.

02507-12560

P.S. dit mag u niet missen.

l
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/Er-

ftorte-baandraverij

Zandvoorts oudste ingezetene wordt zondag 'n jaartje ouder

VERENIGINGSNIEUWS

Mevrouw De Zwart bijna 104

Vrouwen Van Nu

ZANDVOORT - "Eigenlijk is er
volgend jaar pas een jubileum,
dan word ik 105, maar na mijn
honderdste verjaardag hebben
de zusters er ieder jaar een
feestje van gemaakt. Als U toch
in de krant schrijft, vertelt U er
dan alstublieft bij dat de zusters zo lief zijn. Ze hebben alles
voor je over". Aan het woord is
mevrouw M. de Zwart-Werker,
oudste inwoonster van Zandvoort en woonachtig in het
Huis in de Kostverloren, die op
zondag 3 juli 104 jaar hoopt te
worden.

Kort voor de tweede wereldoorlog, in 1938 of 1939, werd
deze foto gemaakt van enkele oude Zandvoorters, die
menigeen beslist zal herkennen. De heer en de dames
stonden langs de noord-boulevard opgesteld, om te genieten van de korte-baandraverij. Morgen, vrijdag 1 juli
1988, zal dit evenement opnieuw plaatsvinden in de
Zeestraat.
Op de foto staan (v.l.n.r.): L. (Leentje?) Duivenvoorde,
vrouw van Leen 'Sjogger'; Jansie Zwemmer, vrouw van
'Poetejrum' of ook wel 'PoetieXAaltie Paap, vrouw van

Engel Paap oftewel 'Epie Ep' vanwege het opschrift
(E.P.) op zijn klompen; Neeltje Paap, vrouw van Jaap
Paap oftewel Jaap Mok; Neeltje Loos, vrouw van de
varkensslachter Arie Loos; en de reeds genoemde Engel
Paap.
De heer Piers uit de Oosterparkstraat zond de foto in,
nadat hij deze had gevonden in een oud tijdschrift, dat in
familiebezit was. Mevrouw A. Piers-V.d. Mije is de kleindochter van de afgebeelde Neeltje Loos.

Mogelijkheid van doortrekking
Heyermansweg wordt onderzocht
ZANDVOORT - Binnenkort
vordt de mogelijkheid onderjocht van doortrekking van de
-lerman Heyermansweg naar
2andvoort-Noord. Financieel
ijkt de aanleg van deze weg
liet haalbaar, maar het Collevan Burgemeester en Wetlouders wil het onderzoek
och laten verrichten. Ener-

zijds omdat het in het collegeprogramma is vastgelegd, anderzijds om voor eens en altijd
duidelijk te krijgen of doortrekking wel of niet mogelijk
is. Het onderzoek gaat ƒ50.000,kosten.
Zoals te verwachten, kwam er
dinsdagavond in de raadsvergadering veel kritiek op het voorstel, ge-

Weekenddiensten
beekend: 2/3 juli 1988
luisartsenpraktijk Nieuw Noord,
el. 19507, Bart van Bergen. Huisartenpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paarekoper: voor dienstdoende arts beien: tel. 15600/15091. Verdere inlichmgen omtrent de weekenddiensten
vorden verstrekt via de telefoonummers van de huisartsen: Anderon, tel. 12058, Drenth, tel. 13355,
"Heringa, te!. 12181 en Zwerver, tel.
2499.
LANDARTS: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
VPOTHEEK: Zandvoortse Apoheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185
VIJKVERPLEGING: Voor informaie over de dienstdoende wijkverileegkundige: 023-313233.
'ERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand•oort,
tel. 02507-14437,
bgg:
23-313233
'OLÏTIE: Tel. 13043, Alarmnummer
4444.
iRANDWEER: Alarmnummer: tel.
2000.
rlILIEUKLACHTENLIJN:
1572.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't

Stekkie, Nieuw Noord. In juli en augustus geen spreekuur.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
tel. 15847.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

tel. 17641.

tel.

:ENTRALE POST AMBULANCE'ERVOER (CPA) KENNEMER-

AND: Ongevallen tel. 023-319191.
rAXI: tel. 12600.
HENSTENCENTRUM: Koninginleweg l, Zandvoort. Spreekuur op
tmandag en donderdag van 1.30 tot
00 uur door de heer Frits van Veen
3f na telefonische afspraak. Tel:
2507-19393
tiELBUS: De belbus voor bewoners
'an 55 jaar en ouder is met ingang
•an 5 oktober weer van start gegaan.
3m hiervan gebruik te kunnen maven dient men zich 24 uur van tevoen op te geven bij Huis in de Duilen, tel. 13141, van 11.00-17.00 uur.
De kosten bedragen ƒ l,- per persoon
r enkele rit binnen de gemeente,
1,50 per retour.

Kerkdiensten j
Weekend 2/3 juli

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoorl
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,1421
AA Uithoorn Tel 02975 40041 Postadres
Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26,2040
AA Zandvoort
JoaiiKurpershoek Hedactiechef DickPiet
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal, ƒ
23,70 per half |aar, ƒ 43,75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
maandag t/m vrijdag 08 30-17 uur, telefoon
(020)6681300
Bezorgklachten:vnjdag9-12u tel 02507-

NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

Gedurende de zomermaanden geen
bijeenkomsten
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
023-244553.
;

Barbecue-Night
ZANDVOORT - De Stichting
Harten Twee, welke activiteiten organiseert voor ongebonden mensen, houdt op zaterdag
2 juli een Barbecue-Night.

• Mevrouw De Zwart-Werker: Rimpeltjes tegengaan door te wassen met
water en zeep.
FOIO Berioii

Gelukkig zijn er toch nog wel een
paar uit die tijd. Bijvoorbeeld mevrouw Haga en mevrouw Pfeiffer,
waarmee ik 's morgens aan de koffie
zit".
"Ik ga iedere zaterdag naar de
kerkdienst hier in het Huis en 's
zondags luister ik naar de kerktelefoon. Ik ben de oudste en moet dus
het goede voorbeeld geven. Ik vind
het erg dat pastoor Kaandorp wéggaat, maar ja, die man had het met
drie parochies toch veel te druk. Ik
zal hem wel missen".
Het echtpaar De Zwart-Werker
kreeg vijf kinderen, waarvan de enige dochter nog in leven is. "Ze woont
in Zandvoort en ik zie haar dus geregeld. Ze is zelf ook al oma en ik ben
de over-oma. Met aangetrouwden en
kleinkinderen mee zijn we met z'n
veertigen. En dan zijn er nog vijftien
achterkleinkinderen. Het zal wel
druk worden op mijn verjaardag,
• maar ik zie het wel. Ik laat het rustig
over me heen komen. Dat heb ik ook
gedaan toen ik honderd werd".

loren maar ook de oudste ingezetene
van Zandvoort. Hoe speelt een honderdvier-jarige het klaar om er op
deze leeftijd zo goed en rimpelloos
uit te zien? "Misschien komt dat omdat ik mij mijn hele leven 's morgens
en 's avonds gewassen heb met waZANDVOORT - In de week
ter en zeep. Verder niets En toeval- van 30 juni tot en met 7 juli
lig heb ik makkelijk haar. Maar voor
mijn verjaardag laat ik toch maar 1988 vindt onder andere het
even de kapster komen. Die heb ik al volgende plaats:
zo lang. Ze woont in Den Haag en is
Donderdag 30 juni: Concert Noordonderhand ook al vijfenzeventig" hollands Philharmomsch Orkebt in
lacht ze.
Hervormde Kerk, aanvang 20.15 uur.
Is mevrouw de Zwart vol lof over Vrijdag l juli:
het Huis in het Kosteverloren, om- Korte Baan drijverij in de Zeestraat,
gekeerd is dat ook het geval. "Het is aanvang 14.30 uur.
toch zo'n schat van een mens" zegt Zaterdag 2 juli:
mevrouw Van Dril, directrice van Kledingschouw en dansoptredens
het bejaardenhuis. "Ondanks haar op het Gasthuisplein, georganiseerd
hoge leeftijd wil ze toch nog zoveel door De Wurf, m.m.v. een tiental an
mogelijk zelf doen. Ze stelt helemaal dere folkloreverenigmgen Van 13 30
geen eisen en is altijd bang dat ze een uur tot ongeveer 16.30 uur. Gratis bij
ander tot last is. We verheugen ons te wonen.
allemaal op haar verjaardag. De vlag Concert Zandvoorts Mannenkoor in
gaat uit, de burgemeester komt, er is Hervormde Kerk, aanvang 20 00 uur
's morgens gebak bij de koffie en Programma/toegangsbewijs a /10,daarna iets pittigs. En 's middags te verkrijgen m Gemeenschapshuis
komt de hele familie op bezoek. We of bij AKO, Kerkplein.
Rimpelloos
gaan er zondag een fijn feestje van Zondag 3 juli:
Mevrouw de Zwart is niet alleen maken" aldus mevrouw van Dril.
Standwerkersconcours op de Grote
de oudste in het Huis in het KostverC.E. KRAAN-MEETH Krocht, aanvang ongeveer 12 00 uur

Kleuters vinden ruim onderdak in hoofdgebouw

Beatrixschool met creativiteit verbouwd

Met z'n vieren tegelijk
in het huwelijksbootje
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag werden op het Raadhuis maar liefst twee huwelijken tegelijk gesloten. Hans
en Corrie Rijnders, broer en
zus, gaven hun jawoord aan
respectievelijk Sonja Koper
en Han van Soest.

jaren als dikke vrienden door het
leven. Voor Han had dat de uiteraard wel zeer prettige bijkomstigheid, dat zijn vriend ook nog een
heel aardig zusje had. Toen zij
hem ook aardig bleek te vinden,
lag het amoureuze pad voor hen
open. En dat gold trouwens ook
voor Hans en Sonja.

Volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Hollander,
die met zijn komische speech een
grote bijdrage leverde aan de
feestvreugde, komt het in Zandvoort gemiddeld slechts éénmaal
per tien jaar voor, dat twee huwelijken tegelijkertijd worden gesloten. Gek was het dit keer niet,
want Hans en Han gaan al vele

In navolging van hun wekelijkse
stapavond, leek het de heren wel
gepast, ook tegelijkertijd in het
huwelijksbootje te stappen. Zo
verschenen de twee bruidegoms
en twee bruidjes vorige week vrijdag dus gevieren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, om
daar volmondig het jawoord te geven.

Daarnaast werd een toiletgroep
geheel aangepast aan de kleintjes en
is een extra deur aangebracht naar
de speelplaats. Hiervoor moest het
kantoor van directeur Van As wel
wijken, maar hiervoor werd elders
in de vleugel weer een plekje gevonden. Helaas kon Van As, die uiteraard ook veel werk had gehad aan de
voorbereidingen, door ziekte de
feestelijke dag niet meemaken. Een
troost kan zijn, dat hij goed werd
waargenomen door Annelies Daalhuizen.
De verbouwing is een geslaagde
oplossing om de kleuters in het
hoofdgebouw te kunnen onderbrengen. Dat was nodig omdat het gebruik van twee gebouwen te duur
werd. Een en ander kon gerealiseerd
worden doordat het ministerie voor
onderwijs-zaken financieel bijdroeg
aan de verbouwingskosten. En, zoals eerder vermeld, was een prettige
bijkomstigheid dat de te verbouwen
vleugel geheel kon worden ontruimd omdat in het Woelwatersgebouwtje aan de overkant ruimte was
om de groepen drie. vier en vijf tijde-

Burgerlijke stand •
POMMEUSCHIETOPI WET
G6KOSTUMEERP BAL BEGINT ZO
WE Z'JfS AL TE UAATii
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Periode:

21-26 juni 1988
Ondertrouwd:

Loos, Peter en Kroon, Esther

17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Verhulst geb. Palthe, Sophia Maria,
oud 70 jaar

Overleden:

• Robin Molenaar en Simone Brands verrichten de officiële opening van de
vernieuwde vleugel van de Beatrixschool.

lijk onder te brengen. De Beatrixschool heeft nu een zeer praktische
indeling, die getuigt van de nodige
creativiteit of eigenlijk meer 'inventiviteit'. Dit hield ook in dat groep 3
van lokaal verhuisde en de allerjoiig-

Dommel

_

Gehuwd:
Van Soest, Hendrik Johannes en
Rij'nders, Cornelia Johanna
Rijnders, Johannes Franciscus en
Koper, Sonja

Het feest wordt gegeven m taeicle
zalen en op het terras van De Mane
ge aan de Zandvoortselaan De dans
muziek wordt afgewisseld met het
optreden van de Haarlemse zanger
Riny Bay. De Barbecue-Night duurt
van 20.00 tot 03.00 uur en de torgangsprijs bedraagt J 12,50 p p. all m
Reserveren, via tel.nr. (02507) 16023,
is gewenst.

noemd bedrag beschikbaar te stellen voor het onderzoek. In de daar- Sterre der Zee
aan voorafgaande commissievergaToen haar man de tijd gekomen
deringen waren al vele bezwaren ge- achtte om het bedrijf over te doen
uit. Met name door GBZ, PvdA, en aan zijn zoons, verhuisde het echtD'66.
paar naar de Kostverlorenstraat 22
in Zandvoort. "Ik vond het er nogal
Volgens Plieringa (GBZ) hoeft het klein, want U moet niet vergeten dat
onderzoek niet verricht te worden, ik dat grote huis aan de Binnenkant
omdat de uitkomst al bekend is, na- in Amsterdam gewend was. We
melijk dat doortrekking financieel woonden daar tot mijn man overniet haalbaar is. De mogelijkheden leed en toen ben ik naar "Sterre der
bekijken zou volgens hem pas zin Zee" gegaan. Ik heb het daar vijfenhebben, als er een goede aanvoerweg twintig jaar heel fijn gehad en toen
van en naar Zandvoort is, een ver- het werd afgebroken gingen we naar
keersplan is opgesteld en men de het Huis in het Kostverloren. Dat
kansen op subsidie heeft bekeken. was toen pas gebouwd, overal lag
Naar ruwe schatting zou het project nog zand".
"Ik heb hier ook een heerlijk letussen de acht en tien miljoen gulden gaan kosten. "En dat geld heb- ven, alleen is het jammer dat er menben we niet", zo liet PvdA wethouder sen waarmee ik uit "Sterre der Zee"
kwam, zijn overleden. Maar ja, de
Aukema onlangs al weten.
dood houd je nu eenmaal niet tegen.
Evenals D'66 wethouder Termes
hield hij zich aan het collegeprogramma, door voor het onderzoek te
stemmen. Duidelijkheid voor eens
en altijd leek bij hen hiervoor voorop te staan. Hun partijleden respectievelijke Bloeme en Sandbergen
toonden zich eerder al tegenstanders van doortrekking van de weg,
waarvoor een deel van het Kostverlorenpark zou moeten worden opgeZANDVOORT - De kleuters de noordelijke vleugel van de Beatofferd.
van de Beatrixschool zijn dins- rixschool officieel geopend.
De opening werd onder het gezang
dagmiddag verhuisd van het
Zij steunden het voorstel dan ook Woelwatersgebouwtje naar de van de andere leerlingen verricht
door Robin Molenaar, de oudste
niet, mede omdat er van te voren
geen duidelijke afweging is ge- overkant van de Thijsseweg. leerling van de school, en Simone
maakt, aldus Bloeme, en er voldoen- Nadat het oude gebouwtje op Brands, de jongste kleuter. Met de
de argumenten zijn om van de door- slot was gedraaid, werden de reuzensleutel draaiden zij het slot
trekking af te zien, aldus Sandber- vlag en de grote sleutel van de om waarna de kleuters tot hun nieugen. Beide fracties werden door de ene naar de andere kant van de we onderkomen konden toetreden.
oppositie danig aangevallen vanwe- - met slingers versierde - weg
.De noordelijke vleugel van de
ge het verschil van standpunt van overgebracht.
school is zo verbouwd, dat zij een
raadsleden en wethouders, ten aangewoon lokaal, met een zogenaamde
zien van het onderzoek. De raadsleDe kleuters stonden hiervoor op 'natte hoek', plus een groot speelloden van PvdA, D'66 en GBZ stemden
tegen het krediet, CDA, WD en de witte 'voetstappen' over de (doodlo- kaal hebben. Dit speellokaal kan tedrie wethouders steunden het voor- pende) weg en vormden zo een lange vens voor allerlei andere, wat gróteketen. Daarna werd de pas verbouw- re, activiteiten gebruikt worden en
stel.
zo de functie van de aula voor zover
nodig overnemen.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, m.m.w. Jongerenkoor
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur:
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
Zondag: ds. J. Klijnsma, Zwolle
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang, cel. H.J. Kaandorp
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. jeugd\LG.MAATSCHAPPELIJK WERK koor St. Agatha, cel. J. Agterof
J'\NDVOORT: Noorderstraat l, tel.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
3459 bgg 023-320899 of 320464. 218, Haarlem
Zondag 09.30 zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Overduin, H.A.
Nieuwsblad 19.00 uur: Avonddienst
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelhanng

"Ik heb het hier heerlijk. Het is
alleen jammer dat mijn ogen en benen niet meer zo goed zijn. De televisie heb ik weggegeven, want daar
kon ik toch niet meer naar kijken.
Maar ik luister veel naar gesproken
boeken van de blindenbibliotheek.
Kijk het werkt zó", en ondanks haar
visuele handicap demonstreert ze
de cassetterecorder.
Mevrouw de Zwart-Werker, geboren in Amsterdam, werd na haar
schoolopleiding verkoopster bij
Gerzon in de Kalverstraat. Ze vertelt
enthousiast over dit gerenommeerde modemagazijn en betreurt het
dat dit, zoals vele andere, het veld
moest ruimen voor een geheel ander
genre. Ze werkte er met veel plezier,
en dat je tijden maakte van 's morgens half negen tot 's avonds kwart
voor tien, was in die dagen immers
heel gewoon? Ze trouwde vrij jong
en bewoonde met haar echtgenoot
een groot huis aan de Binnenkant,
de achterkant van de Prins Hendrikkade, waar het bedrijf Eederij de
Zwart, gevestigd was. Als vrouw van
de eigenaar voelde ze. zich nauw bij
de rederij betrokken. Zij herinnert
zich dat ze wel eens geweigerd heeft
om aan studenten een rondvaartboot te verhuren, omdat deze bij een
vorige gelegenheid nogal slordig met
de boot waren omgesprongen.

Vereniging Vrouwen Van Nu
houdt dinsdag 5 juli een kontaktoch
tend in Hotel Triton, aanvang 10.00
uur. Hier is ook gelegenheid in te
schrijven voor de 'aangeklede' wan
deling en de avondtocht
De aangeklede wandeling wordt
zaterdag 9 juli gehouden en voert
naar de woontoren 'Huys Dever' te
lisse, waar Jacoba van Beieren geregeld vanuit Tellingen op bezoek
kwam. Aangeraden wordt, om 11.21
uur in de Tempelierstraat te Haar
lem bus 50 te nemen. Verzamelen
om 12.00 uur bij het Huys, tegenover
tuincentrum Kooij. Men krijgt een
rondleiding langs de - over vier verdiepingen uitgestalde - bezienswaardigheden plus een tentoonstelling
van wandkleden. Na afloop is er kof
fie met gebak (a ƒ1,50), waarna men
de middag op eigen gelegenheid kan
doorbrengen.
De avondtocht vindt plaatb op
dinsdag 12 juli. Om 18.00 uur vertrekt de bus vanaf het Gemeenschapshuis voor een rit naar Schevemngen en Madurodam. De kosten
bedragen /15,- p.p.

Twee gelukkige bruidsparen tegelijkertijd in het Raadhuis.
Foto Bram Stijnen

LEUK HOOR i PG MOEIL'JK.5TS VERKLEPING 15 ALT'JP
VOOR M'J
J'J ALS LANPBOUWER

sten, de peuters, een eigen afgeschei
den ruimte in de aula kregen De
eerder door Van As gedane uit
spraak 'm de vernieuwde Beulrix
school is het ook goed toeven', lijkt
zeker terecht.

DONDERDAG 30 JUNI 1988
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donderdag - vrijdag - zaterdag
parkeerterrein: TV-STUDIO - AALSMEER
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Van Galenstraat 6 - 2 kamerappartement, begane
grond, uitzicht op zee Vraagprijs f 89.000,- k.k.
Dr C.A. Gerkestraat 95 rd - Bovenwoning,
3 slaapkamers, ruime zolder
Vraagprijs f 119.000,-k.k.
Leeuwerikenstraat 16/8 - 3/4 kamerappartement
op 4e verdieping, privé parkeerplaats
Vraagprijs f 142.500,-k.k.
Nieuwstraat 1 E - Tussenwonmg m het centrum
Achtertuin, 3 slaapkamers
Vraagprijs f 149.000,-k.k.
Gasthuisplein 2 - Woonhuis met grote achtertuin
en woonstudio, 3 slaapkamers
Vraagprijs f 245.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 52 - Tussenwonmg met
achtertuin en achterom 5 slaapkamers
Vraagprijs f 249.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 46 - Tussenwonmg, 3 slaapkamers, zolder, voor- en achtertuin, garage.
Vraagprijs f 249.000,- k.k.

FIJN GEKRUIDE MAGERE

. MAGERE
RUNDER BBAAD.

FIJNGEKBUSOE
HALF OM HALF

HEEIPOHD

Brederodestraat 38 - Vrijstaand woonhuis met
voor- en achtertuin en zomerhuis 4 slaapkamers.
Balkon op het zuiden. Vraagprijs f 275.000,- k.k.
Thorbeckestraat 46 - Hoekherenhuis, 5 slaapkamers, parkeren op eigen terrein
Vraagprijs f 290.000,- k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
FIJN GEKRUIDE MAGERE

VAN
MOOIE RUNDER-

SCHAIK

ÜHRQUADE POND
FIJNE SCHOUDER-

KILO

95
112

DOORREGEN

VARKENSRQLLADE KILO

!A DEZE WEEK:
HESRlUKHALFOMHAtF

HEERLIJK GEKRUIDE

SEHftKT varkens
»"" BRUDWBRSTJES

MAKELAAR O.G.

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal'
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

DEN BROEK

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.
Gevraagd

BEZORGERS/STERS
voor DE KOERIER
in Zandvoort

TIMMERBEDRUF RUITER
Specialisten in dakramen en dakkapellen
Niiveitieidsterrein 14, 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700

Min. leeftijd v.a. 15 jaar
Tel. 12498
Mevr. Spaans

nieuwe merkkeukens

Vraag vrijblijvende orferto.
Snelle correcte afwikkeling.
Ook leverbaar als zelfbouw-pakket

Prijs 90,- tot 150,- per element,
± 60 cm.
Te bezichtigen zaterdag 2 juli v.a. 14.00
uur.
Loods gebr. Paap, ing. Remise (nw.
Noord) of na afspraak tel. 1761912839-16840.

Bertus Baüedux

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Een gezond milieu is ook
voor de toekomstige
generatie van groot belang!
De gifgrond
Zandvoort-Noord wordt
rigoureus verwijderd.

Pari. Moerenburg
Haltestraat l

/ANCASTEI^

Gemeentebestuur
proficiat!

zomerattractie

Zandvoort/Bentveld. Tel. 15276

Op vrijdag en zaterdag l en 2 juli
GRATIS ZOMER MAKE-UP en
HUID AD VIES van onze
Lancaster-specialiste.

Specialiteiten Restaurant

U ontvangt een POLAROID FOTO met
uw zomer make-up van uzelf kado.
Bel (16123) of komt u langs voor een
afspraak.
Tevens is de LANCASTER
STRANDTAS weer voorradig.

woninginrichting

gespecialiseerd in
Luxaflex
Rolgordijnen
Verticale jalouzieen
en vloerbedekking
Haltestraat 29
tel. 12596

Mil rnt nik/ijkt
«/lOf'fCH

«ie

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

Lu Lam

Restaurant China. Boulevard Barnaart 12
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882
Openingstijden:
Zomer: van 10.00-03.00 uur 's nachts
Winter: van 12.00-21.00 uur

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort
vers van 't mes
jong belegen

PUNTJES
zak 10 stuks

1,29

KIPFILET

GOUDSE

Zoekt u het
MOOISTE
dan naar

kilo

12,90

nnAv kilo

7,90

natuurlijk ook per 100
gram 0,79

natuurlijk ook
per 100 gram

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060.
De specialist in al uw bloemwerken.

1,29

Heerlijk Hema
Voordeel Q85
UARTENJA&RS

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

.

4.50 nu V^l

_

TOPTECHNIEK IN

3 50 nu 2.95

VHemaHuiswijnen.Roodofwit Inh.
l liter _
5.75 nu 2 voor 9.75
*Volkorenbrood Fijn 2.20, grof 2.40
_
nu 1.95
V Gekookte schouderham 150 gram.
__
2.10 nu 1.80
V Aardbeienkwark-, kersenkwarkof kiwi-ananas-kwark schmtte
_

.6.75 nu 5.75

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld.
Standwerkersconcours
kampioenschap
van Zandvoort

Grote Krocht
Organisatie
Samenwerkingsverband

TELEKOMMUNIKATIE VOOR
BETAALBARE PRIJZEN
Telekommunikatie
Draadloze telefoons
Telefoonbeantwoorders
Telefooncentrales tot
128 toestellen
Faxapparatuur
Super Radar Detector
voor de snelle weggebruiker

»

;

TEL. 023-247403
FAX. 023-247302 j

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Aanvang. 13.OO uur
Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

UNIEK VOOR ZANDVOORT
U ziet hoi' n n> eigen
heerlijke (jereclit trordt
bereid in onze

Bij aankoop van l, 2 of 3 zonneproducten ontvangt u een riante
zomerverrassing KADO!

Zondag 3 juli
DE WIT VERHUIZINGEN

CHINA

CHINESE
OPEN
KEUKEN

V Pistache noten. 150 gram

(o.a. Siematic/Alfinette)
In kunststof, hardhout of combinatie van
beide Geïsoleerde uitvoering. Casco of
geheel afgetimmerd. Alle maten uitvoerbaar.
Met handige raamsystemen In een dag
gereed met vijf jaar garantie, incl aanvraag
en afhandeling bouwvergunning. Ook hele
dakopbouwen, dakramen, kozijnen en puien

ATTENTIE

_

TE KOOP

Ma^m • ^B

Een goede
aanpak leidt
tot resultaat

VKip-kernesalade.
Bakje a 300 gram _ _

KROON B.V.

^T

HOOFDDORP - AALSMEER

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a ' 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -1 2944' / Fax 02507 -18644
Openingstijden dagelijks 09 00 - 18 00 uur
vnidagavond 1900 - 21 00 uur / zaterdag 1000 -1400 uur

Fa. Gansner & Co.

M l %^

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vahuit Bentveld 023-240102

DONDERDAG 30 JUN11988

tfEEKMEDIASO

Races trekken ruim dertigduizend toeschouwers

Truckstarfestival strijd van
ZANDVOORT - Voor de achtste maal alweer, was afgelopen
weekeinde Zandvoort maar vooral het circuit met alle terreinen
eromheen, in de ban van het truckfestival. Een overladen programma met o.a. de mooiste truck verkiezing, slalomrijden,
wielwisselen enz. enz. De meeste van deze bijwedstrijden werden op de zaterdag en in de vroege zondagochtenduren afgewerkt, met als dolgelukkige winnaar de rijder van de prachtige
spie en span verzorgde DAF van Drieban Transport uit het
Noordholland.se Hem. Een adembenemende vliegshow vlak boven het circuit was de inswinger voor het serieuzere werk.

B De reuzen van de weg voerden een felle strijd

Foto Bram Stenen

'ZB softbalsters bezorgen
3HC de eerste nederlaag
ZANDVOORT - De softbal,ters van TZB-Priet Praat en
IHC uit Haarlem kwamen aftelopen week tegen elkaar in
iet veld en daarbij bleven de
tandvoortsen ongeslagen. De
5-4 ownvinning betekende
•oor HHC ü. eerste nederlaag
<an deze competitie. De TZBneisjes pupillen boekten de
lerste winst van dit seizoen.
SC'74 werd met 17-4 versla;en.
HHC kwam het eerst aan slag
inaar kon snel, met drie nullen, naar
|te kant
"aan. TZB deed het beter
s'"c> en Margreet Stam bereikte
hot eerste honk door vier wijd. Nalat Karel Weber uit ging plaatste
'olanda Kuin met een driehonk,lag, waarop Margreet Stam scoorle, 1-0. Joyce Toornburg bereikte
;veneens de honken en in het verdee verloop van deze inning werd de
stand opgevoerd naar 3-0. Ook de
weede slagbeurt van HHC leverde
;een enkel punt op en TZB-Priet
Praat zorgde wel voor de punten in
de gelijkmakende slagbeurt. Door
weemaal vier wijd en een knappe
honkslag liepen door Karen Weber,
Tolanda Kuin en Joyce Toornburg
de honken vol. Daar was het Ingrid
Feitman die de bal keihard raakte
n dat was goed voor een driehonkslag en leverde drie punten op, 6-0.

Kuin, Ingrid Feitman en Joyce
Toornburg 2 uit 4 (0.500).

Jeugd
De meisjespupillen van TZB-Floris Vis behaalden tegen DSC'74 de
eerste overwinning met 17-4. De
TZB-pupillen kwamen als eerste
aan slag en door een verre klap van
Monique Rijnders kon de door vier
wijd op de honken gekomen Wendy
van Gemert de score openen, 1-0.
Een volgende rake tik beekende 2-0
voor TZB. In de gelijkmakende slagbeurt kon DSC'74 terug komen tot 21, maar in de tweede inning sloeg
TZB toe. Esther Hollander en Renalda Verhoeven zorgden voor 4-1,
maar nog was dat niet genoeg. Drie
honken waren inmiddels bezet en
door een verre bal van Sylvia Koper
werd het zelfs 8-1.
In de gelijkmakende slagbeurt
scoorde DSC'74 tweemaal waardoor
de stand 8-3 werd. Ondanks dat Van-

Schut was zondagochtend onwel geworden tijdens het trimmen. Later overleed hij in het
Elisabeth Gasthuis. In de Sportraad, die maandag in vergadering bijeen was, toonde men
zich geschokt. Bob Schut werd
herdacht met een kort moment
van stilte.

Zweedse reus
Curt Góranson rijdt als een soort
Gipsy heel Europa af, om met zijn
geweldige Volvo overal de ere-prijzen in beslag te nemen en vooral ook
de „show" te stelen. Deze Volvo, speciaal voor de truckracerij klaarge
maakt is dan ook ongenaakbaar met
deze koetsier op de bok.
Goed voor 800 pk, met watergekoelde schijfremmen, een Allison
automaat en een met de hand m te
stellen sperdifferentieel maakt deze
reus werkelijk razend snelle rondetijden. Een gemiddelde snelheid op
het tot ongeveer 1100 meter verkorte
circuit van Zandvoort loog er niet

Pk»

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

Topkwaliteit
Kleurenfoto^
Kom l ProfftMr trranl

ZANDVOORT - Alhoewel tijdens de zwemkampioenschappen in Amersfoort slechts door
een enkeling de limiet werd gehaald voor de Olympische Spelen vielen er toch een paar
fraaie successen te noteren
door leden van de zwemvereniging De Zeeschuimers. In dit
eerste weekend werden vele
medailles mee naar Zandvoort
gebracht en het komende
weekeind kan de oogst opgevoerd worden.

daille was er voor Stan Steegeling
die de 400 meter wisselslag aflegde
in 4.42.09.
Het damesteam van De Zeeschuimers Barbara de Wit, Hanneke
Koopmans, Marja Molenaar en Mascha de Vré zorgde voor een gouden
plak op de 4x100 meter wisselslag in
een tijd van 4.31.51. HPC volgde op
afstand en werd tweede in 4.35.34. In
de fiale van de 200 nieter schoolslag
dames wist Ria Willemse in 2.46.55
beslag te leggen op een vijfde plaats,
terwijl Ruud Copne op de 200 meter
rugslag een fraaie derde plaats pakte
in 2.10.03. Eveneens was er een derDe Zeeschuimers kwamen goed de plaats voor het eerste Zeeschuiuit de startblokken, vooral door mers estafette kwartet, 4x200 meter
Wander Halderman die op de 400 vrije slag in 7.53.98.
meter wisselslag de gouden plak opOp de 200 meterrugslag dames leeiste. Het estafette team op de 4x100
meter wisselslag bestaande uit
Ruud Coone, Stan Steegeling, Marcel de Natris en Marco Boerema grepen de Nederlandse titel in een tijd
van 3.55.20. Op dit nummer werd het
Vervolg van pagina l
tweede team van De Zeeschuimers
Sandbergen (D'66) toonde zich er
tweede in 3.56.04. Een bronzen meniet gelukkig mee en Ingwersen had
'met ingehouden woede en verbijstering' van een en ander kennis genomen. Woede en verbijstering 'omdat
het een uitvloeisel is van een slecht
ZANDVOORT - Tijdens het jaar- opgesteld contract', waardoor de gelij kse zaalvoetbaltoernooi van Zand- meente volgens Ingwersen opgezavportmeeuwen werd een grote lote- deld is met de risico's die Vendorado
rij georganiseerd en daarvan zijn eigenlijk zou moeten dragen. Toch
een groot aantal prijzen nog niet af- stemde hij niet tegen het beschikgehaald. De prijzen kunnen worden baar stellen van het krediet, omdat
afgehaald bij H. Jongbloed, Frans de gemeente anders voor de rechter
zou worden gesleept waardoor het
Zwaanstraat 40, telefoon 13408.
nog meer geld zou gaan kosten.
Volgens wethouder Van Caspel
Op de volgende nummers zijn prijz
en gevallen: 2349, 110, 1764, 1492, zijn er 'vreugdevoller raadsvoorstel2546, 2347, 299, 1159, 745, 1482, 1343, len' die het college zou willen voorH71, 1251,2321.
leggen', maar volgens hem ontkwam

Verontreiniging

Bij een stevige wagen hoort een stevige rijder. De Q8-Pirelli-Volvo coureur Curt Góranson.

weer m het „gewone" verkeer men;;
den. Een happening van de bovenste
plank En het blijkt, dat als er maar
een goed programma geboden
wordt, de toeschouwers komen Dat
was vorige week zo met het Marlbo
ro racefestival (ook ruim 30 000 kijkers) en dit truckfestival ondei
streept dit alleen maar.

Uitslagen
Klasse S+A+C' l Kees Zandbergen-Scama, 2. Ad van KoevenngePeterbilt, 3. Jan van Holland-Ford, 4
Wim Burger-MAN. Klasse A mternationale Truckraces. 1. Ene Bacon
(Engeland)-Eenault, 2. Wim BurgerMAN, 3. Gerrit Hultink-Scama.
Klasse C internationale Truckraces
1. Curt Góranson (Zweden)-Volvo. 2.
Rolf Bjork (Zweden)-Scama, 3
Heinz Dehnhardt (Duitsland)-Mercedes, 4 Kees Zandvergen Scania
Algemeen winnaar met een gemiddelde snelheid over de diverse ronden van 91,52 km/uur' Curt Goranson (Zweden)-Volvo

Golf-af deling ZHCnu com]
met eigen clubkampioenschap
wedstrijd over drie rondes streden
de beginners, halfgevorderden en
jeugd om de fraaie prijzen. Bekers
die beschikbaar werden gesteld
door A & S Communicatie BV, Dietrich Sport, Moerenburg, Van Deursen en Paul van der Fange.
Door het fraaie weer en het goede
spel verliep alles vlotjes, bij deze eerste clubkampioenschappen golf van
de ZHC en vooral op de zondag, met
allen nog m de Oranje roes, werd er
goed gestreden en kwam de uiteindelijke beslissing. Bij de beginners
dames was het Tineke van de Bergen die de eerste plaats behaalde en
in deze klasse bij de heren werd
Martin van Gelderen eerste. De halfgevorderde dameskampioen werd

Ingrid Tan en bij de heren eiste Renée van Liemt de eerste plaats voor
zich op.
Ook kwam de jeugd aan de start
en daarbij waren een aantal goede
talenten bezig. Zo zegevierde bij de
meisjes Patncia van Liemt, terwijl
bij de jongens Michiel van den Bos
de winst pakte. Als overall winnares
werden gehuldigd Ingrid Tan, Martin van Gelderen en Michiel van den
Bos.
Iedereen kan nu bij de ZHC golflessen volgen die worden gegeven op
doordeweekse avonden en in het
weekeind, door de zeer enthousiaste
trainer Brian Edelman. Gemteresseerden in het ZHC-golf kunnen
zich melden via 02507-20143.

voor de NK (door haar jonge leeftijd diploma mee naar huis. Laatstgedoet ze ook nog met de komende noemde vond dit echter lang niet
NJK mee) behaalde en uiteraard een voldoende en nam ook nog maar het
persoonlijk record kon laten opteke- C-diploma mee met een puntenaannen. Als extra werd ze nog eerste in tal wat tevens goed was voor een
haar categorie, zodat haar dag niet NJK-limiet. Daphny Paap sloot zich
bij Marjolijn aan, wat het behalen
meer stuk kon.
van het C-diploma aangaat.
Door de K.N.Z.B. is de A-diplomaMarcel Kraayenoord is de eerste
eis op 59,92 punten, en de NK-limiet jongeman in de kunstzwemmerij die
zelfs op 61,50 punten gesteld, waar- op C-niveau gaat zwemmen. Ten eerdoor Sylvia Mettes met 60,26 ook ste doen er nu eenmaal niet zoveel
haar A-diploma mee naar huis kon jongens mee met kunstzwemmen en
nemen.
bovendien is het voor de jongemanDe Zandvoortse A-ploeg werd door nen een stuk moeilijker (door een
Anouk Noordervliet, Ingrid Duiven- andere lichaamsbouw) om bepaalde
voorden en Saskia Wester vertegen- figuren nét zo te doen als dames.
woordigd, waarvan Anouk het beste
presteerde door 70,98 punten te scoren wat m dit geval goed was voor
een tweede plaats en tevens een persoonlijk en kringrecord betekende.
Ingrid vergaarde 64,03 punten, en
Saskia die de moeilijke taak had om
ZANDVOORT - De Wim Gerhet spits af te bijten, en door een tenbach Mavo organiseert 6
foute instructie een deel van de oefe- juli aanstaande een alternatiening verkeerd deed, had kennelijk
haar dag niet, daar de 61,80 voor ve sportdag. Hoewel Nederland nog vol is van voetbal, wil
haar aan de lage kant is.
De jongeren die op zaterdag in Leraar Huub Schrage zijn leer-

Alternatieve
sportdag

Fraaie medaille-oogst Zeeschuimers

Prijzen loterij

ZANDVOORT - Volkomen onverwacht overleed zondag
jongstleden op 66-jarige leeftijd
Bob Schut. Schut was jarenlang
bestuurslid van voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen en hij
begeleidde het eerste voetbalteam in de succesjaren. Daarnaast voerde hij langdurig de
administratie van de clubkrant
'De Zandvoortmeeuw'.

Jammer voor onze plaatsgenoot,
maar de indruk die hij achterliet
was dusdanig, dat er nu door Q8 en
Pirelli in samenwerking met Volvo
voor wat andere races dit jaar op de
Zandvoortse piste een Mastodont
geregeld wordt. De instructeur van
de Dutch Racing School zal bij deze
wedstrijden in de loop van dit jaar
zeker van zich doen laten spreken.

Kunstzwemsters wéér goed op dreef

Kleurenfoto's
vanaf45cent

Werpcijfers: Yolanda Kuin: 4-1-43. Hoogste slaggemiddelde: Yolanda

Werpcijfers: Monique Rijnders 91-4-1. Zij had ook het hoogste slaggemiddelde met 4 uit 4 (1.000).
Programma: vrijdag TZB Priet
Praat-EDO 19.30 uur, zaterdag;
Hoofddorp-TZB Floris Vis pupillen
12.00 uur, dinsdag TZB Priet PraatSC Haarlem 19.30 uur.

Bob Schut
overleden

dure Volvo in de Q8 en Pirelli trim
vertoonde wat kuren. Vandaar dat
op het laatste moment de beslissing
werd genomen om Cees van Dongen
terug te trekken om daarmee voor
Curt een reservewagen veilig te stcllen.

ZANDVOORT - Een initiatief vanuit de Zandvocrtse
Hockey Club om haar leden te
laten kennismaken met de
golfsport is inmiddels uitgegroeid tot een afdeling van
tachtig enthousiaste leden.
•Van dit aantal namen er veertig deel aan de eerste clubkampioenschappen het afgelopen
ZANDVOORT - In een zes- diverse dames het fel begeerde hoge Haarlem het water in moesten voor weekend.
diploma's hebben zich ook niet ontallenwedstrijd, afgelopen zon- A-diploma.
de Zeeschuimende B-ploeg betuigd gelaten. Stefanie Holsteijn
Op het Duintjesveld en rondom
dag in zwembad De Sporthoe- dieVan
hier op A-niveau acteerde om te kon een F-diploma naar huis expe- het terrein in de duinen had de ZHCve te Badhoevedorp gehouden, trachten
hoogste diploma in de diëren met een speciale pluim van golfafdeling een achttal holes aangehebben veel van de meest gra- wacht te het
slepen slaagde Annerose de jury voor het maatzwemmen. legd en deelnemers in diverse klascieuze Zandvoortse topspor- Abbenes wel bijzonder. Haar 61,87 Nike Hanneman goed voor een E- en sen probeerden deze rond te gaan in
ters weer veel lauweren ge- punten waren goed voor het A-dipIo- Marcel Kraayenoord en Marjolein zo weinig mogelijk slagen. In een
oogst.
ma, terwijl ze tevens haar limiet van der Meer sleepten ieder een D-

In de derde inning ging het HHC
Veertig deelneemsters van diverse
vat beter af en konden vier dames topclubs uit het land, wilden buiten
uit Haarlem de thuisplaat bereiken, de punten en een ereplaats, limieten
6-4. De spanning leek terug, doch halen en als het even meezat voor
TZB stelde vervolgens weer orde op
zaken en voegde in deze derde inning twee punten aan het totaal toe,
(Advertentie)
8-4. HHC kwam aan slag niet meer
aan bod en de Zandvoortse softbalsters sloegen danig toe in de vierde
inning. Met Claudia Pieters, Margreet Stam en Karel Weber op de
honken was het opnieuw Yolanda
Kuin, die de bal ver weg sloeg waardoor de score op 11-4 werd gebracht.
Ook voor het ontwikkelen van uw diahlms
Joyce Toornburg bereikte door vier
wijd de honken, waarna Ingrid Feitman de bal goed raakte en nog twee
punten konden worden bijgeschreven. HHC was geslagen en zag in
deze inning ook nog Ingrid Feitman
en Linda van der Meulen over de
thuisplaat snellen, 15-4. In de laatste
inning kon HHC niets meer aan
deze stand veranderen en behaalde
TZB een dikverdiende overwinning.

essa Vermeulen en Esther Hollander met drie slag uitgingen liepen de
honken vol. Door een fraaie klap in
het outfield kon iedereen scoren en
kwam de stand op 12-3. DSC'74 werd
door fraai veldspel snel aan de kant
gezet en in de vierde inning zorgden
Wies van der Hoek en Esther Hollander voor 14-3. TZB ging goed door
en voegde nog drie punten aan het
totaal toe, 17-3. In de gelijkmakende
slagbeurt kon DSC'74 eenmaal scoren, 17-4, maar meer zat er niet in.
De vijfde inning verliep geheel puntloos waardoor de eindstand op 17-4
werd bepaald.

Voor de Nationale klassen kwamen zo'n beetje alle bekende gasgevers aan de bak. Maar de belangstelling ging toch overduidelijk uit naar
het Internationale „meesters", waar
hoe kan het ook anders erg veel Nederlanders aan meededen. Zo ook
Zandvoorter Cees van Dongen. Deze
anti-slip instructeur die al zo'n beetje alles gereden heeft wat maar een
paar wielen op de weg had, was op de
training zaterdag volop in actie.
Duidelijk heeft hij zijn visitekaartje afgegeven. Dat hij toch niet m
actie kwam op de wedstrijd zelf, had
een even vervelende als wel logische
reden. Hij bestuurde de reserve-Volvo van de Zweed Curt Góranson, een
prof, die alle kansen had om voor de
tweede keer in successie deze race te
winnen. Curt moest ook nog veel
demonstraties geven, ook samen
met Cees van Dongen, en zijn peper-

om. Curt wist deze ruim G ' ' ton wegende trekker met 95 km per uur op
een beste traimngstijd te zetten
Wonderwel blijft de Allison automaat goed zijn werk doen, terwijl de
Nederlander Ad van Koevennge met
zijn majestueuze Peterbilt nog wel
eens overbrengingsprobiemen kent
met een zelfde apparaat achter zijn
motor Overigens als u er ooit over
na zou denken om ook met pen Alhson automaat verder door uw autoleven te gaan, bedenk dan eerst eens
dat een dergelijk stuk techniek om
en nabij de / 45 000,- moet kosten
waarbij dan de montagekosten nog
moeten worden bijgeteld. Je zal
maar niet door de APK komen
De races waren superspannend
Veel taandengegier, soms wat te veel
rookproduktie, en men schuwde el
kaar niet Maar al te vaak werden er
in de Tarzanbocht uitrempogmgen
ondernomen waarbij ook maar al te
vaak de „koetsiers" tot op de bodem
van hun kunnen moesten om deze
wegreuzen weer in het rechte spoor
te krijgen. Maar alles verliep zoals
het behoort, en dat komt omdat de
ongeveer 20 nationale als ook evenveel internationale truckcoureurs
absoluut tot de crème de la crème
behoorden
Je kan elkaar best te vuur en te
zwaard te lijf gaan, maar wel de an
dere laten rijden. En dat is dan ook
afgelopen weekeinde gebeurd Het
truckracen is niet meer weg te denken Een paar maal per jaar op het
Nationale circuit van Zandvoort
moet ook blijven. Al met al een boeiend en spectaculair geheel De orgamsatie verdient een pluim voor de
vlekkeloze non-stop show en prima
races.
De prijsuitreiking aan het eind
van de middag was tevens het sein
voor een laatste defile op het Zandvoortse circuit van erg veel trucks
alvorens ze zich luid claxonerend

verde Barbara de wit een goede prestatie door als vierde te eindigen m
2.21.93. De 200 meter schoolslag
werd bijna een Zandvoorts onderonsje. Maar liefst vijf leden van De
Zeeschuimers hadden zich geplaatst
voor de finale en kwamen goed voor
de dag. De snelle Ron Dekker uit
Deventer was te snel voor de Zandvoorters (2.22.81) doch Patrick
Braam werd zeer knap tweede op
korte afstand in 2.23.10. De vierde
plaats was voor Stan Steegeling in
2.25.95 en Vissers werd zesde in
2.32.55. De zevende plaats was voor
Nico Wempe in 2.33.38 en Onno Joustra werd achtste in 2.37.88. Joustra
die zich toelegt op de 100 meter
schoolslag keerde op de helft van de
tweehonderd meter nog als eerste in
de fraaie tijd van 1.05.1.

lingen eens een andere sportdag aanbieden de dan gebruikelijke.
Er zal veel aandacht uitgaan naar
sporten die vaak minder snel gekozen worden, zoals golf, boogschieten, kanoen, wave skiing en klimmen. Diverse in deze sporten gespecialiseerde verenigingen hebben hun
medewerking toegezegd en de leerlingen worden begeleid door gekwahficeerde en kundige mensen, waaronder ook leerlingen en oud-leerlingen.

Stuntrijder in
invalidenwagen
geverbaliseerd

ZHC-herenteam toont sterk
ZANDVOORT - Na een opvallend goede en fanatiek gespeelde softbalwedstrijd wisten de heren van ZHC een 15-9
overwinning te behalen op het
Haarlemse EHS. Zowel slagwerk als het veldspel van de
ZHC mannen was prima verzorgd.

liepen Door regelmatig slagwerk
bouwde ZHC een U-2 voorsprong op
die in het verdere verloop van do
strijd werd uitgebouwd naai 5-11.
ZHC het toen even de teugels vieien
en daar profiteerde EHS van dooi
terug te komen tot 8-11 De Zandvoorters herstelden zich bijtijds* en
namen het heft weer m handen Cor
Stam wierp weer een prima partij,
ZHC startte iri de eerste inning en werd goed gesteund door catcher
direct goed, vooral door een gave Jan van der Werff.
tweehonkslag van Paul Citroen Ook het achtervcld van ZHC verwaardoor de eerste punten binnen richtte aoed werk en Enk Zaadnoor-

clijk, Hans Mulder en Pete: Leisui
zorgden voor een paar finaie \ a i g
ballen Enk Zaadnooidijk :no«---;
door een blessure uitvallen t- ii \u u
\ervan»en door coach John Klaas
hen die rinect een aantal M i a k ^ c
aangooien naar het eeibte IK nk 'j'
zien
Aan slag liet ZHC zich ' v ix.'< ifgelden en door enotm 0 hom- , u •>
\an Tjeeid Buis en LUC Bul-.lmg Lei
ZHC uit naar een \ e i d i c h i k ' ei,
fraaie ovenvmnina van 15 P

ZANDVOORT - Een drieëntwintig-jarige badgast werd vo- Drie 'boventallige' leerkrachten kunnen jaar langer blijven
rige week zaterdagavond aangehouden toen hij aan het
'stunten' was in een invalidentanel van daarvoor alle \\euen b"",..-!ii"ld dn
wagen. De man daalde in de
ZANDVOORT - Op de Van vorige week de verlossende
in de bus gleed
er te gaan waren Wi' \eiki'i".i nu n
driewieler de brede trap af naar Heuven Goedhartschool ging hetOpministerie
aandringen van de Vereniging deze tnd van bivumiynivn in cu
de Boulevard De Favauge.
afgelopen donderdag de vlag in van Nederlandse Gemeenten ver- ongelooflijk lUMunue M! i<at u dat w
De rijder werd uiteindelijk aange- top en konden juffen en mees- spreidde de rijksoverheid een circu- m het schoolja.u tui 8:> atvn combi
houden op een strandafgang en
laire, om duidelijkheid te verschaf- naties hebben un de acht kvkuic-h
bleek onder invloed van alcohol te ters de champagne heffen. Aan- fen over de situatie rond leerkrach- ten
van gemiddeld 17 leeilm
verkeren. Hij verklaarde het voer- leiding voor het feest was een ten die boventallig zijn en 'm de ga- gen klasjes
onder
hun
hoede heWxn
circulaire
van
de
minister,
tuig te leen gekregen te hebben 'van
rantie lopen', de zogenaamde combieen man met een baard'. De driewie- waaruit bleek, dat drie leer- -boventaüigheid. "We hadden ons al
Reden voor een klem leest ie dus
Ier bleek echter 'geleend' van een krachten nog een jaar mogen verzoend met het vertrek van de drie op de Van Heuven Goedhartschool
bewoner van Nieuw Unicum die op blijven werken.
leerkrachten, toen de verrassende Snel werd dondei dag de dntvnUv m
dat moment een bezoek bracht aan

men niet hieraan, omdat de bodemverontreiniging een bedreiging
vormt voor de drinkwatervoorziening. Nu blijkt het vuil in de grond
langzaam richting zee te schuiven,
maar als men gaat graven voor het
effluent, verandert dat. 'Met de rug
tegen de muur gingen de raadsleden
ancoord met het beschikbaar stellen
van het krediet. Met uitzondering
van GBZ, omdat deze partij 'absoluut niet verantwoordelijk wil zijn
voor de financiële consequenties van
het Vendoradopark', aldus Flierin- een horeca-etablissement aan de
ga. Gezien de forse uitgaven van de Burg. Engelbertstraat. Deze had zijn
afgelopen jaren, vindt Kuijken dat vervoermiddel geparkeerd op de
het toerisme 'goed bedeeld' geweest stoep.
is en dat het tijd lijkt te worden daar
De stuntrijder werd meegenomen
de rem eens op te zetten. Met name naar het bureau, waar hij een bekeuom meer rekening te kunnen hou- ring kreeg gepresenteerd. Ook zou
den met de bewoners van Zandvoort, hij de reparatiekosten, vanwege
vooral ook degenen die niets met het schade door het op- en afrijden van
toerisme te maken hebben.
de trap, voor zijn rekening nemen.

Van Heuven Goedhartschool vien

Annerie Kinneging, Gerde Duits
en Ton Bezem hadden de ontslagbrief reeds op zak, omdat zij 'boventallig' waren. Het aantal leerkrachten per school wordt beperkt en
daarbij bepaald aan de hand van het
aantal leerlingen. De onderwijzers
die teveel zijn, zijn 'boventallig'. Dat
leek ook te gelden voor de drie van
de Van Heuven Goedhartschool, tot

ommekeer kwam", aldus Gerard van
de Laar, directeur van de school
Lovende woorden voor de manier
waarop de rijksoverheid met zijn
werknemers (de leerkrachten) omgaat, heeft Van de Laar niet over.
"Gelukkig heeft de plaatselijke overheid, zoals de heer Carree van Personeelszaken, zich enorm ingezet voor
het behoud van m'n drie mensen en

tigste juni de vlas tevooischiin ge
haald en nog even snel door een be
hulpzame ouder gestreken om ver
volgens hoog in de top iiehesen te
worden 'Niet alleen Or.nno vl-igt
maar de Van Heuven Goedhatt
school doet dit ook', zo i-tond veimeld in de brief die de ouders emü
vorige week ontvingen, ondci lekend
door 'een supergelukkige linecU-ur'
Van de Laar
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Prestaties
Topsnelheid 162 km/h.
Gemiddeld brandstofverbruik volgens
ECE-norm 6,3 liter per 100 km.

Autonieuws
Groot was de teleurstelling bij veel Galant Turbo Dieselrijders bij de
introductie van de nieuwe Galant-serie toen bleek dat er nog: enige
maanden gewacht moest worden op de nieuwe Turbo Diesel-uitvoering. Maar nu is hij er dan en naar mijn idee is hij het wachten waard
geweest. Over het uiterlijk en interieur hoeven we het nu niet meer te
hebben want daar hebben we onlangs nog aandacht aan besteed. Dus
licht ik maar even het doopceel van het turbo diesel aggregaat. Het
vermogen van de 1.8 liter dieselmotor is 55 kW bij 4500 omw/min en
<lit zorgt voor een topsnelheid van 162 km/h. Het maximum koppel
bedraagt 1,52 Nm bij 2500 omw/min en mede hierdoor kan er een
maximum geremd aanhangergewicht achter gehangen worden van
1100 kg. Mochten de aanhangerremmen ontbreken, dan is 530 kg toegestaan. Het verbruik volgens ECE-norm bedraagt bij 90 km/h 4,8
liter per 100 km, bij 120 km/li 6,8 liter en in stadsverbruik 7,3 liter.

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Facelift Nissan Bluebird

Techniek

x.ijn van de kwaliteiten van de nieuwe
Galant-serie blijkt wel uit het gegeven
dat ze op die Galants een Multigarantie
geven, wat inhoudt dat u naast drie jaar
volledige garantie recht hebt op een
vervangende auto en een vcrbruiksgarantie. plus nog eens een gegarandeerde inruilprijs. zodat bij de aanschaf
al een maximale afschrijving bekend is.
De Galant 1.8 Turbo Diesel wordt geleverd in twee versies, de GL en de
GLS. De goedkoopste uitvoering kost
ƒ 38.995.- en voorzien van stuurbekrachtiging ƒ 41.895.-. De GLS is
standaard voorzien van stuurbekrachtiging en heeft daarnaast lichtmetalen
velgen, een in hoogte verstelbare stuurkolom. autogordcls achter, elektrische
raambediening. elektrisch bedienbare
en verwarmde buitenspiegels en kost
ƒ 46.645.-.
Paradepaard is de Galant TD GLS
Sunroof voor ƒ 48.745,- en deze voldoet dan ook aan de wensen van de
meest verwende automobilist.

V iercilinder lijnmotormet bovenliggendc nokkenas, uitgerust met balansassen. Cilinderinhoud 1795
cm3. Boring x slag 80,6 x 88 mm.
Compressieverhouding
22,2:1.
Max. vermogen 55 kW bij 4500
omw/min. Max. koppel 152 Nm bij
2500 omw/min,
Voorwiclaandrijving. VijfVersnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor onafhankelijk McPherson
systeem, stabilisator en schroefveren. Wielophanging achter torsielichuam met stabilisatorstang en
schrocfveren. Geventileerde schijfremmen voor, trommels achter,
kruiselings gescheiden en bekrachtigd.
Lengte 454 cm, breedte 169.5 cm,
hoogte 142 cm. Wielbasis 260 cm.
Spoorbreedte voor 146 cm, achter
145 cm. Massa 1180 kg. Max. aanhangergcwicht geremd 1100 kg, ongeremd 530 kg.
Draaicirkel 10,6 meter. Banden 165
SR 14voorde GLen 185/70HR 14
voor de GLS.

De Nissan Bluebird, welke in z'n huidige hoedanigheid in maart 1986 op de
Nederlandse markt kwam, heeft enkele,
zowel optische als technische wijzigingen ondergaan. Het meest opvallende
detail is wel de nu in de carrosseriekleur
opgenomen, nieuw ontworpen grille,
welke veel overeenkomst vertoont met
de grille van de succesvolle Sunny modellen.
Tevens is de Bluebird de eerste auto

waarop het Nissan logo in het middengedeelte van de grille is geplaatst.
De bumpers zijn forser doch aerodynamischer van vorm, waardoor de auto
een aanzienlijk stoerder uiterlijk heeft
gekregen. Vanaf de SLX versie zijn de
bumpers bovendien in de kleur van de
auto.
Aan de achterzijde van de 4-deurs modellen valt de gewijzigde vorm van de

(Advertentie)

Geld
Mitsubishi
Galant
1.8
TD
GL
ƒ 38.995.met stuurbekrachtiging
ƒ 41.895,Mitsubishi
Galant
1.8
TD
GLS
ƒ 46.645.Galant 1.5 TD GLS Sunroof/ 48.745.Motorrijtuigenbelasting van ƒ 1211.tot ƒ 1237.-per jaar.
De Mitsubishi Galant Turbo Diesel

Prettige belevenis
Dit zijn natuurlijk maar koele cijfertjes
die wel wat zeggen over de prestaties
maar niets over het beleven er van. En
ik moet zeggen, het rijden met de Galant Turbo diesel is een prettige belevenis geweest. Die turbo dieselmotor is
behoorlijk stil. ook bij hogere snelheden en de vijfversncllingsbak schakelt
zoals we dat van Mitsubishi gewend
zijn. dus probleemloos.
Het hele rijden met deze luxe sedan is
trouwens een ontspannen gebeuren.
Met is geen automobiel die je opjaagt
maar heb je haast, dan reageert de molor direct op het indrukken van het gaspedaal en stuift naar zijn topsnelheid.
Schakelluie mensen komen ook al
ruimschoots aan hun trekken doordat
deze turbodieselmotoruitermate soepel

* Gevr. hulp in de huishouding, 10-13 uur, moderne flat,
Fauvaugeplein 51, Zandvoort.
Tel. 02507-13524.

Catamaran zeilen
Zandvoort
LESSEN EN VERHUUR
Tol. 02507-17600 18600
* Beleef een vrolijke avond
bij Zandv Kinderkoor m.m.v.
Poppenlheater Mijko, 8 juli
Kerkgebouw. Julianaweg. 20
uur. toegang ƒ 5.
Bii KOFFIESHOP AOUARIUS,
Kos l er straat
11: 10 juli
KAARTLEGSTER. HYPNOTHERAPEUT. Kom vnjblijvend voor info langs. Dinsdags t m zondags geopend

Gevr. Puch Maxi, klein defect
geen bezw. Tel. 023-251138.
GEVR. WOONRUIMTE voor
2 pers., huur tot / 800 incl. Tel.
02507-14356 of 19126.
* Gezocht. Wie heeft zat. 25
jr Uni foto's op de Koninginneweg gemaakt van een bl.
mot. met 2 pers. met de Ned.
vlag. Tel. na 16.30 uur: 19436.
* Gratis af te halen zw.-t.v.,
goed beeld. Tel. 16050.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
HEREN KNIPPEN, WASSEN,
FÖHNEN ƒ25.
HUID EN HAAR
Passage 20
Tel. 16309
Maandagochtend en dinsdag
de gehele dag gesloten.
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B.V., Grote Krocht 18, Tel. 12600.
Tevens inkoop en verhuur.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
VIDEOTHEEK DOMBO. 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, lel. 02507-12070.
* Met spoed gevr. iemand
om voor een paar weken
Franse les te geven. Tel.
02507-17271.

* Nu mag je ook aan een
ander zijn hoofd zitten. Gefeliciteerd met het behalen
van je kappers'sters diploma
Berlmda Pa-Ma.
* Oppas gevraagd voor
baby ('s avonds). Tel. 0250718596.
* Patrick, Andor en Berend
schaken ook bij de Zandvoortse Schaakclub. Kom jij
ook in september9 Bel even
met Hans van Brakel: 14884.
PERSER gevr. met spoed bij
Wasserette Zandvoort.
*Srft^wSlHlffiytefliépiayirf^Bit&ffffHfffrffiH
Inl. tel. 02507-14255.
*
Piet,
Olaf en Edward zijn
* Ernst Ing. gefelicitewd met
het behalen van je HTS donderdag 1 september in
Bouwkunde diploma Elly, het Gemeenschapshuis, zij
schaken bij de Zandvoortse
Nico, Robert en de Oma's.
Schaakclub. Info: 17272

Foto Boomgaard
ook voor
portrctfoto's,
pasfoto's,
receptieloto's.
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
GARAGE TE HUUR
Burg v. Fenemaplein
Tel, 14534

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Doorlopende

Persoonlijke leningen kredieten
netto
looptijd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente

Theoretische looptijd 65 mnd.
efl. rente bij 10.000,* 0,9t% p.mnd.;
15.000,- 0.81% p.mnd.; 20.000,0,77% p.mnd,; 25.000.- 0.77% p.mnd.

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,35.000,-

11,1

Bedrag

9,6
9,6
9,6
9,6

10.000,15.000,20.000,25.000,-

141,05
189,13
262,49
374,99
499,98
874,97

118,51
158,23
219,19
313.13
417.50
730,63

10,1

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd.
300,- p.mnd.
400,- p.mnd.
500,- p.mnd.

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.

"vanaf

Bel BECAM:
05270-16991

FIN. B E M I D D E L I N G
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

Dat de verantwoordelijke mensen van
Mitsubishi zelf ook helemaal overtuigd

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 o!
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70. Postbus 1421
AA Uithoorn.
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
<» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5.00 adm. kosten.
« BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 3.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
liezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 12Z,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Multigarantie

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr2.
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.
Singer HANDNAAIMACHINE
in kast met laden, 80 jaar oud.
Vr.pr. ƒ 400. Tel. 02507-13145.
* Te koop Akai tuner/verst.
+ Akai cassettedeck, 2
Wharfdale boxen a 50 watt.
Tel. na 18 uur: 15295.
* Te koop antieke kassa,
merk Nationaal Kasregister.
Pr. n.o.t.k. Tel. 12642.

KLIJN SURFING
Passage 44
Tel 02507-18600

Surfkanoèn
Zandvoort
LESSEN EN VERHUUR
Tel. 02507-17600/18600

* T.k. gevelkachel; salontafel met plavuizen; 2 verschillende maten schemerlampen
met dezelfde kappen, i.z.g.st.
T.e.a.b. Tel. 02507-16687.

Tel. 13529

Kwekerij P. van KLEEFF

Videotheek 'Dombo'

Van StolbergwegJ
Zandvoort - Tel.

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

PLANTEN

* Zandv. Mannenkoor geeft
zat. 2/7 concert in de N. Herv.
Kerk. Kaarten bij AKO, Bata,
Gem.sch.h. en Kaspees, Koninginneweg 43. Tel. 16711.

CURSUS SPAANS: lessen
* Te koop dvoogtrommel, voor beginners en gevorder- * T.k. grill/bakoven met
werkt prima, twee standen, den. Start vanaf 11 juli. Inl.: draaispit en satépennen
ƒ150. Tel. 12601.
ƒ50. Tel. 02507-12645.
M. Perez, tel. 02507-18596.
* Te koop echt leren jasje, * Dames en heren volleybal- * T.k. jonge konijntjes, zwart
mt 42, arijs, gedragen, maar Iers! Sporting O.S.S. heeft of wit, albino's, ƒ 5 p.st.; volmooi, ƒ45. Tel. 02507-14647, plaats vrij in verschillende wassen ram ƒ 25; eetkamertafel, rond 1 m, / 50. Gevraagd
tussen 18-20 uur.
klassen.
Informatie? Bel: rood katertje. Tel. 17405.
16428
of
17155.
•* Te koop eenpersoons stapel-opklapbed, d.w.z. 2x 1- * De Zandvoortse Schaak- * T.k. staande schemerlamp
pers. bed boven elkaar + club feliciteert het Neder- op houten voet, lichte kap,
goede matrassen, ƒ200. Tel. lands Elftal met het Europees twee kleine schemerlamp.,
idem en een onyx sch.lamp.
02507-12658.
Kampioenschap Voetbal.
Prijs ƒ200. Tel. 15897.
* Te koop eiken dressoir.
DENNIS PAPEGAAIEN
* T.k. surfplank, Wayler 290
Prijs n.o.t.k. Tel. 12642.
een begrip in Nederland. Bel P, geh. compl., z.g.a.n., eenvoor
gratis
infoboek:
020* Te koop elektr. twee klamalig ƒ299. Tel. 15884.
vieren orgeltje, laag model, 665.7658. Inruil en fin. mog.
T.k.a.
COMBI-KETEL, verm.
l.bruin. Prijs ƒ300. Tel. 14913. ECHTPAAR uit Hilversum is
max. 22 kW, min. 12 kW, 4
genegen
om
tijd.
vak.
op
huis
* Te koop gevraagd PMC
mnd. oud, m. garantie. Vr.pr.
centrifuge, i.pr.st. Tel. 16050. en/of huisdieren te passen. ƒ1300. Tel. 02507-20021.
Ref. te bevr. tel. 02507-16174.
* Te koop gevraagd autoTOERKOOP REISBURO
stoeltje; kampeerbedje
+ * Een weg door het Kostver- ZANDVOORT - TEL. 12560
lorenpark?
Dan
is
het
park
loopstoeltje. Tel. 17030.
gaat naar CONCERT PRINCE
wég. Neen dus! Lees 't boek* Te koop grote jongens- je Oh wat een heerlijkheid bij vrijdag 19 aug. '88. Veldkaarfiets, moei opgeknapt wor- Ako,Cult.C.,G.OudZvtJ 15. ten + luxe touringcar Rotterdam v.v. opstap-Zandvoortden, ƒ 50; crossfiets ƒ 60. Tel.
* Te koop Yashica filmca- Heemstede-Haarlem. Pr. ƒ 65
12658.
mera, 4x zoom, ƒ200; statief all-in. Slechts 100 kaarten.
•* Te koop herenfiets ƒ85.
ƒ50. H. Heyermansweg 1-33.
TOERKOOP REISBURO
Tel. 17032.
Tel. 16085.
ZANDVOORT
* Te koop magnetron ƒ 200.
* Te koop zonnescherm, 19 oktober 1988 München
Tel. 12601.
2.50 m, met oranje doek, 1 West-Duitsland-Nederland
* Te koop markies, com- jaar oud, ƒ 100. Tel. 13145. voorronde W,K. Bus + zit- of
pleet met ombouw, ƒ 150; 2staanplaatsen. U kunt nu al
pits gasstel ƒ25. Tel. 13868. * Ver. Vrouwen van Nu ook reserveren. Tel. 02507-12560.
in de zomer gezellig. Aarzel
* Te koop sportfiets met ra- niet langer maar bel eens met P.S. Dit mag u niet missen.
cestuur en 10 versnellingen. nr. 19057.
* 2 linnenkasten t.k.a., ƒ75
Vraagprijs ƒ 250. Tel. 14862.
p.st.; wandelwagen ƒ35;
Voor trouwfoto's meisjesfiets, 8 a 12 jaar, ƒ 60;
* Te koop Telefunken kleukonijnehok, gratis af te halen.
ren-t.v., 51 cm. Prijs n.o.t.k.
Foto Boomgaard Tel. 17001.
Tel. 12658.
voor al uw tuin-,
* Te koop witte wieg met
Grote Krocht 26 TUINMAN
straat- en hekwerk, levering
hemel + dekbedje van stof
alle materialen, vrijbl. prijsopmet olifantjes ƒ 125. Tel.
gave. Tel. 023-243568.
17030.

Th. 3'4-pers. stacaravan op
bosr. camp. Peel, m. zwemb.,
open surf-, vis- en zwemwater
m strand, nog enkele wkn in * T.k. boxen, 3-weg systeem, 110 watt, 1 jaar oud,
hoogseiz. vrij. Tel. 14913.
ƒ250. Tel. 02507-16848.

Surfplanken tegen
vakantieprijzen!

AANGEBODEN: nabij cen- * 40 jaar samen pap en
trum Zandvoort mooi bene- mam Zonneveld, van harte:
denhuis, 2'/2 kamer + voor- Willem, Marjan en Kelly.
tuin. GEVRAAGD huis, flat * Wie durft zich op te geven
o.i.d. met meer kamers. Tel. voor de play-back of sound02507-16122.
mix-show op de Kerst-inn '88
* 50+ wil je niet alleen fiet- in het Gem.schapshuis. Opg.
sen? Doe dan mee met ons bij Milly, Zandvoort. 12658.
fietsclubje, tijden regelen wij * Wie heeft er nog een minionder elkaar. Tel. 16681.
koelkastje uit het huis in de
duinen? Graag goed functioAUTOVERZEKERING
nerend. Tel. 16202.
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
* Wie heeft er zaterdagvoor een prijsopgave
avond mijn vlag geleend?
OLOF GÖRANSSON:
Geen rancune wel graag te02507-18505 (ook 's avonds). rugbezorgen, Hogeweg 47,
Een voordelige maandhoek.
of kwartaalpremie is
* Wil degene die zaterdag
ook mogelijk.
spontaan mijn vlag mee geCOUPEUSE/
nomen heeft ook weer terug
MODEONTWERPSTER
geven. Swaluëstraat 39.
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen WONINGRUIL. Eengezinswoontwerp voor u te maken, ook ning, 5 kam., in Britsum, Friesveranderwerk. Voor alle leef- land. Gevr. woning of flat voor
bejaard echtpaar. Br. o. nr.
tijdsgroepen en maten.
798-75993 bur. v.d. blad.
Tel. 02507-17370.

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

achterlichtunits op, alsmede een meer
aerodynamische stylering van de ventilatieroosters ernaast.
De typebenaming van de stationwagon
versie (GL) is veranderd in LX en is nu
gelijk aan die van de overeenkomstige
4-en 5-deurs modellen. De specificaties
zijn overigens hiermee onveranderd
gebleven. De zwarte panelen rond de
achterruit zijn verdwenen en hebben
plaats gemaakt voor panelen in de carrosseriekleur. De handgreep c.q. nummerplaatverlichting op de achterklep is
strakker van vorm en is in de carrosseriekleur opgenomen.
Het interieur valt op door de nieuwe
fraaie bekledingsmaterialen waarmee
alle uitvoeringen zijn uitgerust. De LX
en SLX zijn voorzien van een nieuw
type stuurwiel. De 4- en 5-deurs modellen hebben nu standaard 3-punts
rolgordels achterin. Binnenkort zal ook
de wagon hiermee uitgerust worden.
Op het technische vlak heeft vooral de
1.6 liter versie een belangrijke wijziging
ondergaan. Het motorvermogen nam
met 2 kW toe tot 62 kW bij 5200 tpm en
het koppel werd vergroot tot 131 Nm
bij 3600 tpm (was 130 Nm bij 3200
tpm). De Compressieverhouding nam
toe tot 9,6: l (was 9,0: l). Mede door de
gewijzigde eindoverbrenging van de
versnellingsbak naar 4.471:1 (was
4,353:1) heeft deze verandering een
positieve invloed gehad op de prestaties. De acceleratie is nu van O-100 km/
h in 12.2 seconden bereikbaar, hetgeen
een winst van I.ôseconde heeft opgeleverd. De auto's uitgevoerd met een
benzinemotor en katalysator gebruiken
uitsluitend Eurosuper.
Alle modellen zijn bovendien uitgerust
met een verbeterde rembekrachtiger
door toepassing van een tandem-systeem. Het toegepaste remvoeringsmateriaal is van milieuvriendelijke asbestvrije kwaliteit.
In vergelijking met alle positieve verbeteringen en verfijningen van de NLssan Bluebird modellen heeft de prijs
een minimale verhoging van gemiddeld
1.62% ondergaan.

5 REGELS

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
m t

Te
mo
rieten

stoel.

Tel. 020-111.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:

Gratis
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats: ....

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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[onneponnetje overhandigt strandkrant
^ANDVOORT - 'Honnepontje' was vrijdagavond even
!cieel in Zandvoort. Het
uwe sterretje uit de gelijkjüge Nederlandse film, dat
het dagelijks leven als de
^entwintig-jarige Nada de
e door het leven gaat, bood
rgemeester Van der Heijden
eerste officiële exemplaar
n van de Strandkrant.
ie Strandkrant is een initiatief
de firma Stultiëns uit Eindho,en moet in een oplage van 50.000
les wekelijks verschijnen langs
groot deel van de Nederlandse
Het laatste exemplaar van dit
komt uit op 27 augustus. De
atselijke instanties of ondernets die iets te vertellen hebben,
eten zelf voor de copy zorgen, te
rjersteunen met
advertenties.
•ntueel kan men ook redactionele
nite kopen. Stultiëns verzorgt
de advertentieverkoop en de uite
'oor zover mogelijk tracht men
lelijks uit te komen met een 'spe1', waarin uitgebreid aandacht
ieen bepaalde badplaats. Zo is het
ste exemplaar voor een groot deel
uld met informatie over Zand,rt. Daarnaast worden er algemegcgevens verwerkt over evenenten en andere recreatiemogeheden in het achterland. De graIcrant wordt verspreid via de
V-kantoren, hotels, musea en ane openbare gelegenheden,
lurgemeester Van der Heijden be2dde vrijdagavond in strandpaviln Freddy en Paul weer de nodige
idacht aan de promotie van deze
neente. "Zandvoort en Nada de
> hebben één overeenkomst", zo
icludeerde hij. "Zij zijn allebei in

ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdag stond Zandvoort weer
geheel in het teken van het
Midzomernachtfeest. Op diverse podia traden bandjes op.
Het evenement was georganiOmdat er toch wel weer aardig wat seerd door het Samenwerbelangstelling wordt verwacht voor kingsverband.
de maaltijd, waaraan De WUTÏ jaarMuziek stond ook dit jaar weer

lijks een grote bijdrage levert, wordt
liefhebbers van dit zeebanket aangeraden, tijdig te reserveren. De kaarten kosten ƒ15,- per stuk, waarvoor
men een heerlijke gebakken vis
krijgt, salade en een glaasje wijn.
Kaarten kan men bestellen bij Toerkoop Reisbureau Zandvoort op de
Grote Krocht, Scandals op het Kerkplein, Café Neuf in de Haltestraat en
bij visspecialist Jaap Kroon, te vinden op de zuid-boulevard. Het organiserende Samenwerkingsverband
hoopt op een grote opkomst.

Een stoel bij
Wim Hildering
ZANDVOORT - Ten gerieve
van de bezoekers van de Musical „My Fair Lady" op zaterdag
9 juli a.s. op het Gasthuisplein,
is de Zandvoortse Toneelver• Burgemeester ontvangt uit handen van Nada de Nie (Honneponnetje) in een
eniging „Wim Hildering" gefilmdoos de eerste strandkrant.
F°'°: Beriott
start met de verhuur van stoelen.
ontwikkeling. Zandvoort is wel wat heel lang in Zandvoort en ik vind het
Vanwege de te verwachten toeloop
ouder, maar daarom niet minder levendig". De 1.60 mtr. hoge, jeugdige
Amsterdamse filmster kon het daar
wel mee eens zijn, en kennelijk wist
zij waar het over ging: "Ik kom al

hier heel leuk, al is het me soms iets
te druk. Toch vlucht ik als het even
kan uit mijn drukke bezigheden weg
naar Zandvoort om hier lekker op
adem te komen".

Bibliotheek

aard. Het officiële gedeelte is van
14.30 tot 15.30 uur, waarna een informeel bijeenzijn van 16.00 tot 17.30
uur. Een uitgebreid interview met de
scheldende schooldirecteur vindt
men volgende week in deze krant.

duurt tot ongeveer eind november, tot de nieuwe manege
gereed is.

De oude manege moet ontruimd
worden om de grond op te kunnen
leveren aan Vendorado. Het nieuwe
onderkomen, dat iets meer naar het
noord/oosten wordt gebouwd is echter nog lang niet klaar. Vooral de
vakantieperiode zorgt voor de nodige vertraging. Als tussenoplossing is
nu gekozen voor het sportterrein en
het gebouw van de voormalige Mavo.

Zomerconcert Kinderkoor

Dirigent Henk Trommel heeft een
afwisselend programma samengesteld, met ondermeer liederen van
bekende componisten van kinderliederen als Joop Stokkermans, Wil-

1.5OO,Tel. 17619.

lem Vogel en Benny Vreden. Maar
de kinderen zullen ook canons en
liedjes laten horen uit 'verre vreemde landen'. De pianobegeleiding is in
handen van Dico van Putten.
Dit jaar wordt ook medewerking
verleend door poppentheater Mijko
uit Haarlem. Bij ondervinding is namelijk gebleken dat kinderzang en
poppenspel een uitstekende combinatie kunnen vormen. Al met al belooft het dus een vrolijke avond te
worden voor het hele gezin. De programma's a ƒ5,- per persoon, tevens
bewijs van toegang, zijn 's avonds bij
de ingang van de kerk te verkrijgen.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

TE KOOP

met warmhoudkast en oven,

Dit weekend:

6,95

TAART MAISON
ledere week vers gebakken ontbijtkoek:
Naturel

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

voor hun grandioze hulp aan de cliëntele van Reisburo Zandvoort voor de
Finalekaarten - E.K. München 1988
L. Bonkerk
Barbecue night in de manege
wegens groot succes gaan we op zaterdag door met de
onbeperkte barbecue avonden voor ongebondenmensen v.a. 25 jaar (2G.OO-24.00 uur).
DJ + optreden van de veelbelovende Haarlemse zanger Riny B. (tot 03.00 uur).
Entree all in 12,50.
Gedurende vakantieweken zondags gesloten.
De manege Zandvoort
inl. 02507-16023

SLAGERIJ ARBOUW^
HALTESTRAAT1J-S04JLMZANDVOOFIT-TEL.(02507)1 2» II

7,25
2,75
1,15

250 gram BIEFSTUK
100 gram ACHTERHAM
100gramLEVERKAAS

im uwniNCUDccr
100 gram
CORNEDBEEF
fianaranrlaarrl
ninrivlaat:
ynn
Gegarandeerd rundvlees
zonder

betwijfelen. Echt druk werd het. hier
niet, maar de ambiance lykt niet voldoende om dat op te vangen en toch
een 'prima sfeertje' te bewerkstelligen. Uiteraard kan men hierover van
mening verschillen Omdat het 'pnma sfeertje' elders wel duidelijk was
waar te nemen, kan het MidzomerOf een podium op het Raadhuis- nachtfeest zeker als geslaagd tae
plein echter wel zo zinvol is, lijkt te schouwd worden.

7OQ,r.v.s. Atag 6-pits fornuis

Arie Bouwman en Kees Lagendijk

Dagelijks geopend,
ook de weekends.
Bel voor afspraak:
15829 -13965.

het druk, al bleef dit iets achter bij
de twee genoemde locaties. Doe Holiday's Jazz Band op het Gasthuisplein trok als te verwachten een geheel eigen publiek (gemiddeld wat
ouder dan elders in het dorp), eigen
ook aan de sfeer van het Wapen

r.v.s.koelkast

Bedankt

Sportcenter
r
im Buchel

Foto- Berlott

ZANDVOORT - Directeur
Wim Nijboer van de Gertenbach Mavo neemt volgende
week afscheid van zijn school.
ZANDVOORT - Het ZandHij maakt gebruik van de VU- voorts Kinderkoor geeft tradiT-regeling.
tiegetrouw weer een zomerconHierdoor komt na veertig jaar een cert. Dit is gepland op volgende
eind aan de onderwijscarnère van week vrijdag, 8 juli. Het optreNijboer. Ter gelegenheid van zijn af- den vindt plaats in de Gereforscheid wordt hem vrijdag 8 juli een
receptie aangeboden in de school, meerde Kerk, hoek Julianawaarop iedere belangstellende wei- weg/Emmaweg en begint om
kom is. Vooral oud-leerlingen uiter- 20.00 uur.

TOERKOOP
Reisbupo

BADMINTON
SAUNA
SQUASH

• Het podium tussen Haltestraat en Swaluestraat was een van de drukst
bezochte.

h. 200, diep 80, br. 70

Hollandse nieuwe 2,70

Manege-naar
Kiewiet Mavo

të vün de organisatie, bestaat zijn
"pakket uit het ontwikkelen
-•~ initiatieven om het toerisme en
•Ipcreatie in het werkgebied te be£deren en uit te breiden, plus het
stellen van beleids- en promotie"r . Gezien d e opzegtermijn
'r zijn huidige functie, zal Sips
verwachting per l oktober in
"t treden.

Nijboer verlaat
Gertenbach Mavo

Verse
kreeftensoep

ANDVOORT - De Regionale
Zuid-Kennemerland
•ft een nieuwe directeur,
andagmiddag werd beslode heer P.G.J.W. Sips uit
e aan te stellen. De drieënïrtig-jarige Sips is sinds zes
r directeur van de Streek
'V Zuidwest Veluwe.
'p de vacature van directeur,
wvoor in de Volkskrant en Interiiair werd geadverteerd, hebben
totaal veertig gegadigden gereaDe leden van de sollicitatieïimissie, bestaande uit Pim BeyP.G.J.W. Sips
Ton van lerschot, Pred Paap en
'fzitter Dré Kraak, kozen unavoor Peter oftewel Peer Sips,
k advies werd overgenomen door
'verige bestuursleden van de Reiale WV. Vóór zijn benoeming
PB Streek WV Zuidwest Veluwe
ZANDVOORT - Manege Rüc•.i jf Sips bijna zeven jaar als direckert wordt tijdelijk onder ge| H* werkzaam bij de WV Bergen
, dadrvoor drie jaar als ver- bracht op het terrein van de
Pleider bij Wellman Benelux, voormalige Jaap Kiewiet Mavo
groot- en detailhan- aan de Van Lennepweg. Dit
directeur is werkzaam vanuit

centraal tijdens dit vierde Midzomernacht-festival. Op vijf plaatsen
in het dorp stond een podium opgesteld, met een vaste groep. Op het
Raadhuisplein lieten The Maro's
hun klanken uit de jaren zestig horen, halverwege de Haltestraat,
naast Café Neuf, Gotcha Captain
Cocktail, en verderop in de Haltestraat, ter hoogte van onder andere
de Bastille de formatie Break. Op
het Gasthuisplein voor het 'Wapen'
trad Doe. Holiday's Jazz Band en op
het Kerkplein kon men genieten van
de soul- en bluesklanken van Terry
Mann met zijn Cosy Cotton Band.
Vooral de optredens bij de Bastille
en Café Neuf scoorden hoog bij het
muziekminnend publiek, al ligt dit
op het eerste gezicht meer aan de
locatie dan aan de muzieksoort. Op
de twee plaatsen in de Haltestraat
was het bomvol, en zat de sfeer er
goed in. Ook op het Kerkplein was

Kroon B.V.

P.Reus
„Uis en Specialiteiten"

ips directeur Regionale VVV

e

van belangstellenden adviseert deze
vereniging dan ook iedereen die deze
unieke uitvoering confortabel wil
bijwonen, om voor het bedrag van
ƒ 2,50 uiterlijk a.s. vrijdag l juli in het
gemeenschapshuis een zitmeubel te
reserveren. Van 17.30 uur tot 21.00
uur staan medewerkers van deze
vereniging klaar, om de reservering
te noteren.
Vijfhonderd stoelen staan ter beschikking van het Zandvoortse publiek en
Op is op. De voorstelling zelf is natuurlijk geheel gratis.
Een geste van Toneelvereniging
„Wim Hildering" aan het hooggeëerd publiek" ter gelegenheid van
het veertigjarig jubileum.

ZANDVOORT - In verband met de
opknapbeurt is de Openbare Bibliotheek gesloten op woensdag 6 en vrijdag 8 juli. Op zaterdag 9 juli kan men
door de bewoners zou kunnen wor- hier terecht van 10.00 tot 14.00 uur.
den ingeschakeld: het L.O.S. (Lande- De opknapbeurt is vervroegd in verlijk Ombudsteam Stadsvernieu- band met de lekkages van vorig jaar.
wing). In dit licht bezien doen uitspraken van een directeur (die niet
door de bewoners wordt gekozen,
maar aangesteld is dóór en in dienst
is ven het bestuur) vreemd aan, wanneer hij bewoners die terecht klaagden over 'wan-prestatie' betitelde als
'lastige en vervelende mensen' (en
deze uitspraak nimmer heeft ingetrokken).
Frustraties die ontstaan, als tegen
iemand die bezwaar maakt tegen renovatie van z'n woning (in project 1),
het dreigement wordt geuit: 'Als U
niet accoord gaat, dan worden deze
Haltestraat 16, tel. 16204
huizen afgebroken'; of in een ander
geval: 'Als U niet tekent, dan krijgt U
uw traiteur en_ visspecialist
geen onkostenvergoeding'. Van dit
laatste geval kan gelukkig gezegd
weekspecialiteit uit eigen keuken:
worden, dat de rechter te Haarlem
onlangs bepaalde, dat de betreffende
bewoonster (van project 11) alsnog
haar ƒ500,- behoort te ontvangen,
plus de rente over dit bedrag.
Een groot lichtpunt was er echter
Vt liter
wél op deze vergadering, n.l. het optreden van het nieuwe bestuurslid:
mevrouw Brune, die de voorzittersper stuk
hamer halverwege de vergadering
overnam. Zij behandelde de vergadering niet als ware het een klas onmondige kleuters; integendeel, zij
verstond de kunst om te luisteren en
antwoordde direct - voor zover het in
haar vermogen lag - op een zeer doeltreffende wijze. Ook dwong zij bewondering af voor de wijze, waarop
zij 'grip' hield op de vergadering en
iedereen in z'n waarde liet.
Ook uit een recent ontvangen
schrijven van haar hand aan de leden en bewoners, als voorzitter a.i.
namens het demissionaire bestuur,
spreekt een voortvarendheid en deskundigheid, die de hoop rechtvaardigt, dat zij zich t.z.t. als nieuwe
ZANDVOORT
voorzit (s) ter candidaat zal stellen,
en ook als zodanig zal worden gekozen. Dat zal de onderlinge verstandhouding tussen bestuurs/werkapparaat enerzijds en leden/bewoners anderzijds ongetwijfeld ten goede komen.
Namens de bewoners,
J.H. BAKKER
H.P. BOMERT
E. PAAP
H. SCHOLTEN

lendracht Maakt Macht

jj kantoor te Haarlem. Naast leiB ig geven aan en vertegenwoordi-

Midzomernachtfeest geslaag*

ZANDVOORT - De bekende
openlucht-vismaaltijd op het
Gasthuisplein staat op het programma voor vrijdag 15 juli.
Nu al kan men plaatsen reserveren.

3RIEVENBUS
Jnkele aantekeningen bij uw goeverslag van de jaarvergadering
M M. op 16-6-'88.
t deze vergadering uitliep op de
van wantrouwen tegen de
arzitter en de secretaris, was niet
:hts het gevolg van het schenden
n de statuten (de grondwet van
-enigingen) en huishoudelijke rementen; het waren ook de frustras, ontstaan uit het functioneren
i het bestuurlijk apparaat van
\!M. gedurende de laatste, zeg
4 4 5 jaren.
-ïet begon reeds bij (1) werkzaamden aan de Celsiusstraat; (2) isolaprobiemen Kamerlingh Onnesaat, Plemingstraat etc.; (3) groot
derhouds-projecten complex 11
12; en (4) de onlangs eindelijk
tarte werkzaamheden aan pro1, waar nog steeds de vraag
dt: 'Is dat renovatie of behoort dat
der de noemer 'achterstallig onhoud' geboekt te worden?'
Yustraties bij de bewoners van
ject 11 en 12, omdat daar door
i uitvoerder fa. BAM Vermeulen
slecht en slordig werd gewerkt,
E.M.M, besloot dat deze fa. nooit
er voor E.M.M, mag werken. Feit
ft echter dat de bewoners wél met
slechte resultaten van dit grootderhoud blijven zitten, zoals o.a.
een dertig-tal van deze bewoners
het open doen of open zetten van
keukendeur min of meer geregeld
vlam van de gasfornuizen uitait; dat bij een aantal van deze
voners nog ernstige tochtverijnselen voorkomen, o.a. vanuit
spouw, vooral de meest westelijke
ningen. (Wat staat de bewoners
de A.J. v.d. Moolenstraat westzijnog te wachten?) Levensgevaar lijsituaties bij de slaapkamer-ran, omdat er geen uitvalbeveilig is aangebracht, afgezien nog
i diverse kleinere onvolkomenheMiskenning van de belangen en
lioeften van de bewoners in het
jerneen.
teeds meer groeide de ontevreiheid onder de bewoners als bleek
gerechtvaardigde klachten soms
voon werden genegeerd; ook wanx die klachten schriftelijk aan het
.tuur werden kenbaar gemaakt,
ving men óf te laat, óf in het ge'1 geen antwoord. Miskenning van
enige vakkundige instantie die

Openlucht
vismaaltijd

l ,00
hormonen

Gember
Groninger

2,70
3,70
3,85

ECHTE BAKKER
BALK Hogeweg 28

heb jij j e
Mavo gehaald

r

In het Dr. Sarplutihuis wolden oudere mensen verpleegd die het thuis niet meer kunnen icddcn. Zij
hopen dat er jongeren z i j n die hun MAVO-diploma
hebben gehaald en

• pi<

r

B

opstutcn in open euvel
ZONDKRPOSlZLGi:

leerling-ziekenverzorgende
o
O
willen worden. Als je /lekenverzorgende wilt worden
kan je in het Dr. Sarphatihuis een opleiding volgen
die lang met makkelijk is. ivlaar veel voldoening, geeft
het wel.
Wij betalen je opleiding die stait met een vóóiopleiding van zeven maanden waarin je l 3l)5,- xakgeld
per maand ontvangt.
Als ]e daaina in de piaktijk gaat weiken als leeilmgziekenverzorgende, veidien je een salans dat meestal
hogei is dan het m i n i m u m jeugdloon. Na ie opleiding
kan je als ziekenverzorgende bij ons blijven u ei ken.
Kortom, ben ]e tussen de 16 en 20 iaai en heb |e je
MAVO-diploma gehaald (LBO-dipioma op C-m\eau
mag ook) dan kun je ons bellen, 020 - 263115. toestel
328 of ... de bon insturen. Wij sturen je dan meet
informatie en een uitnodiging vooi een gespiek. In
september en december aanstaande staiten de opleidmgen al, d u s . . . snel reageren!

VERPLEEGHUIS DR. SARPHATIHUIS
Een instelling van de Gemeente Amsterdam.
Roetersstraat 2.1018 WC Amsterdam.
Telefoon 020-263115.

Opstuien a.ur
Verpleeghuis
Di. S.iiph.itihuis

Al del mg PCI SOIK els/a kt n
Antwo'iidiiumiiK'i 105%
11)00 RA Amsteul.im
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De nieuwe krachtpatser
van Gazelle heet
ROAD CRUISER.
echte ik-woudat-ik-'m-had-fiets. Die
droomfiets staat gewoon
bij ons in de winkel,
\ helemaal compleet
'•voor f 895,-, te gek!

Pak 'm beet
de Road Cruiser van Gazelle

Toerkoop Reisburo Zandvoort

Een zomerse,
zonnige lekkernij

Tel. 12560

Het beste van het beste

Gaat naar Concert

Het lekkerste
van het lekkerste

Prince

De jongste van
fantastische Gazelle familie
de Gazelle Road Cruiser
werd gekozen tot "fiets
•
•
4OQQ"
van hetjaarT9ÖÖ

vrijdag 19 aug. 1988
veldkaarten + Luxe! Touringcar
Rotterdam v.v.
opstap - Zandvoort - Heemstede - Haarlem

Een primeur van

Prijs ƒ 65,-j all in

Gazelle maakt fietsen leuker

Peter Versteeqe

slechts 100 kaarten
GROEINTTE EN FRUfT

Haltestraat 29-31
Zandvoort

GAZELLE

Grote Krocht 25
tel. 14404

Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden

Te huur in
Zandvoort
per direkt

Diverse brei- en
Jk haakgarens .0.3.
"Verdon"3

. Heren overhemden met korte
mouw

875,- all in.
Tel. 18011.

Heren poloshirts
SGHIESSER AKTIE

."Naturel'l

Heren pantalons

damesshps
100% katoen
Tanga's
2 stuks
11,95
Heupslips
2 stuks
12,75
Tailleslips
2 stuks
13,95

" Slubkatoen
Speelgoed: o.a. cosmobots,
' speelhuis, make-up sets

Heren sweatshirts

Fa. Frank

Heren slips

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

t/m

50.6.-

, Heren jacks

Heren en
jongens bad shorts fJI

Dames rokken

Gespec in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Heren-en ^P
jongens- &*
badslipsfjll^

Dames blouses
met korte
mouw

Tel. 02507-18686.

Dames
en meisjes-

badgoed
DROGISTERIJ

, Dames
W blouses met
lange mouw 4A75 9A^

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

ELAST. KOUSEN
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

^ Katoenen witte lakens
1-persoons

^Dames pantalons

OOK NAAR MAAT

40.30.-

^Dames pantalons
De borrelhappen en
salades van

J^Dames pullovers
maken van het HELE
JAAR een feest1

Schoolstraat 4 - Tel. 18789
Geopend van 11 00-01 00
uur 's nachts.
Weekend van 11 00-03.00
uur s nachts
Dinsdag gesloten

Hotel
Hoogland
Westerparkstraat 5
tel 15541
vraagt

ontbijt serveerster
2 ochtenden
p. week.

Dames sweatshirts

$ ,v Kinder sweat^f shirts

^ Gedessineerde
zomersjaals

r

j tuinbroeken

' 3*7525.-'
^•^ Kinder jacks
'
„?^ Kinder jacks

PELLEBOERS^ Kinder jeans
v"

20.-

Uitverkoop bij de Hema. Dat is een evenement op zich. Waarbij u nog méér waar voor uw
geld krijgt dan normaal. Kijk Dijvoorbeeld naar onze herenmode, damesmode en kindermode met labels. Een iets grotere tas kan dus heel handig zijn bij uw bezoek aan ons.
Baby jeans

Kinder jeans

"

^ Baby jurkjes

- 91091091

20.-

Haltestraat 55

2 stuks
19,95
wit, blue en
huid.

J

Oorbellen
/t* t/m

:

Baby boxpakken

12.-

Baby poloshirts

.1175

Armbanden
>=t/mi
Broches

^Tennistassen
platenspeler

Trainingspakken

jtjk

.Tennisshirts

^Trainingspakken

60.-

Jennisshirts

Colliers 4.75 f.
: t/m 34^5 ft t/m

Tennissweatshirts

,Tennisshorts/-rokjes

Geldig t/m 2 juli 1988.

Draagbare radio's:
met cassette-recorder

.Opengewerkte kinderkniekousen v.a.
Duplex behang

69.-

cassette-recorder
en 4 speakers _ 140^
stereo, met dubbel' cassette-deck ^:-

Baby joggingbroeken

Kroon Mode
Aktie
herensinglets
en slips

Ringen

Baby tuinbroeken

,Baby anoraks

SCHIESSER

;> Tennisshorts/-rokjes

2.10.-

stereo, met cassetteen ingebouwde
zwart/wit TV_3a5T-

H

HEMA
l
f cht Waar Voor Je Geld J
_

1
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Regen geeft veel overlast
ZANDVOORT - De regen van de afgelopen dagen heeft voor
mgal wat overlast gezorgd. Ook in het dorpscentrum dreigde
veer een overstroming, maar voor zover bekend kwamen de
neeste bewoners er droog vanaf. Op de noord-boulevard sloeg
-en deel van het trottoir weg.
Toch bleef het niet overal binnensluis droog. Zo bleek de riolering bij
Ie Bodaanstichting niet al het re;enwater te kunnen verwerken, met
Js gevolg dat enkele kamers op de
benedenverdiepingen onderliepen.
Van de Westerduinweg liep een keller onder.
Vrijdagochtend achtte de Zand'oortse politie het raadzaam om
Schoolstraat, Willemstraat en
5choolplein een uur voor het verceer af te sluiten. De afdeling Publiete Werken voldeed aan dit verzoek.
Vutoverkeer op deze plaatsen verer;ert door de golf-vorming alleen
naar de overlast voor de bewoners

de Zeeweg ontstonden grote plassen, die hinderlijk waren voor het
verkeer. Vrijdagochtend belandde
daardoor op de zuidelijke weghelft
van de Zeeweg een kleine vrachtwagen op zijn dak. De bestuurder was
en vergroot het risico dat het water met te grote snelheid door een plas
over de drempel stroomt. Daarbij gereden.
komt, dat ondergelopen straten extra risico's opleveren, als verzakkinZondagochtend bleek dat er een
gen, zich vastrijden van auto's en het groot gat was geslagen van ongeveer
loslaten en 'wegdrijven' van putdek- twee meter diep in het trottoir van
sels. Door dit laatste is vorig jaar al de noord-boulevard, ter hoogte van
een Duitse badgast kopje onder ge- de strandhuisjes van de vereniging
gaan in een rioolput.
Helios. Het water, deels afkomstig
van het parkeerterrein, deels van
fiets- en voetpad, sleet een diepe geul
Verkeer
door de zeereep en dwars door een
De zware regenval gaf op meer strandafgang naar de huisjes. Pal
plaatsen overlast, zoals ook in het daarachter werd een flinke berg
Kennemer Dierentehuis, waar de zand gedeponeerd. De dienst Publiebrandweer te hulp moest snellen. ke Werken had er afgelopen dagen
Op de Zandvoortselaan, de hoek een flink aantal uren werk aan, om
Vondellaan/Van Alphenstraat en op alles weer aan kant te brengen.

Uitkijken voor standwerkers
ZANDVOORT - Het Standwerkersconcours dat afgelopen
zondag voor de negende keer in Zandvoort werd gehouden,
werd druk bezocht. Tot grote tevredenheid van het Samenwerkingsverband en organisator Leo Bonkerk. Volgend jaar
wil men het concours ook een internationaal tintje geven en
daarvoor standwerkers uit Duitsland en België trachten aan
te trekken. De winnaar werd R. Dirkzwager uit Amsterdam.
Naast verkopers van encyclopedieën hebben ook stofzuigerverkopers van oudsher een bepaalde
naam, waardoor zij maar beter niet
aan de deur kunnen komen om
hun artikel aan de man te brengen.
Wellicht omdat het verkooppraatje hen te goed afgaat. Dat zou men
tenminste kunnen denken na het
Standwerkersconcours van afgelopen zondag. De winnaar was een
stofzuigerverkoper.
H°t was duidelijk niet per ongeluk dat de handelaar in deze huishoudelijke artikelen, E. Dirkzwager, de hoogste eer te beurt viel. De
vier man sterke jury, bestaande uit
(supervisor) Leo Bonkerk namens

de ondernemers, Henk Vermeulen
namens de politie, Jelle Attema als
beëdigd makelaar en Bram Stijnen
namens de pers, was namelijk unaniem in haar oordeel. Men vond
Dirkzwager een ware artiest, die
alle drie de goede eigenschappen
van een briljant verkoper in zich
verenigde.

Douchekoppen
Dat waren welsprekendheid, originaliteit en overtuigingskracht.
Zeer originele woordspelingen
vormden een andere sterke kant
van Dirkzwager. De Amsterdammer kreeg zijn beker op humoristi-

e Zijn overtuigingskracht en humor deden plantenverkoper Van der
Linden op de tweede plaats belanden.
Foto Benoti

l'Motorduivels'

Toen de politie beide avonturiers
l wilde overbrengen naar het bureau,
l brak er enige paniek uit. Luid
l schreeuwend verzetten de kleuters
l zich tegen hun 'arrestatie' en er was
l heel wat overredingskracht voor npIdig om hen te bewegen vrijwillig
l mee te gaan.
In afwachting van de komst van
de verontruste moeder mochten de
beide 'motorduivels' op de binnenplaats van het politiebureau een partijtje voetballen met de dienstdoende agenten. Naar verluidt, werd de
wedstrijd met 2-0 door de kinderen
gewonnen.

Toch was er aanvankelijk geen
vuiltje aan de lucht en toen om half
twee onze plaatselijke folklorevereniging als eerste het podium betrad,
scheen er zelfs een mager zonnetje.
'De Wurf' was met onder andere een
schelpen- en een garnalenvisser, een
badman, badvrouw en afslager met
de mijnstok ruim vertegenwoordigd, en presentator Bob Gansner
kon de talrijke toeschouwers op het
Gasthuisplein dan ook een duidelijk
beeld geven van de Zandvoort.se klederdracht anno 1875.
De folklorevereniging uit Brabant

werd vertegenwoordigd door drie
zusters, door Bob Gansner, die zich
overigens weer uitstekend van zijn
taak als presentator kweet, hoffelijk
'de drie Brabantse schonen' genoemd. In deze provincie werden
nauwelijks sieraden gedragen, hoogstens door 'mensen in goede doen'.
Waarin Brabant zich wél onderscheidde, waren de poffers, omvangrijke hoofddeksels die de vrouwen
los op een gazen muts droegen en
die voor elke plaats verschillend waren.
Staphorst verscheen op het podium met een deputatie van drie vrouwen en twee mannen, onder wie een
niet uit z'n evenwicht te brengen
woordvoerder. Terwijl het onderhand menens werd met de regen en
veel toeschouwers beschutting
zochten, vertelde hij onverstoorbaar
over de klederdracht in Staphorst,
die daar nog vrij veel wordt gedragen, maar beslist niet van half mei
tot half augustus. Dan lopen de mannen, vrouwen en kinderen in burger
vanwege de toeristen.

Waterstanden
3atum
7 juli

8 juli
9 juli
10
11
12
13
14

juli
juli
juli
juli
juli

15 juli

HW
10.22
11.25
12.34
00.59
02.02
0300
03.52
0437
05.15

LW
0534
0636
0739
08.49
1020
1125
1214
00.19
00.58

HW
LW
22.47 18.13
23.53 19.21
20.23
13.43 21.36
14.44 22.46
15.37 23.37
1624
17.05 12.55
17.42 13.31

iMaanstanden
Woensdag 13 juli NM 2353 uur
Spnngtij 16 juli 0551 u NAP+103cm

o Onno Joustra van De
Zeeschuimers miste op
een haar na de limiet voor
Seoul, maar is nog niet
kansloos.
pag 5

• Het regenwater sleet aan de noord-boulevard een diepe geul door een strandafgang naar de huisjes van Helios.

® Wim Nijboer, directeur
van de Gertenbach Mavo,
neemt morgen afscheid
van leerlingen en outi-leerlingen.
pag. 7

Foto: Bram Stijnen

'Den Haag' neemt naar verwachting vrijdag gunstige beslissing

Circuit Park Zandvoort wordt vrijw
zeker 's lands nationale accommodati

ZANDVOORT - Circuit Park
Zandvoort wordt hoogstwaarschijnlijk aangewezen als nationaal circuit voor de autoracesport. Vier topambtenaren
van de ministeries van WVC,
VROM, Economische Zaken
en Landbouw hebben volgens
een landelijk ochtendblad
dinsdagavond laten weten, dat
wat dit betreft hun voorkeur
naar Zandvoort uitgaat. Assen
zou motorrace-circuit nummer één worden.
Maandenlang heeft de circuitdirectie, maar ook bestuurlijk Zandvoort in spanning gezeten om het
antwoord van staatssecretaris Dees.
Deze moest aankondigen of Circuit
Park Zandvoort aangewezen zou
worden als Nederlands nationale
circuit, of juist Moerdijk, waarvoor
plannen waren ingediend door de
stichting Ontwikkeling Nationaal
Circuit. De keuze tussen beide zou
bepalend worden voor eventuele
subsidie en uiteraard ook meespelen bij het vinden van sponsors in
het bedrijfsleven. Volgens de ambtenaren wordt de keuze vrijdag officieel gemaakt.
Omdat het kabinetsbesluit nog
niet gevallen is, stelde burgemeester
Van der Heijden zich woensdagochtend liever nog wat afwachtend op.
"Ik heb begrepen dat de interdepartementale werkgroep een positief
advies heeft uitgebracht aan de bewindslieden, maar ik vind het niet
opportuun op de kabinetsbeslissing

vooruit te lopen". Wel liet hij weten,
dat als de beslissing positief voor
Zandvoort uitvalt, hij 'uitermate
verheugd' zal zijn.
De topambtenaren lijken het advies te volgen van de interdepartementale werkgroep waarin WVC en
VROM zijn vertegenwoordigd. Deze
baseren hun advies weer gedeeltelijk op rapporten van de Nederlandse Investerings Bank en TNO, opgesteld naar aanleiding van haalbaarheidsonderzoeken voor beide circuits.
De uitspraak is ook bepalend voor
Gedeputeerde Staten van Noord-

-Holland, die hiervan de vergunning
af lieten hangen, om de Hugenholtzbocht te verplaatsen. Een en ander
betekent dat de renovatie van start
kan gaan en men met betere kansen
sponsors kan zoeken voor het project, dat, indien het geheel wordt uitgevoerd inclusief bijvoorbeeld attracties voor het gehele gezin en een
conventiecentrum, ongeveer vijfendertig miljoen gaat kosten.
Waarschijnlijk heeft de groeiende
weerstand in Brabant tegen de plannen voor Moerdijk een belangrijke
rol gespeeld, maar niet weg te denken was ook de aanwezigheid van

een grote brandstofopslagplaats van
Shell. Dit stelde zeer hoge veihgheidseisen aan het nieuw te bouwen
circuit. Daarnaast heeft ook de Koninklijke Nederlandse Motorsport
Bond zich twee weken geleden in
een brief voor het circuit te Zandvoort uitgesproken, zij het op de
tweede plaats na Assen dat nu de
status van A-inrichting krijgt voor
de motorsport. Er zijn ook plannen
om dit circuit te verbreden, waardoor het geschikt wordt voor autosport, met uitzondering van de
Grand Prix. Deze lijkt nu weggelegd
voor Zandvoort.

VW organiseert dorpswandelingen
ZANDVOORT - De zomergasten kunnen gedurende de
maanden juli en augustus
Zandvoort eens op een andere
wijze leren kennen, met name
op de donderdagavonden. Op
deze uren houdt de Regionale
WV Zuid-Kennemerland namelijk dorpswandelingen onder leiding van echte Zandvoort-kenners.
Deze attractie is mogelijk geworden dankzij de medewerking van genootschap Oud Zandvoort, Cultureel Centrum Zandvoort en de Hervormde Kerk. De wandeling leidt
voornamelijk door het centrum,
waar de geschiedenis van het oude

vissersdorp tot leven komt. Ook de
Hervormde Kerk maakt daar deel
van uit. De deelnemers krijgen de
gelegenheid deze van binnen te bekijken.
Na een kopje koffie wordt in het
Cultureel Centrum om 20.00 uur een
diapresentatie gehouden, met 'Klederdrachten' als thema. Vervolgens
bestaat tot 21.30 uur de gelegenheid
om de expositie "Poppen in Nederlandse klederdrachten" te bezoeken.
Met deze culturele aktiviteit wil
men de badgasten naast het strandleven ook een aantrekkelijk programma voor in de avonduren bieden. De rondleiding is enigszins te
vergelijken met de hofjeswandelingen te Haarlem, waarvoor zeer veel
belangstelling blijkt te bestaan.
Daarom verwacht de VVV ook voor

deze kennismaking met Zandvoorts
historie veel animo. Ook met buitenlandse gasten is rekening gehouden.
Zij, die aan deze wandeling deelnemen, krijgen een korte begeleidende
tekst mee, in een van de populaire
moderne talen.
De wandelingen worden dus elke
donderdagavond gehouden, met mgang van vandaag, 7 juli, aanvang
19.00 uur. Het startpunt is het
VVV-kantoor, Schoolplem l, Zandvoort, waar de kaarten tot vijftien
minuten voor vertrek te verkrijgen
zijn. De kosten voor dit avondvullende programma zijnes,- per persoon,
inclusief koffie Kinderen betalen
/2,50. In verband met de verwachte
grote toeloop, wordt telefonisch reserveren aanbevolen

Klederdrachten Manifestatie van De Wurf
ondanks regen toch een zonnige vertoning

ZANDVOORT - Op dinsdagImorgen 28 juni werd de ZandIvoortse politie gealarmeerd
Idoor een moeder die vertelde
Idat haar twee driejarige kindeZANDVOORT - Voor het
Iren op 'motoren' weg waren. eerst
heeft folklorevereniging
|De verbaasde politie zette on- 'De Wurf'
voor haar jaarlijkse
jmiddellijk een zoekactie in.
Het resultaat was, dat de beide klederdrachten-manifestatie
l kinderen na enig speurwerk werden moeten uitwijken naar gebouw
laangetroffen in de Poststraat. Daar 'De Krocht'. Erwin Krol had
l klopten zij op dat moment net aan voorspeld dat zaterdagmiddag
Ibij een bewoonster, met de medede- de regenbuien in het oosten
Iling dat zij dorst hadden. Tegen de van het land zouden neerko•agenten vertelden zij dat van hun men, maar ze kwamen prompt
l motor', een speelgoedscooter, de in Zandvoort naar beneden.
(accu stuk was.

sche wijze uitgereikt door Jelle Attema.
Behalve Dirkzwager waren op
uitnodiging van het Samenwerkingsverband nog achttien andere
standwerkers uit het hele land
naar Zandvoort gekomen om te
wedijveren tijdens het concours,
dat tevens als voorselectie dient
voor het Nederlands Kampioenschap Standwerker 1988.
Daaronder bevond zich 'van alles', als een verkoper uit Venray
met kraansproeiers, een streekgenoot met douchekoppen, een derde met een 'dweilmaatje' en een
Amsterdammer met de zogenaamde blindverkoop. Deze laatste wist
behoorlijk wat dichte pakjes met
onbekende inhoud te slijten. Het in
grote getale toegestroomde publiek genoot zichtbaar, mede van
de wijze waarop buurman of
-vrouw zich zonder het eigenlijk te
willen, liet 'inpakken'.
Ook Nel van de Ruit, de vlekkenzeep-prinses die vorig jaar nog eerste werd, was weer aanwezig. Ook
dit jaar gooide zij zeer hoge ogen,
maar omdat haar verhaal nog
exact hetzelfde was als in 1987, eindigde zij op de vierde plaats en viel
daardoor net niet in de prijzen. Wél
deed dat plantenverkoper Van der
Linden uit Lekkerkerk, die vanwege zijn grote hoeveelheid humor en
overtuigingskracht de beker voor
de tweede plaats in de wacht sleepte.
Derde werd de heer Zappeij uit
Zwijndrecht, verkoper van afvoerreinigers voor ƒ 10,-, in de vorm van
spuitbussen met lucht onder hoge
druk, waarmee de vuilprop doorboord en weggeblazen wordt. Hij
veroverde deze plaats vooral met
zijn originaliteit, maar ook zijn
verkooptechniek, zo was de jury
unaniem van mening, was niet gering. In feite verkocht de man gewoon lucht. Dus uitkijken geblazen.

® Aanstaande
zaterdag
staat 'Wim Hildering' op het
Gasthuisplein op de planken met haar grootse openlucht-voorsteüing. pag 3

• Folklorevereniging 'Erfgoed van Scheveningen' met onder het doopkleed
de jongste deelnemer, de vijf maanden oude Dirkje Flinterman. Foto Beriott

Omdat het niet verantwoord was
om op het door de regen spekglad
geworden podium te dansen, daalde
de uit zes paren bestaande Westfriese dansgroep 'de Schermers' af naar
de begane grond om, prima begeleid
door een drietal accordeonisten,
met verve 'de Boerenschot' en 'Hakketonen' uit te voeren. De prachtige
gedessineerde rokken van de vrouwen en de daarbij in kleur harmoniërende effen schorten, trokken bij
het dansen extra de aandacht.
Toen op een gegeven moment de
regen niet meer van ophouden wist,
hakte de organisatie de knoop door
en werden deelnemers en bezoekers
verwezen naar gebouw 'De Krocht'.
In een oogwenk waren alle aanwezige stoelen bezet en vervolgden 'de
Schermers' hun optreden met o.a.
de door vier paren voortreffelijk gedanste 'Molen'.
Veel succes oogstte ook Nunspeet,
zowel met de getoonde klederdracht
als met de geestige wijze waarop de
presentator deze commentarieerde.
En wat zou een klederdrachtenschow zijn zonder Volendam?'Natuurlijk waren ze weer te bewonderen: de geborduurde kraallap in de
halsopening van het vrouwenjak, de
kanten hul en de snoeren bloedkoralen met het gouden slot. En niet te
vergeten de wijde mannenbroek met
klep. Hoewel de kinderen op Marken 's zondags nog wel in kostuum
naar de kerk gaan, kregen we ze helaas niet in levende lijve te zien. Ze
voelen er namelijk niet meer voor
om aan een show mee te doen en
lieten zich dan ook vervangen door
een tweetal poppen. Ook Spakenburg had een paar poppen meegenomen om te laten zien hoe een pasgeborene werd ingebakerd en hoe een
dopeling er in 'kostuum' uitzag.

Dutje
De dames Schut en Korenburg uit
Oosterwolde toonden de oude Ve-

luwse zondagse dracht, compleet
met prachtige antieke paraplu's.
Ook Limburg passeerde de revue
met onder meer een opvallende
langwerpige 'bruidsdoek' van twee
en een halve meter lang en anderhalve meter breed. Een schitterend
exemplaar! De folklorevereniging
'Erfgoed van Scheveningen' beschikt over een uitstekende presentator, die in een boeiend betoog de
Ook de Hervormde Kerk wordt bezocht tijdens de rondwandeling1 door
facetten van de Scheveningse dracht
<^ i <*,\
uit de doeken deed. Het applaus was 'historisch'Zandvoort.
echter voor de vijf maanden oude
Dirkje Flinterman, die in de armen
van haar moeder onder het doopkleed een dutje deed.
Bij de loterij is de prijs gevallen op
lotnummer 723. De in Zandvoortee
klederdracht gestoken pop is af te
halen op het adres Van Ostadestraat
6.
C.E. KRAAN-MEETH

Expositie
ZANDVOORT - In aansluiting op de klederdrachten manifestatie van De
Wurf heeft het Cultureel
Centrum Zandvoort een
tentoonstelling
ingericht
met poppen in Nederlandse klederdrachten.
Tal van poppen zijn hier verzameld, een greep uit een aantal
particuliere
verzamelingen.
Ook Zandvoort is vertegenwoordigd door drie poppen, alle
zeer kunstig vervaardigd door
de cultureel leidster van het
centrum, Emmy van Vrijberghe
de Coningh.
Deze tentoonstelling is te zien
tot en met 31 juli. Het Cultureel
Centrum is dagelijks geopend
van 13.30 tot 16.00 uur, behalve
op maandag en dinsdag.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro'bank
Telefoon

(i v m controle hc.'orgincjl ,v\v,!

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand / 3 95' O kwartaal ƒ 12,90 O halfjaar / 23 70 O |aar / 43 75
" een maandabonnement is uitsluitend
mogeliik bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

bellen kan ook:

8 710371 017003

020-668.1300
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TE KOOP
nieuwe merkkeukens
(o.a. Siematic/Alfinette)
Prijs 90,- tot 150,per element, ± 60 cm.
Afspraak voor bezichtiging
Tel.: 17619-12839-16840
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Marcel, behouden vaart

de witte zwaan

Pa, Ma, Yvonne, Reinier
Opa en Oma

Interessante Veiling
op woensdag 13 juli
's morgens 9.30 uur

MIDSUMMER NIGHTÜ!
Zaterdag 20.00-03 00 uur kunt u weer
genieten van onze muziek
en sfeer.
Kom \roe<{, want onze grillspecialiteiten
staan gedurende de gehele avond
\oor u klaar!
(Entree all-in ƒ12,50)
Corr kleding, ongebonden mensen,
v.a 25 jaar.

in Veilinghuis

Specialiteiten Restaurant

CHINA

De Witte Zwaan,
Gasthuisplein, t.o.v.
deurwaarder
H. Terhoeven uit
Haarlem.

UNIEK VOOR ZANDVOORT
U zul hoc iiir en/en
lui i/i//i( //i /«fit irui/ll

DE MANEGE ZANDVOORT
i n M 'i, s \ a i i ui" o\i_ lijden op 29
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Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.

CHINESE
OPEN
KEUKEN

div. inboedels o.a.
studiepiano, veel kleingoed,
porselein, glaswerk,
wandversiering, textiel,
koelkasten, wasmachines,
gasfornuizen, enz. enz.

Mi t n ii mli l

Restaurant China. Boulevard Barnaart 12
(aan de /ce) Zandvoort. Tel. 02507-18882
Openingstijden:
Zomer: van 10.00-03.00 uur 's nachts
\\intor: van 1200-21.00 uur

Kijkdagen:
zondag 10 en maandag 11 juli
van 10.00-17.00 uur.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Gevestigd per 1 juli 1988

ELCO ZWART

1

v J u i L' l u d i rianknaar \vat hij \oor ons heeft
•> ( U n a is fin\i"v achts overleden onze lieve
Ui i

Inl. Tel. 12164

i o ia

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

Gcrard Pront

edit^i noot >an A K Meier
>p <'( 011 iijd \an b 7 jaar
Kmaeren en Kleinkinderen
J O U " /anchoo't 5 juli 1988
c i. ' Gerkestr 30 rood
i r t j' rUJVne ligt opgebaard in het UiUaartceni um \ a n Onderlmg-Hulpbetoon Poststraat 7 te
/a'icuoort ah»aar geen bezoek
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 8 jul. om
9 n uur m het Crematorium Westen, cld te Vel<;en

G' Rgennud tot condoleren na de crematie in een
de1 ontvangkamers van het crematorium

ADVERTENTIES

Deze achertentieruimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum reunie vergadering huwe
'ijk geboorte of andere familiebenchten
b beieikt met deze adveitentif 11 000 mensen m Zand
loort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
^lechts / J7 56 (prijs excl 6°o BTW)
A oor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
loon 0^17540041

„U/s en Specialiteiten"

gn uitvoering
In verband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan de NS-overweg
HALTESTRAAT' VONDELSTRAAT
in de gemeente
ZANDVOORT
gelegen aan de spoorlijn
HAARLEM-ZANDVOORT
zal genoemde overweg in de nachten van
ZONDAG 10 OP MAANDAG 11 JULI
EN MAANDAG 11 OP DINSDAG
12 JULI 1988
van 23 00 uur tot 07 00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijk zal blijken,
voor alle verkeer gesloten zijn,
uitgezonderd fietsers en voetgangers
Het verkeer zal worden omgeleid

Nederlandse]
Spoorwegen)

102

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

bedekt met een rom/ge

UIT V A Al
Onderling Hulpbetoon

'->!. 02507-13278
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Lid van de N V A
Adres Praktijk voor Fysiotherapie,
manuele therapie en acupunctuur
De Boer en Zwart
Hogeweg 17
Tel 12572 of 19649
Behandeling volgens afspraak

In verband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan de NS-overweg
SOPHIAWEG
m de gemeente ZANDVOORT
gelegen aan de spoot lijn
HAARLEM-ZANDVOORT
zal genoemde overweg in de nachten van
DINSDAG 12 OP WOENSDAG 13 JULI EN
WOENSDAG 13 OP DONDERDAG
14 JULI 1988
van 23 00 uur tot 07 00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijk zal blijken,
voor alle verkeer gesloten zijn,
uityeiondeid fietsers en voetgangers
Het verkeer zal worden omgeleid
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Nederlandse]
Spoorwegen)

10'

VAKANTIEKOPJE?!
Kom dan even langs bij

HENNY's HAIRLINE

f 10,-

korting van 8 t/m 14 juli op
WASSEN - KNIP - FÖHN
Tolweg 20
zonder afspraak tel. 12231

Met een Micro komt u onder
Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

U

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Zaterdag heerlijke Limburgse vlaalen:
Kersenvlaai
Abrikozenvlaai

pond

11AG ci> NACHT

IIIIZI'

Geveild worden:

Inl. 02507-16023

Heeft u onze eigen ontbijtkoek al geproefd?
Naturel
2,70
Gember
3,70
Groninger
3,85
ECHTE BAKKER
BALK Hogeweg 28

Kwekerij P. van KLEE!
Van Stolbergweg 1
Zandvoort -Te,. 1709

ZOMER
PLANTEN

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort
van STEGEMAN
GEKOOKTE
GELDERSE
GROF
van 1,79
150 gram voor

YOVOL
zuiveldrank
een, twee, drie of
viervrucht
liter flakon

KUiKENBOUTEN
2 kilo

geeft u meer
per luxe salonboot

VAREN OP DE VECHT
elke zaterdag tot en met 27 augustus a.s.
U vertrekt om 10.30 uur vanaf steiger 7 aan de De Ruyterkade
m Amsterdam (achter het CS).
De tocht gaat via het Oostelijk Havengebied en het
Amsterdam-Rijnkanaal naar Nigtevecht. Daar vaart u de Vecht op
U passeert de prachtige plaatsjes Vreeland, Loenen en Breukelen.
Bi] Vreeland wordt aangelegd voor een bezoek aan een
kaasboerderij.
Om 17.30 uur legt de boot weer aan in Amsterdam aan steiger 7.
Aan boord kunt u onderweg iets eten en/of drinken tegen redelijke
prijzen.
De normale prijs voor de tocht is per persoon ƒ 30,-. Kinderen tot en
met 9 jaar betalen normaal ƒ 17,50.
Lezers van dit blad betalen tegen inlevering van
onderstaande bon slechts ƒ 22,50 per persoon. Kinderen tot
en met 9 jaar mogen voor ƒ 13,75 mee.
Heeft u belangstelling? Reserveer dan telefonisch een of meer
plaatsen voor de door u gekozen zaterdag (tot en met 27 augustus
a.s).
Telefoon- 020 - 26 24 66 (tijdens kantooruren) of bij Hotel Entius in
Nibbixwoud, 02297 - 1324 of 2445. Wel even vermelden 'met
reductiebon van Weekmedia'.

l

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats
Aantal volwassenen:
Aantal kinderen

(maximaal vier personen per bon)
Deze bon inleveren op de dag die u gereserveerd heelt aan de
kassa op steiger 7 achter het Centraal Station m Amsterdam (naast
de gele gemeentepont)

geeft u meeri

let eenMicro komt uonderde mensen.Meteen Micro komt u onderde mensen.
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Zandvoort
ZANDVOORT - Het jaarlijk- dialoog tussen piano en orkest,
se zomerconcert van het waarbij de tegenstelling tussen de
umsonopassuges van de .stiijNoordhollands
Philharmo- barsebotst
niet het innige Largo thenisch Orkest onder leiding van kers
ma van de piano. Het laatste deel
Roland Kiert, dat donderdag- 'Rondo
vivace' dat vrijwel onmiddelavond jongstleden plaatsvond lijk daarop
aansluit, gaf opnieuw de
in de hervormde kerk, had dui- gelegenheid de virtuositeit en muzidelijk een ander concept dan in kahteit van de solist te bewonderen.
voorgaande jaren. Was het pro- Terecht ontvingen hij en orkest een
gramma vóór de pauze meer ovationeel applaus van het publiek.
op de klassieke muziek ingeNa de pauze volgde het meer luch
steld, na de pauze speelde het tige
van het programma, te
orkest een lichtvoetig pro-wetengedeelte
en Holzschugramma van meer populaire tanz uitde'Zarouverture
und Znnmcrmann' van
klanken, waaraan de Weense Lortzmg, gevolgd door een tweetal
sfeer niet ontbrak.
werken van Johann Strauss jr. '\Vo

Deze foto uit 1938/1939, ingezonden door Th. van Veen, toont het eerste Muinck, Kees Schuiten.
elftal van deze vereniging.
Staand achter: Siem Koper, Borus de Huinck, Andrics \Veber en Gijs
De spelers zijn: staand/achterste rij: Th. v. Veen, Jaap Keesman, Jaap de Keur. Eerste rij: Evcrt Keesman, Jan Weber. Jan Visser en Nel is Oomstee.

EMM(2).
Vele lezers zullen de ontwikkelin'^en bij EMM hebben gevolgd met
als mijlpaal de bestuurscrisis tijdcns de alg. ledenvergadering van 16
juni j.l. Hoewel de manier waarop
jen en ander tot stand is gekomen
niet de schoonheidsprijs verdient,
ga ik ervan uit, dat dit de druppel
was die de al veel te volle emmer
deed overlopen en als dit het einde
inluidt van een 'regententijdperk',
dat beslist te lang heeft geduurd,
kan ik er vrede mee hebben.
Maar na het bomen rooien komt
het ploegen. Er gebeurt echter niets.
'.Vel is er een circulaire aan de leden
verzonden door de Voorzitter a.i.,
gedateerd 24-6-'88, waarin bepaalde
zaken uiteen worden gezet. Mijn
kompliment voor de snelle reactie.
Het valt te waardereen, dat de twee
dames uit het voormalige bestuur
en de penningmeester de lopende
zaken wensen af te werken. (Mogen

wij hierin het toekomstige dagelijks
bestuur zien?). Van de activiteiten,
goede wil en de motivatie van de
twee dames was ik reeds eerder op
de hoogte. Zij zitten echter pas sinds
december '86 op die post en missen
nog wat ervaring. Zeer begrijpelijk.
Het treffen van maatregelen om de
verhoudingen te trachten te verbeteren in de vereniging behoort niet tot
het afwikkelen van lopende zaken
en is derhalve niet statutair gedekt.
Dit initiatief verdient geen verwijt,
integendeel, doch m.i. moet er alles
aan gedaan worden om te vermijden, dat deze mensen op de eerstvolgende ledenvergadering eveneens
op straffe toepassing van de statuten
onderuit worden gehaald, want dan
is het hek van de dam. In artikel 19
van de statuten, algemene vergadering punt l staat: 'Aan de algemene
vergadering komen in de vereniging

Weekenddiensten
Weekend: 9/10 juli

I'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On«evalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F.
i'aardekoper: Voor dienstdoende
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
*.nderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
ipotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegl-.undige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
U23-313233.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg
i, Zandvoort. Spreekuur op maan• lag en donderdag van 1.30 tot 3.00
uur door de heer Frits van Veen of
:ia telefonische afspraak. Tel:
"2507-19393
Uelbus: Om van de belbus (voor beHoners van 55 jaar en ouder) ge' j ruik te kunnen maken, dient men
•'.irh 24 uur van tevoren op te geven
'MJ Huis in de Duinen, tel. 13141, tusM'n 11.00 en 17.00 uur. De kosten
"edragen ƒ1,50 per persoon per rit
' 'innen de gemeente.

zal de verhouding bcstuur-leden/bewoners mettertijd vanzoli verbeteren, indien er maar een bestuur
wordt neergezet met gezond veralle bevoegdheden toe die niet door stand en motivatie, dat de voorgede wet of de statuten aan andere schreven vernieuwingen krachtig
organen zijn opgedragen'. Dit houdt steunt. Een bel ere verhouding lem.i. in, dat er vóór de bestuursver- den/bewoners wei kapparaat wordt
kiezing nog een algemene vergade- moeilijker. Het vorige bestuur heeft
ring nodig zal zijn. Hieruit zal een niet de moed gehad dit probleem op
commissie, b.v. één van goede dien- te lossen, terwijl de gelegenheid zich
sten, moeten worden gekozen, die meermalen heeft voorgedaan Om
van de vergadering volmacht krijgt het nu te realiseren, gaat centjes
om met de a.i.taestuurders overleg te kosten.
plegen. Verder zal de adviseur van
Buiten de bestuurscrisis zijn er in
de NWR houvast moeten hebben om de vereniging bergen werk te verzetzich twee-zijdig te oriënteren in spe- ten. In ieder geval is er nu een uniecifiek Zandvoortse toestanden. (Ge- ke kans een nieuwe weg in te slaan
lukkig ben ik niet met deze keus, en dit mag niet mislukken. Dus alle
omdat deze instantie te ver van de goedwillende leden, steekt de kopbewoners af staat. Waarom niet de pen bij elkaar. Wij zijn nog steeds lid
combinatie VNH/Los. Die spreken van 'Eendracht Maakt Macht'.
de taal van de mensen?) Overigens S. HOFSTRA. CELSIUSSTRAAT 36

BRIEVENBUS

Bekende Zandvoorters overleden

ZANDVOORT - Afgelopen week zijn twee bekende Zandyoorters overleden. Op 29 juni Benjamin Rudenko, op 63jarige leeftijd, en afgelopen zondag de 88-jarige lithograaf
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- Aart van Dobbenburgh, wonende te Bentveld.
der volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat ervoor de vrager geen kosten
verbonden zijn.

Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: 't Stekkie, Nieuw Noord. In juli en augustus geen spreekuur.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend: 9/10 juli

Naast activiteiten in de plaatselijke politiek was Rudenko vooral
bekend als initiatiefnemer tot het oprichten van het comité Tuin-,
Groen- en Dorpsverfraaiïng, op 23 november 1973. Onder zijn bezielende leiding kreeg dit comité in Zandvoort zoveel respons, waardering en
toeloop, dat na enkele jaren, op 22 januari 1979, per notariële akte de
aansluiting plaatsvond aan de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en
Plantkunde, als 134e afdeling.
Als voorzitter-secretaris was Rudenko de grote en bezielende stimulator van tal van evenementen die verband hielden met al datgene wat
groeit en bloeit in Zandvoort, als bijvoorbeeld de tuinkeurmgen, duinwandelingen en boomplantdag. De crematieplechtigheid vond maandagochtend in Velsen plaats.
Aart van Dobbenburgh werkte aanvankelijk meer symbolistisch,
later ook minder abstract. Bekend zijn de portretten van Hennétte
Roland Holst en (toen nog) koningin Juhana. In zijn werken speelden
vaak de elementen schoonheid en liefde tegenover verdriet en onrechtvaardigheid een grote rol. Zo ook 'het grote mysterie van dit leven op
aarde', dat voor hem altijd een mysterie is gebleven.
In 1937 ontving hij de Gouden Medaille van Parijs, en in 1960 uit handen
van burgemeester Van Fenema de eremedaille in goud, verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau, in 1965 de Russiche Tolstoi-medaille.
Het stoffelijk overschot is vanmorgen ter aarde besteld op de Algemene
Begraafplaats.

Voor deze programma-opzet bleek die Zitronen bluh'n' en de
bij het publiek kennelijk grote be- Tntsch-Transch polka', welke laatlangstelling te bestaan want de zaal ste met vaart en verve op briljante
was vrijwel geheel gevuld. Het or- wijze door liet orkest werd uitgekest opende met de ouverture 'De voerd.
Barbier van Sevilla' van G. Rossini,
Het daarop volgende melodieuze
waarvan het orkest onder de inspire- werkje van Elgar 'Salut d'amour' is
rende en enthousiaste leiding van de misschien wat uit de tijd en deed
nog jonge dirigent Roland Kieft een denken aan het repertoire van de
uitstekende vertolking gaf.
caféstnjkjes van weleer. Het concert
In het daarna volgende 4e piano- sloot met een gloedvolle uitvoering
concert van L. v. Beethoven (een van de wals 'Gold und Silber' van
concert dat door velen geprefereerd Franz Léhar (niet Franz von Suppé,
wordt boven de andere vier die Beet- zoals het programma abusievelijk
hoven heeft geschreven) trad op als vermeldde), waarna uit het langdu
piano-solist de in 1960 geboren Da- ng applaus bleek hoezeer het puvid Kuyken, die reeds op een inter- bliek van dit 'elck wat wils' concert
nationalc carrière kan bogen. Een had genoten.
van de kenmerken van dit pianoconHet was verheugend te constatecert is de solo-aanhef van de pianist ren dat leerlingen van de achtste
van 5 maten, ongetwijfeld een novi- groep van de Van Heuven Goedhartteit in de dagen van Beethoven.
school m de gelegenheid waren geSolist en orkest bleken uitstekend steld dit concert bij te wonen, een
op elkaar te zijn ingespeeld waar- initiatief dat bij een volgende geledoor een hecht samenspel werd be- genheid ook door andere scholen in
reikt. Het 'Andante con moto' van overweging kan worden genomen.
dit pianoconcert is als het ware een
W.F.P. BERLOTT

Kantoor geopend
maandag 13 16 u ,

ler omgeving voor dit stuk is nauwelijks denkbaar' looft hij de keuze
voor het Gasthuisplein als locatie
voor het optreden Verwacht mag
worden, dat de - nog aanwezige oude bebouwing de sfeer alleen
maar zal verhogen, ook al wordt het
plein even verplaatst naar het Londen van rond 1900. Daar moet het
arme eenvoudige bloemenmeisje
Eliza Doolittle, gespeeld door Claudia Heierman (kleindochter van de
Het stuk telt maar liefst eenen- onlangs overleden pianist/entertaitwintig personages plus een koor ner), omgetoverd worden in een
van zes personen. Een veertig-tal keurig dametje. Het is Henry Higmedewerkers levert hieraan een bij- gins (Ernst van der Klauw) die dit
drage, op het podium of achter de initiatief neemt en zich daardoor alschermen.
lerlei verwikkelingen op de hals
Deze grootse produktie, waarvoor haalt. Maar ja, het is een weddentwee podia geplaatst worden op het schap, en hij is dan ook vol goede
Gasthuisplein, maakt deel uit van de hoop deze in zijn voordeel uit te laviering van het veertig-jarig jubile- ten vallen.
um van Wim Hildering.
Lerner schreef het stuk naar 'Pyginalion' van Bernard Shaw. De tekst
De gratis entree is een vriendelijke werd vertaald door Hubert Janssen
geste naar het Zandvoortsp publiek en Alfred Pleiter, terwijl Seth Gaaidat de vereniging al die jaren zo kema de liedjes heeft bewerkt.
trouw gesteund heeft. En nog steeds
Evenals genoemde twee hoofdrolgroeit het aantal leden en donateurs. spelers zijn alle leden van de vereni'Deze uitvoering rechtvaardigt alles- ging al maanden bezig met voorbezins het veertig-jarig bestaan, waar- reidingen om het project zo goed
mee ik de regie, akteurs en aktnces mogelijk op de planken te zetten. De
en alle overige betrokkenen van har- regie is daarbij in handen van Ed
te geluk wens', zo schrijft burge- Fransen, terwijl Dico van Putten de
meester Van der Heijden in een 'Ten muzikale leiding voor zijn rekening
Geleide'.
neemt. Een en ander is echter ook
mogelijk geworden dankzij diverse
Met 'Een charmanter en sfeervol- sponsors.

ZANDVOORT - De leerlingen van de Zandvoortse Balletschool aan de Oranjestraat
verzorgden onlangs zo'n alleraardigst optreden, dat daar
niet ongemerkt aan voorbij gegaan kan worden. Ondanks de
op dat moment geplande voetbalwedstrijd Nederland-Rusland was gebouw De Krocht
tot op de laatste plaats bezet
voor deze sprankelende show.

dinsdag 10 13, 14-16 u.
woensdag 9-11 u ,
donderdag 10 12 en 13-17 u , vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70, 1421
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Postbus 223 1420 AE Uithoorn
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Periode:

28/6 - 4/7/88
Gehuwd:

Van Saase, Franciscus Johannes
Maria en Visser, Ellen
Van der Woerd, Harry en Zabel, Dorathea
Overleden:

Jiiger geb. Van Schie, Maria Antonia,
oud 76 jaar
Schut, Bob, oud 66 jaar
Zwaanenburg, Petrus Alfonsus Maria, oud 69 jaar
Boegheim, Franciscus Bartholomeus, oud 73 jaar
Rudenko, Benjamin, oud 62 jaar
Emmer geb. Stuvel, IJtje. oud 98
jaar
Ten Have. Antomj, oud 90 jaar

Na de pauze was het de beurt aan
de oudere leerlingen. In een 'warming up' namen zij alvast een voorschot op de rest van het programma.
Maar voor het zover was, toonde de
allkerkleinste met het nummer
'Dance Little Sister' aan dat oefening onder deskundige leiding tot
opmerkelijke resultaten kan leiden.
'Slightest Touch' en 'Time of my
Live' door de kinderen in de leeftijd
van 12 tot 16 jaar op de planken
gebracht, oogstten veel taewondermg bij het publiek. Men bracht dat
tot uitdrukking met een welverdiend enthousiast applaus.
'Another one bites the dust' en
'Girls'. opgevoerd in een sprankelende show door de wat meer ervaren
dansleraressen onder leiding van assistente Anja van de Voort, liet duidehjk zien dat de kwaliteit van deze
dansschool op een behoorlijk hoog
peil staat

• Claudia Heierman neemt als Eliza
Doolittle een hoofdrol cvoor haar rekening.
oto Bram S'i,m

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu
houdt zaterdag 9 juli een 'aangeklede wandeling'. Deze voert naar de
woontoren 'Huys Dever' te hsse,
waar Jacoba van Beieren geregeld
vanuit Tellingen op bezoek kwam.
Aangeraden wordt, om 11 21 uur m
de Tempelierstraat te Haarlem bus
50 te nemen Verzamelen om 12 00
uur bij het Huys. tegenover ruincentrum Kooij. Men krijgt een ronrileiding langs de - over vier verdiepingen uitgestalde - bezienswaardigheden plus een tentoonstelling van
wandkleden Na afloop ;s er koffie
met gebak Ui./1,50), waaina men de
middag op eigen gelegenheid kan
doorbrengen.
De avondtocht vindt pUi.it b op
dinsdag 12 juli. Om 18 O'1 uur vei
trekt de bus vanaf het ('u'aieer.
schapshms voor een rit naar Schc \ <>
ningen en Madurudam De kostoi.
bedragen /15, p.p.

Agenda 7 - 14 juli:

Opmerkelijk

Burgerlijke stand

Maar er was nog meer behnh e
deze leerzame feiten, die ir, hot
oog sprongen Namelijk rle
schoudervullmgen van üe dingent. Sommigen hadden «e<-(.in
statecrd dat deze hij hef dingt;
ren grappig op er. neer \vipu-n
Of dit laatste de reden is. v. ei d
met verteld, maar een aant.u
van de leerlingen is zeker \ a n
plan m de toekomst weer een
concert bij te wonen.

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering staat
klaar voor de groots opgezette
openluchtvoorstelling
van
aanstaande zaterdag. Om 20.15
uur moet het spectakel op de
het Gasthuisplein van start
gaan. Het stuk 'My fair Lady',
van Alan Jay Lerner, is gratis
bij te wonen.

Hartverwarmend was het optreden van de allerkleinsten bij aanvang van de voorstelling. Onder leiding van een balletpedagoge lieten
de kinderen tot vier jaar aan de verzamelde vaders, moeders, opu's en
Mg. Maatschappelijk Werk Zandoma's zien wat zij nu al op jeugdige
\ oort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
''23-320899 of 320464. Spreekuur op
leeftijd in hun mars hebben. Met
'•'•'erkdagen van 9.00-10.00 uur, maanspeelsheid en gemak, nog niet echt
bevangen door plankenkoorts, voerNED.CHRiSTELIJKE GEIV1EEN- den zij een oefening ten tonele, welke bij waarschijnlijk wel bij iedereen
SCHAPSBOND:
2!andvoorts
Gedurende de zomermaanden geen vertedering wekte.
BMieuwsblad samenkomsten
De demonstratie door de kinderen
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-in de leeftijd van 8 tot 10 jaar aan de
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woud, Smedestraat 37 te Haarlem. Barre werd zeer gedisciplineerd uitdonderdag Uitgave Weektiedia BV
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maan- gevoerd. Het klassieke gedeelte v;m
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
dag 19.00 - 21.00 uur.
deze middag werd door de pupillen
Pekelharing
Inlichtingen: R. van Rongen, L. van deze school afgesloten met een
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel. perfect uitgevoerd dansnummer.
Kantoor: Gasthuisplem
12 Zandvoort tel 02507023-244553.
17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort

ZANDVOORT Veert»-, M<i
tingen van groep acht van Je
Van Heuven Goedhausi hooi
waren donderdag aanwiviü bi'
het concert van het NT O ;>.< '.>
teraf gevraagd wat zij var. dr
'live' optreden vonden, was liet
antwoord. 'Indrukwekko 1 id
Indrukwekkend, omdat je niet
vaak met je neus bovenop een
dergelijk groot orkest 7it Tij
dons het eerste gedeelte \\-as bet
wat moeilijk de concentiatio or>
te brengen, maar na de pauze, 'l
luchtiger gedeelte, werd" h'>t w ai
makkelijker Opvallend vondt. J
de kinderen: 't vraap en antwoordspel dat in sommige um
ziekstukken zat verwerkt. r.it
het orkest van 'hard' onmiddel
lijk op 'zacht' kan overschak'.
len, de harp. een schitterend m
strument, aldus de leetl'ngi n

voor musica

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, Gemeensch. Herv./Ger. dienst
in Hervormde Kerk
Kindernevendienst
GEREFORMEERDE KERK:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, Gemeensch. Herv./Ger. dienst
in Hervormde Kerk
Kindernevendienst
VRIJZINNIGE
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zondag: ds. J.C. Beekhuis, Haarlem
KOOMSKATHOUEKE KERK:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. met toediening v.h. H. Vormsel, m.m.v. St. Caeciliakoor; cel. Mgr. H. Bomers en
H.J. Kaandorp.
(Laatste weekend waarin past.
Kaandorp voorgaat;
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bübelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Overduin

'Schoudervulling
van de dirigent"

® Het optreden van de kleintjes was vertederend.

II

ZANDVOORT - Aan de lijst van gcslaagden kunnen nog vier namen
toegevoegd worden.
Aan de Wim Gertenbach Mavo
slaagden na het tweede tijdvak Nancy Magielse. Tcmino Draijer. Barbara de Wit en Harro Bulthuis. Ernst
van den Broek deed hetzelfde aan
het Stedelijk Gymnasium te Haarlem, waar hij shumcle voor Gymnasium B Rene Bos, bekend in Zandvoort als succesvol catamaranzeiler,
slaafde op 29 juni voor het doctoraal
examen Politicologie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam Met succes verdedigde hij zijn scriptie 'De
uitvoerbaarheid van het Strategie
Defenee Initiative'.

f oto Brom Stiinen

Dommel
OPPT WAKKER HE
E KEREU111 HEB JE EEN
NACHTMERRIE OP ZO7

Donderdag; 7 juli:
Vergadering coinnusMi'
Welken in Raadhuis, inj.i
straat, aanvang 20 00 uut
Vrijdag 8 juli: Ait-cheio
Gertenbach directeui Nii
14.30 tot 1530 uur m di M
Zonie"concert Zandvni'it-koor m de Gc-refonm o; <
aanvang 20 00 uur Toe^.i'.
Zaterdag !l juli:
'My fair Lady', open l u'ln
opgevoerd door 'YVmi llild
het Gasthuisplein, a.m\.i
uur. Toegang gratis
iMaandag 11 juli:
Vergadering comnnsM" \ » l m.u i
cien, Raadhuis. aa:r\:iiiu :'' )n uur
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Turbo 16 Airf low

automaai
De kleine Rover is geen echt Cngels produkt maar een vergaand compromis tussen de Japanse autofabrikant Honda en de van oudsher
oer-Engelse Austin Rover, die zeer moeilijke jaren heeft doorgemaakt
en daardoor nogal eens van naam is veranderd. Deze Rover 213 SE is
uitgerust met een l 3 liter 12 kleppen motor uit het huis van Honda en
ook het onderstel is van een model uit dat/elfde huis afkomstig. Maar
toch hebben de Britten aan deze Rover een duidelijk eigen identiteit
gegeven zodat we absoluut met kunnen spreken van een Honda-type
met een ander naamplaatje en merkembleem.

Brits karakter

Bil hel openen van het portierstraalt de
duur on luxueus uit/iende Rover plaat
op de dorpel de instapper tegemoet
vst'aidoor tevens de dorpel beschermd
s ordt tegen krassen Op de Imker v loer
\oorrn ligt een vloermat met het Rovei
embleem er m verwekt en deze klei
mgheden geven de uito al dat tvpisch
Britse kaïakter Achter het stuui 7it
tcnd \oclt het luxe aan op de /achtc en
goed beklede /Ittmgell alleen LS de
steun onderin de rug wat onvoldoende
op lange afstanden De bedieningshan
dels zijn makkelijk te bedienen en goed
te overzien Centraal op het dashboard
/U de schakelaar om de electnsch be
dienbare spiegels te verstellen zodat het
uitzicht rondom de Rover /onder
moeite altijd goed kan zijn Compleet
noemen ze bij Rover dan ook echt com
pleet dus alle portrerramcn zijn elek
tnsch te bedienen op de middenconsole
waar ook een laatje is bevestigd voor
cassettes voor de - niet standaard - gemonteerde radio/cassette recorder
Op het dashboard is een uitsparing om
kleine spullen te kunnen neerleggen
maar ook deze heett een eigen rubbermat zodat er met gauw ieti uitglijdt bij
het nemen van een bocht Verder/ijn er
nog kleine opbergvakjes zoals een apart
bakje voor wat parkeergeld maar of dit
toereikend zal zijn voor de steeds stij
gende parkeerdorst van de meters weet
ik met Doch misschien is de vijf gulden
munt daarvoor in roulatie genomen
Achterin is het zeer redelijk toeven be
hoorhjke beenruimte en ook daar weer
verwennerij zoals een goede armsteun
en ook de achternamen zijn aldaar
elektrisch te bedienen via een schakelaar mits de bestuurder deze niet heeft
vergrendeld voorrn

Strak afgewerkt

Aan de buitenkant ziet de Rover er niet
erg opvallend uit HIJ is keung strak
afgewerkt, zonder rets opvallends
Rondom zijn erstootstnps aangebracht
om klerne parkeerbutsjes op te vangen
en ook de bumpers kunnen kleine trkjes
pijnloos verwerken
Zoals al eerder gezegd is de motor van
Japanse makelij en deze twaalfklepper

Aulofifeinii
door Rein teppink
. Postbus 383
8200 AJ Lelystad '

I opsnelhtid 1 60 km/h Acceleratie van
O tot 100 km/h m 1 3 sec BraniKtotver
hnrik l op 12 7 ti|ilcns de test

Geld

Rover 2 n SI aut l I I 2<>0 Motor
tot
ri|tuigcnbelastmg van / -140

Di. Ro\<.r2l1 S/ aulomaal
;s iLii \\utfin nut I K /
laptuiM Uchnuk nuiai
nut <.m Bni\

leven ">4 kW bij het hoge toerental van
6000 omvv/mm De automaat schakelt
wat schokkerig en ook de kick down
(terugschakclen door vol gas Ie geven)
koml er erg rauw m
Wanneer we ons redelijk aan de hier
geldende snelheden houden en absoluut
geen aspiraties hebben om met deze
Rover de ovei ige weggebruikers te la
ten zien hoe snel deze is dan is hij erg
comfortabel maar mochten we het gas
vol intrappen dan gaat deze Japanse
krachtbron behoorlijk rauw klinken bij
loercniallen boven de 5000 Ook rij
vvindgeluiden zijn bij normale snelhe
den mei hinderlijk aanwezig
De topsnelheid bedraagt - wanneer de
bestuurder veel geduld heetl 160 km/h
maar de acceleratie van O tot 100 km/h
gaat in een zeer acceplabele 13 sec
Daarna is de ful er echler een beetje uit
De remmen zijn voorbeeldig mede
doordat het rempedaal zeer goed is te
doseren en de carrosserie mei eehl de
neiging heeft om te duiken bij het remmen Ook na herhaaldelijk zwaar atremmen blijft het systeem het uitste
kend doen zonder scheef ie irekken of
dat het pedaal sponzig gaat aanvoelen
De Rover 213 SC ligt zeer goed op de
weg Uiteraard is hij wat onderstuurd
(in een bocht op de voorwielen naar de
buitenkant van die bocht willen) maar
dat neemt geen hinderlijke vormen aan
Wat opvallend goed rs en bovendien vrij
uniek is dat de auto prettig is afgeveerd
maar in bochten absoluut mei overhelt
zodat deze Rover strak en zeker stuurt
Brj een stevige zijwmd blijft hij even-

Oude deuren?

v
Qa»

4 Cross spoke velgen mei Pirelli P 700
banden
f 57^2
f 490
Decorplaat achter
f 57 •>
Stuurwiel met naaf
ƒ 146
Pookknop
ƒ 260
Pookhoes
Totaal mcl BTW

ƒ 17217

(Advertentie)
eens recht m het spoor en ook v an lasti
ge trekjes bij spoorvorming laat hij niels
merken

Conclusie

De Rover 213 SE is een degelijke en m
mijn ogen een mooie verschijning die
wat ondergewaardeerd wordt Maar
een icdei die m deze klasse een auto
zoekt moei zeker een be/oek brengen
aan een Auslm Rover dealer en u hoell
ook niet bang te zijn voor teveel al
schrijving wanl bij aankoop garandeert
men een mruilpnjs na zoveel jaar zwart
op wit
Met of zonder automaai blijll de Rovci
213SEzijnpnjsvan/ 28 995 (hand
geschakeld) of f 31 250- (aulomaal)
heel besl waard en mijn hart heeft deze
Bnt met Ooslerse trekjes best gestolen

UTO KOPEN

Techniek

Motor dwars voorin ge plaatste vier
cilmdei motor met 12 kleppen pei
cilinder cilinderinhoud 1342 em3
boring en slag 74\78 mm eom
prcssievei houding
871
mix
vermogen i4 kW bi| 6000 tpm
ma\ koppel 102 Nm bij 3-.00 Ipm
t.andii|ving
voorwielaandnjvmg
wielophanging voor onafhankelijk
torsiestaalvcnng met telescopische
schokdempers
dwarsstabihsator
Ac hier stane as panhardstang tor
siestaat v ei ing en lelescopische
schokdempers
Bandenmaat
16">SRI3 lengte
4 1 5 6 cm breedte 1623 ^m
hoogte H8 4 cm wielbasis 245
cm spoorbreedte voor 140 achter
1 4 1 5 cm diaaieirkel 9 •> meter
tankmhoud 46 liter massa 91 5 kilo

.SNEL mogelijk!

f

Doorlopende
* Leningen op rnaat tegen zeer
Persoonlijke leningen kredieten
scherpe tarieven
Theoretische looplijd 65 mnd
* Snel en diskreet binnen 4 uur
netto
looptijd * looptijd* eff
elf rente bl) 10000 091%pmnd
15000 0 81 % p mnd 20000
m
handen
60
mnd
48
mnd
rente
geregeld
0
p mnd 25 000 0 77% p mnd
* Vrije besteding van het geld,
5 500 141 05
11 1 Bedrag rente en
11851
7 500afl p mnd
15823 101
18913
geen onderpand
1050026249
21919
96
10000- 200 - p mnd
* Kwijtschelding bij overlijden
15000- 300 - p mnd
1 5 000 37499
31313
96
* Lopende leningen meestal geen 20 000 - 49998 41750 9 6 20 000 - 400 - p mnd
35 000 87497
73063
9 6 25 000 - 500 - p mnd
bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1 000,- en ƒ 50 000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk
"vanaf
* Tevens 2e hypotheken
77".

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen Bel voor vrijblijvende informatie

lB EvM^lvp

E L l NG

Bel BECAM:
05270-16991*
'M

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur3

Als u zonder auto bent
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

Bij aankoop van een occasion bi|
de officiële VAG dealer voor
Audi en Volkswagen kunt u alle
zorgen over zekerheid van u af
zetten. Want een No Risk occasion is zó veilig gegarandeerd
dat hi| wordt verkocht onder de
officiële, schnfteli|ke BOVAG garantïevoorwaarden voor gebruikte personenauto's. Nog
aangevuld met de jniekeomruilgarantie van 15 dagen die elke
V.A.G dealer u geeft. Meer zeker
heid dan BOVAG/No Risk garantie bestaat dus niet voor ge
bruikte auto's. Kijk maar:
• 3 maanden volledige, schrifte
lijke BOVAG/No Risk garantie,
• 9 maanden aanvullende
BOVAG/No Risk garantie op alIe vitale onderdelen van uw oc
casion, eveneens schriftelijk;
• een officieel, gedetailleerd keuringsrapport;
• 15 dagen omruilgarantie;
• duideli|k BOVAG garantiebewijs.
Informatie over de dichtstbi|zi|n-

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

Exclus ef voor Haarlem en omstreken

PORTAS-Vakbedrrjf K & D Kennemerland
2031 CN Haarlem

De prijzen voor deze fraaie en functronele spullen luiden als volgt
Airflovvsct, mei monlage
ƒ 4 500,Motor tunmg set katalysator versie
J 2 345 Uitlaat systeem
ƒ l 078 Ver lagmgssel
ƒ I 738 ƒ 333 Stabilisatorslanc voor

kunt u bi] Baron al 'n auto huren
v a 33,50 p d ex btw

Deurpn en kozijnen nooit meer verven1
Binnen een dag maken wij van uw
oude deur voordelig uw wens
deur - passend bij het interieur
Door de PORTAS kunststofom
mantelmg in b v het motief eiken
noten teak enz Ook voordeurrenovatie'
: Bel even op of bezoek onze show

N jverheidsweg 27b

Prestaties

Laten we eeilijk /i|n met een SAAB
9000 l mbo 16 ga je beslist niet onder m
de mass i en er ?i|n ook niet veel auto
mobielcn in de/e klasse die sneller/ijn
Toch kan hetnogsnellei en fraaierwant
SAAB heelt voor de liefhebbers een
schitterende set opvoerspullen ontwik
keld dat dooi S A A B op de maikt
woidt gebracht ondci de naam Airflow
Hel uiterli|k v ei toon bestaat uit een
voor en een achterspoiler /ijsknLs en
een set schitterende 16 inch melalen
velgen met Pnelli F' 700 banden Dat dit
alles met alleen het uiterli]k vertoon
dient moge blnken uil hel gegeven dal
de luchtweersU.nd is Icruggcbrachl van
O "U lot O 32 Veel belangrijker is echler dat de opwaartse druk achter maar
helst met 80'r is verminderd
Ondei huids kan er ook het een en andei
aangepast worden /o bestaat de wcgliggingsscl ml sluggeic en konere ve
ren gasgcvulde schokdempers en een
torse torsiestabilisalor voor Hel moto
iischc geweld neemt dooi de opvocrsel
loe van 160 naar 180 paardckiachlen
voor de uilvoeimg mei katalysator en
bij de met schone uitvoering van 175
naar 192 pk Dit alles heelt als resultaat
een topsnelheid van 230 km/h en een
aeeeleralic van O naai 100 km/h in 8 2
sec

PORTbS

•3-O23-312588
PORTAS de renovatiespecialtst nr 1 met meer dan 450 vakbedrljven m Europa

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
''••'\,
Verhuur variuit Bentveld 023-240102 :

.geeft u meer!
De tweede

KWART-TRIATHLON HET TWISKE
zaterdag 3 september 1988
Deze mini-uitgave van de tnathlon speelt zich af in het schitterende
recreatiegebied Het Twiske en bestaat uit de volgende onderdelen
l km zwemmen
45 km fietsen en
10 km hardlopen
Kosten deelname ƒ 22.50 per persoon Met inlevering van onderstaande
bon slechts ƒ 17,50
Dit bedrag moet uiterlijk 15 augustus a s door de organisatie ontvanaen
zijn
Inschrijven is uitsluitend mogelijk door voorinschrijving Daartoe dient u
onderstaande bon m te sturen naar
De heer J de Boer Dr Keyzerstraat 5 1511 VN Oostzaan
Sluiting inschrijving 17 juli 1988
Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd niet
ongetraind deel te nemen
Maximaal aantal deelnemers 500
Voor nadere inlichtingen J de Boer/J Brouwer, 02984-4931/1811

Bon voor onze lezers

de dealen raadpleeg de Gouden Gids of bel 020-867351.

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
Telefoon
Hierbij schrijf ik mij in voor de kwart-triathlon Het Twiske Het
inschrijfgeld ƒ 17,50 heb ik overgemaakt op
Rabobank-rekemngnummer 350513775 (gironummer van de bank
26 80 53) t n v J de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon
Het Twiske
Ik doe mee op eigen risico Handtekening
Deze bon ingevuld opsturen

WEEKMEDIfl geeft u meer.'

Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EM VERTROUWD VAKR/8AR8SCHAP.

V-A-GÏAuÖi
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Emiel Bousie groots ivinnaar
6- /G-__

S

Ullïi
ZANDVOORT - Ondanks de
regendruppels die in wisselende mate naar beneden kwamen, kan de Stichting Hippodrome Zandvoort terug zien op
een geslaagde kortebaandraverij. Doordat men ook nog eens
te kampen had met de concurrentie van andere dr averij en
leek het aantal toeschouwers
wat lager dan in voorgaande
jaren, en kwamen er slechts
drieëntwintig combinaties aan
de start. Niettemin toonden organisatoren en publiek zich
best tevreden. Tevreden was
ongetwijfeld de pikeur Emiel
Bousie, die meerdere prijzen
in de wacht sleepte.

«De Zandvoortse Kortebaandraverij in de Zeestraat gaf, voor zover de paarden niet in de fout gingen, veel nek-aan-nek finishes te zien.

Kunstzwemsters
sluiten seizoen af
met 'onderlinge'
ZANDVOORT
De
kunstzwemsters van De
Zeeschuimers zullen komende zaterdag in zwembad De Duinpan het seizoen afsluiten. Het programma belooft een verrassing.
Een en ander zal heel anders
verlopen dan gebruikelijk, omdat de meeste dames zonder
hun trainster zelf iets ingestudeerd hebben. Daarnaast zal
ook de jury gevormd worden
door personen die dit werk normaal nooit voor hun rekening
nemen. Hiervoor hebben al diverse prominente Zandvoorters
hun medewerking toegezegd,
zoals mevrouw Van der Heijden-Kouer, echtgenote van de
burgemeester, de dames Wertheim-Daalhuizen-Van Putten en
Ingwersen, alsmede de heer
Ruud de Boer.
De wethouder van sportzaken, Jan Termes, zal de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen. De coördinatie is in handen van Dick ter Heijden en de
presentatie wordt verzorgd
door Alfred Abbenes, hiermee
weer terug sinds driekwart jaar.
De 'onderlinge' begint om
09.00 uur en de toegang is gratis.
Een unieke gelegenheid dus
om de succesvolle 'Schuimpies'
eens van dichtbij aan het werk
te zien, voorlopig voor het laatst
m De Duinpan.

ZHC-sofballers slaan
eerste inning reeds toe
ZANDVOORT - De heren
van ZHC-softbal behaalden de
afgelopen week opnieuw een
klinkende over winning. Ditmaal was BSM het slachtoffer,
en met maar liefst 20-9 werd dit
team opgerold. Vooral in de
eerste inning waren de slagmensen van de Zandvoortse
ploeg erg op dreef gezien de
toen reeds bereikte 12-1 stand.
BSM mocht de eerste inning aan
slag openen en op de eerste worp
van werper Cor Stam werd direkt
uitge haald voor een twee honkslag.
ZHC was wakker geschud en met
prima veldwerk werd BSM snel aan
de kant gezet. Voordat dat geschiedde had BSM echter de score geopend. In de gelijkmakende eerste
slagbeurt opende Hans Mulder met
een honkslag en door goed coachen
van John Klaassen kon hij het tweede en derde honk stelen. Rob Kuipers kwam op het eerste honk door
vier wijd waarna Paul Citroen beide
Zandvoorters over de thuisplaat
hielp door een knappe twee honkH
slag. Er volgden nog drie honkslagen waarna Tjeerd Buis en Hans
Mulder uit gingen, maar met twee
man uit kwam de slagmachine van
ZHC pas goed op gang. Er vielen een
aantal twee honkslagen te noteren
van onder andere Erik Zaadnoordijk en LUC Buhling waardoor de
stand op liep naar een 12-1 voorsprong voor ZHC.
In de tweede slagbeurt zette BSM

de ZHC verdediging onder druk en
wist driemaal te scoren. Verder liet
het ZHC veld het niet komen waar
door de voorsprong op 12-4 bleef.
Deze tweede slagbeurt zou voor
ZHC niet veel opleveren. Al snel
twee man uit waarna Hans Mulder
er wel in slaagde de honken te bereiken. Ook nu coachte John Klaassen
de ZHC'er naar het derde honk en
door een gave tik van Rob Kuipers
kan ZHC één punt aan haar totaal
toevoegen, 13-4.
In de derde inning kon BSM niets
inbrengen en werden snel drie nulH
len gemaakt. In deze inning loopt
ZHC snel tegen twee man uit op
waarna Tjeerd Buis, met één man op
de honken, een home-run slaat. In
de vierde inning slaat BSM een
home- run, met twee man op de honken waardoor de voorsprong van
ZHC slinkt. Daar ZHC in deze slagbeurt slechts eenmaal scoorde is de
stand 18-8.

vangballen van Tjeerd Buis en Erik
Zaadnoordijk.
De ZHC-aanval wordt m de gelijk
makende slagbeurt kort gehouden,
maar door fraai geplaatste honksla
gen van Peter Leismg en Jan van de
Werff komen twee man op de honH
ken.
Rob Kuipers komt vervolgens met
een daverende drie honkslag waarop
Leismg en Van der Werff scoren en
dat betekende het einde van de wedstrijd die dus door ZHC gewonnen
werd met 20-9.

De Zeestraat, bedekt met een tlm
ke laag zand, bood vrijdag weer
plaats aan heel wat kortebaan liefhebbers en sfeer was er dan ook volo)3 Er werd weer lustig gegokt en de
horeca druk bezocht Zowel door
Zandvoorters als de vaste bezoekers
van dit soort evenementen, die hiervoor stad en land afreizen, hoewel
juist hun aantal door de concurrentie iets was achter gebleven Helaas
zijn er ojj dit tijdstip ook nog met
veel toeristen m het dorp, zodat dit
sleervolle evenement net met de
aandacht knjgt die het verdient en
m een iets drukkere periode ook ze
ker zou trekken
Want dat het een sfeervol gebeuren blijft, was vrijdag wel duidelijk
en voortzetting hiervan is dan ook
zeker op zijn plaats In voorzitter Ad
van Zanten, afkomstig uit Hillegom
heeft de Stichting Hippodrome een
waardig opvolger gevonden van Jo
han Beerepoot, die vorig jaar wegens drukke werkzaamheden af
scheid moest nemen. Van Zanten is
bij de Stichting beland via hoofdsponsor ABN, waar hij (buiten
Zandvoort) een functie vervult
"Maar dat heeft verder mets met
mijn voorzitterschajj te maken", aldus Van Zanten. "Men zocht een
nieuwe voorzitter en toevallig is
'paarden' mijn hobby". Toen men

dan ook uiteindelijk 'via \ ia' bij de
Hillegommei teiechtkv.am, \\.is IK t
snel bekeken
De stichting kan ook j a a i h j k s re
kenen ojj hulp van diveise kanten
Van Zanten dankte voor de pi ijs'iit
leiking dan ook de divetv helpeis,
vrijwilligers en sponsors Maai met
name ook penningmeester Van T , n i
en de heer Arie Bos. die beide al \ eK
jaren een belangnjke bijdrage in rte
organisatie leveien
AU. er deze avond een gelukkig
man was. dan moot het Enucl Bon
sic wel geweest zijn Bousie, gespon
sord dooi Strandpa\ iljoen 7, behaal
de met de zevenjarige' bruine t u i n
Yoyo Melodie na een spannende
strijd de eindoveiwinnmp en won
als tramei, als rijdei plus als eige
naar de eeiste pnjs 'Een resultaat
dat er niet om loog' aldus Van Xan
ten. eraan heimneiend dat Bousie
met zijn aankoop m koite tijd al
aardig wat prijzen in de wacht liet it
gesleept De menner ontving de Gro
te pnjs van de ABN, een bedrag van
/4250. . plus de wisselbekei. en een
paardctuig (beschikbaar gesteld

In de vijfde inning moet ZHC, wil
het voortijdig een beslissing af d win
gen, de tien punten voorsprong be
houden. Dan is namelijk de wed
strijd na vijf innings afgelopen. BSM
wil echter met met zo'n verschil
naar huis gestuurd worden en de
eerste slagman plaatst een drie
honkslag en komt thuis via een
honkslag van de volgende man.
BSM krijgt daarna twee honken bezet met nul uit en proeft dat er meer
Zowel Schmidt als Janssen schre
m zit. In een poging het derde honk ven alle drie onderdelen p hun naam
te stelen gaat de eerste BSM-er uit en wonnen de finales met sprekende
en de twee de en derde volgen door cijfers. In het dames-enkelspel was
Petra Janssen te sterk voor tegen
standster Esther de Jong Ondanks
een zware knieblessure wist Petra
Janssen de zege op te eisen. Het was
een van de laatste optredens van de
Zandvoortse die over een paar we
ken onder het mes gaat.
tweede plaats in de prima tijd van bij HPC als winnaar naar voren
In het gemengd dubbel met Hans
1.04.76. Bram werd 3e in 1.05.26, Vis- kwam. De Zeeschuimers tikten kort Schmidt was zij eveneens veel te
sers 4e in 1.06.14 en Steegeling em- daarna aan in 3.32.27, goed voor een sterk. Sylvia Steenvoorden en RenH
digde op een mooie vijfde plaats in bronzen medaille. Ruud Coone viel ko Kinders hadden totaal geen vat
1.07.68.
op de 100 meter rugslag net buiten op het sterke spel van liet Zand
Ook op de 200 meter wissel waren de prijzen door de afstand af te leg- voortse duo. Schmidt en Janssen be
De Zeeschuimers in de voorste gele- gen m 59.53. Hortshuis van SCG tik- slisten dit duel met de overtuigende
deren te vinden. Opnieuw bleek te 33 honderdste seconde eerder
Dekker te snel doch het verschil met aan. Een vierde plek voor Coone.
Onno Joustra was miniem. Finishte
Dekker in 2.06.79, Joustra kort daarEveneens behaalde een vierde
achter in 1.07.06 als tweede en kreeg plaats Barbara de Wit op de 100 mezilver. Wander Halderman met een ter rugslag. Ook hier kleine verschilvijfde plaats in 2.13.03 en Stan Stee- len. Winnares De Rover had een tijd
geling met een zevende plaats in nodig van 1.04.62 terwijl De Wit m
ZANDVOORT - Sportschool
2.13.47 maakten het Zandvoortse 1.05.37 aantikte. Op de 4x200 meter AFAFA organiseert ook dit
succes compleet.
vrije slag onder 16 jaar kwam het jaar weer een zomer-looptraiZeeschuimers-team goed voor de ning, welke vooral voor taeginOp de 4x100 meter vrijeslag heren dag door als vierde te eindigen m ners is bedoeld. Deze wordt
vond er een fel gevecht plaats waar- 9.04.95.

l' ' ) \ " / !

L)<

ie ( i n o .i u d i
p.lKjl

'j'

t 11

011 -. i ioi

-

. . f l ' l ' i l -i „ \ .]] ,\!

Van hè' v. t dr.,.; ,001 ei. M I
k ' i t _; 11!) i ei. . • • T I C ' - , i - a i
K \ t n > i - m • >] '_v ' M ".
pikein K u n l Po i l s • i • i
y i j i i aanwi A ht i i M • l;i n
tv.. H-de met Je ' ',..' ,• < oo
no hengst A a n / : ' , ' . • • , .
gen;" osse i' V. ")o. • < p
bel n.orie h. J i ' . ' c, /i n .
\ o o i t se l i i i i i ' / , ! « / . \ \ > ' ,• t,
]' r < f. Jac l On hi'-: i "t i
ZL\, ? t n j a i i ü o i - n u Y-. " ' j
ee;i di l f l e J l h i . ' t s l ' . i l ' i
hengst V I O I K , Ma/" 1 . i ' i'.
3'ï ti Do l.i il te dl. .'U '
L'Kicp pla i t s t " v , s M n ' t '<
ne a < h l j a i i ' _ ; e meu ( '.\ ,
ei ' Do ' ' ;" !| > ging i ,. •
f . O ' M l W til"! dl

\ 'l ! l i! ;'Ji

_'(),

i •

y . i i i t i c van o'gcuaai l' J IJ; i
Jen De hooldpi i j s - i'U r» '.
/e^enj.iiigt
.shot lai.dp. :
n a a i et n nu' ui H ! \ ..n H . i .
I d t n u m m o ' ."> > ! Do ovt i _
\ HMon op de m i ' i n n e i s » i
7')2. li.lfi. <LT) 47 r . K J'-! (! : '
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er vis
ZANDVOORT - De Zeevisvereniging Zandvoort hield vorige week haar viswedstrijd
om de Zeeland Trofee. Met 27
man toog men hiervoor naar
de Oosterschelde en de Zandvoorters wisten veel vis aan de
haak te slaan, alhoewel dezewat aan de kleine kant was.
Tocecn geslaagde viswedstnjd
Voor de eerste keer werd op maat
gevangen m deze stiijd Totaal vin
gen de leden van de zcuvisvei eniging
maar liefst 294 vissen met een totale
lengte van 53 metei en 81 centime

Hans
bepalen
ZANDVOORT - Tijdens de
open clubkampioenschappen
tennis op het park De Glee aan
de Kennemerweg hebben de
tennissers van de organiseren
de club laten zien in de regio
Haarlem tot de sterksten te tae
horen. Het werd in de B l-klas
se een dubbel Zandvoorts suc
ces waarvoor Hans Schmidt en
Petra Janssen zorgden.

do

cijfers van 6-2 en 6-4. Het damesduta
bel leverde eveneens de titel op voor
Petra Janssen te zamen met Katja
Nehs.
In de heren enkelfinale moest
Hans Schmidt het opnemen tegen
de IJmuidenaar Torn Bulters en de
Zandvoorter het ook nu weer fraaie
staaltjes tennis zien. Bulters kwam
er totaal met aan te pas en werd met
6-2 en 6-1 an de baan geveegd.

belspel en ook m dit onderdeel wa
ren de Zandvoorters toonaangevcnd Met zuiver en technisch tennis
werd het koppel Dirks/Edgar
Schmidt vaak op het vei keerde been
gezet. Schmidt en Van Geuns won
nen de partij zeer eenvoudig met 6 2
en G-3 Ondanks het matige weer wa
ren de Zandvoortse tenmskampioenschap pen een zeer geslaagd gebeuren. Door de goede organisatie
verliepen de wedstrijden vlekkeloos
Paul van Geuns was de partner en kon den zondag de finales op tijd
van Hans Schmidt in het herendub worden afgewerkt

t e l , hetgeen L ' n ge
kende van 18,3 centimete* De 2< < :
andtrolee kv.;,m ui handen \ u, V .
van Houten. HU- re;: si ha' v m ^ \,.•
3(> eentimetei In (k div > s kl ..' t
men ten konaen ook nu wee' . i
punten v.orcien bnget'ld \o'ir c
giootste makreel \ a n P"ter Lei-- ..
scnai van Aad van Houten puita.i
van Rob L"o^>, palinu van B .1
Goossens, bot \ a n Mike v a n •',
Raadt en schol \ a n He'mar Hoe!:'
nier
In het klassement van r:<, nu e<-t
vis scoorden Hans Roest T.m \.v
Gooi en Ton Haak mot 2'2 vis.v»' i
dei éénpunt DeeompeU'..'' v.i>! l ' .
deze wedstrijd wordt aanse\Of;
dooi Ton van de Hoe!: m < ' ] ! mn
ten. gevolgd op een tv.eecle pia, ; ;
dooi Mike van rle Raaot n.ei l "i
dei de is Ton Haak met i n pi n*' :
De plannen van de v<» enig r.t' (.;.
in septenihei en oktuner te «aan
sen m Engeland en Der.emnrke
gaan zeker door De voorbeieidn:
gen zijn in volle sjans en clc annr.o i
erg groot De club draait toch <. :•
goed. volgens voorzitter Tor Gor*sens ..De belangstelling voor v:t1
vvedstiijden is eiggioot en we zulle
moeten zoeken naar grotere nou i
ot niet een tweede boot erbij Dt 7,
laatste \vedstn]d be\iel eis goed e;
is vooi hei hal ing vatbaai Het v.e
wat tegen dat de vis erg klem v.a^
dus willen we cie volgenae Keer n,.a
een andere stek zoeken Mnar hè
was zeker een geslaagde daa"

Zeeschuimers opnieuw vooraan
ZANDVOORT - Na de vele
medailles van vorige week, behaald bij het eerste weekend
van de Nederlandse zwemkampioenschappen, voegden
De Zeeschuimers daar nog een
gigantisch aantal aan toe.
Veelal zwommen de leden met de
nationale top mee en jammer was
hot dat er geen Olympische limiet
w erd behaald. Onno Joustra was er
üieht bij en mag nog hopen op Seoul.
Op de 100 meter schoolslag zwom
Onno vlak achter Ron Dekker een
fantastische race. Op dit specifieke
Zandvoortse nummer zwommen
ook Patrick Braam, Vissers en Stan
Steegeling een goede finale. Na Dekker legde Onno Joustra beslag op de

Looptraining
tijdens de zomer

elke dinsdagavond gehouden
vanaf het pand Brugstraat 17
te Zandvoort, aanvang 20.00
uur.

ZAKELIJK BEKEKEN

[aarlems instituut geeft opleiding
voor werk in de toeristische sector
ZANDVOORT - Voor degenen die graag in de toeristische
sector aan de slag willen, start
het Instituut BeVnel te Haarlem in oktober een zes maanden durende opleiding voor
het vakdiploma SEPR (Stichting
Examen-Proeven Reisbur
eauvestigingsbesluit).

Dit instituut is een onderdeel van
Bei-nel C.V., bureau voor opleidinBen en carrièreplanning, een initiatief
van de Haarlemse Nelleke Hegn
'an. De op het vakdiploma SEPR,
ey
n rijksexamen, gerichte lessen
W(
irden 's avonds (l avond per week)
Begeven in Haarlem, door c'rs. Bert
Gijrath,
die psychologie en sociale
e
conomie studeerde aan de Univers
'teit van Amsterdam en ruim twin''.?
jaar werkzaam is in de toeristis
che branche.
De lesstof wordt in een behoorlijk
'°nipo
gegeven, maar de totale curSu
s duurt dan ook een stuk korter
w-in veel andere opleidingen. Tal van
onderwerpen komen aan bod, die
[ïïet
toerisme en de hele reiswereld
te
maken hebben. Hiermee wordt
jnhoud gegeven aan de drie onderde'en van het SEPR-examen: algeme^e reiskennis, vervoer en verblijf en

topografie. In andere woorden betekent het kennis op doen onder andere over hoe reizen worden georganiseerd, over prijzen en vakantiebestemmingen, verblijf, aanvullende
diensten en verkeersgeografie. Het
diploma kan nuttig zijn bij sollicitaties, want het wordt vaak gevraagd
voor een baan op een reisbureau, bij
touroperators, VVV-kantoren en
luchtvaartmaatschappijen. Voor de
filiaalhouder van een reisbureau is
het diploma wettelijk verplicht.
De opleiding start op l oktober en
het cursusgeld bedraagt./1295,- plus

J 150,- lesmateriaal. Eventueel is betaling in termijnen mogelijk. Aanmeldingen moeten (liefst) drie a vier
weken van tevoren binnen zijn. Als
vooropleiding wordt minimaal het
HAVO-diploma gevraagd, maar degenen die dit niet bezitten, kunnen
bij Bernel eerst de cursus Algemene
Vorming Dienstverlenende Beroepen (toeristisch assistent) volgen.

ledei een kan meedoen aan de trainmg. Voor menigeen is de zomer een
tijd om te luieren of lekker op vakantie te gaan. Maar degenen die
ook iets aan hun conditie willen
doen, kunnen terecht bij AFAFA. De
training duurt tot en met augustus
en is dit jaar primair gericht op be
gmnende lopers, met nadruk dtis op
'beginnend'. Deze draagt een recieatief karakter Deelname is mogelijk
voor mannen en vrouwen vanaf 1(>
jaar. Meer inlichtingen kan men na
18.00 uur krijgen bij Hans Hekkers,
tel. 1G157, of Rene Kamperman, tel
13115.

Fietsen-kijkdag

Deze start op 15 augustus, duurt zes
weken en kost ƒ475.-. Voor meer mZANDVOORT - Degenen die de ai
lichtingen kan men het instituut bel- gelopen maanden hun fiets zijn
kwijtgeraakt, kunnen zaterdag 9 juli
len: tel. 023-325491.
een kijkje komen nemen op het pohtiebureau. Hogeweg 37. De gemeentepolitie houdt dan van 09 00 tot
15.00 uur een kijkdag voor gestolen
en verloren fietsen.
Men wordt echter wel verzocht, zijn
aangiftebevestiging ol eigendomsbcwijs mee te brengen. Er worden geen
fietsen verkocht

Vrijwillige Hulpverlening

17373
Nelleke Hegman, algemeen direkteur van Bernel, en docent Bert Gijrath.

®De trotse winnaars met de welverdiende bekers.

ZANDVOORT - Bij de vereniging AF AF A zijn afgelopen
zaterdag, onder grote publieke
belangstelling, de jaarlijkse karate clubwedstnjden gehouden. Nadat de karateka's een
week eerder examen hadden
gedaan voor een hogere gradatie was dit de afsluiting van een
jaar hard. maar gezellig trainen.
De deelncmeis waren ingedeeld in
velschillende leeltijdseategoi leen
en om 13 0(1 uur werd het begmsm
naai gegeven \oor de eerste p a i t i j .
De inzet \an de deelnemers v, as
enoini Ook de longste deelneineis,
vanal 7 jaar, beten goed van zich at
middels snelle en uiterst doelde!
lende stoten en trappen De vei schil
lende partijen kenmerkten zich
door de enorme vechtlust die ten
toon weid gespreid Er werd op het
scherpst \an het sportieve \lak sjc
streden Het bleek dat de deelne
mers niet voor mets zo hard hadden
getramd het afgelopen jaar. alle ge
leerde technieken en combinaties
werden getoond om de ..tegonstander" maar een puntje af te snoepen
en zodoende de partij te winnen
Bi) de jongste deelnemeei s ging de
ünalepaitij tussen debioers Uzar en
Mai uf Kost ei en de meisjes Damelle

Roele en Damelle Kiilmg r u \ \ n l
Dillor Kostei i n Micbael Kapteui
bil de oudere jongens, van elkaai
piobeerdon te \\ mn»n De tin.il" p.i'
t ij bil de dames tussen Ilona Bei
nath en Sa.ikia H,u man kende een
verbeten maai s j ) o i l i c < c st i ijd h
deze worvelendi p a i t i j konden Ixvi"
scheidsiechtei s neen \Minriai aan
vijzen waaniooi deze linaie op et n
latei t i j d s t i p zal \u>idon \ o o i t n i v e t
Als winnaai s konden om 15 (10 uui
door hun t i a m e i s met de i luhbe'v i
worden gehuldigd. Maiul Koshi
Damelle Kulnm en Dillon Kostei
Na de zomeivakantu zal de ven m
ging AFAFA weel' beüinnen met de
karatelessen op maandag l'J septciu
ber meisies
en dames en op don
dol das l.r' septembei
jongens i n
heien Vooi i n t o i m a t i e kan ei mbeid worden 17)114. 12."ii>7 en l') 171
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ZANDVOORT De Opi-nbaie Bi
bhotheek is viijdag 'i j u l i geMole-n
van\\ege de renovatie, maai /.atei
dag !! juli kan men hier wet r teiec lu
tussen U) I K ' e n l l 00 uur Naai \ o i
wachting /.al de renovatie h a l \ e i \ \ e
Sc volgende \\eek m-hcel /.i|n \ol
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Gemeente Belangen
ervaren
onderhoudsschilders
Wij bieden:
* goede beloning
* een prettige werksfeer
* gratis werkkleding
* evt autovergoeding

Fa.
Kroonenberg

Kleding, hoedjes.
iedereen die in de afgelopen
jaren in deze klas heeft
gezwommen is welkom.

Huizenhoog'

KOMEN WE TERUG!!!

Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

IN HET NIEUWE ZWEMBAD

G.B.Z.

Voor informatie Bel 02507-15602
Paradijsweg 2-6 Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

^^^Ö^^^ÖS3^8g^^^=

maandagavond 19.00 uur in de
Duinpan

feliciteert de Raad van
de Gemeente Zandvoort
en in het bijzonder de
V.V.D.
Voor het groene circuit
licht.

vraagt met spoed

GROOT ZWANGEREN
ZWEMBAL

—11

Voor
advertentiemogelijkheden

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

BEL:

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

020-562.2762

•

r'

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

Uw adres voor.

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

Van klein naar groot
Van groot naar klein
Maar je bereikt het
mooiste

Geweldig
Zandvoorts
Mannenkoor

Corrie en Tiny

Jammer
hoe

i na de vakantie ziet
e Fotoservice is.
HAKTENJAGERS

HARIBW&S
V Heren sportsokken.
Div. kwaliteiten en motieven. Mt 35/38-47/48.

Rest.
„La Reine"

Stereo portable
J radio-cassetterecorder.
AM/ FM, ingebouwde
microfoon, hoofdtelefoon-aansluiting. Speelt op
hchtnet of batterijen. 97.50 nu

575 Nu 2 paar 9.75

vraagt

afwashulp
Kerkstraat 15
Tel. 12253

V Katoenen strandlakens Ca. 90x160 cm.
29.75 nu i

'25?5

Fa. Frank
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.
Tel. 02507-18686.

2775N

'20V

V Katoenen baddoeken.
SOxlOOcm.O.a.wit,
zwart, blauwenflammgorose. 8.75. Nu

_
L£

DAK-

BEDEKKINGSBEDRIJF

V Kinder joggingbroeken. Polyester/katoen.
Mtl28t/ml52.26.75/

2 voor 14.75

"J

V Surfoverall. Versterkt 3 mm
doublé lined neopreen. Lange
achternts, goede afdichting en
isolatie. Damesmt 42/44,
herenmt 48/54.175.-inü

* Doosje a 12 viltstiften
3 50. Doosje a 12 viltstiften om 20 kleuren te
maken 3.75. Nu met
50 et korting

150.VSurfloopkar. Kunst- .
stof glijlagers en sjorogen. Geschikt voor
rijden door zand. 87.50
nu

VQuartz (reis)wekkertje met
klapdekseltje.18.75 nu

GRATIS

zonnige
zonneklepü!
bij uw

reisverzekering

V Glazen combi-kan. Inh.
1.2 Itr. 6.75 nu

V Serie "Briljant". Keuze
uit 25 titels romantiek.

V.a. 70 cent p.p.
per dag
Bel voor informatie:

3.75. NU 3 voor 10.-

ÖS.OF GÖRANSSON
02507-18505
(ook 's avonds)

Wnjetijdsnet met 4 haringen,
scheerlijnen en buizen. 19.75
nu

VTuingieter. Wit of groen.
10 Itr. 6.75 nu

1675

TIMMERBEDRIJF

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave

VHema koffie "Extra aroma".
Vacuüm verpakt, snelfiltermalmg.
500 gram. 5.40. Nu

2 voor 9.25
V Luxe vruchtentaart
met kwark-yoghurtvul
Img. 13.75 nu

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

Je kunt wel in je
handen klappen bij
het aanzicht van
onze salades en
borrelhappen.

V Opblaasbaar zwem
bad Ca 125 cm 0
Hoogte 30 cm Met
wateruitlaat 19 75

Onze Fotoservice maakt prachtige afdrukken, maar een mooie foto begint met een perfect rolletje.
Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond: topkwaliteit tegen haarscherpe prijzen. Wie nu een dubbelpak koopt met 2 pocketfilms 2x24 opn. 11.50,2 kleinbeeldfilms 2x24 opn. 14.50 of 2x36 opn. 17.50,
ontvangt daarbij een waardebon. Deze geeft recht op 3.75 korting op het ontwikkelen en afdrukken.

"1675

Geldig t/m 17 september 1988

V Jeu de boules-set met
4 metalen, gemerkte
ballen en cochonnet.
39 75 nu

Broodje Burger
Schoolstraat 4,
tel. 18789
Geopend van 11.00
tot 01.00 uur
's nachts.
Weekend van 11.00
tot 03.00 uur
's nachts.
Dinsdag gesloten.

't staat in
de krant
iedere week
weer

*Verpakte cake. 500
gram. 2.50 nu

V Bandeau-beha. Polyamide of met katoen
A-, B- en C cup Wit, ivoor
of rose 9.75.
Nu

VNylon ritskoffer
In zwart of marine Met
nemen. 70 cm 75.-,
75cm85.-,80cm95.-.

Nu met 15.- korting

V Vakantie autostoelhoezen. Uni badstof.
Voor 2 voorstoelen of
voor achterbank 19.75
nu

V Leren herenbillfold.-nts
portemonnee, dames
huishoudportemonnee of
•valutamapje 23 75 nu

V Serie "Spanning en
Avontuur" Keuze uit 20
titels 2 50 Nu
3 voor 6.-

V Draagbare radio-cassetterecorder. FM/AM.
Met ingebouwde microl foon. 87.50 nu ryr^

V Autoventilator. 12 volt. Werkt
m vaste stand en zwenkend.
12.75 nu

VMultigrademotorolie 5 Itr.
SF/CC-15/W501675.
SF/CD-10W4019 75 Nu met

2.- korting
VRummygezelschapsspel. Voor kinderen
vanaf lOjaar 7.75 nu

* 10 zachte puntjes of
bolletjes. 2.50 nu O "l C

* Dubbel autorolgordijn. Apart en aaneen te
monteren. 14.75 nu

12.75

V Compact stereo cassettespeler met hoofdtelefoon. Autostopsysteem, draagklem en
riem. Wit of zwart.

VKempischeham "l QR
100 gram. 2.25 nul.

V NIEUW: vruchtensiropen.
Cassis, aardbeien, citroen
en sinaasappel. Zonder
kleur- en conserveermiddelen. Inh. 3/4 Itr

Aanbiedingen zijn geldig t/m 9 juli 1988.

3975n

°32?5

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld

DONDERDAG 7 JULI 1988

WEEKMEDIA30

Wim Nijboer neemt na tweeëndertig jaar afscheid als directeur van de Gertenbach Mavo

'Werkloosheid is juist een reden om een di
ZAND VOORT - De Wim Gertenbachschpol zal binnenkort naar
t-en andere directeur uit moeten zien. Wim Nijboer, die 32 jaar
•lan deze school verbonden is geweest hangt zijn boeken aan de
.vilgen, om heerlijk te gaan genieten van de VUT. "Maar stilzit! en is niets voor mij", moet hij bekennen. Het zal dan pok even
wennen zijn, al die vrije tijd, maar plannen hebben Nijboer en
/ijn vrouw al voldoende. Maar eerst nog eens een terugblik op
veertig jaar leraarschap.

school gebi nikte, bleet m liet mu'
den. maai v. el t t a d t lii] r] mee <>p .1
toneelvereniging 'S.indfu/eidi' ei
als (de echte i S i n t e r k l a a s in hè
dorp
Ook bij het Spil /ondc / g u n " - i i
heeft hl) een iol »<_Mjeekl, ••> nma i
in het Franse C h a i t r e - , r.oTte t M <
later in Zandvoon \\ in, \ijnn.-i g.
met er nu nog van Bui_;"ni' i ->te
Nawijn wilde het doip i .1 r - "i'fa.'i
woordigcn, en daaioin ^ > u k >; • -<
Ik heb toen de overige d< ••!• • •; i , • n
vijf talen toegesproken / r<- ;n D.
Italiaans, wat nogal v.
:. ": •'
maakte En dat terwijl il: d e • a,.j ?<
niet beheers. Een Italiaans \< M i<
gever had het tonetisen \ooi " , i ••
geschreven Later heihaukk .-: i
in Zandvoort. met hulp van <U , •
van Italiaanse leerlingen, ipa.u i *.
kieeg ik van de .secietan- ',< > > < •< dat er toch wol twee fouten in /,\'<

door Joan Kurpcrshock
Doordat Wim Nijboer in het
schooljaar 1948-1949 vlak voor zijn
uonsttijd één maand inviel op een
'agere school in Heiloo, kan hij binnenkort nog zijn veertig-jarig jubileiim vieren. Het was zijn eerste baani ie in het onderwijs, nadat hij na zijn
UBS opleiding de - in die tijd gebrui„ehjke - spoedcursus op de Rijksweekschool te Alkmaar had dooropen.

In 1959 behaalde Nijboer de Akte
Wiskunde K-I, waarna hij van 1960
tot 1968 ook les gaf op de Pedagogische Academie in Haarlem. Naast
wiskunde in Alkmaar gaf hij later
ook een jaar natuurkunde in Haarlem. Een van zijn leerlingen daar,
Gerard Hokke, kon hij later aannemen als leraar Nederlands op de
Gertenbach Mavo. "Ik herinnerde
mij dat het een goede leerling was,
en toen hij solliciteerde, dacht ik
direct 'die moeten we hebben. Voor
onderwijzend personeel waren het
bovendien goede jaren, in die zin,
dat er een gebrek aan personeel was.
Je kreeg een toelage als je ging studeren en een bonus als je je diploma's haalde".

Zoals ook in later jaren duidelijk,
••as sportiviteit hem bepaald niet
i eemd en hij had zich dan ook aan_emeld voor de Academie voor Lihamelijke Opvoeding, de ALO. Bei end is dat Zandvoortmeeuwen,
i aarvan Nijboer jaren voorzitter is
zeweest, veel contacten heeft gehad
In 1976 werd Nijboer op anciënnii,iet Ajax. Misschien lag op de ALO
i,e basis hiervan. Nijboer sportte er teit adjunct-directeur van de Gerten• l samen met Einus Michels. "Hij bachschool en vanaf november in
-at m het tweede jaar, ik in het eer- dat jaar tot april '78 verving hij directeur Sinke, die wegens ziekte verstek moest laten gaan. In dat jaar
De in Weesp geboren maar toen in werd hij benoemd tot directeur.
Hoorn woonachtige leraar trouwde
in 1953 en belandde samen mc-t zijn
i ouw Netty via Bergen, waar hij in Houding
De school heeft volgens Nijboer in
r.e. eindexamenklas ervaring opdeed
ils invaller van het hoofd van de de loop der jaren toch wel een wat
l LO, in 1956 in Zandvoort. Nijboer andere plaats gekregen in de maatv', erd hier 'onderwijzer van bijstand', schappij, zoals men er tegenaan
i net als hoofdvak wiskunde ("dat be- kijkt. "Leerlingen hebben tegenstond toen voornamelijk uit algebra woordig duidelijk een andere houi a meetkunde") en als bijvakken na- ding ten opzichte van het onderwijs.
tuurkunde en biologie. "Het was Ik denk dat dat komt door de weii oen nog de Openbare Ulo School, vaart, waardoor zoveel dingen van
niet Van der Waals als hoofd", weet buiten school tot ons door kunnen
hij zich te herinneren, "gevestigd in dringen, die onze belangstelling
het gebouw waar nu het Gemeen- wekken. De duidelijkste voorbeelden zijn radio en televisie.
•-rhapshuis is.
Maar datzelfde jaar werd rond
Kerstmis de Gertenbachschool geopend, die meteen te klein bleek.
Het gevolg was dus dat er direct al
aangebouwd moest worden en als
noodoplossing werden er bouwke•on geplaatst. Maar doordat deze
nuiten de normale loop lagen, duurde het tussen de lessen door soms
een tijdje voor er een nieuwe leraar
of lerares was. De klas bleef in die
tiid namelijk in het eigen lokaal. In
die tussentijd werd er nogal eens
wat kattekwaad uitgehaald. Wij waren bijvoorbeeld op een gegeven
ogenblik al drie kwartier een leerhng kwijt. Tot we erachter kwamen,
nat hij in de kast zat opgesloten".

En kort na de oorlog 'moest' een
diploma nog, tegenwoordig is de
jeugd daar veel minder van overtuigd, 'want zij kan wel teren op de
welvaart'. Als een leerling aankomt
met het verhaal, dat het vanwege de
werkloosheid geen zin heeft om een
diploma te halen, heb ik daar maar
één antwoord op. 'Werkloosheid
moet voor jou juist een reden zijn
om een diploma te halen, want daarmee kom je wél aan de bak".
"De meeste leerlingen die deze
school goed doorlopen, gaan verder
leren. De ULO van vroeger kon wel
eindonderwijs zijn, voor de MAVO
gaat dat niet meer op. Tegenwoordig

Ander 'werk' naast scnool '•<•]\ ,
d e Nijboei onder andeie a l s (.<>, < '
van het zaalvoettaal van ne Spot t i n _
club en later nis voorzittei b:i Z.in .
voortmeeuwen, een taak dl • hn ••;
jaar achtereen op zich heeft gei '
men
Zo ook was h i j ook nUrok'.cu: t;:
het organiseren van liet tuoüioo
van de jeugdteams van Real Mam o
Arscnal, AZ 'G7 en Ajax « n u t V,".
Basten en Rijkaart). dal ter gel-gen
heid van het tachtig jan» b.'sta,i-i
van de Amsterdamse veiemging o]
het Zandvoortmeeuwenteirein v eu
gehouden

Oud-lccrlin^cn

De scheidende directeur Wim Nijboer voor klas 2a, waar hij dit jaar nog enige uren les gaf.

stroomt men door naar het hoger tegen te gaan. Dit om te voorkomen Nijboer na wat aandringen toe
beroepsonderwijs of zelfs hoger. Er dat het middelbaar onderwijs geheel "Voor de kwaliteit hoeft men het
lopen al aardig wat ingenieurs rond, uit Zandvoort gaat verdwijnen. Erge niet te doen. Vooral als je bedenkt
die op de Gertenbach zijn begonnen, vaart zal het volgens Nijboer nog dat wij vorig jaar honderd procent
maar bijvoorbeeld ook artsen. Zo is niet lopen. "Maar er is inderdaad geslaagden hadden en dit jaar m een
ook een leraar van het Coornhert sprake van een terugloop. Vroeger keer al vijfentacntig piocent Daareen oud-leerling van onze school. kwam iedere leerling die naar het mee scoren wij hoger dan het gemidKortom, heel veel leerlingen volgen middelbaar onderwijs ging, automa- delde"
later prachtige beroepsopleidingen. tisch terecht op de GertenbachIn een gemeente met 10.000 mwoIk heb ook nooit gehoord: 'Ik heb op school. Tegenwoordig is dat anders. ners hoort gewoon voortgezet onde verkeerde opleiding gezeten met Tegenwoordig zie je veel dat leerlin- derwijs aanwezig te zijn, is zijn overde Mavo', maar wél 'Ik heb geluk gen met een Mavo-advies buiten tuiging. "Maar als Zandvoort dat wil
gehad dat ik op een goede Mavo te- Zandvoort geplaatst worden, en dat behouden, moet er wel wat verande
recht ben gekomen'.
terwijl wij ook de eerste en tweede ren".
klas Havo in huis hebben, met de
mogelijkheid van een zeer goede
Hier komt weer even zijn warme
Leerlingen-aantal
doorstroming naar het Coornhert. hart voor de school tot uiting. Net
Op de Gertenbach Mavo is echter De Havo-leerlingen op deze twee als vorig jaar. toen Nijboer ervoor
al enige jaren een afname van het scholen krijgen daarvoor exact de- vocht dat de Gertenbach m het hui
dige onderkomen gehuisvest kon
aantal leerlingen te constateren. In zelfde lessen en proefwerken".
blijven, in plaats van overgeplaatst
de politiek trok dit al de aandacht
van VVD en vooral PvdA, welke laatMet een enkele uitzondering te worden naar het (kleinere) geste partij erbij burgemeester en wét- neemt vooral het aantal leerlingen bouw van de leeggekomen Jaap Kie
houders zelfs op aandrong, al het dat van de 'bijzondere' scholen wiet Mavo. "Op 15 juni 1987 kreeg ik
mogelijke te doen om de terugloop komt, de laatste jaren nogal af, geeft in een commissievergadering te ho-

landvoorts mannenkoor komt tot
ublieme afsluiting van seizoen
Zandvoort - Als afsluiting
van het seizoen werd afgelopen
zaterdag voor een nagenoeg
uitverkocht huis in de Hervormde Kerk in het centrum,
door het Zandvoorts Mannenkoor een concert gegeven. Uit
het
programma-overzicht
bleek al dat dit koor, mede
door zijn nieuwe opzet en de
zes jaar ervaring, in staat
moest worden geacht om ook
de zwaarste koorstukken aan
te kunnen.
Voorbij is de tijd van wel eer dat
"il Mannenkoor het zich kon pernutteren uitsluitend als gezellig}
it idsvereniging te boek te staan,
^norbij is de tijd van grappen en
mollen en liters bier. Nu, na zes jaar
•'.in de jeugdjaren van dit koor duiiu lijk afgesloten. De natuurlijke sem t i e heeft zijn werk gedaan, de
•• 1-vakke broeders" zijn afgevallen.
)vergebleven zijn zij die de zangl
'i'nst na aan het hart ligt. Dat bleek
'verduidelijk tijdens de uitvoering
'><i:i afgelopen zaterdag in de Neder'< 'ids Hervormde kerk.
De inzet na het abbattimento van
(
>i igentDico van Putten bij aanvang
\ '.n de uitvoering liet aan duidelijkt'< id niets te wensen over. Het Izje
(
heroe Wiemie van de componist
Bortnjansky, a capella gezongen,
''>onde
al direct aan dat de toehoor(
'<"s nog heel wat te wachten stond
'•' ">r deze avond. „O Isis und Osiris"
>•"
„Die Zauberflöte" van W. A. Mo7
"'t, al jaren een regelrechte topper

uit het repertoire van dit koor oogstte bij het publiek bewondering.
Het Panis Angelicus uit de „Messe
Solenelle" van Cesar Frank gezongen door het Mannenkoor en de solisten Rob Duisterhof en Ton Vreeswijk in een koorbewerking door
Dico van Putten kwam door zijn gedragenheid bijzonder goed uit de
verf. Ook heel knap was de uitvoering van het lied „Domine, Salvam
Fac Reginam Nostram" van A. Giesen. Van Putten had de componist
goed begrepen, dat bleek overduidelijk uit het slot van dit lied. Largo ma
non troppo: Breed, maar zonder
overdrijving.
Na de pauze was het tijd voor het
echte vuurwerk. Landerkennung
van E. Grieg door koor en solist Ton
Vreeswijk, Allegro energico en Allegro moderato, vastberaden maar
toch matig. Een kolfje naar de hand
van routenier Vreeswijk. Het abassamento di voce van deze zanger
was werkelijk van grote klasse. Deze
bas-bariton zette een persoonlij kheid neer die menig toehoorder op
deze avond koude rillingen bezorgde. Zuiver in alle registers . . . Vreeswijk op zijn best. Tijd voor de negro
spirituals, tijd voor handgeklap van
het publiek en tijd voor het Zandvoorts Mannenkoor om nu alle registers open te trekken.
„Go down Mozes", ,,O1' man river"
„I never feit such love", „Crucifixion" en „Singin' wid a sword in
my han". Het uitzinnige publiek kon
er geen genoeg van krijgen. Dit was
het Zandvoortse mannenkoor in Optima Forma. Van Putten heeft gelijk

BRIEVENBUS

EMM (3)

Naar aanleiding van de ingezonden brief van donderdag j.l. wil ik
gekregen. Alleen met straffe hand even reageren. Ik woon in de A.J. v/d
kan met een koor dit resultaat be- Moolenstraat. Mijn huis is in januahaald worden. Als laatste nummer ri vorig jaar bij 9 graden vorst gerestond als klapstuk „La Montanara" noveerd. Sinds die tijd heb ik geop het programma. Carezzevole, klaagd over tocht en kou-inval. Als
strelend op het ene moment, Alegro, antwoord kreeg mijn vrouw een grote mond van de zijde van de directie:
levendig op het andere.
Een lied met vuur, met kracht, 'Je moet niet zo zeuren', terwijl de
met bevalligheid en met hartstocht. hoofdopzichter zei: "Doe de kamerFuoco, Forza, Grazia en Passione. deur dicht"!
Een terechte keus van dit koor om
Een opzichter heeft bij harde wind
te kunnen laten zien wat het allemaal in zijn mars had. Niet voor geconstateerd dat het op vele plaatniets werd dit nummer als toegift sen tochtte. Er zijn twee mensen gedoor het publiek gekozen. Een fi- weest om het te repareren maar het
naalcadens van dit hoogstaand op- euvel is verplaatst en nog net zo erg.
Na tweemaal gebeld, eenmaal op
treden.
Alvorens af te sluiten met het tra- kantoor geweest, eenmaal een aanditionele Zandvoortse volkslied had getekende brief gestuurd met steeds
het koor nog een extra verrassing in als antwoord 'Wij nemen een dezer
petto. Tot groot vermaak van het dagen contact met u op'. Dat duurt
enthousiaste publiek toverde het al 16 maanden.
koor vanonder de banken oranje peMet angst ga ik het najaar tegetjes tevoorschijn om het „Nederland
Oh Nederland wij worden kam- moet als er niets aan gedaan wordt.
J. Hoogendijk
pioen" van André Hazes aan te heffen, als een - zij het wat late - hommage aan het Nederlandse elftal
voor het behaalde kampioenschap.
Resumerend kan gesteld worden
dat dit koor tijdens deze uitvoering
excelleerde in al zijn facetten. Subliem koorwerk door alle partijen.
ZANDVOORT - Wat doet de poliOok technisch van een alleszins aan- tie zoal? Vrijdag 8 juli kan men op
vaardbaar niveau. Voorbij is de tijd deze vraag uitgebreid antwoord kriidat men het onvermogen placht te gen in de politie-informatiebus.
camoufleren met veel bravour. Een Deze staat van 10.00 tot 16.00 uur op
dikke pluim voor dirigent Dico van de Rotonde opgesteld.
Putten en zijn koor. Het Zandvoorts
Mannenkoor is eindelijk volwassen
Vele aspecten van het politiewerk
geworden.
B.S. komen in de bus aan bod. Het veelzijdige werk bestaat onder andere
uit adviseren, bemiddelen, corrigeren en dienstverlenen. Door middel
van foto- en tekstpanelen krijgt de
bezoeker de nodige informatie. Men
is van harte welkom in de bus, waar
de Zandvoortse politie graag de rol
van gastheer (of eigenlijk 'gastvrouw') op zich neemt.

Politiewerk te zien
in bus op Rotonde

Het Raadhuis
als spaarpot

>
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Dirigent Dico van Putten wordt door de koorleden „op handen gedragen

Ook tijdens de repetitie.

Foto: Bram Stijnen

riü Rcrlult

ren dat de Gertenbach 'voor eeuwig'
in dit gebouw blijft"

Computers
Dat men ook op deze school met
stilzit, bewijzen de nieuwe ontwikkehngen Voor l januari 1Ü89 moet
men voorzien zijn van computers, m
principe door alle klassen te gebru'ken, en twee leraren en leraressen
zijn nu geplaatst op de nodige cur
sussen. De school heeft echter ook
plannen om cursussen te orgamseren voor geïnteresseerde ouders
Maar gelukkig is de boog met altijd gespannen op deze school Nijboer herinnert dan bijvoorbeeld ook
graag aan de revues die tegenwoordig jaarlijks worden gehouden
Waarschijnlijk is dat niet uit de
lucht komen vallen, want ook m het
bloed van de schooldirecteur schuilt
acteertalent Of hij dat ook op

Tijdens zijn loopbaan, tweeendji
tig-jaar op de Gertenbath \Ia\c
moet Nijboer wel duizenden leerln
«en m de klas gehad hebben "Sinds
twaalf jaai ook kindei en van ouc
-leerlingen" Morgen hoopt hij ei
vanaf 1G uur tot ongeveer 18 uui o j school, nog een flink aantal te zien
"In 1981 hadden we een druk b(
zochte reunie in velband met hei
25 jarig bestaan van de school Daa>
waren ook al veel leerlingen van IK I
eerste uur bij, sommige al wat geza
piger, wat kalend of met een buikje'
Maar na de terugblik wordt het n. •
vooruitzien "Ik ben geen type 01.
veel thuis te zitten en gelukkig lig: e:
een leuke bezigheid m het vei schie-1
maar daar hoor ik binnenkort mee
over. In de turn werken is wel leuk.
maar niet de hele dag". Het zal dus
wel van alles wat worden, lijkt het
Wandelen met de hond Bacchus. di'
hem af en toe op school kwam opha
len, vissen, en wellicht wat vaker
met de caravan naar het Sauerland
om te langlaufen en te skiën "En nu
eens niet m het drukke weekend o i
de schoolvakantie", zegt Nijboei al
genietend bij voorbaat "Ik kan nu
zelf bepalen wanneer"

eïnstalleerd

Jonge we

ZANDVOORT - Het wa.s afgelopen zateida» groot
feest in het clubhuis van de Zanchoortse scout inguroep
St. Wilhbrordus aan de J P Thiisseweg Maai helst Ui
jonge welpjes in de leettijd van 7 tot 11 laai U-grien die
dag, ten overstaan van familieleden gioepsxooi/.i'tei
John Lemmens en akela Jeioen Bluiis, tijdens hun
plechtige installatie de verkennerseed al
„Ik beloof met behulp van Gods genade mijn plu-lit te
doen tegenover God. Kerk en mijn land. ledeieen te

helpen waar ik kan en du welpem\et te gi
,,Een welp volgt de oude \\oll. een \ \ e l p
houdt vol "
Zo luidde de tekst die tijdens di / e plt-< h ' i u i 'n
vooi de laatste maal klonk op deze lokatie \>",i. •
dive \ e i e n i g m g moet binnenkort in hè' K.uh i \ i.
Yendoiaduplan verhuizen De ."Cntos' v.t'idt i.' •
ken en een andere plek is inmiddels «e\ omu u i h
nieuu te bonnen manege \ a n Ruckeit

ZAKELIJK BEKEKEN
ZANDVOORT - Nadat Else
van der Staay en Ansje Molcnaar zestien jaar geleden bcgonnen met ,.'t Kindenvmkeltje" aan de Buureweg is het
unieke zaakje, vroeger een onbewoonbaar verklaarde \voning, al een paar maal van eigcnaar verwisseld.

Het karakter bleef echtei gehand
haafd, ook toen Janny van Malle on
ZANDVOORT - Het Cultu- langs het pand kocht en er haar
reel Centrum Zandvoort is op Mmi-Club. ondei deel van Aianku
Modes in de Kerkstraat, onder
zoek naar een spaarpot, in de bracht.
Er moest wel het een en an
vorm van het Raadhuis.
der vernieuwd worden, niet alleen
Deze zilverkleurige, metalen het dak maar ook de vloer, waarvooi
spaarpot moet ongeveer dertig jaar dezelfde tegels werden gebruikt als
geleden zijn uitgegeven. Het Cultu- voor de Noordboulcvard
In het assortiment van Mini Club
reel Centrum weet er verder heel
weinig vanaf. Daarom is men op is veel aandacht besteed aan kinder
zoekt naarZandvoorters die er een schoeisel en opvallend it. dat men er
hebben of er iets over kunnen vertel- schoentjes aantreft die een getrou
len. Meri is van harte welkom bij het we afspiegeling zijn van die van de
Cultureel Centrum, dagelijks ge- volwassenen Waarschijnlijk zijn er
opend van 13 30 tot 16.00 uur, behal- moeders die het best h-uk \ inden om
hun kinderen op m i n i damessehoe
vc op maandag en dinsdag.

nen te zien londstappen. anueien ue
\en wellicht de \ o o i k e u i aan hei
kmdiiiijke model niet riempje Hoe
het z i j . in beide ticnies tabiieeeide
de Italiaanse schoentabi lek ,.Com
pagmiecf' een ruime keuze
Mevrouw Van Marie mikt met
haai collectie op de leeftijd \ a n ba
by's tot kinderen uit de /esde klas
van de lageie school en heeft in merken als „Absniba". .X'lui'co" en ..Fe
tit Elephant" voor al deze leeftijden
een veelheid aan sokjes, bioekjes.
hemdjes. juikjes. pak)es en ovei
gooiers m huis Het is mogelijk om
in Mini Club te slagen voor een coni
plete aankleding van de babvkamer,
waarbij „Absoiba" met op elkaar at
gestemde artikelen als een eommode doek, badcape. handdoek badjas
je, hoeslakentje, speldekussen, k i m
kerak en zeltscen hanulanipje on«e
twijleld ledere aanstaande moedei
m verrukking biengt
Aan het begin \ a n de Buure\\eg
dient een poster met Hobo aN \\i-g

e Het nieuwe onderkomen van dr
Mmi-Club.

\vij7er, terwijl in de speelhoek \ n
Mini Club een flinke st.ipel \ , u i !u
gelijknamige kleuteiblad /omt Ja'
bi) een bezoek aan de \ \ m k e l h>
meekomende kioost .'ieh n u t \ e i
\eelt Tot slot Mini Club is \ n j d . u
en zaterdag geopend \,m Hl tot 8 uui
de o\enge dagen \ a n 10 tot d

Efr\fv 1 EDiA30
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VEER-

Zoekt u het
MOOISTE
dan naar

groente en fruit
vraagt

ïnkelmeJsje
Tel 14404 na 18 00 uur 12888.

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel 02507- 12616

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

WEEKENDREKLAME!

Haltestraat 65, Zandvoort Tel 12060
De specialist m al uw bloemwerken

MAANDAG

100 gram SHOARMAVLEES
1,49
100 gram KERRY-, MOSTERDof KALFS-ROLLADE
1,69

en

100 gram ACHTERHAM

2,75

100 gram SALAMI

1,89

TARTAAR

DINSDAG

VAN MAAS

5 halen

4 betalen
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BIEFBURGERS 145
per stuk

Nieuw in Haarlem

WEEKMEDIA geeff u meer]
Loop eens mee met een echte Amsterdammer

Specialisten m organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

MEE IN MOKUM

Groot genoeg voor een efficiënte produktie,
klein genoeg om U bij thuis te voelen

Onze rondleiders zijn oudere Amsterdammers die hun stad op hun
duimpje kennen en u graag tonen waarom zij zo van Mokum
houden Zi) doen dit werk geheel belangeloos

**&*».

Flexakleurenmengmachine
Welke kleur u ook Aie=
i - i a \ f - ^ en \ a a r u
bijstaat Zo 21 r • ij a kieu njr, anojc^=t

voor alle reparaties m en om uw huis.
Bel voor info te! 023-328098-244326
Geen voornjkosten.

% •€*

De wandelingen hebben een informeel karakter Zij gaan door
een deel van de binnenstad bi) voorbeeld de Jordaan Er wordt
gewandeld met kleine groepjes Iedereen kan meelopen jong,
oud, Amsterdammer, met-Amsterdammer, buitenlander Op
commerciële instellingen zijn wij echter met ingesteld

Wij maken ook Uw familiedrukwerk
Wij leveren o m
• periodieken
• katalogi
• folders
• kantoordrukwerk

NIEUW dit voorjaar zijn de volgende punten
- er wordt nu ook op vrijdag gewandeld (evenals op dinsdag tot
en met donderdag)
- er wordt ook gewandeld op de eerste zondag van elke maand
- er gaat ook een wandeling richting Artis met korting op de
toegang aldaar

- en
biedt u de unieke combinatie van
gezichts lichaams en haarverzorging

PeelingB Watergolf
behandeling l

Paradijsweg 2, Zandvoort
Tel.

35.-1

15602

19?°

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten
PASSAGE 20 TEL 16309

lj

Gegarandeerd rundvlees zonder hormonen
Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon 02977-25 1 4 1 *
Telefax 02977-21 968

Vondellaan 57
2041 BC Zandvoort

^K^wrks&s
4iEWSS Jïyite-V«

WOENSDAG + DONDERDAG

Voor een vrijblijvende prijsopgave.
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C Koper)
023-255021
02507-18225

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJGT
EEN BABY
WEET U TIJDELIJK EEN ANDER

De start is steeds de binnenplaats van het Amsterdams Historisch
Museum Kalverstraat 92 in Amsterdam Starttijd 11 00 uur
precies Duur van de wandelingen ± 2 uur

l N DE KRANT
ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

Kosten ƒ 2,50 per persoon (kinderen tot en met 15 jaar
betalen slechts ƒ l,-)
U steunt met dit bedrag ook nog de stichting Witte Bedjes
Het Parool

t staat m de krant
iedere week weer

Reserveren is wel noodzakelijk Dat kan telefonisch van maandag
tot en met donderdr g tussen 13 00 en 16 00 uur
Telefoon 020 - 2536 )S of 251390
AANGEB in een rustig dorp
m Frirslend (BriNum) een
gez won met 5 kan en een
huur van ± ƒ 450 GbVR wo
ning ot fli te Za-dvoort voor
onze ouders Inl J Kroon
LorenUs'raat 18-4 tel 17364
AUTOVERZEKERING
"L DUUR?
Bel oeneel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507 1850S (ook s avonds)
Een voordelige maand
o' Kv aitaalprpmie i"
OOK mogelijk

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
nero advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
3
n gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter
3

3

irticulit n verwijzen wij naar de speciale bor voor gratis
'ITO s op de pagina MiCRO S
^ici'sn j it, mogelijk in de volgende editie
anov^ot Nieuwsblad ƒ 035 per millimeter
hjitnc, tijJ dinsdag 17 00 uur
j kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 1716b of
297" 2x 1 1 1 of afgeven of zenden aan
Zan c J^s Nieuwsblad Gasthuisplem 2 2042 uM Zand
VOO

A?<=- media Uithoorn Stationsstraat 70 Postbus 1421
AA U tt oorr
P i } 4 f ir g is ook mogelijk m de volgende combinatie
8 jr'inovese Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg
b£ o ur^nt Hoofddorps Venneper Nieuwsblad Amstel
\pdi o V* eokblad Uithoornse Courant De Ronde Vener
A n ^ i i_vd°r Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Co r ant 0^ Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam al
n htt Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De
Nipuwbbhd Oost Waterland De Zaanse Gezms
i- N ou ve Weesper rViuider Post Flevo Parool en
hetende advertentie edities ƒ 5 84 per millimeter
\J vrijdag 16 00 uur
j t, r onze overige aantrekkelijKe advertentie
L n do Micro s is op aanvraag bij onze kanto
baar
n ont er r r wordt 1 reqpl ex TT m rekening
! nedL ƒ b 00 adm kosten
MI j n de M rro s wolden qeen bP vijsnummers
u ip voi/ook wordt aan adverteerders buiten he
,s<j hied e an \• rant v°rstuurd hiervoor word
rt-Ae nng gebracht
K u n uw Micro advertent e combinatie Ztelelo
t n "l 020 5C2 6271 (dit nummer is niet voor
j l- c c ) ol ^er den aan
f- n" f - >f raftieling Weekmedia

Catamaran zeilen
Zandvoort

3

• "" sf" f "^ f f

W^i L? G makelaars o.g.
fel 02507-12614

NVM

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video ƒ 1 75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534

LESSEN EN VERHUUR
Tel 02o07 TbOO 18600

Ellen Cats

* Gerne en Herman welkom
thuis en gefeliciteerd met jul
lie 35 jarig huwelijk Gerda
Ton en Oom Jan

gediplomeerd
hondentnmster
frieJhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
lel 02507 12773
DENNIS PAPEGAAIEN
een hegrp in Nederland Bel
voor gratis in oboeK 020
665 ~65^ Inruil °n f n mog
DIPLOMA OPLEIDING
SEPR /AKBEK W AAMHEID
TCERISt 1L stirt m oktober
Inscirj i r g OQ mogelijk
n
cl 02" "2^-49
Aangub qrocn 10 lt_nnpt
t c ianl2 s oelen
hoel
2 per
xd m tr^o cl ge
sor 2
i L mp h mgk ant
naim bool-ka^ e 1b220
* i / a d\ or
structuur
btud c sti V L, t l t ja K ge
scdT i n ~>
o de
Dus
c, LI i j *oop c tjoel-jo
r KG Ci t c q O id i. M 5

Lijsten op maat

bn
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
el 13529

Restaurant China Boul Bar
nai P taigl en TOILFT
iVEVROUU Itl °882

Woninggids van Zandvoort

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

GARAGE TE HUUR aan de
v Galenstraat Inl Mak o g
H W Coster Tel 15531

\ID r i H t FK POMBO 1 film
i / i LI ^
f IMS ƒ 25
„> V.US '2
p
\• _ r L ra rbStr
K,0 ;C
i l J O
is n lei LehaK e die op vrijdag -gelden voor plaa'
i •> \eek Voo betaling on'vangt u een accepten
rilt.
^S m in
i l ] o i 3 jr
l dt. n md
V Kidott 80
L
J 11
oor AANjLB t PI qe insv on L 81 1
J °_ n H8L8
r 1 n ivona Hojfddorp t c t ut 1 arn
iM
n l n 11 11 o il- lid
1 L f
open keuk 3 s pknir^ c ou
vin de
i id v c jr'bi. bc i iak
Jie
2
loilets
RUILEN
\.
een
l
V -i kssen
L b O" 1 1 se | Lmhei rmg jij
i ge order ge_ ns \on Qt° v lort Br o ooi- ' o r bel ma ir even
i f 1 1 jul Inl ni ~9S "59 9 Lu \ d blad
m l H 11 o v Etal-J H884
^
t i 0" I859G
Het alle goedkoopste idrcb * l loüern^ sto (en draai
i
o i o Sc haak oor nieuwe en aebruiMr l-ui(.st
nerk
Artifort
1
n
lo
Kt
V\im i,brom)fielscn ^ TÜM R ju el / '50 K i 1H uur te 1il58
It L r
e r Koen
"cl c°nlia e Zandvoort B V Gio Hogewc t b"
1i
3 d cog v\cer te Krocht 18 Tel 12GOO
*- Moe nrote nieuue kjffer
T°v"nb inkoop en verhuur
te kocp voo ƒ JO t n plastic
Herenk TStjP v >or '35 TH
02507 161"b r a 1(1 uur

Gratis

Foto Boomgaard

* Rob ziet Abraham Profi
ciat Bert en Maaike
* Rob ziet Abraham gefeli
citeerd Carla Melwm Maud
en Jennifer
* Te koop Engelse kinder
wagen merk Silvercross m
goede staat Prijs ƒ 300 Tel
02507 12728

T k gevr AUTOSTOELTJE in
2 standen Tel 19506
* T k Panasonic walkman 6
mnd oud nw pr ƒ 299 nu
ƒ 150 B&O tuner/versterker
ƒ100 Tel 02507 16848
* Tka 4 eetkamerstoelen
zwart/rode gestoff zitting
ƒ 60
3
horecastoeltjes
•*• Te koop jongenssurfpak chroom + rode zitting ƒ30
± mt 176 + zwemvest ± 50 kinderzwemvest Tel 12698
kg Tel 0250716752
* T k a eiken ladenkastje 5
laden ƒ100 dikke koperen
roe 2 40 m gordijnnngen en
ophangbeugels(2x120) ƒ75
Tel 0250716251

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

* Gevr 2e hands schnjfma
chine Tel 02507 18596
Gevr met spoed ZOMER
HUIS met eigen k d t tot
/ 500 p mnd 8r o nr 798 Zandvoort Z v beslist een
76000 bur v d blad
werk pers GROTE ZOLDER
* Gratis af te halen cavia KAMER eigen k d t ƒ495
me'kooi Tel 19559 of 02520 incl p m + borg Tel 02507
21378
13453 na 19 uur
* Help de Polen Stuur eens ZO 10 JULI INFODAG over
een voedselpakket1 Geen Tarot kaarten Hypnothera
adres9 Dat hebben wij voor u1 pie Voetreflex Bachremedie
enz Koffieshop Aquanus
Inl tel 029075235
Kosterstraat 11 Tel 14975
* Een avondtocht naar ver
licht Madurodam voor maar • Reflectanten op adverten
ƒ15 Dat kan bij de Ver Vrou ties onder nummer gelieven
wen van Nu Word ook lid of ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
hpl mpt nr 02507 1446?
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
MAATKLEDING EN
afd Weekmedia Postbus
VERANDERWERK
122 1000 AC Amsterdam Dit
Tel 18599 Corn Slegersstr2 voorkomt vertraging m de be
Geopend dinsdag t/m zater handeling
dag van 10 00 14 00
* Te koop meisjesfiets 10
Te huur aangeboden
12 jaar ƒ25 Tel 02507
SOUSTERRAIN
perm per 157 Tel 12013 15830
* Te koop peuterdnewieler
Te koop
en step samen ƒ30 Tel
SOLEX
02507 13312 na 18 uur
Tel 023264226
Te koop SURFPLANKEN New
* Te koop bankbed katoe
nen bekleding bruin/beige Wave Sailboard + mast vario
giek + Neilprydesail 5 latten
i z g st Tel 02507 13847
lengte boarden 2 90 i z g st
* Te koop boodschappen Vrpr ƒ700 Tel 14818
karretje met tas nieuw ƒ 35
Te koop TEN CATE FUN FAN
Tel 14735
3 20 m kort gebruikt Nw pr
* Te koop bruin essen wand ƒ800 se nu ƒ700 se Tel
meubel Tel 02507 17884
02502 8507
* Te koop bungalowtent 4 * Te koop vloerkleed ƒ 200
pers merk Mehler 5x ge bijzettafel
ƒ 100
Tel
bruikt
Prijs ƒ 300
Tel 02507 13952
02507 13414 na 19 uur
Te koop VW PASSAT 1 6 LX
* Te koop
donkerbruin 77 v particulier APK 6 89
wandmeubel met verlichting Pr n o t k Tel 0250718536
ƒ 100 Tel 02507 17160
* Te koop z g a n dames
* Te koop eethoek ƒ200 fiets ƒ 175 Tel na 18 uur
Tel 02507 13952
15768 Hogeweg 67 R
* Te koop eiken toilettafel * T k 2 tumparasols plus
met 4 laden en grote spiegel standaard a ƒ 35 p st Tel
ƒ295 Tel 0250716251
02507 13868
* Te koop elektrisch orgel T k FORD SIERRA 1 6 L 5
Rodeo ƒ295 Tel 02507 drs grijs met mod 83 Vr
16752
pr ƒ9000 Tel 0250713181

Silhouettes

* Te koop konijnen jonge
ƒ 5 volwassen ƒ 20 huiska
* Sandn ui Heil t icrgen
rond m met tussen
een fiji o diq on v^cl qeluk mertafel
blad blankgelakt beuken
m l ilk l
I j l l i o Oen
Tel 02507 17405
A »1

HOE VERKOOP JE
EENGIOEDMUJWF
OF OUDL IJSKAST

WEEKMEDIfl. geeft u meer!

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

6uiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten

* T k a klassieke hanglamp
bestaande uit glazen orna
menten ƒ 75 salontafel (don
ker hout) + t v onderstel
t e a b Tel 02507 12636

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

* T k a Maxi Cosi babyzitje
voor auto z g a n slechts 3
maanden gebruikt ƒ 125 Tel
02507 17964

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Vraag vrijblijvend

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT
19 oktober 1988 N/lunchen
West Duitsland-Nederland
voorronde W K Bus + zit of
staanplaatsen U kunt nu al
reserveren Tel 02507 12560
P S Dit mag u niet missen
* Ton en Ruud hebben 64
velden nodig om hun partij te
spelen schaakt u ook mee7
Voor info tel 17272/14884
TUINMAN voor al uw tuin
straat en hekwerk levering
alle materialen vnjbl pnjsop
gave Tel 023243568

Voor trouvyfoto's
Foto Boomgaard

Vrijblijvend prijsopgaaf

Marisstraat 13a, Tel. 15186

* T k a Panasonic tuner +
Sansui versterker -t 2 boxen
ƒ 150 Tel 02507 16251
TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT TEL 125£0
gaat naar CONCERT PRINCE
vrijdag 19 aug 88 Veldkaar
ten + luxe tourmgcffr Rotter
dam v v opstap Zandvoort
Heemstede Haarlem Pr ƒ 65
all in Slechts 100 kaarten

offerte

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen mte
rieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
T e
k ooP b r u idS laPo n
m t
; mo d
sa 1on t a e •
1 euh
r i e t e n
s t o e 1 . T e 1 0 2 0 - 11 1

*
3 8

I

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT ECN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Grote Krocht 26
Tel 13529
* Wegens omst goed tehuis
gezocht voor langharige pers
4 jaar crème/bruin met stam
boom en benodigheden Tel
02507 12615

Zandvoorts Nieuwsblad

* Wie heeft een aquarium
voor mij van 70x40x40 waar
de lol van af is' Tel 02507
13341

Surfkanoen
Zandvoort

* Wie heeft een rood poesje
gevonden' Omgeving Haar
lemmerstraat/Pnnsesseweg
(busweg) naam Kitty 1 jaar
oud Tel 02507 19283
•*• Wie heeft mijn giropas ge
vonden7 HIJ moet zitten m
een biebboek van Carmig
geit Gaarne een telefoontje
naar 15451
WONINGRUIL Aang mod
2 kam flat te Amsterdam
dichtbij metro en Centrum
Gevr letsderg m Zandvoort
mag ook koop zijn Inl 020
654958 b g g 0515020371

LESSEN EN VERHUUR
Tel 02507 17600/18600

• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

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

Naam
Of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

g

IVEEKMEDIA30

SCHIPHOL-- De Europese
uchtvaart staan grote veranrleringen te wachten, die in;djpende gevolgen zullen hebjen voor Schiphol en de KLM
n daarmee voor de werkgelerenheid in de regio. Het sleuclgetal is '1992', wanneer de
narkten van de EEG-landen
\orden samengevoegd tot één
uarkt. De luchtvaart is echter
neer dan andere sectoren van
jedrijvigheid een terrein van
i.itionale belangen, emoties,
egels en bescherming. Er is
duidelijk zenuwachtigheid bespeurbaar bij de luchtvaartnaatschappijen, die op diverse
nanieren hun positie trachcn te versterken. Ook tasten
:ij elkaar voortdurend af voor
'ventuele samenwerking of
usies. Het probleem met toe^omstbeschouwingen over dit
onderwerp is, dat vaststaat,
at er van alles gaat gebeuren,
maar dat niemand weet wat.
Cen voorzichtige verkenning.
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Toekomst Schiphol en KLM na 1992 in nevelen gehuld

In de luchtvaart gaat veel veranderen
maar nog niemand weet precies wat

joor Rene de Leeuw

Oe International Federation of
ii'line Passengers Associations
U-APA) heeft op verzoek van ver.1 orsmimster Neelie Smit-Kroes
, i rapport opgesteld, waarin de
;.o?elijke gevolgen voor de lucht,uirt na 1992 worden geanalyseerd.
, IFAPA was daarbij vooral geïnesseerd in wat de reiziger er voor
.Mt bij heeft, maar dat kan niet los
e/ien worden van andere ontwikt ungen.
Veel aandacht wijdt IFAPA in
v ir rapport aan de situatie in de
'i lenigde Staten. Daar heeft men
u 1978 in één keer alle concurrenk beperkende regels overboord gee' om te ^omen tot totale vrijheid)L]üeid. Het 0. -'"'g was in eerste
r.stantie, dat tientallen nieuwe
maatschappijen de nieuwe vrijheid
jachtten uit te buiten door met
aee tarieven een positie op de
uarkt te verwerven. De grote maatchappijen werden daardoor geivongen hun tarieven te verlagen
hun kosten te verminderen (o.a.
alarissen te reduceren).
Menig ;evestigd luchtvaartimpenim -nnkelde, maar afgezien van
'i.kele uitzonderingen, herstelden
ij zich meer dan volledig. Via een
eeks overnames werden zij groter
n machtiger dan ooit tevoren. Voor
i ie thans zijn geluk wil beproeven is
i tegen de huidige zoveel sterkere
evestigde orde geen beginnen meer
De cijfers spreken duidelijk
.aal. In 1978 vervoerden de tien
rootste maatschappijen in de VS
7,6 procent van alle binnenlandse
[passagiers. In 1983 daalde dat aan.icel onder invloed van de komst van
nieuwe maatschappijen tot 77,4 pro-

• De KLM bevindt zich, ondanks haar omvang, in een potentieel zwakke
positie.
toto KI i.i

9 De komende jaren zijn voor Schiphol er op of eronder.

cent. Thans hebben de acht grootste
maatschappijen 94 procent van de
binnenlandse markt in handen. De
doelstelling van de Amerikaanse de
regulering om kansen te bieden aan
meer maatschappijen, is derhalve
niet uitgekomen.
Maar er gebeurde veel meer. De
reorganisaties bij de grote maatschappijen brachten een verandering in de structuur van de routenetten teweeg. In plaats van directe
vluchten tussen steden aan te bieden, concentreerden maatschappyen hun vluchten op zogeheten
'hubs'. Een reiziger, die van A naar
B wil, vliegt eerst naar hub C, waar
in de spitsuren vliegtuigen uit tal
van bestemmingen kort na elkaar
landen en vertrekken. De reiziger
stapt hier over op de vlucht naar B.
In zo'n 'hub-and-spoke'-(wiel en
spaken-)systeem heb je een beperkt

Foto NV Luchthaven Schiphol

aantal overstapluchthavens met intensief verkeer en een groot aantal
luchthavens, die weinig meer te bieden hebben dan verbindingen met
die hubs.

Cruciaal
Dit gegeven kan de cruciale factor
zijn voor de toekomst van Schiphol.
,Gaat Schiphol fungeren als 'hub' of
slechts als bestemming, die via
'hubs' te bereiken is. In het eerste
geval kan het luchtverkeer op
Schiphol de komende jaren explosief groeien. Mist Schiphol de 'hub'boot, dan zakt de luchthaven mogelijk weg tot het niveau van een veredelde provincieluchthaven. In Amenka doet zich het verschijnsel voor
van overbelaste knooppunten en
luchthavens die ver beneden het
niveau van hun capaciteit worden
benut.

Zekerheid over haar toekomstige
positie heeft Schiphol met. Een goede positie moet verworven worden.
Investeren vergroot de kansen, terwijl afwachten fataal kan zijn voor
de luchthaven en de werkgelegenheid in de regio. Het aanbieden van
capaciteit heeft op zichzelf een wervend effect en daarom streeft
Schiphol naar snelle uitbreiding.
Hier ligt wel een duidelijk voordeel
voor Schiphol: het behoort tot de
weinige grote Europese luchthavens, waar omvangrijke uitbreidingen mogelijk zijn.
Bepalend voor Schiphol is verder
de toekomst van de KLM, die nog
volledig in nevelen is gehuld. Het
IFAPA-rapport stelt: „Hoewel de
KLM een positie heeft in het centrum van het Europese verkeer, bevindt de KLM zich ook in een potentieel zwakke positie, omdat haar

oer In voert langs forten en
ndere verdedigingswerken

thuismarkt veel te klem is om m
Dat er samenwerking komt met
Europa en intercontinentaal con- Sabena en Swissair staat allerminst
currerend te blijven." De KLM ver- vast. Iedereen praat met iedereen en
sterkte haar positie reeds door een er kan van alles gebeuren. Ontstaan
of samenwerkmgsverbanaandeel te nemen in de Britse maat- er fusies
schappij Air UK, die veel overstap den9 Slokt de KLM straks anderen
pers naar Schiphol vliegt. Ook op of wordt zij zelf opgeslokt'' Wat
kocht zij een aandeel in Transavia gebeurt er dan met Schiphol? Hoe
en nam zij NetherLmes over. Pogm- wordt er na een fusie of in een sa
gen om in Amerika Air Atlanta over menwerkings verband gereorganite nemen faalden, evenals het ver- seerd? Gaan er arbeidsplaatsen verwerven van een belang in het Lu loren en zo ja, hoeveel9 Hoeveel
xemburgse Cargolux, waar Luft- werkgelegenheid staat daar als ge
volg van groei en de komst van9 meu
hansa de KLM te vlug af was.
we maatschappijen tegenover Een
Toch is dit nog slechts kruimel- interessant vraagstuk is ook of de
werk vergeleken met wat er aan de Europese maatschappijen hun rela
hand is. Verderreikend is een moge- tief hoge salarisniveau in stand
lijke samenwerking met Sabena, kunnen houden m de concurrentiewaarover telkens geruchten opdui- slag met Amerikaanse en Zuidoost
ken. Samenwerking betekent een ziatische maatschappijen, die voor
vergroting van de thuismarkt tot '25 hun arbeidskosten veel goedkoper
miljoen inwoners Onduidelijk is uit zijn
echter hoe het verkeer over Brussel
En wat betekent het voor de pasen Amsterdam verdeeld moet worden. Samenwerking met Sabena be- sagier? IFAPA is niet over alle resultekent voor de KLM in de eerste taten van het grote voorbeeld Ameplaats het bezweren van het gevaar rika even enthousiast. Er wordt
dat een andere maatschappij er met meer gevlogen: in 1978 had 25" o van
Sabena vandoor gaat en dat Brussel de Amerikanen ooit gevlogen Dat is
zich ontwikkelt tot een machtige nu 75 procent. Maar er zijn ook tal
van problemen- congestie m luchtconcurrent van Schiphol
Samenwerking met Sabena gaat havengebouwen, povere service aan
trouwens ook nog niet ver genoeg, boord, overboekingen, gebrek aan
meent IFAPA, om in de strijd tegen adequate vluchtinformatie, verde werkelijk groten overeind te bhj- minderd dienstbetoon en geringere
ven. Daarom wordt ook Swissair re- motivatie van personeel. Het hubgelmatig als mogelijke partner ge- concept betekent meer overstappen
noemd, al hebben de Zwitsers het en daarmee een langere reisduur,
nadeel dat hun land geen EEG-lid meer kansen op zoekgeraakte koffers, vertragingen, missen van aanis.

lantikwall. Veel verdedigingswerken zijn echter teloor gegaan. Nu is
de belangstelling ervoor echter zodanig gegroeid, dat men zich ook om
het behoud ervan is gaan bekommeren.
Kort na het overlijden van pasDe titel van de gehele Toer In is
toorL'Ami kreeg de kapelaan Sitevens gegeven aan de overzichtsmon Witte uit Beverwijk een
tentoonstelling die tot 14 augustus
briefje van de bisschop van
is te zien in de Vishal te Haarlem
Haarlem, dat hij was aangeweT ANGS FORTEN en andere
(aan de voet van de Bavo). Met schilzen om L'Ami als pastoor op te
. JLj vestingwerken in Noordderijen, bouwtekeningen, foto's,
volgen, en dat hij over tien da/'
Holland" is het motto van de
maquettes en een diaserie wordt een
Toer In van 1988. De Toer In wordt
gen in Zandvoort moest gaan beoverzicht
gegeven
van
de
totstandecler jaar opgezet door de Culturele
ginnen.
koming
van
de
Stelling
van
AmsterRaad Noord-Holland en bestaat uit
Hoewel elke kapelaan gelukdam en hetgeen er nu nog van zichtren aaneenschakeling van culturele
kig
was met een promotie tot
baar is in het landschap. De tenactiviteiten m de provincie. Tenpastoor, zaten er aan een benoetoonstelling in Hoofddorp duurt
oonstellingen, manifestaties, conming in Zandvoort zo veel havan avndaag tot en met 26 augustus
cetten en dergelijke. Dit jaar zijn de
ken en ogen, dat een nieuwe pasen
wordt
gehouden
in
het
Raad'*estingwerken en met name die van
toor met wist hoe hij de zaak
huis, waarin het zuidelijk deel van
de Stelling van Amsterdam uitgekomoest aanpakken. Er werd verde Stelling de hoofdrol speelt. Op de
om tot thema te dienen. Een
teld dat Zandvoort een van de
tentoonstelling hangen foto's van
exjiositie in het Raadhuis besteedt
armste parochies was; de helft
het Haarlemmermeerse deel van de
«.p.dacht aan het HaarlemmerStelling, die genomen zijn door fotovan de bevolking viel in de winüioerse deel van de Stelling. Tijdens
club Objectief.
ter onder de bedelingen en men
(ie Toer In worden er in verschillenWie iets echt bijzonders mee wil
kon dat het salaris van de pasi' kernen van de gemeente gratis
maken kan een bezoek brengen aan
toor niet opbrengen. Er was m
oorstellingen van straattheater gehet forteiland m de monding van
het bisdom een solidanteitssc-ven.
het Noordzeei-'Hnaal te Umuiden. In
fonds „Pro nobis et posteris" geDe belangstelling voor jonge mode maand juli geeft de Stichting
heten en daarop moest dan de
Hünenten is de laatste jaren erg
Proj er een serie manifestaties ten
pastoor een beroep gaan doen
oesenomen. Hieronder vallen stabeste. Het eiland bestaat uit een fort
Hoeiuel de verrichtingen van dit
tions,
gemalen, water- en vuurtouit de tijd van Willem III en een
e
fonds geheim waren, luist iederns, fabriekscomplexen en vanzelfserie
Duitse
bunkers,
die
gedeelteHet Fort Bezuiden Spaarndam, verstilde plek in het landschap.
een te vertellen dat het salans
-piekend de monumenten van
Foto George StoeKenbroek
lijk vervallen zijn. Ondergronds is
van
de pastoor bestond uit
nigsbedrijf en techniek. Reden om
een unheimisch gangenstelsel, dat
f150,- van de gemmente, f 150
e laatste tot thema van de Toer
normaal gesproken niet toegankevan het fonds en f 75,- van het
'rte verheffen was bovendien gelelijk is. Wie de moed heeft verzameld
;
rijk.
en in het feit, dat vestingwerken en
zich
aan
de
hand
van
de
vreemd
' **"ss?^
Ook deden de wildste verhalen
*&MU*. ,«4 uitgedoste figuren van Proj in deze
«eden verspreid liggen door de hele
• -T ' *»- «~ «>**«»«s«SS!S
:)
de ronde over de slordigheid op
iovmcie. Wie bereid is haar van
militaire catacomben te wagen, doet
•uthoek tot uithoek door te reizen,
de pastorie. Daar zwaaide de
ongewone ervaringen op. Voor 15
^tüit
de
ontwikkeling
van
de
veszuster
van L'Ami de scepter,
gulden
maakt
men
het
allemaal
•1:'gbouw waar vanaf de middeleeumee, -inclusief boottocht. Afvaart
maar ze had er zo veel baantjes
^"•'ii tot en met de tweede wereldoor20.30 uur. De looproute naar de steibij, dat ze aan het eigen werk
°g
Om dit toe te lichten wordt een
ger is gegeven vanaf het Sluisplein
niet toe kwam. Het huis was vere
Mal tentoonstellingen ingericht
te IJmuiden. Voorstellingen van 20
ivaarloosd, vuil en een fatzoen'"thtbij
en in directe relatie tot de
tot en met 31 juli, behalve 25 en 26
lijk mens kon daar onmogelijk
:
'°gn aanwezig forten, linies, stellinjuli.
intrekken
^ of kazematten. In Haarlem is in
Verder zijn er nog talloze activiDe nieuwe pastoor neemt
Vishal een onverzichtstentoopnteiten in het kader van de Toer In te
t(
een kijkje
-;et.'Uing samengesteld, die de bezoebeleven. Een opsomming van alles
Een dag na de benoeming
m staat stelt het thema in grote
(ruim 1600 evenementen) geeft de
vroeg Witte aan een van zijn
f'in, j n en de provincie - letterlijk - in
Toer In krant van dit jaar, die te
kennissen in Bevenoijk of hij
f-'°n oogopslag waar te nemen.
verkrijgen is bij de VVV's. Hierin
hem niet kon brengen m Zandtreft men ook informatie aan over
voort. De man wilde de kapelaan
het stoomgemaal De Cruquius,
aterlinie
wel helpen en zo reden zij m de
Schiphol, kassen en plassen bij
Holland sinds eeuwen het
l>l
Aalsmeer, de oude buitenplaatsen
voormiddag naar Zandvoort
-onomische
hart
van
de
Republiek
1
langs de Amstel, de forten in HaarZij spanden uit voor de pastorie
winde, zijn hier in in de directe
lemmermeer en Uithoorn. Langs de
Zij werden binnengelaten
nabijheid belangrijke vestingbouw- Capponière van het Fort Hoofddorp.
Foto Fons Brasser
(42) forten is een fietsroute uitgezet,
door pastoor Brink van Overdige complexen terug te vinden.
die niet in één dag is af te leggen. De
veen, die als executeur de zaken
Oude Hollandse Waterlinie is
!lle
ivan het het meest duidelijke gingswerk dat met gebruikmaking ken als laatste verdedigingsbasis. routekaart kan men voor ƒ 1,50 ko
van L'Ami behartigde. Hij zag
ooi
beeld. Ten zuiden van Amster- van de waterlinie werd ingericht Het reduit kon zichzelf - de vluchte- pen bij de VVV.
wat onvriendelijk naar de nieiia
hngen
en
de
militairen
negen
'n werden de landerijen onder wa- was de Stelling van Amsterdam. In
we pastoor en zeide. „L'Ami
D1
gezet wanneer de vijand dreigde de regio zijn nog tientallen forten en maanden lang bedruipen. De forten
heeft zich hier opgeofferd voor
n
• richtte men aarden schansen en geniedijken te vinden, die zijn aan- lagen op zodanige afstand van Amzijn
doodarme parochianen. Hij
Uerijen op. Het water was in zul- gelegd in het kader van deze verde- sterdam, dat de hoofdstad met het
was arm met de armen en dat
e
toentertijd
gangbare
geschut
niet
digingsgordel,
die
moest
dienen
tot
tijden de grootste bondgenoot.
ZANDVOORT - In een winzult U wel merken als U dit huis
Tot in het begin van deze eeuw nationaal reduit. Dat houdt in dat kon worden bestreken. De Stelling kel aan het Raadhuisplein
door loopt. U zult het beter geVei
Jc 'd deze defensieve strategie ge- de Nederlandse strijdkrachten zich heeft een omtrek van 130 kilometer. werd
zaterdagmiddag
een
' 'gd. Hel laatste grote verdedi- binnen de cirkel terug konden trek- Op een onderlinge afstand van 2 tot Zandvoorter aangehouden, op
5 kilometer liggen 42 forten en batterijen. De Stelling van Amsterdam verdenking van winkeldiefstal.
is aangelegd tussen 1880 en 1914. Op
Een beveiligingsbeambte had gehet moment dat de Stelling klaar zien dat hij een portemonnee ter
ZANDVOORT - Vorige week
was, was zij feitelijk onbruikbaar waarde van ƒ 19,75 in zijn jaszak woensdagavond
omstreeks
ZANDVOORT - Schilder Rob Toeset wordt door bekenden om- geworden omdat toen de eerste stopte en de winkel zonder te beta- 23.00 uur reed een automobischreven
als
een
schilder
die
weet
vliegtuigen het luchtruim kozen en len wilde verlaten. De vierentwintig^oeset exposeert momenteel
wat hij doet. Hieruit zou namelijk over de Stelling heen konden vlie- -jarige man werd aan de Zandvoortse list vanaf de van Heemskerk-^t
olie
verf
schilderij
en
in
zijn 'rake penseelvoering' te verkla- gen. In de bezettingsjaren zijn de politie overgedragen en meegeno- straat de Boulevard Barnaart
^£i't\ePpermint,
Haltestraat 3 te ren
zijn. De schilder is volledig thuis verdedigingswerken nog uitgebreid men naar het bureau aan de Hoge- op, waarbij de bijna haakse
\~\ rl •***~* _«.!.
met het materiaal olieverf.
met die van Duitse makelij: de At- weg.
bocht kennelijk te kort werd

Onbewoonbaar

'
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v
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Winkeldiefstal

Toeset exposeert in Peppermint

door Bert us Voet s
wend zijn" Na een verontschuldiging dat hij niet langer kon
blijven, reikte hij hem de sleutel
over van het huis en wandelde
terug naar over Overveen
Het was voor de nieuwe pastoor beter Er hing in het huis
een doordringende stank, alles
was vuil en kapot en na een half
uur verlieten ze het huis, beiden
met de opmerking- „Elke burgemeester zal dit krot onbewoonbaar verklaren "

Pastoor Wit neemt maatregelen
Ontmoedigd kwam Witte in
Bevenuijk terug „Het ia er barmehjk." zo vertelde hij aan de
deken," een huis beschikbaar,
vol stank en ongedierte, daar
moet ik vrijdag gaan beginnen "
De deken had medelijden met
zijn kapelaan en hij zeidc hem
„Dat moet eerst m orde worden
gemaakt voordat je daar gaat
wonen Nu vermoed ik dat er
voor de nodige reparatie geen
cent m kas is endaarom stel ik
voor vraag een renteloze lening
aan bij je collega's Die zullen je
zeker helpen "
Witte, die o/.s Texelaar wel wat
gciüand was, voelde zich na deze
bemoeding meer opgelucht Een
paar dagen later ging hij nver
naai Zandvoort Hij zocht de
smid W Versteege op, die a/.s
kerkmeester wii,t van de hoed en
de rand en met hem stelde lui
een plan op, van een bewoon
baar maken va?i de pastorie
„Het koint er vooral op aan dat
er geverfd wordt en bchanuen
Het huis is zo sleclit nog niet Het
is alleen schromelijk vencaarloosd " En toen Witte zei dat hij
zelf voor de kosten zon zorgeti.
gingen ze meteen naar de sclulder Knd en de behanger Boskamp. Deze moesten maar een
plannetje maken
Toen ze zo wat rond hadden
gekeken, vertelden ze aan Witte
en Versteege „We kunnen niet
eerder wat doen voordat er een
timmerman is geweest De
schoorstenen zijn ivititnpt en
dat kan met enkel schoonmaken
niet in orde komen
Bovendien moet er een nieuwe beste kamer komen, want

Na aanrijding doorgereden
genomen. Vijf betonnen paaltjes werden platgereden en ook
de stoeptegels moesten het
hierbij ontgelden. De bestuurder is met de noorderzon vertrokken.

sluitmgen etc Daar staan la^ei i
prijzen en meer aanbiedingen te
genover, al merkt IFAPA (<p. ci.it
maatschappijen, die een oveiheei
sonde positie weten te veiweiu ti m
een bepaalde hub, da,u u el eens ho
gc-re pri]?en lekenen, dan je /ou \ei
wachten Sterke concentiatie kidt
tot monopolievorming en dut \ \ i c i
tot hogcie pnj/en

Klakkeloos
Niemand in Einnpa v, il klakke
loos het Amei ikaansc voo.'bef-k'
ovei nemen ma,n het is ondu.dehjl:
hoe liet ancleis mot t \\otden aan^i
pakt Na alloop \ a n ei «n bi]< enkomst
waai het IFAPA i.ippoit bespioken
wei d vetklaaide niiuisu i Smit
Kioes „Het »aat "i met meel om ol
we <>aan libeiahsen n i-i.uii om hoe
we liet
doen" Maai op die M,ia1.;
'hoe'1' bestaan wemisj c o i u i e t i ant
woorden Ze haalde daal om m.iau
EEG eomnussaiis Sutlit t i a i u , .utn
die meent, „dat men n i u o o i j dooi
moet gaan en zich niet (J p ,\t puibk
men moet bhndstaien ' M i n " il nu
eerst de obst.ikels opiiiimpi < l . i >n
ternationale iusies onmo»eiijk m.i
ken Maar nou \olstrekt o i i f K i u u h|l;
is hoe stiaks de l u c h t v a a i t o \ e i e ( n
komsten, op basis waai van I I J M K>n
sten tussen landen ucre<;elcl \ \ o i d -n
straks in EEG velband moeti n \ 01
den aangepakt Thans ondeihancu
len de betrokken landen daai onrlei
hng over Straks moeten met FEG
landen waai schijnlijk met i en
EEG instantie onclei handelen in
plaats van niet hot land van bestem
ming Maar wie komt daai op voot
de belangen
van de kleine EEG lan
den'1 Als een met EEG land twee be
stemmingen in de EEG wil. wolden
dat dan Londen en Paiijs of Anistei
dam en Lissabon? Niemand weet
het
En ei zijn meer vraagtekens Alye
meen verwacht men na 1992 een on
gekende toename van het Europese
luchtvelkeei De luchtvaart gloeit
echter in het huidige gereguleeide
klimaat al zo onstuimig, dat lucht
havens en verkeersleidingssyste
men het niet kunnen bijbenen HUP
moet dat na 1992'' Plannen vooi
nieuwe luchthavens zijn er ivuuve
hjks en veel bestaande vliegvelden
hebben maar bepeikte uitbrei
ding.smogehjkheden
Intioductie
van nieuwe verkeersleidm^ssyste
men vergt jarenlange voorbereidm
gen, ook nadat je alle gecompliceer
de politieke hobbels (zoals rond Eu
iocontrol) hebt genomen Verstikt
het luchtverkeer na 1992 m veitra
gingen?
Deze en nog vele andere onbeant
woorde vragen omsluiercn de toe
komst van de Europese luchtvaait
en daarmee die van de passagiers
van Schiphol, de PCLM, de andere
maatschappijen (wat wordt bijvooi
beeld9 de positie van het charterver
keer ) en de mensen die er werken oi
er indirect hun boterham mee ver
dienen of er dagelijks de geluidshin
der van ondervinden Zeker, er gaat
veel veranderen, maar niemand
weet waartoe het allemaal leidt

deze is verrot en de .stank gaat
door het hele huis " Men liet
daarom de timmerman direct
beginnen
Er moest tijdelijk onderdak
worden gezocht voor de pastoor
Die kon elke week zolang de verbouwing duurde, bij een parochiaan intrekken Het was wel
niet ideaal, maar je kon toch ook
niet m een onbewoonbaar huis
knapen
De financiering
Weer terug m Bevenrijk c/ma
Witte afsclieid nemen van rulle
ga's m de buurt Hij had 85 aan'delen van j 25 bij zich en vioeg
aan zijn collega's of ze hem ivil
den helpen Twee pastoors, die
van Heemstede en Haailemmei
hede, tasten diep m hun beurs
Ze namen elk tien aandelen >'n
gaven deze toen hij wegaina
weer terug
Witte gina met rertioui' en
naai Zandroort Andeiliuli e
maand trok hij dan iceei in bii
die. dan iceer bij die. maar t ind
oktober kon hij zich. co p. >ed en
kwaad als liet ging. i r t s t a l hv i e n
in de opgeknapte pastorie /< hu
vember vettiok de laatste uu de
pastorie en in een ivrslaa dut hi <
stuurde naar het bisdom -.c/' >eet
hij ..De pastorie die ik ui r'i i 1 ;
natrekkende toestand heb MC.
aetroifcn, zoodot de bc!;>ir,:><'
onbeiroonbaar u «s. ;.s nii n > >
zakelijk gestut adm» d cte^(lui
derd en behitnoen üf s</'u"?
steenen znn atciebioken en t '<"<
we ervoor in de plaats \iiih'' ,"•
een spreekkame' (ii'bmiin: • > t,
biandkast aeplautsl c;
l*.
Biei htstoel aebnini d in it" 'v 'Ei is (.en nieiiii e 'H-siV ,c, <
gekomen henroot rum t _' <
maar door de' aoedhe'i' ui i.' '
ambachtslieden dit ZitnJt«« '
var. de tirmu s .S'wn's e>i Rc'n
dei s rooi bauirmaterhuil i ;( i «>i
Kenvblin rum aiti^ i^ 'iet ("H ni u;
i'18l> ,76' •
Riet recht kniuu " «i .W-.'MO/
en de pamchtc tint* _">; c'.:J i /
aan de rent aanti.r.a <n>t i/e
pastorie een er «c ,dis ( ; i / > n
men Ba ~.ini icitick in iy><<
naai L'i/c/ees/ dtuikn' hu t!e p'iio
chie nn» de enthousiaste mede
irei'kina bit :tm komst Het is
gedaan dot» wenst hen uit hel
dorp." "o vertelde tui. .en die
hebben het irel zot> goed gedaun
dat dit huis ntioit meer tu d*
staat komt van tmbetcoonhaai
verklaard "
A'vhiel Bisdom Haai U'r
Zandvoort thuns ut bniik'een
gegeven aan het iiikstuchiet e'i
bibliotheek van het bisdom se
nes neschreven preken run
pnesters int Haailem en uitice
ving, m 198ti ondergebraelit bn
documentatie zolderarchiet

WIST U DAT

DE TROMP WINKEL
,N KAAS EN ZDO^

300 VERSCHILLENDE
SOORTEN KAAS HEEFT
WAARONDER 40 MAGERE

Ie slagerij waar* Everf de Vries
uw gastheer is.
SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

GROTE KROCHT 7
Boekhandel

DE KROCHT
Grote Krocht 17, Zandvoort

Opruiming boeken vanaf 10,Anton Pieck Kalender 1989
Ze zijn er weer!

u dat:

- Alle soorten nieuwe fietsen met kortingen
* Burgemeester Van der Heijden vandaag 43 jaar wordt,
van ƒ50,- tot ƒ400,* en dat de ondernemers van de Grote Krocht
- Grote sortering 2e hands (brom)fietsen
hem hiermee van harte feliciteren?
- Inkoop + inruil (brom)fietsen
* Toneelvereniging „Wlm HHdering" a.s.
- Rijwielverhuur (ook snor- + bromfietsen)
zaterdag op het Gasthuispfefn een
- Reparaties en onderdelen voor lage prijzen
grandioze uitvoering geeft van de Musical
„My Fair Lady" en dat deze uitvoering
voor iedereen gratis toegankelijk is?
* De kantoor-boekhandel op de Grote
Krocht een boekenopruiming houdt en
dat de mooiste boeken al vanaf een
Grote Krocht 18, tel. 12600
tientje worden aangeboden?
7
dagen per week dag en nacht geopend
* De bloemen van Erica het langste
staan, vermits U ze nret op tte tocht
zet, geen blad in het water stopt, ze
schuin afsnijdt en 20 schoon water geeft?
* De perziken van Aat Veer
altijd vers zijn?
* U door de briifen van
Slinger het beste ziet?
* De mode op de Grote
TOUR DE FRANCËöf|lf
Krocht zeer trendy is?
* U op de schoenen
Zondag 24 juli,
prijs 32,50 p.p.
van Harms nog steeds
Vertrek zat. 23 juli 0.00 uur.
.5 JfSj
het langste foopt?
Opstappen: Zandvoort, Heemstede, 5 f?
* Het toch nog zomer wordt?,
Haarlem,
AMSTERDAM
r|||
* De ondernemers
Grote Krocht 20, tel. 12560
..,., ïiilS
van de Grote
Krocht u allen
een prettig
Een goede bril voor elke beurs
verjaardagsfeest
BIJ ons vindt u kwa
toewensen,
liteitsbnllen die ook
indien u ook
Op naar uw
binnen uw budget
bent
passen
vakman-optkien
uitgenodigd?^
En
elke prijs is
De deskund ge

TAXI/RIJWIELCENTRALE
ZANDVOORT B.V.

Zandvoort

natuurlijk inclusief
aanpassen bijstel
len en de volledige
garantie

gedipl opticiens
optometnst O V
kontaktlensspecialist
A N VC
Grote K'ocht 20A Zandvoort Tel 14395 Leverancier alle ziekenfondsen

SLINGER OPTIEK

Gr. Krocht 19

Beach and
Bodyshop

met 'n bont
OPRUIMING
****

Hoge kortingen
* -k * *

Halve prijzen

jtomcrij
tomeri

vertrouwensman d 1.1 |d
voor uw ogen t ecmt

Voor uw:

kleding, lingerie, badkleding o.a.
uit Ibiza
Tassen, manden, riemen enz.
Op div. artikelen flinke
korting-en!
'Grote Krocht 2Ob

HERMAN HARMS

Aïca
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Grote Krocht 21
ZANDVOORT, tel. 02507-12574

De ondernemers van de Grote
Krocht wensen burgemeester
Van der Heijden en zijn vrouw een
hele prettige verjaardag toe.

Uw adres voor
Vlotte damesschoenen
Herenschoenen
Helioform
Birkenstock
Leuke kleurige gympjes
Tevens verkoop van Kunert en Lovable kousen en panty s

FOTO BRAM STIJNEN

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

Het juiste adres
voor bloemen en
planten

ERICA

50% KORTING
op de gehele kollektie

G r o t e K r o c h t 24^

AART VEER

FOTO BOOMGAARD

groente en fruit

GROTE KROCHT 25 - TEL 02507-14404
-*VW T

v-®(

j_^-tr|

^^/-^
V~*)^*

Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.

Eerste de beste bekroond met
de ondernemersbokaal 1987

•.'J

Volop zomerfruit is volop genieten!
De Groentewinkel van AART VEER ligt in de zomer verleidelijk vol met het
heerlijKSte zomerfruit aardbeien kersen frambozen bramen
bessen perziken
i=n abrikozen En waarom zou u zich niet laten verleiden7 De meeste Iruitsoorten
zijn er maar kort dus moet u er snel van genieten Geef bijvoorbeeld eens wat vers
zomerfruit als aardbeien kersen of perziken bi] het ontbijt of de lunch Of zomaar
tussendoor Of verras uw gezin eens met een overheerlijk fruittoetje

ZOMËRKONINKUES MET
CRÈME FRAlCHE
Verwen uw gasten eens op een
heerlijk toetje, Koop 500 gram
aardbeien, natuurlijk vers bij Aat
Veer op de Krocht. 200 gram Crème
Fraïche, bij de Tromp Winkei, de
specialist in kaas, brood en

Weekmedia opHmicrofiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
\\ ibautstraat 131,1091 GL Amsterdam

zuivelproducten, en eventueel 1 dl Orand
Marnier. Was de aardbeien en verwijder
het kroontje. Verdeel ze ovur vier glazen
coupes. Roer de Grand Marnier licht door
de Crème Frafche en giet dit over de aardbeien

BIJ ontwikkelen en
afdrukken

50% Korting
op uw volgende
filmro/letie

Grote Krocht 26
Tel. 13529

:

610.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 14 juli 1988

48e jaargang nummer 28

Los nummer ƒ1,-

Oplage: 4.500

'Vervelende'
ondernemer
ZANDVOORT - Afgelopen
zondagavond moest de politie
in actie komen tegen enkele
„kleerkasten", die komende
vanuit een horeca-etablissement in de Kerkstraat de rekken bij een daar gevestigde dro«isterij omver wierpen, bij een
patatzaak vernielingen aaniichtten en voorbijgangers lastig vielen.
Toen de agenten optraden maakte
een horeca-ondernemer uit de Kerksvraat enkele „vervelende" opmerkingen. Blijkbaar bang voor zijn
klandizie informeerde de man, waar
men zich mee bemoeide.
Een kwalijke zaak vindt persvoorlichter Bruntink. Gezien het feit dat
er toch duidelijke afspraken met de
lioreca-ondernemers zijn gemaakt,
om er voor te zorgen dat Zandvoort
voor inwoners en toeristen een veili«e badplaats is. De horecaondernemer is daarom dan ook op het bureau aan de Hogeweg ontboden om
een reprimande en een officiële
waarschuwing in ontvangst te ne-

!
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Buitenbad

ZANDVOORT - Het buitenbad van De Duinpan is definitief verleden. Afgelopen week
heeft het sloperswerktuig zijn
werk gedaan en is het bad veranderd in letterlijk een grote
puinhoop. Op 4 september gaat
het zwembad, overgenomen
door Vendorado, dicht voor
een grondige renovatie en diZANDVOORT - Zondag- verse veranderingen. De toenacht werd rond kwart over komst voor het personeel is
twaalf de toegangsdeur tot een nog niet duidelijk.
warenhuis op het Kerkplein
Het Vendoradopark krijgt een
door vandalen ingetrapt.
'subtropisch zwemparadijs' en in

Dader onbekend

Toen de politie arriveerde, bleek
dat er enkele „wielcircels" uit het
warenhuis waren ontvreemd.
Een meisje dat met deze attrifaulen in de omgeving rondliep verklaarde dat zij deze dingen door onbekenden in haar handen gedrukt
kreeg. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

verband daarmee moest het buitenbad verdwijnen. Daarmee ook de
duiktoren plus de tennisbanen. In
een week tijd veranderde een en ander in een massa puin en bétondraad. Het binnenbad blijft bestaan
maar hier wordt wel de nodige apparatuur vervangen.
Wat betreft de dertien personeels-

leden is de Raad van Beheer, een
bestuurlijk orgaan bestaande uit
acht personen uit allerlei geledingen, momenteel bezig te redden wat
er te redden valt. Tenminste daar
komt het op neer. Op de overeenkomst tussen de gemeente en Vendorado heeft men nauwelijks of geen
invloed kunnen uitoefenen en harde
afspraken zijn er nooit gemaakt.
Ook nu nog niet. Wel heeft Vendorado vóór de contractondertekening
beloofd zoveel mogelijk personeelsleden in het nieuwe bungalowpark te
plaatsen, uiteraard voor zover er
passende functies aanwezig zijn. Op
het ogenblik tracht men uiterlijk in
september op papier te hebben, wie
men kan overnemen. Of dit dan ook
al zwart op wit wordt vastgelegd, valt
'te betwijfelen. Uit uitlatingen van
voorzitter Anderson en het Raad van
Beheer-lid Methorst valt op te maken dat men genoegen neemt met
mondelinge afspraken, een soort
gentlemen agreement.
Een en ander houdt in dat de personeelsleden in verband met de li-

Negentig procent
Wim Gertenbach Mavo g
ZANDVOORT - Negentig
procent van alle eindexamenkandidaten van de Wim Gertenbach Mavo is geslaagd. De
heer Nijboer maakte dit bekend tijdens de diploma-uitreiking aan de laatst geslaagden.
Nijboer zelf nam in aanwezigheid van vele belangstellenden
afgelopen vrijdag afscheid als
directeur. Hij wordt opgevolgd
door de heer E.G. Karst.

met inhoud en een cadeau namens
de gemeente. Hij had de functie van
directeur, 'tegelijk ook opvoeder en
biechtvader', voortreffelijk vervuld,
aldus Termes. De andere sprekers,
waaronder rector De Haan van het
Coornhertlyceum
en voorzitter
Jongbloed van Zandvoortmeeuwen,
uitten hun lof ten aanzien van Nijboer op het vlak van collegialiteit en
inzet, waarbij ook het woord 'vriendschap' niet achterwege bleef. 'Daar
moet je heel diep je petje voor afnemen' was Nijboer jr. van mening,
waarmee hij sportverslaggever Mart
Smeets citeerde. Hij verraste zijn vader aangenaam met een korte
speech.
De oud-directeur was ook een 'rekenmeester', aldus de heer Karst,
voorheen adjunct-, nu directeur.
Zesentwintig jaar heeft hij met zijn
voorganger samengewerkt. "Het
schip is dus niet stuurloos, wij gaan
door", aldus Karst die aangaf dat
men, wat betreft het dalende leerlingen-aantal 'de weg omhoog' zal

quidatie ontslag krijgen aangezegd
om vervolgens een aantal maanden
later bij Vendorado weer aangenomcn te worden, voor zover men een
functie krijgt aangeboden. Het vertrouwen dat dit ook zal gebeuren,
leeft door de onzekerheid die tot nu
toe steeds gespeeld heeft, niet erg
sterk bij een aantal personeelsleden.
Twee van hen hebben reeds eieren
voor hun geld gekozen en daardoor
elders een baan gevonden.
De personeelsleden konden enige
weken geleden hun sollicitatieformulieren via de gemeente insturen.
Een vaste oproepkracht kreeg van
haar chef echter te horen dat zij daar
zelf maar achteraan moest gaan en
dus geen formulier kreeg. Waarschijnlijk omdat zij dit niet onder
stoelen of banken stak, is zij de laatste dagen niet meer opgeroepen. De
Raad van Beheer bleek van een en
ander niet op de hoogte en men verklaarde dit uit te zoeken.
Ondertussen is een sociaal plan
opgesteld dat de personeelsleden in
afwachting van hun herplaatsingeen aanvulling op hun werkloosheidsuitkering krijgen. Bij de berekening van de hoogte gaat men uit
van leeftijd en de periode dat men in
De Duinpan werkzaam was. De aanvulling komt uit een speciaal fonds
en geldt voor maximaal twee jaar.
Het plan moet. echter nog goedgekeurd worden door de gemeente.

trachten te hervinden.

Verenigingen

Onheilspellend

Ten aanzien van de verenigingen
en andere instanties die van het
zwembad gebruikt maakten, zou
Vendorado hetzelfde dienstenpakket moeten leveren, maar in welke
vorm dit wordt gegoten, staat nog
niet vast. Verloskundige Tine Oudshoorn nam maandag met een veertigtal huidige en voormalige cliëntes
alvast voorlopig afscheid van De
Duinpan, met de Basin Street Jazzband voor een feestelijk tintje. Oudshoorn gaat ervan uit dat zij binnen
een halfjaar weer met de zwangere
vrouwen terug is in het zwembad.
In hoeverre het interieur dan veranderd zal zijn, is nog niet bekend.
Menigeen hoopt echter wel dat de
bekende tegeltjeswand, met de namen van vele honderden Zandvoorters die een exemplaar kochten om
daarmee de bouw van het bad te
sponsoren, blijft bestaan. Als deze
gesloopt wordt, kan men er vast op
rekenen dat velen hun tegeltje terug
komen halen.

Van As, directeur van de Beatrixschool maar sprekend namens het
plaatselijke
Directeurenoverleg,
voorheen 'Hoofdencontact', haakte
in op de onheilspellende daling van
het leerlingen-aantal, gemeld in twee
interviews met Nijboer. Hij toonde
zich op de hoogte van de irritatie die
bij de Gertenbachdirecteur is ontstaan doordat veel leerlingen naar
een Mavo buiten Zandvoort gaan.
Hij beloofde hulp van de Zandvoortse schoolhoofden. "Welke Zandvoorter zou niet willen dat deze school
blijft bestaan?", aldus Van As. Maar
de schoolhoofden kunnen leerlingen
en ouders niet dwingen, zo gaf hij
aan, en het ook niet helpen als adviezen terzijde worden geschoven. Nijboer toonde zich 'blij' met deze
woorden van Van As, omdat men
blijkbaar inziet dat 'voorgezet onderwijs moet kunnen in een plaats van
16000 inwoners'.

Woensdagavond 29 juni nam het
onderwijzend personeel van de Gertenbachschool afscheid van de laatst
geslaagde
eindexamenkandidaten.
Uiteraard nadat eerst de felbegeerde
diploma's waren uitgereikt. De overige geslaagden kregen hun diploma
al eerder uitgereikt, tijdens een
feestje dat werd afgesloten met een
gezellige barbecue. Een ontspannen
afscheid na vier jaren van hard werken.
De heer Nijboer kon woensdag
trots het hoge percentage geslaagden bekend maken. Eveneens een
mooi afscheid voor deze directeur
die gebruikt maakt van de VUT-regeling. Vrijdag ontving hij vele vrienden en bekenden tijdens de receptie,
waaronder ook oud-burgemeester
U1C/ I/C/JL Li vfvrJ.'CJL
Machielsen en zijn vrouw, en daarna 1T JLv/1/ VxV^l l
was het tijd voor de oud-leerlingen.
Van
wethouder Termes, een van de
ken. Het apparaat waarmee hij kort in de handel was, voldeed niet
ZANDVOORT/PURMEJ
; ven sprekers die zich tot Nijboer REND - Het Veronica-^pro- onlangs op de televisie ver- of kon gewoon niet tegen de enorme
nehtten, ontving hij een enveloppe gramma 'Nationale Ideënbus' scheen, is in feite 'slechts' een vervuiling op. Wij zijn er met een
team voor gaan zitten en uiteindelijk
probeerde onlangs van Pierre aangepaste bietenrooier.
met een beachcleaner tevoorschijn
Halier met zijn 'Sil 88 Beachgekomen. Iedereen is razend eneen echte uitvinder te
Een en ander neemt niet weg dat thousiast. Wij zelf incluis", aldus
ZANDVOORT - Een vieren- cleaner'
maken. Maar in werkelijkheid het project waaraan de dertig-jarige Haller.
dertig-jarige Fransman heeft is de Purmerender projectma- Halier de afgelopen twee jaar samen
Het principe van de vinding van
donderdag kennelijk zijn zes nager/sales engineer bij een met collega's heeft gewerkt tot een
jaar jongere Belgische vriendin Nederlands petrochemisch be- opzienbarend resultaat heeft geleid. Haller c.s. is afgekeken van de bie"Dat ding raapt immers
vergeten. Hij liet haar in een drijf. Halier en de zijnen ont- "Voor commerciële badplaatsen is tenrooier.
van levensbelang dat men een ook op", zegt Pierre Haller. "Alleen
Zandvoorts hotel achter, zon- wikkelden een machine die het
schoon strand kan aanbieden. Geen wij moesten er het zand mee op. En
der kleren of geld.
wonder dat er dus geroepen werd om zand is vreselijk moeilijk materiaal.
grote
stukken
verontreinigd
De eigenaar van het hotel aan de
betere apparatuur. Wat er tot voor Onze machine moest het strand
Boulevard Paulus Loot kwam dit strand weer kan schoonma'Helden 'L'J *". politie. Drie nachten
had
het prille p-ar, dat elkaar enige
«;n-gen tevoren in België had ont'noet, in Zandvoort overnacht. Het
geluk was kennelijk na deze drie dagen vervlogen en zo ook verdween de
Fransman 'net de noorderzon. De
letterlijke
en financieel uitgeklede
v
rouw kon de rekening van ƒ525,'liet betalen. Als ongewenste vreemrteling werd zij over de grens gezet.
De
hoteleigenaar rest niets anders
[
'an fluiten naar zijn centen.

ZANDVOORT - Hoogstwaarschijnlijk zullen er achtenzestig woningen verrijzen tussen
de Van Lennepweg, De Ruijterstraat en de Burgemeester Van
Alphenstraat. De gemeente is
voornemens hiervoor grond te
verkopen, grenzend aan het
Vendorado-terrein waar het
hoofdgebouw wordt geplaatst.
Een aantal kopers van de nabijgelegen nieuwbouw-woningen
is hier niet gelukkig mee.
De grond wordt voor bijna f 1,7
miljoen (exclusief BTW) verkocht
aan European Project Consultans
BV te Amsterdam, met de bedoeling
om er achtenvijftig flat- en tien eengezinswoningen te bouwen, alle
koopwoningen. Volgens nota's van
de directeur Publieke Werken i.s sociale woningbouw niet mogelijk, al
zal men trachten om voor dit project
een contingent te verkrijgen van ach
tenvijfüg premie-C.
Het bouwplan voorziet tevens in
een afschermingfunctie ten aanzien
van het Vendorado-gebouw, met als
doel een 'goede stedebouwkundige
afronding'. Er is echter eerst een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk en het gemeentebestuur wil bij
de provincie dan ook eon 'verklaring
van geen bezwaar' aanvragen.
Bij de verkoop van do grond wordt
als voorwaarde gesteld dat cJf te bouwcn woningen eerst aan Zandvoort se ingezetenen worden aangeboden,
volgens een door de gemeente vast te
stellen lijst van gegadigden. Bij onvoldoende belangstelling worden de
resterende woningen op de vrije
markt aangeboden. De gemiddelde
verkoopprijs vrij op naam zal niet
meer bedragen dan ƒ140.000,-, zodat
zoveel mogelijk in de woningbehoefte van de Zaïidvoortse inwoners kan
worden voldaan en een zo groot mo-'
gelijk doorstromingseffect wordt b'e-

ZANDVOORT - Genieten van
een glaasje wijn, een vismaaltijd en gezellige muziek. Dat
alles is morgenavond, vrijdag
15 juli, mogelijk op het Gasthuisplein tijdens de traditioneGrote
Krocht 23
2043 LT
Zandvoort
02507-18412

50% KORTING
op de gehele
kollektie

reikt, aldus liet voorstel van B & W.
Tijdens de commissievergadering
van Publieke Werken.' vorige week
donderdag, verzamelden zich tal van
ingezetenen om hun bezwaren tegen
deze nieuwbouw kenbaar te maken.
Enige tijd geleden had men zelf de
contracten getekend voor pal daaraclitur te bouwen premiewoningen.
"De makelaar heeft ons medegedeeld dat er op dit stuk waarschijnlijk niet gebouwd wordt. En nu liggen de pannen nog niet op dak. of de
eerste flats reizen omhoog", aldus
één van de aanwezigen. De meest en
zijn afkomstig uit Zandvoort-Noord
en maken bezwaar omdat, zij nu opnieuw 'omringd gaan worden door
flats. "Ik ben weggevlucht uit een
blokkendoos en nu kom ik wéér in
een blokkendoos", aldus een andere
koopster, die hiermee ook de gevoelens van anderen leek te verwoorden.
Wethouder Van Caspcl wees hen
er echter op dat het plan reeds vorig
jaar bekend was maar in september
1.987 was teruggenomen, omdat men
eerst de ontwikkelingen rond het
Vendoradopark wilde afwachten.
Dit werd bevestigd door de overige
raadsleden. De wet houder gaf te kennen dat hij niet verantwoordelijk
was voor de uitspraken van de betreffende makelaar.
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© Joop Bisenberger werd
afgelopen maandag verrast
met een feestje. Reden: hij
werd vijfenzeventig. Pag. 3
© De gasprijzen worden zo
aangepast
dat
grote
schommelingen
worden
voorkomen.
Pag. 3
© Het Zandvoortse softbal
liet dit weekend weer van
zich spreken. Zowel TZB
als ZHC scoorden goedPag. 5
© Toneelvereniging
Wim
Hildering bereikt zowat een
professioneel niveau met
My fair lady.
Pag. 7

De raadsleden wilden vorig jaar de
mogelijkheid openhouden, het
braak liggende terrein aan de kop
van de Van Lennepweg in zijn geheel
te verkopen, indien de bouw van het
Vendoradopark niet zou doorgaan.
Nu dit wel het geval was, toonde men
in de commissievergaderingen weinig bezwaar, al ziet GBZ meer in
toeristische voorzieningen, in verband met het nabij gelegen bungalowpark. Flieringa stemde daarom
tegen. Bloeme, PvdA, pleitte voor
een aantal woningen voor starters en
behield zijn stem voor.

Be! voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

tal vrolijke noten. Daarnaast zal ook
de Marching- and Cyclingband HHK
uit Haarlem langskomen, tijdens
haar optreden in het dorp. Discotheek Cecils zorgt voor een gezellige
bar.
Men kan terecht voor de vismaalDe vismaaltijd moet ook dit jaar
weer een gezellig evenement wor- tijd vanaf 19.30 uur en 'de keuken is
den, zowel voor de plaatselijke be- geopend' tot 'J 1.00 uur. Om 19.00 uur
volking als voor de badgasten. Als kan men op het plein reeds kaarten
speciale gasten is het burgemeester- verkrijgen a ƒ15,- per persoon, voor
sechtpaar Van der Heijden uitgeno- een drankje, diverse salades, stokbrood en uiteraard een heerlijke vis,
cligd.
Zoals vanouds zal folklorevereni- bereid door Jaap Kroon. De kaarten
ging De Wurf weer haar medewer- kunnen ook in de voorverkoop verking verlenen door de gasten op pret- kregen worden bij het VVV. Reisbutige wijze ontvangen en de maaltij- ro Zandvoort op de Grote Krocht,
den te serveren. De muziek wordt Café Neuf, Café Scandals en vishanverzorgd door de Muggeblazers uit del J. Kroon op de Boulevard Paulus
Haarlem, wat garant staat voor aan- Loot.

Ie openlucht vismaaltijd, georganiseerd door het Samenwerkingsverband. Alleen bij 'noodweer' wordt het evenement verschoven naar de volgende dag.
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Purmerender ontwikkelt beachcleaner'
1%/T A.
91 • j_
«
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Vriendin vergeten

schoonmaken, zonder veel zand wég
te scheppen. En het hééft heel wat
denkwerk gekost, maar de beachcleaner voldoet zonder meer".
'Sil 88' kan 15.000 m-' zand per uur
reinigen. De machine verwijdert niet
alleen plastic, maar ook hout, olieresten, glas, papier, blikjes en vergclijkbaar afval. "En dan niet alleen
aan de oppervlakte. Ook ve.rontreinigingen onder het zand, dingen die
voor het blote oog niet zichtbaa:
zijn, worden opgeruimd. Hij heeft
een automatische diepteregeiing en
bij oneffenheden loopt de machine
dus gewoon door. De reiniginpsdiepte kan variëren van één tot achtentwintig centimeter. Maar het i.s natuurlijk wel zo dat de beachcleMiier
langzamer werkt naarmate hij dieper moet reinigen".

Ni j pels

Het apparaat wordt niet in massa-productie genomen. "Elke bndplaats kan een model krijgen dat hèlemaal is toegspitst op de specifieke
omstandigheden.
Waarschijnlijk
wordt de eerste beachcleaner aan
Ameland geleverd. Ik denk dat wij
binnen de kortste keren een marktaandeel van 70 procent zullen pakken. Dan is het werk in ieder geval de
moeite waard geweest". Binnenkort
is de Purmerender te gast in Noordwijk, waar men ook tot de aanschaf
van een beachcleaner wil overgaan.
WATERSTANDEN
"Daar gaan wij de machine demonDatum
HW LW HW
LW
streren in aanwezigheid van minis14
juli
04.37 00.19 17.05 12.55
ter Nijpels", vertelt Haller. die ctit
15
Mi
05.15 00.58 17.4? 13.31
zelf 'wel grappig' vindt.
15
Mi
05.51 01.35 18.17 14.06
Behalve voor zijn werkgever werkt
17
juli
06.28 02.09 18.52 14.39
Pierre Haller ook voor zijn eigen ple18
juli
07.06 02.39 19.26 15.08
zier allerlei ideeën uit. "Ik wil mezelf
19
Juli
07.43 03.09 19.59 15.35
geen uitvinder noemen, maar er gaat
^ Juli
08.18 03.42 20.33 16.07
genoeg in mijn hoofd om. Je moet in
21
juli
08.55 04.20 21.12 16.44
mijn beroep gewoon inventief zijn.
2
J Juli
09.41 05.02 22.02 17.31
Ik ontwikkel momenteel een plan
1
• aanstanden:
om terrorisme in vliegtuigen tegen
• De beachcleaner in actie op het strand van Scheveningen. Links onder (inzet) een detailopname van het graaf- en te gaan". Waarschijnlijk géén «\angevrijdag 22 juli EK 04.14 uur
L
reinigingsgedeelte.
oodtij 25 juli 00.25 u. NAP+62cm
paste bietenrooier.

Waterstanden

e De organisatoren doen elk jaar hun uiterste best om van de openlucht
vismaaltijd een gezellig evenement te maken.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging) j WK j

Daarna word ik abonnee en betaal per:
O maand ƒ 3,95' O kwartaal / 12,90 O halfjaar ƒ 23,70

O jaar ƒ 43,75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
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Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

Bekendmaking
Jelle
ben fil uu cn u i v y .iiifil) t;ram
Mim pappa t'n mamma /i|n:
Peter en Karin v a n Tampon-Bon
ca wij wonen:
O'i^KM'parkstraat (i
-!l' IL' AS Zandvoorl
rnasaai

t
Op vrijdag S juli l (.188 is, na voorziun u- zijn van
iK-t H Sacrament der Xic-kcii. van on* hecngeyaan onzi' lieve Hertje

li

Huberta Johanna
Hoppenbromver-Manders
weduwe van
Andreas Amhoniiw Hoppenbrouwer
op de leeftijd \ a n 70 jaar.
Ze heeft geblreden u at ze strijden kan.
nu is ze weer Dij haar dierbare man.
Jo-,0 en Freek
Andre en Silvia
Mans
Zandvoort. J. P. Ileyepiantsoen 2.
Correspondentieadres:
J. Hoppenbrouwer.
Strescmannlaan 38, 2037 T J Haarlem
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

t'
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Op vrijdag 8 juli is toch nog onverwacht \redig
ontslapen in het „Huis in de Duinen" onze lieve
en zorgzame moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en tante

p
é
M
P
£

Johanna Helena Suurmond
weduwe van Jan Overhuys
op de leeftijd van 87 jaar.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden te
Driehuis Weslerveld.
Ondanks het korte verblijf in het „Huis in de Duinen" zijn wij als familie zeer dankbaar voor alle
goede zorgen en begeleiding van de directie en
de medewerkers van het „Huis in de Duinen".
Leendert Overhuys, Haarlem
Jan Overhuys, Zandvoort
Burg. v. Alphenstraat 55/15

F. van der Rijst
tandarts

DAG EN NACHT VERZORGING

- ter gemeentesecret.il ie. afdeling Algemene Zaken.
Swaluestraat2 te Zandvoort op werkdagen van
8.30 tot 12.30 uur. alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan woiden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort. elke zaterdag van 10.00 tot 14 00 uur.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR JULI
1.

Ingevolge artikel 44. tweede lid, win do Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne is het tot 14 augustus 1988
mogelijk DIJ de Kroon beroep in te stellen door: de
aanvraagster, cie betrokken adviseurs, degenen die
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag, en anderen belanghebbenden, die kunnen
aantonen dat zij redeli)kep.vrjs niet m staat waren
bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn
(14 augustus f988) van kracht.
Ingeval beroep is ingesteld kan. met toepassing van
artikel 60a van de Wet op de Raad van State, een
verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift behoort te worden gericht aan Hare
Majesteit de Koningin en te worden verzonden aan de
Raad van State. Afdeling voor de geschillen van
bestuur, Kneuterdijk 22. 2514 EN 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.
's-Gravenhage, juni 1988

Allemaal bedankt voor de
onvergetelijke avond en de
mooie geschenken.

1988

1.

Aangeboden: 2-kamerwonmg
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 195,58 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
berging en grote tuin.
Gevraagd:
Eengezinswoning (niet in nieuw Noord).

2.

Aangeboden: 4-kamerflatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 670,97 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.
Gevraagd:
Eengezinswoning A. J. van der Moolenstraat

Miep, Rob,
Carla en Jennifer
BELONING
Voor wie mij kan inlichten over degene(n) die
A - begin dit jaar geprobeerd heeft mijn gecastr. zwarte
kater te verdrinken.
B - begin mei mijn gecastr. cyperse kater dodelijk heeft
vergiftigd.
C - op 23 juni alle papavers, helianthen e.d. uit mijn
grond langs de Westerduinflat heeft getrokken en
meegenomen.
B. van Duijn
Oosterparkstraat l

3.

4.

Vandaag komen

De gebruikers van de landjes voorzover bekend zijn inmiddels aangeschreven
om de zonder vergunning gebouwde/geplaatste bouwwerken voorOI augustus
1988 te verwijderen.
Door middel van deze publicatie willen wij tevens de niet bij de gemeente
Zandvoort bekende gebruikers in kennis stellen van de voorgenomen ontruh
ming van het binnenterrein van het circuit.
De betreffende gebruikers worden in de gelegenheid gesteld om voor 01
augustus de bouwwerken te verwijderen en de landjes te ontruimen.
Na genoemde datum zal verwijdering van gemeentewege plaatsvinden. De
kosten van ontruiming kunnen op de betreffende gebruikers worden verhaald.

Aangeboden: 4-kamermaisonnette
BREDERODESTRAAT 15
Huur ƒ612,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v. en berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning.
Aangeboden: 4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ469,62 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v. en berging.
Gevraagd:
4-kamerflat in Keesomstraat, Celsiusstraat of
Lorentzstraat.

terug van hun fieistrektocht
naar Frankrijk.
Komt allen naar de aubade
om 20.30 uur in de

Aangeboden: 4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ475,92 per maand
Bestaande uit: woonkeuken, 3 slaapkamers, douche,
c.v. en berging.
Gevraagd:
4-kamerflat met lift, niet in de Lorentzstraat, of een
benedenwoning.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij
het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin
staat o.a. dat bij toewijzing-van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
het oprichten van een bewakershuisje op het perceel Ken
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 18 juli 1988 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur) voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van de ter inzageligging, kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.
Aangevraagde bouwvergunningen
98 B88 Koninginneweg 21
- garage
99 B88 Zandvoorterweg 2
- garage
100B88 Oosterstraat 1
- uitbreiding woning
101B88 Duinrooslaan 1
-garage
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
P. Leffertsstraat 28
- dakkapel
Koninginneweg 38
- wijziging serre
Koninginneweg 41
- wijzigen voorgevel
Heimansstraat
- manege
Wilhelminaweg 50
- vergroten schuur
Vclkstuinencomplex nr. 35
Keesomstraat
kweekkas
90 B88 P. Leffertsstraat 21
- dakkapel
29 B88 Tjerk Hiddesstraat 5a
- erfafscheiding
77 B88 Zandvoortselaan 52a
- schuifpui
83 B88 Bentveldweg 19
- uitbreiding pand
60 B88 Brederodestraat 17
- erfafscheiding
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
47 B88
61 B88
103B87
11 B87
44 B87
86 B88

Kapvergunningen
5 dennen op het perceel Wilhelminaweg 38
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Voorbereidingsbesluiten
(art 22 WRO)

De gemeenteraad heeft bij besluit van 28 juni 1988 opgrond van artikel 21 van
de Wet R.O. verklaard, dat voor de percelen:
a. Badhuisplein 7
b. Kennemerweg 78
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning
voormelde percelen zijn aangegeven, vooreen iedertergemeentesecretarie, afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter inzage (geopend maandag tot en met
vrijdag van 09.00 - 12.00 uur).
14 juli 1988

5.

Informatie bij spoedgevallen op tel.nr. 12160

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.

Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

ADVERTENTIES

G. Zwinkels

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

Haltestraat 30

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

500 gr.

Tel 02507-13278

1988

De garage
VOLTASTRAAT O
Huur ƒ70,95 per maand
Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven pp bovenstaande garage. De toewijzing van de garage zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient
de nieuwe huurder/huurster het op zijn/haar naam gestelde kentekenbewys deel 1. 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 19 juli 1988 schriftelijk te
reageren. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor
op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 22
juli a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende ..puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het hdmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK JULI

i.v.m. vakantie
GEEN PRAKTIJK
van 18 juli t/m 31 juli

DAG en NACHT bereikbaar

Ontruiming binnenterrein circuit
In verband met de reconstructie van het circuit, de uitbreiding van het
Vendoradoproject, de aanleg van Sportvelden en het graven van Effluentvijvers
dient het gehele binnenterrein te worden ontruimd.
In de loop van augustus zal een aanvang worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden.

Bouwplannen

- .n de bibliotheek van het Directoraat-Generaal
Milieubeheer. Dokter Van der Stamstraat 2 te
Leidschendam, van 09.00 tot 16.00 uur gedurende
werkdagen.

Met droefheid geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen onze lieve vader, groot- en overgrootvader

DOKTF.RSBERICHTEN

tel. 02507 - 1 53 51

De beschikking en overige stukken liggen vanaf 14]uli
tot 14 augustus 1938 ter inzage

t
Jacobus Johannes Vossen
weduwnaar van Elisabeth Maria
van der Schinkel
op de leeftijd van 93 jaar.
Ina en Joop
Bep en Bob
Tiny en Dick
Co en Cecïlia
Ria en Jos
Martien en Els
Ab en Riet
Floor en Corrie
Gerard en Sheila
Hans en Wil
Klein- en achterkleinkinderen
2042 XM Zandvoort, 8 juli 1988
Herm. Heijermansweg l flat 28
De Eucharistieviering en de teraardebestelling
heeft op woensdag 13 juli plaatsgevonden.

uitvaartverzorging
kennemerland

De Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer maakt bekend dat - gelet op de
desbetreffende artikelen van de Wet algemens bepalingen milieuhygiëne - bij Koninklijk besluit van 17 juni
1988. nummer 20. vergunning ingevolge de Hinderwet
is verleend aan Gerneentewaterleidingen Amsterdam
voor het oprichten en in werking hebben van een
infiltratie-watei wingebied te Zandvoort, Bloemendaal,
Nooidwijk en Noordwijkerhout

Van StolbergwegJ
AZandvoort - Tel.

500 gr.
PAAS
100 gr.

DE WIT VERHUIZINGEN

KALF
100 gr.

VBMJIZERS

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsïussfraat 192 Zaïfdvoort

LBLBC

IJSCO

Halfvolle MELK
Plastic literfles

doos
12 stuks

KILO

per doos 15 flakons

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

Een "gelukkig" leven hangt nietaf
van de dikte van uw polismap
Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten? Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen7
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen. Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht; onbegrip maakt plaats voor inzicht.
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie. Verzeker u van het beste advies.

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN
Zandvoortselaan24,2106CP Heemstede Tel 023-292526, Fax 023-284222
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Mariaschool

ZANDVOORT Voor klemvei briukei s en degenen, die het blok
verwarmingstarief betalen, is de gaspnjs met een cent pei ku
bieke meter veilaagd Voor klemveibiuikeis is de vei laging
gedeeltelijk bedoeld als compensatie van een stijging van het
vastrecht De prijzen zijn echter minder gedaald dan mogelijk
om al te grote, onduidelijke schommelingen te voorkomen
Volgens de bestaande oveiecn
komsten tussen Gasunie en VEGIN
wordtdegasprijsiedei halljaai op l
januari en l juli aangepast lan de
ontwikkelingen van de gasolupiij
zen Op grond daaivan zou de gas
pi ijs voor klemvei bi uikei s JDCI l juli
1988 dalen met 3 9 eent per kubieke
meter De VEGIN heeft eehtei ge ad
viseeid 5 3 eent daarvan Us tegoed

doeld om v ooi de eonsument on
duidelijke schommelingen in d<
pi ijs tegt n te ga in en konn n e i op
et n 4 ispiijbvcila!,!!!!,
v in 0 6 eent
pei l j ih 1 ( )88

Omdat m de pinocU \ m l'ifü to
i ui te houden voeji l j a n u u i 1989 medio l f )<!(> spi ike vas \ in s t i i k e
om h i e i m e e vvcei een v ei hoging v m _,ispii)s\eiho_,m.,(.n is h i t v i s t
i 12 eent te comjjenseien De/e vei leeht \ in / >7 pei ] i u sinds l')8i
hoging was gepl ind om het huidige nuiv.eli]ks hei/ien De laagste Mjf
tanet i in te pissen lan de gasohe jaien zijn de \ istc ttosti n echter
pi ijs Dit tai icf was v ooi dit jaai /o ainmeikelijk gcsiegui Hiciondc'
vistgcsteld el.it een oud tegoea v a n villen op m e m incasso porti
1987 aan hel eind v in 1988 geheel is computci en mspcctii kosten ils
v e i lekend
mede de dienstleidm^, e n npcU ihoud
De compensatie! c geling is DO en/ol v ei vanging v in etc ^ s m c l e i s
Omfl \\ de gaspnjs nu v o e j i t m i e n d
daalt heelt de VEGIN de gemeente
ge idv iseerd de beleidslijn v in icgci
matige lanpissmgvan hè t v astre c h t
wc ( i op te pikken t n pei l j u l i 1988
een v ei hoging elooi te v oei t n van
112 per ja u Om dit echtci v. > te
condenseren vvoidt i <_ii \en 141114
van d( gispiijs vooi^estel l v in O i
cent p< r kubieke me tci S imeu mee
de O 6 cent oetekent d u een v e'Li
ging van m tot uil l eent

Pastor Voets geïnstalleerd
in huize St. Jozef te Alf en
ZANDVOORT Zoals reeds
eerder vermeld in het Zand
voorts Nieuwsblad, gaat emeri
tus pastoor Bertus Voets
Zandvooit vei laten Pei l au
gustus ruilt hij deze gemeente
definitief voor Alfen aan de
Rijn Op zaterdag 2 juli nam hrj
afscheid van de plaatselijke be
jaardenhuizen, maandag werd
de pastor geïnstalleerd in Al
fen
Deze foto toont de leerlingen van de eerste klas van de Mariaschool, in
het jaar 1937, met zuster Innocentia De plaat is, compleet met bijna alle
namen, ingezonden door Nellie Drommel
De leerlingen zijn
Rechter rij banken (van voor af) Mary Stabel Willy Duivenvoorden
onb , Willy Reijer Elly Helt, Ria Berkhout en Marietje Nortsiek Staand

Burgerlijke stand

BRIEVENBUS

B

Ondertrouwd
Van Marie, Johannes en Koeken
nier Amta Anne Maria
Gehuwd Vastenhouw, Adrianus Al
hei t Jan en Roskam, Monica Andrea
Louise, Bisschops, Wilhelmus Jo
nannes Barthelomeus Maria en Van
Looij, Mirjam Anna Hendrika, Pran
ke Hendrik Jacob en Van Loon
S mdra,

Bejaarden en
minder-validen

De verwachting dat onze nieuwe
burgemeester ervoor zou zorgen dat
er eindelijk verlichting achter het
Huis m de Duinen zou komen, voor
meer veiligheid voor de bewoners
van de huisjes, en dat de functieloze
Geboren Berber Colette, dochtei paaltjes verwijderd zouden worden
Kin Zijlstra, Koos Jenne en Kor t b v rolstoelgebruikers is helaas
mg Saskia Nicolette, Lma, dochter niet bewaarheid
van Hankel, Herbert Antomus en
De Haan, Reinoutje Willemma, Na
Misschien heeft hij het wel gepro
usja dochter van Van Soolmgen, beerd maar is hij er met in geslaagd
Willem en Koper, Jeannette, Yase Niemand heeft om z n handicap ge
mm dochter van Cmkiz, Fahrettm vraagd, maar wordt er wel elk mo
ment aan herinnerd en mee gecon
e 11 Baksi, Serap
fronteerd Dat men zulke kleine ob
Overleden Van Dobbenburgh, Aart stakels om de een of andere reden
oud 88 jaar,Prent, Gerard, oud 87 niet wil opruimen, is voor mij onbe
ja u Van Wereld, Johanna Hendri grijpelijk Ik ben er luim 6 jaar mee
-, i oud 64 jaar, Vossen, Jacobus Jo bezig geweest en geef het maar op
hannes, oud 93 jaar, Overhuijs geb Ik wil er beslist geen 121/ jaar van
Suuimond Johanna Helena, oud 87 maken
j uu
Ik ben tot de conclusie gekomen

Weekenddiensten
Weekend 16/17 juli
POLITIE tel 13043, Alarmnummei
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
vMBULANCE tel 023319191 (On
,evalllen) Centrale Post Ambulan
te\ ervoer (CPA) Kennemerland
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
el 19507, Bart van Bergen Huisart
s"npraktijk G J J Mol / P C F Paar
dekoper Voor dienstdoende arts
hellen tel 15600/15091 Verdere m
li htmgen omtrent de weekenddien
iti n worden verstrekt via de tele
foonnummers van de huisartsen
Anaerson, 12058 Drenth, 13355, Flie
iinga 12181, Zwerver, 12499
Tandarts Hiervoor de eigen tand
't ts bellen
Apotheek Zindvoortse Apotheek,
H B A Mulder tel 13185
W ijkverpleging Voor informatie
o\er de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023313233
Veiloskundige
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
\ooit
tel
02507 14437, bgg
W3 313233
Ce ntrum Voor Vrijwillige Hulpver
len»ng Voor informatie, advies en
hulo tel 17373, op alle werkdagen
\ 'n 10 30 12 30 uur
Schiiftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort

Zandvoorts
BMôeuwsblad
afhankel jk n euwsblad voor Zandvoort
enKeld en Aerdenhout Verschijnt op
^nderdag Uitgave Weekmedia BV
f ladmanager J F Sas Hooldredacteur J M
^
Kantoor Gasthuisplein
' Zandvoort lel 02507
Ib6 Postadres
''Slbijs 26 2040 AA
Jndvoort
<Jntoor geopend
aandag 13 16 u
nsdag 10 13 14 16 u
ocnsdagB 11 u
donderdag 10 12 en 13 17 u vr]dag912u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70 1421
"^Uithoorn Tel 029'5 40041 Postadres
ostbus 223 1420 AE U thoorn
koopleider B Lodewegen
'cro advertenties tel 020 5626271 Telex
löve tenlieb 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplen 12 Zandvoorl tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
"A Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechet D ck Piel
Pa
*nummer redactie 020 6684859
abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal ƒ
^3 O per hall |aar / 43 75 per |aar Voor
[
ostabonnees geiden andere tareven tosse
nummer^ ƒ 1
°Pgave abonnementen, verhuizingen etc
"'aandag t m vr |dag 08 30 17 uur telefoon
020)6681300
°ezorgklachten vri|dag 9 12 u tel 02507
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

daarachter Ria Crabtaendam Nellie Drommel en zustei Innocentia
Middelste rij banken Boudewijn Keur Kees Bluijs Floor Bluijs Arie
Stokman Nico Zonneveld onta onb Theo Berkhout en Henk Leffeits
Linker nj (zittend en staand) Truusjc Zwemmei Hennie Bakkenho
ven Anneke Snijders Dientje Mijnstei Rensje van Deuisen Sjaantje
Warmerdam Time van Koningsbiuggen Klaaitje Pasveer en Betsie van
de Clouw

"l

Dienstencentrum Koninginneweg
l, Zandvoort Spreekuur op maan
dag en donderdag van l 30 tot 3 00
uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak
Tel
02507 19393
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141,
tussen 11 00 en 17 00 uur De kosten
bedragen /1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg Maatschappelijk Werk Zand
voort Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spi eekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor ie
dere inwoner van Zandvooit geldt
dat ervoor de vrager geen kosten
verbonden zijn
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
1730 1830 uur
Huurdersspreekuur NVH t Stek
kie Nieuw Noord In juli en augus
tus geen spreekuui
Dierenarts Mevrouw Dekker Thor
beckestraat 17 te Zandvoort tel
15847
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi tel 12600

dat het erg moeilijk is voor bejaar te vinden Nu brengen ze /225 000
den, mmdei validen en invaliden op bruto huui per jaar op
te komen en dat je van de plaatsehj
Wil men absoluut iets bereiken
ke politieke partijen geen enkele
steun hebt
dan moet er een grote plaatselijke
groepering gelukkig is die er al
Het slopen van 48 in goede staat zijn met o a een belangen commis
verkerende woningen waarin de be sie waar men met z n klachten te
woners gelukkig en tevreden zijn is recht kan
schijnbaar gemakkelijker Het is je
De commissie neemt ze in behan
reinste kapitaalvernietiging en ma deling en probeert een oplossing
teriaalverspillmg In den beginne en/of afdoening te vinden
liep men met de woninkjes te leui en
om tegen een lage huur gegadigden
J L G NIESSEN

Mensen die elkaar mogen laten de
ander met zo maai gaan De atten
ties van de bewonei ^ en het bestuur
van de huizen zijn daar het bewijs
van In de dienst in Huis m de Dm
nen kwam ook directeui Bi abandei
pastor Voets persoonlijk bedanken
De pastor zelf constateeide in /ijn
dankwoord dat hij in het Huis in de
Duinen altijd het gevoel heeft gehad
dat de directie acht ei hem stond Hij

Bij het k l e i m e i b i m k e i s t a i i e f
(met een jaaiafnimc van m ixnnaa'
170 000 kuta) komt een en mdei neei
op stijging van het v istiecht van
l "il naai /(>9 pei ja u c n v e i i p ^ i r g
v ui de gaspnis van i7 2"> naai io 27
eent pei kubieke metei Voor dege
nen die het olokvei vsamim^bt in f
bet ücn bnjfl hef vastiecht/lo per
woonecnheid (met een minimum
van /210 pei blok) Ook v ooi hen
ei lalt de gaspi ijs v an 37 2S na u J6 *.1
cent De prijzen gelden pei l juli
1988 en /ijn inclusief de miheutoe
slig van 007 eent per kub m a n
exclusief 20' BTW

» Pastor Voets

zag dit toeh \\el als een bijzondei
lieid omdat men in andere huizen
vaak het gevoel krijgt dat geestelijke
zot g een sluitpost is
Afgelopen maandag was het dan
/ovei Na enkele dagen m het zie
kenhuis gelegen te hebben vooi een
voorspoedig vei lopen oogopeiatie
werd pastoi Voets door zijn per
soonlijke vuend bisschop Boineis
gemstalleeid als (zoals hy het zelf
noemt) allround taejaaidenpastoi
m hui-e St Jozef Voets gal te ken
nen met bijzondere vieugde te be
gmnen aan een fulltime taak in de
zielzorg

\bonnementstanef voor de onbe
meten levenng van gas al dan met
m combinatie met blokveiwanning
geldt het volgende voor uitsluitend
kookdoelemden een stijging van het
ibonnementstaiief van /75 naai
/78 per wooneenheid pei jaar voor
kookdoelemden en vvarmtap\\ater
beietding een daling van /189 naai
/ 18fa pei wooneenheid pei jaar

Verenigingsnieinv s
De dames van Vrouwen Van Nu
gaan dondei dag 21 juli wandelen
Dit keei over het Visserspad naai
Ki aantj e Lek
Hieivoor v ei zamelen om 1300
uui bij de spoorbomen aan de Sop
hiaweg

Joop Bisenberger heeft altijd belangrijke functie vervuld in verenigingsleven

'Bestuurlijke duizendpoot' wordt vijf enzeventij
verwondenjk dat eie uit vakbonds
kringen afkomstige Bisenberger
zich als bestuurslid van de plaatse
hjkeABVA (thans ABVA/KABO) en
als lid van de Bondsraad altijd heeft
ingezet voor de ambtenaien

ZANDVOORT - Maandag werd onze plaatsgenool J.G. Bisenberger 75. Op zich niets bijzonders in een gemeente waar, zoals overal trouwens, de mensen steeds ouder worden, en die zelfs een
104-jarige onder haar inwoners telt. Nee, het bijzondere zit hem
in de man zélf. Iedereen kent Joop Bisenberger, voor vrienden
'Bies', in wie de Zandvoortse Reddingsbrigade, de ABVA/KABO
en het Zandvoorts amateurtoneel belichaamd zijn. De journalist
die in de Koerier de rubriek Zandvoorts nieuws verzorgt, met berichten zoals hij zelf: kort en recht voor z'n raap.

Reddingwezen
Ook het leddmgwezen vond m
Bies een warm pleitbezoiger zes
entwintig jaar vooizit'er van de
Zandvoortse Reddmgsbngade en
secretaris van de Koninklijke
Noord en Zuidhollandse Reddings
maatschappij m welke functie hij
regelmatig congiessen van de Fede
lation Internationale Sauvetage
( F I S ) bijwoont Dairbij ook led .c
toui van De Brigade en bestuurslid
van de Stichting Nationaal Red
dmgsmuseum m Den Helder
Zijn inzet werd gehonoiee'd met
de cremednille m goud veitaonden
aan de Oide van Oianjc Nass ui e'ie
hem tijdens de viering van het vijf
tigjaiig bestaan van de Z R B doo
de toenmalige locobuigcmeestei
V m aei Mije werd uitgeieikt Bij
zijn ifscheicl als vooi zittei v ei d bij
benoemd tot erevoorzittei te'wijl
de bugade haai no svsimming cap
t nn b ij die gelegenhei een boei in
de v o i m van een gouden pinknng
met biiljant ten geschenke g i f

door C E. Kraan-Meeth

Toen hij tien jaar geleden m ver
band met z n pensionering afscheid
nam als hoofdcommies bij de Dienst
Publieke Werken noemde een
plaatselijke krant hem een bestuur
lijke duizendpoot Een duizendpoot
is hij altijd geweest, en dat is hij
trouwens nog steeds
Joop was de oudste zoon van het
echtpaar Bisenberger De Wid dat
aan de Dumvv eg w oonde en na hem
nog een zoon kiee.j, Geraid Deze
woont aljaien met z n gezin m Cana
da woont en met hem heeft Joop nog
steeds een goed contact Joop be
zocht school D en ging daarna naar
het Gemeentelijk Lyceum m Haar
lem waai de bekende Dr C Spoel
der ( de meest fantastische onder
wijsman die ik ooit gekend heb ) i ec
toi was Vervolgens bezocht hij de
Handelsschool
In de schoolvakanties pakte hij
van alles aan Hij bezoigde bood
schappen vooi kiuidemei Nijhuis
die een zaak op de Giote Kiocht
had bracht samen met z n neef De
Wid melk rond vooi Kianenbuig uit
de Haltestiaat en had ook iets te
maken met een bi andstoffenhandel
Hij weet ons tenminste haai fijn uit
te leggen waai om de Russische an
tiaciet beter is dan de Engels en de
Hollandse
Ik kom uit vakbondskimgen
vertelt Joop Bisenberger Ik v ei d
lid van de A J C en heb veel steun
gehad van Koos Von nik die toen in
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zandvoort aan de boulevai d w oonde
Zondag 10 00 uur Ds J A van en jonge mensen les gaf m bestuurs
Selms, vlootpredikant uit Haai lem kunde l oen ik van de handels
school kwam was hel i9Jl een
Kindei nevendienst
moeilijke tijd en ik bofte dan ook dat
Gereformeerde Kerk
Zondag 10 00 uur
de heei Van Rijnbeik in Zandv ooit
laadshd vooi de S D A P en cones
Kindernevendienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap pondent v an 'Het Volk me aanbood
NPB
hulp conespondent te woiden Ik
Zondag H de Jong Zandvooit
kieeg diif cent pei regel en een
kwal tje vooi een klein bei icht Maar
Roomskathoheke Kerk
Zaterdag 19 00 uur E V met oigel
en samenzang
Zondag 10 30 uur E V
Kerk vdNazaiener, Zijhveg 218,
Haarlem
Zondag 09 30 uui Zondagsschool
ZANDVOORT Na het af
/bijbelgespreksgroepen
scheid van de geslaagden heb
l O 30 uui Morgendienst ds J Over ben vorige week woensdag de
duin
nieuwe leerlingen en hun ou
19 00 uur Avonddipnst, ds J Ovei dcis al kennis kunnen maken
duin
Ned Chnstelijke
Gemeenschaps met de Gertenbach Mavo
Brugkliiscoordmator Schrage ont
bond
Geduiende de zoniet maanden geen ving de nieuwe pupillen en hun ou
ders Na een geestige uitleg ovei het
samenkomsten
Jehova s Getuigen Gem Elswoud rellen en zeilen op deze school kon
den zij met de lei aren eens londneu
Smedestraat 37 te Haai lem
Zaterdag 17 00 19 00 uur en maan zen in het schoolgebouw In de laat
ste week van septembei kunnen de
dag 19 00 21 00 uui
Inlichtingen R van Rongen L brugklasseis m klasseverband met
Meeszstiaat 14 te Haarlem tel elkaai optiekken tijdens een aantal
kennisniakiimsdagen Dooi geza
023 244553

Kerkdiensten

Twaalf jaar lang heeft pastor
Voets op zijn fiets elke zateidag
dienst gedaan in de Zanchooitsc bc
jaardenhuizen Op 2 juli was dit v oor
het laatbt In zijn afschcidstoe
spiaak melkte hij op dat de huizen
m Zand\ooit ei g bevooiiecht zijn
omdat m Noord Holland namelijk
geen enkele plaats is te vinden waai
de bejaarden zo woi den bediend De
pastor merkte op dat hij dit werk
altijd met vieugde heeft gedaan Als
voorname reden voerde hij aan dat
tussen de hem en de bewoneis een
vriendschap is ontstaan die men
niet licht zal veigeten Hij dankte
allen voor het vertrouwen dat zij
hem hadden geschonken

Kleinverbruik

ook al schreef ik een berichtje van
veel meer regels de honoiering
bleef een kwartje Wanneei ik een
goede maand had haalde ik de veer
tig gulden, maar aan mijn moeder
moest ik een tientje kostgeld m de
week betalen Als ik dan eens
een
maand had van /36, bleef ei vier
gulden open staan'
In mei 1932 nam ik het wei k van
de heer Rijnberk ovei en bleef tot
1970 conespondent van Het Vrije
Volk zoals het blad na ae oeiilog
werd genoemd In 1933 ging ik ook
schrijven voor De Zandvooiter van
Volkeit van Pefegem Ik vei diende
/ 4 5 0 in de week maar moest wel
vnjdagsmiddags helpen met het
vouwen van de krant

Vaz Diaz
Nu had de heer Van Petegem
agentschappen van diverse bladen
en hij vond dat ik maai coiiespon
dent moest worden vooi Vaz Dias
de vooi loper v an het A N P Dit hield
in dat ik een bijzondei e gebeurtenis
in Zandvooit peisklaai dooibelde
naai Vaz Dias waai na het bericht
bij de eeistvolgende meuwsuitzen
ding op de ladio kwam plus daai
naast in de avondbladen Tot vooi
drie jaai ben ik dat wei k bij ven
doen aldus Joop die zich ook nog
de laadbveigadenngen heimneit
die h ij voor verschillende ki anten
vet sloeg Uiteiaaid moest in het Al
gemeen Handelsblad de mening van
de hbci üen dooi klinken en m Het
Vnje Volk die van de socia'isten
Wanneer hij inviel voor de heei
Ciabbendam hoofd van de Mana
school en correspondent vooi de
Nieuwe Haarlemse Couiant het hij
het laadshd Slegeis uitgebieid aan
hel woord
Na afloop van de veigadeiing be
gon dan de stiijd tegen de klok w ant

Nieuwe brugklassers verwelkomd
menlijk deze dagen dooi te brengen
te eten (eventueel eerst ook samen
te koken) spelletjes te doen en
gioepsopdi achten uit te voeien
kunnen zij elkaai op ontspcinnen
wijze leien kennen
De school spaait kosten noch
moeite om het leeiklimaat vooi
haai leeilinoen zo optimaal moge
lijk te maken Wellicht zullen niet
alleen de ojDenbaie maai ook de bij
zondeie scholen m Zandvooit in dit
alles een leden zien hun leeilingen
naai de Wim Geitenbach Mavo te
stuien aldus de nieuwe duecteui
Kaïst

Toneel
Zijn helde vooi het te ncel kon hl,
kwijt in de mede ciooi h e m op_L
nehte toneelveiemgin^. Op Hoop
v m Zt gen v. uu h ' j UU d e n k b u e
f u n c t i e s h e e l t v e i v u l d v u ie < ne
v in ^ c i e t n i s tot ic^isseiu en v i i
penningmeester tot spe i e ± Oe)keie/

v e i e n u m g beloonde / n n in/ei riet
een benoen ing tot e i e v n o i z i t t e i

Joop Bisenberger, met recht een duizendpoot'

de veislagen moesten nog ckzeUde
avond ot nacht op de tiembus 01
naai de icdacties woidcn dooi_,e
beid Daarnaast had hij oveid i., 111
tuuihjk z n gewone wei k bij de
V V V m het kantooi op hè t St i
tionsplem waai hij aanv inkelijk. il
leen s zomeis maai latei het hele
jaar als admmistiateui in tunctie
was
Dooi
bemiddeling v in
V V V duecteui Kielci kwam hij m
1940 teiecht bij de distiibutieihcnst
in Bloemendaal latei m Z inch ooi t

i Dommel
WITTB MUIS IS P6 LANe^ 5NJIT
PE GROTE OR5N Pg SNOR
PC GROTE TANPEN
EN VOORAL.

Zeil jitaat luj ei met o v e i in ,11 het
is bekc nd elit velen hè m no^ steeds
d ml- ba n <sijn ve>oi wat hij in die tijd
v dot hen „ed lan heeft
Onmidde Ihjk na de ooile)g tl ad In 1
m ehenst bij Publieke \ \ e i k e n waai
h ij bleet tot a in zijn pensioneiing n
1979 Ondanks dat hij in gemeente
dienst vs is bekleeelde hij nogal w U
nevenfuncties en met enoim veel
]jle/ie i veitelt Jooj} dat hl] m die tijel
jaie nl ing ziekenlemels en v e i z e k e
im si< ent is geweest En het is niet

M lal ook bij het Nede 11 mas Ce n
t i u i n Am item Toneel Kon hij zijn
ispn ities i ui m bian 4e \ t n i's j en
iun_nHcstci v i n d( u _i< Kun
n i ( i luid \ ooi zittel v in r e i f elt hng
Noen d H jlland en Ue1 \ m iie t d u e
Iijks bestuui v in ele l n
ijke \ i l e
m^in^ D m ib hij ook ne>_ e L hel v in
ele maeitijd dooi h e n e > L _ c i i e h ( e
Z indvooitse Bne1t,( e' ih LH \\ is hij
liet kan <,cv\oon met op lid v in eU
Cultuiele R i iel v in Noeiiel Holl ind
De klant die nuk i t i j d Jnoji Bisen
beige i een dui7i nelpoot noemde
kan moeilijk b e t i e l i t \\oiden v i n
oveicliijving

m^
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Sociëteit
Doystergliast
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geeft wederom
gezellige dansavonden
op zaterdagavond,
voor leden, introducées
en nieuwkomers.
Live muziek, open 21.00 uur.
Diaconiehuisstraat 1

Zonder
aanbetaling ffiBiifc# ^B»'a

per maand

tel. 17990

Hierbij willen wij iedereen die onze
voorstelling afgelopen zaterdag tot een
groot succes gemaakt heeft, héél
hartelijk bedanken.
Namen noemen wij niet: het waren
er zó velen.
Toneelvereniging
,,Wim Hildering"

De bakker op de Franse T(mr
4 croissants

NIEUW - NIEUW - NIEUW
NIEUW - NIEUW - NIEUW
NIEUW - NIEUW - NIEUW

OUD-ZANDVOORT
WANDELING
In samenwerking met het Genootschap
Oud-Zandvoort en het Cultureel Centrum
organiseert het VVV elke donderdagavond een dorpswandeling, waarin de geschiedenis van het oude vissersdorp wordt
toegelicht.
Na afloop is er een diapresentatie over klederdrachten in het Cultureel Centrum,
waarna tot 21.30 uur de gelegenheid bestaat om de expositie
POPPEN IN
NEDERLANDSE KLEDERDRACHTEN te bezichtigen.
Voor Duitse gasten is een
begeleidende tekst beschikbaar.
Aanvang wandeling elke donderdagavond
om 19.00 uur bij de VVV, Schoolplein 1.
Kaarten a ƒ 5,- voor volwassenen en ƒ 2,50
voor kinderen kunnen van tevoren telefonisch gereserveerd worden en zijn tot 15
minuten voor vertrek verkrijgbaar bij de
VVV, Schoolplein 1, tel. 17947.

',

Kaas-uienstok
<&.,,,
Ovenvers bij
brood- en
s- r»
banketbakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24 - Tel. 12865

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJQT

r

EEN BABY
VWEET U TIJDELIJK EEN ANDER,

ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

't staat in de krant
iedere week weer

DAiHATSU-deaier voor Haarlem
PARKLAAN 129-131 bij het Spaarne HAARLEM
023-312450-312451

IN DE KRANT

Bij ontwikkelen en
afdrukken

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562,2485

's avonds
023-272803

op uw volgende
filmrolletje

Dit weekend een heerlijk fris
zomertaartje:
Voor bij uw barbecue:

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Tel. 12159

' a &•

HONDENKAPSALON

Neem een lekker stuk kaas mee, als u j
op vakantie gaat. Juist dat vertrouwde
'stukje Hollandse heerlijkheid' kunnen
we in vreemde streken nogal eens
missen. Daarom hebben wij voor u de
ideale manier bedacht om toch
-gegarandeerd Blijf Vers- op al uw
reizen blijvend te genieten van uw
eigen stukje Hollands Glorie.

LEGEN
...EN NATUURLIJK
BLIJF VERS VERPAKT.

Grote Krocht 26 Tel. 13529
Een begrip voor Zandvoort.

Stokbrood wit
Stokbrood hryïn roet sesam
Specialiteiten Restaurant

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

hele kaas
±1600 gram
nu...

CH

IALK Hogeweg 28

UNIEK VOOR ZANDVOORT
U ziet IKK' K ir i>i(je>i
heerlijke t/ereclit irorilt
bereid in onze

Slagerij Arbouw i
Haltestraat i 2
2042 LM Zandvoort!
Tel. 02507- 12616

CHINESE

OPEN
KEUKEN

SWISS 100 gram
ACHTERHAM
SALAMI
LEVERKAAS
FRICANDEAU

SCHOENEN

LOTTO

New Balance

exclusief

jogging-

canyon

ROBEY
Lic Lam

Rrstaurant Cliina. !!iiulvv;\rd ISarnaart 12
(a;m df zco) Zandvixirt. Tol. 0201)7-18882
Ook voor reservering.

AD'DAS

aerobicpakjes
pasteitinten nu

topten high

EN VELE MDEHE
Bij aankoop van een paar
schoenen, poster van het
Oranje Elftal GRATIS

L

het lekkerste stuk
Holland, ook op
vreemde bodem!

NIKE

pak -

II Kl'NT TKVENS
MAALTIJDEN AKIIAI.EN'

100 gram

PUMA
Jacks nu

AM riv'c'Hi/c/yfri'

MAANDAG en
DINSDAG

WEEKENDREKLAME!
KOTELET
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

.. .gegarandeerd Blij f Vers
verpakt...

echte Noord Hollandse

Te huur
aangeboden
bcvenwpning,
best. uit gr.
woonk., 2 slaapk.,
gr. badk., keuken.
Prijs ƒ1.000,incl. g. l. en w.

Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Osk op ntsanifôg.

MEE OP
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HES IISIEL BIJ, IE AAN'

DE TROMP WINKEL

WOENSDAG en DONDERDAG
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-heerlijk pikant
-lekker romig
500 gram
nu
voor
maar...

5 halen
ƒ!
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Gegarandeerd rundvlees zonder hormonen

de gezonde
slankmaker

V

250 gr. 1,
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•art**»
voorronde kampioenschap van

GROENTE EN FRUIT

l

Grote Krocht 25
tel. 14404

kaas van Tromp,
daar kun
ie gerust
de wereld
mee rond!

l

met zeer veel mooie prijzen
o.a. dsv„ Reizen

Je koopt een groter pand . . . maar -wat is ruimte als
die 'si ander© bestemming" krijgt?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NVM

! MAKELAAR

telef.
02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

DE TROMP WINKEL
GROTE KROCHT3-5
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ZANDVOORT - De softbal;ors van TZB traden vorige
\veek woensdag aan voor hun
wedstrijd tegen Spaarnwoude.
Ken tegenstander die TZB al
i-ens had ontmoet en daarom
•ras de toe te passen taktiek bij
•ie Zandvoorters in feite be- het eerste aan slag kwam en daarin kwam één man thuis en TZB leidde TZB was van dermate kwaliteit, dat
i-.end. TZB zou dan ook een niet tot scoren kon komen. Toen met 1-0. Spaarnwoude had totaal er bijna niet gescoord kon worden
TZB in de eerste inning aan slag geen vat op het sterke spel van TZB door Spaarnwoude.
.' uime 25-4 zege behalen.

Spaarnwoude met groot score-verschil'bedwongen

Het \v»as Spaarnwoude dat voor

kwam, viel direct de eerste score te
noteren. Via een mooie verre tik

en kon weinig uitrichten op het sterke werpen. Ook het veldspel van

Irritatie

Bij de bezoekers ontstond door
het uitblijven van succes enige irritatie en daardoor liet TZB zich toch
wat afleiden. Nadat de rust bij TZB
was teruggekeerd, kwam de slagploeg steeds beter in het ritme en al
snel was het tien punten verschil
bereikt. Spaarnwoude kon slechts
circuit van Snetterton, in de buurt vier man over de thuisplaat krijgen,
van Norwich. Winnaar daar werd maar meer liet de Zandvoortse verJohn Postmaa, voor Jaap van der dediging niet toe. Al sloeg de tegenEnde en Theo van den Berg na een stander soms wel een verre bal, de
bijzonder enerverende wedstrijd. buitenveldors van TZB waren attent
Door de tweede plaats van Jaap van en lieten een paar fraaie vangballen
der Ende heeft deze de leiding in de noteren.
Toyota Cup overgenomen van Evert
Aan slag haalde TZB nog eens verBolderhey.
Zondag 17 juli kunnen ook al de nietigend uit en daar de tien punten
eerste nationale kampioenen be- verschil ruimschoots gehandhaafd
kend worden. Bij de toerwagens bleef, was de wedstrijd na vier ingroep A zijn dat Fred de jong, Arthur nings reeds geëindigd. In het slaggevan Dedem en Jeroen Hin. Bij de weld van TZB was een opvallende
Formule Ford 1600 staan de papie- rol weggelegd voor Paul Vennik. Hij
ren gunstig voor Frank Eglem.
sloeg een prachtige home-run wat
Bij de merkenclub van de Pro- TZB vier punten opleverde. De uitdukttoerwagens Groep N bezet eindelijke uitslag was 25-4 in het
BMW de eerste plaats, vóór Renault, voordeel van TZB, dat nog steeds
Ford, Daihatsu, Suzuki, Toyota en uitstekend blijft meedraaien in de
Mitsubishi.
top van het klassement.

Nederlandse Autorensport Vereniging
houdt ronde nationaal kampioenschap
ZANDVOORT - Op het Cir: uit Park Zandvoort draait bij•;a alles komende zondag, 17
•ui, om het Nederlands auto,'onsport kampioenschap. Oranisator van deze vijfde ronde
s de Nederlandse Autoren•port Vereniging en er verchijnen diverse autotypes op
i's baan.

uur. De wedstrijden zelf om 14.15
uur. De toegangsprijs voor de duinen en de tribunes bedraagt ƒ10,-,
voor kinderen tot 12 jaar ƒ5,-.

Vijfde ronde

Alle wedstrijden vormen de vijfde
ronde voor het Nederlands kampioenschap, uitgezonderd de race om
de Toyota Cup. In tegenstelling tot
eerdere berichten telt deze race wel
Zes races worden er verreden in degelijk mee voor de titelstrijd en de
'c klassen Toyota Cup, Toerwagens Startlet-coureurs rijden zelfs hun
,roep A. en N, Formule Ford 1600, zesde ronde voor het kaïnpioenen gecombineerde wedstrijd met schap.
Traditioneel wordt er voor het
F 2000 en Sports 2000, plus, bij aan:mg van het programma Squadra kampioenschap van de Toyota Cup
: üanca's en Ascona's. Daarvóór wor- ieder jaar een wedstrijd in het bui.;c;n uiteraard de trainingen voor de tenland verreden. Zondag 3 juli vond
ice verreden, wat begint om 12.00 er een race plaats op het Engelse

ZANDVOORT - Een, in de
zomermaanden, niet meer weg
te denken evenement in Zandvoort is de jaarlijkse wielerronde georganiseerd door de
Haarlemse
Sportvereniging
„De Kampioen" in samenwerking met Wielersport Peter
Versteege in de Haltestraat 31.

Kunstzweinsters
maken indruk
ZANDVOORT - De onderlinge wedstrijd van de Zeeschuimers kunstzwemsters afgelopen zaterdag werd niet alleen
een afsluiting van het seizoen
maar ook het voorlopig afscheid van zwembad De Duinpan.
Foto: Bram Slijnen

Herman Hogkamer wint opnieuw
ZANDVOORT - De Zandvoortse zeevisvereniging hield
vorige week de laatste zeevis•.vedstrijd voor de zomervakan;ie. In september wordt een
vervolg gemaakt met deze acti.'iteit waarna de clubkampioenen bekend zullen worden.
Deze wedstrijd op het Noorder-trand was ook nu weer een
eeslaagd gebeuren.

strijd begon pas om 21.30 uur en
toch hadden nog zo'n tien leden er
zin om elkaar te bekampen.
Nadat de lijnen van de hengels in
het zeewater waren gedeponeerd
was het wachten op de eerste vangsten. Wie de eerste eruit haalde,
werd niet bekend, maar Herman
Hogkamer wist weer eens de overwinning uit het water te halen door
drie knappe palingen aan de haak te
slaan. Door de vangst van de grootste bot werd Robert Demmers goede
De Zandvoortse leden van de vis- tweede. Met twee palingen vangst
i'lub hadden de laatste keren bij het was het Cas Al die zich op een vervissen vanaf het strand weinig of dienstelijke derde plaats nestelde.
Rob Dröse werd slechts vierde
'•een succes. Maar nu lukte het beter
•-.l waren de vangsten gering. Door de maar deed toch goede zaken in de
zuidwesten wind werd er eindelijk strijd om het clubkampioenschap.
weer eens wat gevangen. De wed- Hij scoorde door deze positie weer

punten voor het kampioenschap terwijl de naaste concurrentie het liet
afweten. In de stand om het clubkampioenschap gaat Dröse nu aan
de leiding met 36 punten gevolgd
door Jan Terol op de tweede plaats
met 40 punten. Hans Roest is derde
met de score van 43 punten. Daar er
nog een aantal wedstrijden te gaan
zijn is de strijd nog volledig open.
„Het is natuurlijk leuk dat er wat
gevangen werd," stelde Rob Dröse.
„Maar al vangen we niets of heel
weinig het blijft altijd gezellig. We
hebben een fijne ploeg en dan is het
altijd wel geslaagd. Ook deze avond
was weer zeer geslaagd, maar nu
gaan we met vakantie en hoe het
verder afloopt zien we in september
wel."

De prestaties van de meisjes waren weer niet mis en maakten diepe
indruk. Voor de zwemsters zelf,
maar zeer beslist ook voor de speciale jury en de toeschouwers werd het
een ware promotie voor het kunstzwemmen. Wethouder van sportzaken, Jan Termes, deze dag verantwoordelijk voor het uitreiken van de
vele prijzen, was deze mening ook
toegedaan.
Hij hoopte dat bij het voorlopig
wegspoelen van 'het badwater' niet
gelijktijdig 'het kindje' weggespoeld
zou worden. Daar lijkt voorlopig
weinig kans op omdat de Zeeschuimers een springlevende vereniging
is en dat óók wil blijven.
In verband met de sluiting van het
zwembad zal het bestuur van de vereniging voor de disciplines voorlopige trainingsmogelijkheden zoeken.
'Voorlopig' omdat men hoopt dat er
een goede oplossing wordt gevonden
in overleg tussen de gemeente en de
bungalowpark-exploitant.
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e De sliding net op tijd, de aangeworpen bal nét te laat.

Volgende week woensdag gaan de
renners van start over het parcours
Haltestraat (start en finish) • Louis
Davidsstraat - Prinsesseweg • Koninginneweg - Kostverlorenstniat. Om
17.00 uur starten de recreanten voor
een wedstrijd over 40 km, cie veteranen gaan om 18.00 uuur van start
over 50 km en de amateurs heginnen
om 1.9.30 uur voor een koers over 100
km.
Juist in de periode, dat de Ronde
van Frankrijk zich telken jare in een
grote belangstelling kan verheugen,
is dit uiterst sportieve evenement
een trekpleister voor velen en zeker
niet alleen uit Zandvoort. In de wielersport wordt een dergelijke ronde
aangeduid met de naam criterium
en soms wordt hier geringschattend
over gesproken, als het „rondje om
de kerk". Geheel ten onrechte, want
om in deze koersen mee te kunnen
komen, moeten de renners over een
optimale conditie beschikken, een
vaardige stuurmanskunst hebben
en door de vele demarrages zeer attent en „van voren" kunnen koersen.

ling is oen goede zaak voor de wieiersport.
Om 18.00 uur zal de avond worden
vervolgd met de liefhebbers/vet eranun strijd over een afstand van 50
km. Ruim 100 renners hebben zich
hiervoor aangemeld en natuurlijk
gaat de grote belangstelling uit naar
de plaatselijke favoriet Wim Koenen. Dat hij er enorm op gebrand is
om in zijn woonplaats de bloemen
mee naar huis te nemen behoeft
geen nadere discussie, maar er zullen onder de 100 renners velen zijn,
die hem dit niet zo maar cadeau zullen doen. Er zal dan ook op het
„scherpst van de snede worden gestreden" en het zal een sterk coureur moeten zijn. die zijn voorwiel
als eerste over de meet zal laten flitsen.
Het hoofdnummer van de avond
is traditioneel de wedstrijd voor
amateurs om half acht over een afstand van 100 kilometer. Alle topcoureurs uit Noord-Holland en wijde omgeving zullen acte de présence

geven. Ook de winnaar van de prachtige Ronde van Bloemendaalse Kopje zal er op gebrand zijn, zijn overwinning ook in Zandvoort nog eens
dunnetjes over te doen.
Het kan niet genoeg worden gezegel en herhaald: een wielerroncte
valt niet te organiseren zonder medewerking van de gemeentelijke
overheid en de politie. Een apart
verhaal is de steeds ondervonden
daadwerkelijke medewerking van
de Zandvoortse middenstand. Het
zou een totale onmogelijkheid zijn
om de kosten voor dit evenement te
kunnen bestrijden als de middenstand zich niet positief op zou stellen. De organisatie, Peter Versteege
en HSV De Kampioen prijzen zich
gelukkig dat dit geen punt is in
Zandvoort.
Vermeld mag nog worden dat Cindy Bosch uit Heemstede, werkzaam
bij de Rabobank, op zal treden als
Ronde Miss van Zandvoort.
(Archief foto)

Reeds voor de achtste maal zal op
woensdag 20 juli aanstaande, tussen
17.00 en 22.00 uur het centrum weer
in de totale sfeer verkeren van uitermate spannende en sportieve wieiersport. En het mag gezegd de ronde
van Zandvoort staat in grote belangstelling van de renners. Iedereen is
er op gebrand om deze populaire
ronde op zijn „palmares" bij te
schrijven. Door elk jaar weer grote
medewerking van de ondernemers
op de wekelijkse markt kan om 17.00
uur begonnen worden met een wedstrijd voor recreanten over een afstand van 40 km. Het is verbazingwekkend, dat ook in deze categorie
steeds meer tot prestaties wordt gekomen, waaruit blijkt, dat velen serieus trainen na hun dagelijks werk.
De tijd van de dikke banden wedstrijden is voorbij en deze ontwikke-

ZHC-softbalteams presteren prima
ZANDVOORT - De ZHCsoftbaltearns boekten de afgeiopen \veek fraaie overwinnins.en. De ZHC-heren waren veel
ie sterk voor DSS en wonnen
na knap slagwerk met 16-4. De
strijd tussen de dames van
ZHC en Pinguïns was bijzon•ier spannend met uiteindelijk
•en Zandvoortse winst van 10De ZtJC-heren kwamen stroef uit
t' startblokken en keken door een
home-run van DSS al snel tegen een
l O achterstand aan. In de gelijkmapnde slagüeurt scoorde ZHC de geMktnalver door drie goed geplaatste
i'ontslagen. In de tweede inning
üiun
DSS opnieuw een voorsprong
1
1-2) en het was duidelijk dat ZHC er
w>g in moest Komen. In de tweede
'-'/.'lijkm-akende slagbeurt kreeg ZHC
"ok nog geen voet aan de grond.
In de derde slagbeurt liep DSS uit
!:;:ar een 4-1 voorsprong en het leek
t en moeilijke avond te worden voor
£HC. In de gelijkmakende derde
>!agbeurt kwam het herstel van
'-HC en toen vielen er rake klappen.

Drie honkslagen leverden de Zandvoorters twee punten op en de aansluiting was er, 3-4. In de vierde inning werd pitcher Cor Stam vervangen door Tjeerd Buis en DSS kreeg
aan slag geen enkele kans meer.
ZHC kwam weer snel aan slag en
John Klaassen sloeg een homerun
met twee man op de honken hetgeen
6-4 betekende. LUC Buhling wilde
niet achter blijven en sloeg eveneens
een homerun waardoor ook Tjeerd
Buis kon scoren, 8-4. In de vijfde
slagbeurt maakte ZHC het karwei
knap af door nog eens vernietigend
uit te halen. LUC Buhling en John
Klaassen waren nog eens goed voor
een homerun en Paul Citroen, Cor
Stam en Tjeerd Buis sloegen goede
honkslagen waardoor de eindstand
werd bepaald op 16-4.
Cor Stam wierp drie innings: 0-1-70 en Tjeerd Buis wierp twee innings:
2-1-1-1.

Dames
De ZHC-dames en die van Pinguins waren volkomen aan elkaar
gewaagd en daardoor werd het een
leuke en spannende partij softbal. In

Bibliotheek viert opknapbeurt
ZANDVOORT - De heropening van de Openbare Bibliotiieek krijgt een feestelijke tinMe. Op vrijdag 15 en zaterdag 16
Juli is het zover.

en zaterdag voor iedereen een kopje
thee of koffie klaar. Voor de kinderen is er limonade. Daarnaast wordt
men deze dagen in de gelegenheid
gesteld alle geleende materialen boetevrij in te leveren.

De renovatie van het gebouw aan
'r•'" Prinsesseweg is na de laatste af'jndende werkzaamheden een feit.
Het
interieur is flink opgeknapt, wat
11;l
het lekkage-drama hard nodig
v
'as. Om dit te vieren staat op vrijdag

Iedereen is van harte welkom in de
'nieuwe' bibliotheek, vrijdag geopend 10.00-12.00, 14.00-17.30 en
18.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-14.00
uur.

Surfer in nood

Geluidsoverlast

ZANDVOORT - Door de
z

andvoortse reddingsbrigade
J-'erd vorige -week maandag een
'O-jarige Amsterdamse surfer
u
it zee gehaald.
. °e jongeman raakte in nioeilijkhe,'wi nadat zijn arm bij het manoeu'J "eren
uit de kom was geraakt. Hij is
- r ambulance naar een ziekenhuis

ZANDVOORT - Het „vrij racen van standaard voertuigen"
op het circuit, wat sinds kort
iedere dinsdagavond wordt gehouden, blijkt voer nogal wat
overlast te zorgen.
Vorige week kwamen bij de Zandvoortse politie diverse klachten binnen van omwonenden over geluidsoverlast.

de eerste inning kwam ZHC niet aan
scoren toe terwijl Pinguïns tweemaal de thuisplaat wist te bereiken.
Ook in de tweede inning voegde Pinguins twee punten aan het totaal toe,
0-4. ZHC kwam beter op dreef en
Tosca Koper en Barbara Wilkins
sloegen een honkslag waarop tweemaal werd gescoord, 2-4. In de derde
inning gaan de slag-vrouwen van Pinguins snel uit mede door fraaie vangballen van Ingrid Spaans. ZHC komt
weer aan slag en twee dames bereiken de honken waarna Eltica de Bie
een gave honkslag plaatst waarop
tweemaal wordt gescoord.
In de vierde inning nam Pinguïns
wederom de leiding, mede door een
driehonkslag, 4-5. In de gelijkmakende slagbeurt kwam ZHC voor
het eerst aan de leiding. Met twee
honken bezet sloeg Sari Roodenburg een tweehonkslag en de stand
wordt G-5 in het voordeel van ZHC.
Pinguïns bleef echter gevaarlijk aan
slag en door een driehonkslag en een
home-run kwam ZHC opnieuw op
achterstand, 6-7. In de gelijkmakende slagbeurt sloeg ZHC definitief
toe. Door een driehonkslag van Barbara Wilkins en een knappe honkslag van Sari Roodenburg wist ZHC
vier punten te scoren en kwam op
een 10-7 voorsprong.

ZANDVOORT - „Kunst
heeft alles te maken met aanraken. Schilderen is een aanrakingsritueel. Scheppen wil zeggen dat de geest de materie
aanraakt. Dat kennen we in het
Westen niet meer. Onze westerse cultuur zit vol taboes betreffende het betasten. In musea bijvoorbeeld mag je hier
niets aanraken. In de Indische
cultuur begint het al met het
aanraken van de godenbeelden. Ook in de joodse cultuur
zie je dat bij de Klaagmuur.
Geestelijke aanraking vraagt
om een lichamelijke vertaling.
Een gedicht schrijven over rozen zonder daarbij rozen aan
te raken, is onecht."

Voelen en kijken is het credo van
kunstschilder Frans Erkelens (51)
dat hem inspireerde tot schilderen.
„Kijken en voelen is een innerlijk
proces; als je niet voelt of kijkt, kan
het je ook niet beroeren."
Vanaf 9 juli tot eind augustus ex
In de laatste inning probeerde Pin- poseert Frans Erkelens zijn werk in
guins alsnog de dreigende nederlaag het Palace Hotel te Zandvoort. Van
af te wenden maar kwam niet verder de honderden schilderijen die Erkedan één punt. 10-8. Verdedigend lens in de loop van zijn 25-jarige carhield ZHC het hoofd erbij en maakte rière maakte, stelt hij in deze jubidaarna snel drie dames van Pin- leumexpositie een zeventigtal repreguins uit. De gelijkmakende slag- -sentatieve werken ten toon. De offibeurt was voor ZHC niet meer nodig ciële opening vond plaats op zaterwaardoor de eindstand een verdien- dag 9 juli en werd verricht door
de 10-8 overwinning werd voor ZHC. TV-presentatrice Astrid Joosten.
Vermeld dient nog te worden dat
de ZHC-heren in de strijd tegen DSS
toch een gevoelig verlies leden. Stu- Actualiteit
Onlangs voegde Erkelens een
wende kracht John Klaassen kwam
in botsing met de tweede honkman
van DSS en moest met drie gescheurde nekwervels worden afgevoerd en is voor enige weken, misschien wel het gehele verdere seizoen, uitgeschakeld. Van ZHC-zijde
hoopt men toch op een snelle reutree.
Zowel de heren als de dames strijden mee in de bovenste gelederen
van de competitie en gesteld kan
worden dat de teams tot nu toe uitstekend presteren.

nieuw thema toe aan zijn bestaande
collectie. Een serie van zes schilderijen volgens gemengde techniek,
gewijd aan de komst en de programma's van het Derde Net. Onder de
titel „Het Derde Net in Beeld" toont
de schilder een opmerkelijke samenhang in de verschillende thema's die op Nederland Drie te zien
zijn. Een verband dat niet alleen de
kijker, maar ook menig programmamaker zal verbazen: „Kijken en bekeken worden door de ogen van de
regis scur". Door de zes themasehilderij en heen (sport, jongeren, politiek, kunst, toneel en mu/.iek, gezondheid) loopt een rode draad en
de te rugkerende ogen van de programmamaker staat gelijk aan het al
dan niet „gedwongen kader" dat. de
kijker krijgt opgelegd. „De opening
tussen zijn vingers is vrij klein, omdat, de regisseur ook maar een l'ractie van de werkelijkheid kan laten
zien," aldus Erkelens.

Frans Erkelens is één van de weinige ,,1'antastiseh-realistische" scliilders die ons land rijk is. De schilder
zelf presenteert zich liever als archaïseh-realist. De symbolen die hij
gebruikt, vinden hun oorsprong in
het archaïsch denken i leer der voorvatleren). In zijn werk neemt liet
esotheriselie een grote plaats in. Er
zijn karakteriseringen nodig om zijn
stijl ti' verwoorden', metarealisüsch,
mild surrealistisch, sprookjesach..Do leer der ouden blijft. Ik voel
me aangetrokken door de Indonesisehe, Chinese, joodse en vele andere
voorvaderen. Ik ben in Indnnesiëgeborcn en dat land is een vergaarbak
van alle mogelijke invloeden. Ik ben
geen magisch realist. Dat is me te
beperkt. Het symbool is een belangrijk onderdeel in mijn werk. maar
wel een. svmbool met een eiyen inter-

Thoma's
Door de jaren heen heeft di: Hn
se schilder grote bekendheid s
gen met zijn themascries over
(opgedragen aan Grcenpeaec
/.oudheid en spiritualiteit, de j
cultuur en stijltuinen male:
t u i n a r c h i t e c t u u r ) . De exi:
rondom dit laatste thema wer
tijds in aanwezigheid van prins
liana geopend. Andere series •
„Israël, Japan en Ierland". •.'••:
poëzieschiUk'i'ijen geïnspiree'
gedichten van onder andere M
en Roland Hulst en zijn them;
ken en Voelen" voor het K
Visue-elgehandirapte Kuns! e
De expositie loupt tot e<::,i
tus en i.s gratis te bezoekd,
Falaee Hotel te Zandvoor'. i.
meester Van Fenenia;-.!'•'.:•, 'J.
voort.
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HOTEL-CAFE-RESTAURANT

Maak mooi
weer
binnen met
bloemen
van

Zon & Zee
Hogeweg 19, tel. 17223

MENU

VAN DE WEEK
Bisque Ilonuird

ZANDVOORT - Toneelvcrenigin» Wini Hildcring heeft
heel wat mensen een prettige
zaterdagavond bezorgd. De opvoering van de musical 'My fair
lady', in het kader van de viering' van het veertig-jarig taestnan van de vereniging, trok
ruim geschat enige honderden
toeschouwers die het spectakel
in de openlucht op het Gasthuisplein gratis konden bijwonen. De monsterproduktie, in
tv/ee tot drie maanden ingestudeerd, mocht er zijn.
"Hel was grandioos". Met dit nnt•.vuord op de vraag wat hij er van
vond. vertolkte burgemeester Van
der Heijden waarschijnlijk de gevoe'.ens van vele andere aanwezigen. De
burgemeester bevond zich samen
niet zijn echtgenote onder de vele
'.oeschouu'LTs. Vooral het feit dat het
stuk in zo'n korte tijd zo goed was
ingestudeerd, wekte bewondering
bij het echtpaar en Van der Heijden
dorst de acteurs van Wim Hiidering
dan ook wel te vergelijken met professionele spelers.
Niet onterecht, want de rollen zaten er zeer goed in. Slechts zelden
waren haperingen op te merken en
gezien hun gigantische hoeveelheid
tekst brachten de hoofdrolspelers
Claudia Heierman (Eliza Doolittle),
Ernst van der Klauw (Henry Higgins) en Willen: Dijkstra (Kolonel
Pickering). het er bijzonder goed
vanaf. Hiervoor was dan wel drie
maanden in de week hard studeren

*

nodig, met wel drie repetities per
week. Complimenten ook voor de
zangprestaties, want, zoals Pieter
Joustra van tevoren al aangaf, het is
niet eenvoudig om van toneelspelers
ook perfecte zangers te maken. De
zang was door de goede geluidsapparaüiur gelukkig ook voor de achterste toeschouwers goed te verstaan.
Tenminste, voorzover het geluid niet
overstemd werd door muziek en geschreeuw uit een aan het plein gelegen café, welke situatie ondanks herhaaldelijk verzoek niet veranderde.
Menig toeschouwer liet het hierdoor
ruim voor het eind voor gezien. De
woedende leden van Wim Hiidering
waren helaas machteloos tegen deze
overlast.

J. BLUYS

Gekookte kabeljauw in witte wijn met garni
*

* *

Fruit melange

27,50

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

dagelijks happy hour van 17.00-19.00 uur

COCKTAIL PARTY!
Zaterdag 20.00-03.00 uur
Gedurende onze gezellige dans- en
ontmoetingsavonden staat onze kok de
gehele avond op het terras uw
barbecuehapjes te grillen.
Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Meezingers

Naast de hoofdrollen werden ook
de kleinere goed op de planken gezet
en verscheen het zes man sterke
koortje regelmatig in een ander kostuum, orn als een 'rei' tussendoor
commentaar te geven op de gebeurtenissen. Henk Jansen, als vader Alfred Doolittle, wist het publiek hélemaal mee te slepen met 'gouwe
ouwe' meezingers als 'As 't effe kan'
en 'Vroeg in de morgen zal 't wezen'.
Deze brachten de toeschouwers tot
groot enthousiasme, waaraan uiting
werd gegeven door meezingen en
klappen. De live muzikale begeleiding werd verzorgd door Dico van
Putten en zijn medewerkers, terwijl
ook Amand Hekkers, bekend vooral
van de Zandvoortse Operette Vereniging enige zangnummers voor zijn
rekening nam en daarmee een welkome bijdrage leverde.

BLOEMENHUIS

* *

(Entree all-in ƒ 12,50)!
Keuze uit
3 exotische cocktails

a ƒ3,50

De Manege Zandvoort
Inl. tel. 02507-16023

Fa. Gansner & Co.
Gevraagd in
© Ernst van der Klauw, Henk Jansen en Claudia Heierman, drie sterren van
'Wim Hiidering', weike vereniging over veel talent beschikt.

Inderdaad werd het een grandioos
geheel, dankzij de inzet van velen,
dat is wel duidelijk, onder de bezielende leiding van regisseur Ed Fransen. Na afloop bedankte Joustra alle
medewerkers en de sponsors, waaronder de Streek VVV en de ABN,
hartelijk. De Haarlems Bloemen-

meisjes hadden voor nog méér vrolijkheid gezorgd. Het grote podium
waaraan een dag tevoor uren was
gewerkt, en waarvoor zelfs de parkeermeters voor een dagje uit de
grond mochten, kon weer afgebroken worden.
JOAN KURPEESHOEK

vraag deelnam was groot. De jury
werd niet duizenden inzendingen
overstelpt. De honderd gelukkigen
kunnen rekenen op een geheel verzorgd weekend. Twee bussen, die
een aantal opstapplaatsen aandoen,
vertrekken in alle vroegte naar Europa's culturele hoofdstad. Naast
een fraai hotel en een diner in het
centrum van de stad kunnen de gasten genieten van een boottocht over
de Seine. Op zondag staat natuurlijk de aankomst van de Tour op het
Maar ook de cultuurHet enthousiasme waarmee het programma.
liefhebbers komen indien ze dat
winkelend publiek aan de prijs- wensen
aan hun trekken. Een busreis naar Versailles, eens het bolwerk van Lodewijk de Veertiende,
behoort tot de mogelijkheden. Ongetwijfeld vermoeid keren de week-

endtoeristen zondagavond weer terug naar Le Pays Bas.

't FAMILIERESTAURANT
Kerkstraat 27
MEDEWERKER/STER
voor in de bediening
Tel. 12537

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BRIEVENBUS

Fair Lady
Na aanleiding van de uitvoering
van de 'My Fair Lady' van afgelopen
zaterdag wilde ik graag nog even wat
kwijt. Allereerst bedank ik het publiek dat ondanks de koude enthousiast bleef applaudiseren, want zonder het applaus was de voorstelling
immers nog killer geweest. Dit publiek is voor mij onvergetelijk en ik
heb graag voor dit publiek gespeeld.
Het publiek waar ik geen enkele
waardering voor kan opbrengen bevond zich in het bekende Zandvoortse café aan het Gasthuisplein. Dit
moeten in mijn ogen dan ook CULTUURBARBAREN geweest zijn. Ik
ben er van uitgegaan dat dit niet alleen te wijten is aan deze cultuurbarbaren, maar dat het personeel en de
eigenaar van het bedoelde café, of
liever kroeg, verantwoordelijk zijn
voor:
Ten eerste: de ergernis bij zeer veel
mensen, die immers een avondje uitwilden;
Ten tweede: de ergernis bij mij persoonlijk. Even dacht ik eraan om
werkelijk Higgins te worden en de
Cultuurbarbaren het raam uit te
smijten;
Ten derde: de afschuwelijke overlast
van popmuziek en het storend misdragen van de bezoekers van dit
café.
Helaas moet ik dan ook schrijven
dat dit stuk voor mij dubbel onvergeteüjk is. Het spijt mij te moeten zeggen dat dit beslist geen reclame is
voor deze horeca-onderneming. Hopelijk volgende keer wat meer medewerking zodat het niet onplezierig
zal zijn om op dit plein iets te gaan
organiseren. Immers, de organisatoren lopen de kans dat het publiek
wegloopt uit ergernis, omdat er mensen blijven die een evenement uit
onfatsoen menen te moeten verstoren. Hier geldt dan ook: alcohol
maakt meer kapot dan je lief is.
Henry Higgins,
Ernst van der Klauw

AMSTELVEEN - De winnaars van de Weekmediaprijsvraag 'Win een reis naar
Parijs' zijn bekend. Maar liefst
vijftig gelukkigen uit zo'n tien
verschillende gemeenten vertrekken zaterdag 23 juli met
een introducé naar de Franse
stad, waar desgewenst de aankomst van de Tour de France
bijgewoond kan worden.

McDonalds vrijdag
officieel open

ZANDVOORT - Afgelopen
week is de nieuwe McDonalds-vestiging aan het Raadhuisplein van start gegaan, onder
leiding van licentiehouder
Boyd Sleeman. Vrijdag wordt
om 10.00 uur de opening officieel verricht door burgemeester Van der Heijden.
De burgemeester zal een lint doorknippen, waarna de aanwezige kinderen een presentje krijgen overhandigd van de vaste clown Ronald McDonald. Daarnaast kan er geschminkt en meer leuks gedaan worden, ook nog op zaterdag.
Het bedrijf is dagelijks geopend
van 10.00 tot 01.00 uur of eventueel
later, afhankelijk van de drukte. Het
bedrijf biedt werkgelegenheid aan
ongeveer zestig personen, waarvan
tien fulltime en de rest parttime.
Boyd Sleeman is geen onbekende
in Zandvoort, al was hij eerst werkzaam in de automatisering. Door
zijn vrouw, werkzaam als hoofd-inkoop bij McDonalds, kwam hij op
het idee een eigen zaak te beginnen
als licentiehouder.

Moeders paraplu
ZANDVOORT - Een Haarlemse fietser reed vorige week
dinsdag over de busbaan richting Tolweg, toen vlak voor de
kruising met de Kostverlorenstraat zijn paraplu tussen het
voorwiel raakte.
Hij vloog over de kop en belandde
op zijn hoofd. Met een hersenschudding en een gebroken schoudergewricht werd hij per ambulance naar
de Mariastichting overgebracht.

De gelukkige winnaars zijn:
A. Koning, Celsiusstr. 62 Zandvoort;
R. J. Karfer, Hogeweg 56/16 Zandvoort; Monique Hartman, Stationsplein 59 Zandvoort; A. Diehl, Vondelweg 158 Haarlem; Marja Brugman, Schelpenplein 16 Zandvoort.

Pakketpost
ZANDVOORT - Vorige week
donderdag zag de Zandvoortse
politie op de Boulevard Barnaart een personenauto rijden
in wel zeer deplorabele toestand.

De afgekeurde auto is naar de
Hoogovens in IJmuiden afgevoerd
om in de pers tot een net pakketje te
worden omgevormd. Tegen d e bestuurder en de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt.

Prettige sfeer bij zomerconcert

KASSA
KORTING
ook op reeds afgeprijsde
mode-artikelen!!

Do Quicksnap ven Fujicolor is een
handia doosje waar de film al m zit
en waarmee direct (buiten
gefotografeerd kan worden.

FUJICOLOR QUICKSNAP
t.w.v. ƒ 14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.

HEMA

Naam:
Adres:
Plaats:

Echt Waar Voor Je Geld

Giro/bank:Telefoon: _
Ik word abonnee en betaal per
O maand/3,95*
O kwartaal ƒ 12,90

(i.v.m. controle bezorging)

O halfjaar ƒ 23,70

MODE-ARTIKELEN
MET'N GROEN
KORTINGSLABEL

Twee gladde voorbanden, een
„verrotte" ophanging van de schokbrekers, dito knalpijp, etc. waren
voor de agenten aanleiding het wrak
onmiddellijk van de weg te halen. De
25-jarige bestuurder kon geen kentekenbewijs en rijbewijs tonen. Hij
had de w agen geleend van een vriendin.

ZOMERAANBIEDING

Postcode: .

WK

O jaar ƒ43,75

Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOR QUICKSNAP
' Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

!en kan ook: 020-668.1300

.

ZANDVOORT - Even giechelen tussendoor, dat moesten
deze twee meisjes van het Zandvoorts Kinderkoor, om de
spanning even kwijt te raken tijdens het zomerconcert van
afgelopen vrijdag.
De kinderen zongen voor een
bijna uitverkochte Gerefornieerde Kerk, waaronder uiteraard
veel vaders, moeders, opa's,
oma's en broertjes en zusjes.
Maar ook het burgemeestersechtpaar Van der Heijden was aanwezig.
In een 'warme' sfeer zong het

kinderkoor tal van liederen van
verschillende komaf. Een en ander onder leiding van Henk
Trommel en muzikale begeleiding van Dico van Putten. Tussendoor werd men aangenaam
vermaakt door een medewerkster van poppentheater Mijko uit
Haarlem.
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In de voetsporen van
Schrijven deeti niet veel. Als
[Jichtertje. Die moest en die zou
op reis. Nooit werti moe van de
n-andelingen. Onrustig datti
•,i-as. Soms ging i wel twee maal
(lp een dag met de bus naar
llakkelaarsbrug en liep naar
het strand van Muiderberg. Nix
deeti daar. Dalven. En in z'n
dagboek noteerde-n-i impressies: „Hoestend nijlpaard in de
bus (vrouw)."
Zo is het wel genoeg. Niet meer
clan een indruk van Nescio's schrijf\vijze. Niet de pretentie zijn woordkeus te volgen, noch zijn ironie, zijn
heldere, korte zinnen te imiteren. Zij
typeren de weinige verhalen die hij
wrocht. Want het schrijven ging
hem vaak verdomd moeilijk af. „Als
hij zat te schrijven was elk gerucht
hem te veel. Vrouw en kinderen
stuurde hij naar de achterkamer en
hij kreeg woede-uitbarstingen als ze
niet stil genoeg waren. Hij leverde
ucn vreemde aanblik op: .een grote,
zware man, het hoofd, gesteund in
zijn handen, omwonden met een
natte doek tegen de hoofdpijn."
i Eelko de Jong en K. Schippers in de
Haagse Post).
Nee, liever niet navolgen. Al zou
menigeen er tegenwoordig veel voor
over hebben als nog een onbekend
deel van zijn oeuvre ontdekt werd.
Want wat hij schreef was van onpeilbare diepte. Nee, niet navolgen, wel
volgen op zijn weg. Nescio, of was
het Frits Grönloh, reisde onvermoeibaar. De indrukken komen in
al zijn werk voor, compleet met benauwend exacte details en plaatsaanduidingen. Zijn beroemdste verhaal Titaantjes speelt zich voor een
groot deel af in vertrouwde omgeving, langs het hek van het Oosterpark. Daar zaten zijn helden - was
hij er zelf een? - „honderduit te
hoornen." En dan gingen de dichter,
de schilder en de kantoorklerk „de
zon op zien komen aan de Zuiderzee."

Omgeving
Jan Hendrik Frederik Grönloh
woonde als kind aan de Mauritskade
op de hoek met de Pontanusstraat.
Na zijn huwelijk met Aagje Tiket op
24-jarige leeftijd vestigt hij zich aan
de Transvaalkade 29, destijds Ringkade geheten. Niet voor lang. Het
jonge echtpaar verhuist naar de
Laanweg in Noord. In 1926 verhuist
het gezin, dat dan ook vier dochters
telt, naar de Middenweg. Een herenhuis aan de rand van Betondorp. In
1940 wordt dat adres verlaten voor
een woning op het nabij gelegen Linnaeushof, eerst nummer 11 en een
paar jaar voor Grönlohs dood naar
57. Niet in die omzwervingen volgen
we hier de schrijver, maar zijn dagelij kse omgeving is wel vaak het decor van de verhalen.
We treden in de voetstappen die
hij op zijn ontelbare tochten door
het landschap rond Amsterdam achterliet. Waar hij ging met zijn rugzak
vol zorgen om de mensen en de wereld. „Wij waren boven de wereld en
de wereld was boven ons en drukte
zwaar op ons."

Sarphatistraat
„'s Zondags liepen wij uren en
uren ver over de slootjes en de weilanden, die wij gezien hadden en terv.'ijl de heeren ons bevalen dingen te
doen waarvan wij 't nut niet begrepon, dachten wij er aan, hoe Zondagavond de zon was ondergegaan achter Abcoü." Hier dromen de klerken,
de miskende dichters, schilders in
de jongelingen die vooral de „gewichtige heeren" verachten. De weteldverbeteraars, Titaantjes. Ze gingt n 's zondags naar Walden, de Bussumse kolonie van Frederik van
Eflden, met wie Grönloh zich verwant voelde. Vier uur lopen, maar al
bij de eerste blik teleurgesteld. Achter elkaar langs de Naarder trekvaart keerden ze huiswaarts. Het
zou bij dromen blijven. De troosteloze handelskantoren waartoe ze veroordeeld waren, vormen minstens
20 vaak de achtergrond van verha'en als de straten van Amsterdam
Oost. Met Nescio zitten we langs het
hek van het Oosterpark, lopen door
de Linnaeusstraat, passeren het
Pleintje bij de Mauritskade. En nota
''ene in de eerste - beroemd gewor-

bij de terugkeer van Titaantjes
Rondom houten klapstoeltjes. Daarachter een
menigte nieuwsgierigen.
Bavink, Hoyer en Koekebakker, gedrieën op een
bankje, bomen honderduit en bemerken niet
dat aller aandacht op hen
gericht is. „Hommage
aan Nescio" staat er aan
hun voeten.
Mevrouw
Grönloh
heeft de drie in brons vervatte jongens zojuist onthuld. „De drie jongens op
de bank waren mijn man
en twee vrienden, jongens van 19, 20 jaar." Titaantjes.

Een krantefoto van 9
oktober 1971 toont de weduwe Grönloh (inmiddels
overleden) in gesprek
met Simon Carmiggelt
(idem) en Geert van Oorschot (idem). Het was
ruim tien jaar na de begrafenis van Nescio (ik
weet niet). Destijds constateerde uitgever Van
Oorschot bitter dat de
schrijver zonder officiële
erkenning begraven was.
Op de Nieuwe Ooster, vak
79. Het roemloze graf van
Dichtertje.
Bij de onthulling van
het eenvoudige beeldje in

het Oosterpark was aanmerkelijk meer belangstelling. En ook nadien is
er toenemende aandacht
voor het werk en het Ieven van de schrijver. In
1982 bijvoorbeeld, toen In
tal van publikaties het
honderdste geboortejaar
van Jan Hendrik Frederik („Frits") Grönloh gememoreerd werd.
En wellicht volgende
week vrijdag als Bavink,
Hoyer en Koekebakker
terugkeren op hun voetstuk in een perk van het
Oosterpark. In de gedaan-

Foto's: Frans Busselman, Gerrit
Hols, Andre Verheul, Frank Roos,
arch. NS

door Frank Roos
den - zin van zijn eerste werk, De
Uitvreter, schrijft Nescio: „Behalve
den man, die de Sarphatistraat de
mooiste plek van Europa vond, heb
ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter."
En in Dichtertje, dat eveneens in
1918 verscheen, komt een schitterend tafereel voor. De moeder van
'Dichtertje die 's avonds met de
krant in haar handen over haar bril
staart en droomt over de Linnaeusstraat: „Ze zag de trams rijden in de
avond over 't pleintje bij de Mauritskade, (...) En de boomen van het
Muiderbosch, die bladerloos heen
en weer gingen langs de donkere
lucht, met de zwarte kraaiennesten.
( . . . ) En ze dacht aan de winkels op
Zaterdagavond en de drukte van 't
winkelen en hoe ze zelf door de Van
Swindenstraat liep met 't boodschappenmandje onder haar schort,
in den tijd dat 't hun nog niet zoo
goed ging. Zoo echt gezellig kon je
dan nog eens praten. Hè ja, en de
Dapperstraat met twee rijen karren,
groenten en visch en kaas en kopjes
en schoteltjes, met olielampen, die
walmden en rustig wit licht in witte
ballonnetjes van eigen gemaakt gas.
En overal herrie en geraas. ( . . . ) En
dan begon moe te soezen in de suizende stilte en met haar bril in haar
rechterhand zat ze te knikkebollen,
tot ze wakker werd doordat ze te
veel voorover knikte. „Hè, mensche,
'k dacht waarachtig dattik de tram
hoorde bellen."

Witsenhuis
Niet in een verhaal van Grönloh,
maar óver hem, verteld door een
vriend, komt dezelfde buurt ook
voor. Het was de herinnering aan
een gezamenlijk bezoek aan het museum Witsen aan het Oosterpark.
Het huis van de vroegere schilder
Willem Witsen, had ooit enkele dagen onderdak geboden aan de dichter Verlaine. Grönloh raakte geïnteresseerd in het huis en dank zij een
speciale vergunning kreeg het tweetal toegang. „De huisbewaarder
voerde ons door het museum-woonhuis, toonde ons de kamer waar vol-

te die beeldhouwer Hans
Bayens voor ogen stond.
Begin 1985 verdwenen de
Titaantjes spoorloos. De
maker had nog een mal
en bij gelegenheid van de
gedeeltelijke
opknapbeurt voor het Oosterpark, maakte hij een
nieuw afgietsel.
De weduwe Grönloh,
Simon Carmiggelt en
Geert van Oorschot zullen deze keer ontbreken
bij de plechtigheid. Tltaantjes echter zijn van
alle tijden. Die keren altijd terug. Aardige jongens.

gens overlevering Verlaine zou hebben geslapen. Later zaten we in de
kamer met het grote raam dat uitziet op het Oosterpark. Ik hield de
huisbewaarder onder het roken van
een sigaar aan de praat, keek af en
toe tersluiks naar Nescio, die, diep
in een stoel gedoken zweeg. Verlaine
- het Oosterpark - de Titaantjes."
Nog maar een paar jaar geleden
werd tijdens een bezoek aan het Witsenhuis niet alleen verteld over de
„kamer van Verlaine" maar ook
over het bezoek van Nescio!
Van jongs af was het maken van

's Zondagsliepen
wij uren en uren
over wegen waar
zij nooit kwamen..
wandelingen voor Grönloh een belangrijk tijdverdrijf. Het hele gezin
maakte urenlange tochten door
plaatsen ten oosten van de stad.
„Voor 1891 (hij was toen 9, fr) bezocht ik Amsterdam, Watergraafsmeer, Diemerbrug. Daarbij kwamen
spoedig Duive(n)drecht, Oud Diemen. Van de eerste inbezitname dezer plaatsen weet ik niets meer af
dan alleen dat ik eens op een erg
drukken zondag met m'n ouders per
stoomtram van Diemerbrug richting Amsterdam ging, waarvan het
heele personeel dronken was. In '91
of '92 bezocht ik met Pa & Hendrik
in twee marsenen: Schellingwoude,
Durgerdam, Ransdorp, Schellingwou & Nieuwendam." Tot zover een
fragment uit zijn jeugddagboek. Het
valt op dat Nescio een eenmaal verkend plaatsje direct tot „m'n gebied" verklaart, als een verovering.
Het dagboekfragment heeft met latere notities de krampachtige boekhoudersstijl gemeen. Geen wonder
dat hij de Handelsschool zou bezoeken en een groot deel van zijn leven
zou slijten in het kantoor van een
exportbedrijf.
„Waar we ook heel sterk in waren,

dat waren, na kantoor, tochten naar
de Ringdijk. Daar zaten we in 't gras
tusschen de boterbloemetjes beneden aan den dijk en dan kwamen de
nieuwsgierige koeien met hun
groote oogen en keken naar ons en
wij keken naar de koeien" (Titaantjes).

Hollandse landschap
Nescio is wel de auteur van het
Hollandse landschap genoemd. In
zijn verhalen, maar vooral in de
enorme hoeveelheid aantekeningen
van tochten. Tussen 1946 en 1955
hield hij een dagboek bij. Het bestaat uit bijna vijfhonderd bladzijden. Bij het honderderdste geboortejaar van de schrijver heeft Lieneke
Frerichs een selectie ervan gepubliceerd. Nescio woont ten tijde van het
dagboek aan het Linnaeushof; de
bus naar 't Gooi stopt om de hoek op
de Middenweg. Een grote verleiding
die hij blijkens het dagboekverslag
uit het jaar 1951 niet kan weerstaan.
Muiden en dan vooral Muiderberg is
veelvuldig het reisdoel. Uitstappen
bij de Hakkelaarsbrug, daar waar de
molen de Naardermeer markeert en
te voet naar de vroegere kust. Niet
vanwege Muiderberg alleen, maar in
de hoop over het"water de contouren
van Durgerdam te ontwaren.
Het zijn geen verrassende tochtjes. De beschrijvingen vaak dito.
Soms kom je in zijn verhalen korte
passages tegen die er aan schijnen te
zijn ontleend. De meeste notities
zijn alweer een nauwgezet registreren tot in de meest onbenullige details. Alle waarnemingen op papier
als om te conserveren, vast te houden. En was het door een ander dan
Nescio geschreven, zou je het niet
geboeid blijven lezen!

Dichtbij huis
„16 januari. Dinsdagochtend 11
uur met de bus naar Muiden. Kade
(en brug) op en neer geloopen tot bij
het slot. Zonnig, schitterend, teere
lucht achter en boven zwarte bomen
(het boschje bij den grooten weg
links van de Vecht). Zeer koel Noor-

clelijk windje. Prachtig gezicht op
Muiderberg, zoowel aan den grooten
weg als bij het slot. (. . .) Durgerdam
een wittege dikke wazigheid. Half
een thuis." Soms gaat het verslag in
telegramstijl bladzijden lang over
bijna identieke uitstapjes naar Muiden en Muiderberg. Toch was ook
Kortenhoef een geliefd reisdoel en
zelfs bevat de periode 1951 uitgebrcide verslagen van vakantiedagen in
Groet. Een enkele keer blijft de verslaggever heel dicht bij huis. Zoals
op 28 februari: „Woensdag. Nu ook
crocussen in het gras voor Frankendaal. Tegen zes uur de eerste merel
gehoord (op Frankendaal bij het telefooncentraletje)."
De volgende notitie gaat al direct
weer naar Muiderberg: „Vrouw in
het koeketaakkcrswinkeltje zei: „Ik
zie U hier nog al'les." In zijn verhalen kom je het brinkdorpje niet tegen en het lijkt dus wel of Nescio het
veel later bezocht, en toen de schade
heeft ingehaald. Wel al dient het
Gein als decor voor de dolende Titaantjes. Nescio fietst er zelf en
drinkt een „kopje koffie in den eenzamen tuin van de Vink". Dan weer
kiest hij Vreeland („van middag,
Koekebakker op 't Vreelandsche
weggetje, bij het fort ( . . . ) Let eens
op van middag bij 't fortje, als je over
't riet naar de faoomen van den 's gravenlandschen weg kijkt'"), Kortenhoef („Dit jaar kom ik nog al eens
weer in Kortenhoef en sta dan op 't
kerkhofje, opzij van de kerk en kijk
over 't land naar den rand van het
Gooi en den toren van Hilversum.
Een laatste klaproosje ging verleden
week heen en weer op een zuchtje
wind." Mene Tekcl) en een enkele
keer in de auto over de Spaarndammerdijk: „Spaarndam!"

Cn n n tjalk i 01 i i f nut ten n i ' - L I ! dtn s( / ooi 01 t 1 '
i
daarachter !ag üurgerdam. met z'n kleine huisjes aan den im.-. en .:• ;/
tiree kleine torentjes en irat kale bomen zu'art tlaartusschen <.•;: np ;/••
ree de, heel klein, irat schee/ijes . . ."

„Eempoort. Naardermeer, pee?? regen meer, de plassen in hut riet
donker en stil aandoenlijk. Vóór Weesp de zon door. goud in de
wolken, alle vijf torens en torentjes van Weesp tegen een teer-groene
lucht. De boompjes van Betlern."

UhlEUMMÜrcDHCM

Nare stemmen in de bus
De notities zijn van enthousiaste
uitroeptekens voorzien: „Bloeiende
hei!" - en ook als er in de bus geen
andere passagiers zijn. Nescio reist
het liefst alleen met zijn gedachten.
Een uitstapje naar Brussel getuigt
daarvan. In de stad treft hij een gezelschap onder wie Geert van Oorschot die hem een lift terug aanbiedt. Hij slaat dat af en noteert verderop: ,Daar zit ik tegen twaalf uur
godsheerlijk in een leeg coupé, zoo
hoog, zoo zonnig en zoo stil." Later
in de bus vanuit Hilversum: „Ondenkbaar dat overal die gewone nare
menschen wonen, misschien voor
één dag weggenomen. Maar nare
stemmen in de bus leerden wel anders." Het burgermannetje dat hij af
en toe ook was neemt een gevulde
koek en aan het Stationsplein een
kopje koffie voor een kwartje en
komt tot de slotsom: „dezen ochtend was ik te klein om alles te bevatten, heele provincies zwommen
naar binnen en maar twee oogen."
Dan lopen we weer met de dichter
op, die bij de aanblik van de Gaasp
en speurend over de Bijlmer moet
denken aan de vroege ochtenden in
.Britsch Indië" (dat hij bezocht als
directeur van het exportbedrijf: Holland-Bomtaay trading Company).
„Zoo meneer, komt U weer eens kijken?" informeert de serveerster aan
de Kaai in Weesp. Op de weg van
Muiden naar Muiderberg groet hem
de buschaffeur. En op de Oude
Brink lachte de schoolmeester tegen hem „of ik z'n beste vrind was."
Eens, bij thuiskomst verzuchtte
de schrijver na een reeks omzwervingen: „Toch nu zeer blij weer in
Amsterdam te zijn. Eigen lucht.
,Wien, Wien, ja du allein' Bloem (de
dichter J.C.) zit nog altijd aan het
Oosterpark zoo'n beetje te dichten
achter z'n bloeiende clivia."
Ziedaar onze metgezel Nescio. Nu
eens de nuchtere zakenman, dan
weer de dromer die „op stille zomeravonden naar de steiger bij het Tolhuis wandelde en daar stil voor zich
uit ging zitten staren."
Maar genoeg: „Door het Oosterpark naar huis."

„Amersftmrt overstappen. 6 uur 4 M.P. Eerst nog, terugrijdend.
Weesp al voorbij, heel diep gezicht naar het Goei, toren van Naarden
en heel lier een laag, teer blauw randje van hel Gooi. Half T thuis, In-et.
moe, hongerig en dorstig."

..Muiden zeer stil en vredig, schadiur en zonnespel en de \\rnond teer blaitrc. met een klein stukje zee. De wallen en liet jruiV
het riet en de irilgen."

Bronnen:
De Uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. Mene Teki'l, uitff. Nijirh & Van
Ditmar. dertiende druk:
Tirade, mei/juni 1M82 uit!?. Van
Oorschot;
Schrijversprentenboek nr 14, uits;.
Nederlands Letterkundig Museum:
De Engelbewaarder 2. Nescio. januari 197(i:
Vrij Nederland, bijlage 5 juni 1!»8:2.

„Heele zomernachten stonden we
tegen 't hek van 't Oosterpark te
leunen en honderd uit te boomen."
..Trein H.:~>:1 Mindei pooi t natu \biou Mt t (h /'< '^
kopie koltic nii t pitkot.kie', aan JL \ i i i l ao i '
Vecht"

J.H.F. Grönloh

,.Ko pan der Wielen U'dtiseepticusopzijn kameraan het Oi'stcr
rnet 't groo/e raarn, iratir rroeger een beeldhouirei- z'n atelier
ciehad."
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20 mille, alleen moet u dan ook genoegcn nemen met een I.I liter motor.

Prestaties
Topsnelheid 150 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 12

sec.
Gemiddeld brandstofverbruik l op 13.9
loodvrij normaal.
\ iMI V. IL' de 3 2 3 IC jililllt UCKi. llCcl'!

M.'/'.l.i nu een keurige aanbieding in de
\oini \ ,m de l 2 l-'-ene. Hel is een \ o l \\.LSM.'n automobiel, die K' \ergelijken
\ . i l t met de 1-oul l-'iesla en met de Opel
( OIN.I. om een paai concm renten te
iuienien. Out uil du-, /eggen dat hel
absoluut geen mini-auto is maar een
kleine middenklassen i-.enueek hi| mij
t e gasl \>. as de duurste 1 2 1 . namelijk de
( .ibikiTop en mnd.it ik een lieChebhei
'vu \ a n open auui's. ligt de/e keu/e
i'iisvJiiL'ii een heet ie \ o o r d e hand.
De ( ahno l op is geen (,'ahiiolet maar
g j v. oon een /eer lu\e auto niet een
vliiiiMak. dat ook daad\\eikeli|k tot
.1.. Mei aan loe open kan en niet een
duik op een knop schuift het dak elekliisch aangedieven open of dicht. Naileel \ a n /o'n schuifdak is \\el dat men
mei e \ t i a uindgenus door het le\en
iiioel. /ouel in gesloten toestand alsgeopend. Nog een nadeel \ onil ik dat er ut'
en toe de /me uitlaatgassen te ruiken
/im hij een geopend dak en dat /ure

Geld

kennen u e allemaal w e l wanneer w e
aehter een loodvrije iiiuoering rijden,
die niet is \oor/ien \an een katalysator
(geregeld i en de uitl.iatga.ssen naar binnen komen in de stad of in een file.

ƒ 23.950,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 372,- tot ƒ 382,- pei
jaar.

Fris uiterlijk

Techniek

Aan de huiten/ijde is het een modern
gelijnde auto. die hi| de achterwielen
wat breder uitloopt, wat een grappig
effect geeft. De kimststollitimpei's kunnen tegen een slootje en aan de voor/ijde is er een spoiler aan de onderkant
gemonteerd. Aan de /ijkanlen /itten
stootstnps met een biesje dat op de/elfde hoogte doorloopt in de bumpers en
dat de auto een langer aan/ien geeft. Op
het linker achterscherm. vlak hij hel
voorportier. /u de tankdop wat ik eigenlijk een beetje raar gesitueerd vind
maar dat is een kwestie van nood/aak
ten op/iehte van de ligging van de hen/inetank. De achterklep gaat in/ijn geheel open /onder dat er een drempel

Conclusie
De Mazda 121 is een uiterst moderne
auto met een heerlijke wegligging. Vervelend is bij deze Cabrio Top het windlawaai tijdens het rijden en dat er wat
uitlaatgas af en toe naar binnen dringt.
Deze auto levert ook zeer behoorlijke
prestaties en met zijn leuke uiterlijk
moet hij vele vrienden kunnen vinden.
Ook aan zijn prijs hoeft het niet te liggen, deze is alleszins redelijk en bedraagt
voor
de 121 Cabrio Top
ƒ 23.950,-. Neemt u echter genoegen
met een vast dak, dan zijn de andere
uitvoeringen allemaal geprijsd onderde

mnm
üïJasiSfl

liet is met automobielen al net als met
mensen, de een is fotogeniek, de ander
weer niet. Ik realiseerde me dil op het
moment dat ik geconfronteerd werd
met de nieuwe Renault 19. nadat ik
eerst alleen een portret van die 19 had
ge/ien.
Natuurlijk kan het ook zijn dat de fotograaf op de dag dat hij die foto had
gemaakt een wat ongelukkige hand had
maar ik was beslist niet onderde indruk
\an het lijnenspel van die 19 op dat
plaatje. Gelukkig viel het allemaal alls/ins mee toen ik deze automobiel in
levende lijve mocht aanschouwen, al
blijf! alles natuurlijk wel een kwestie
\ a n smaak.
Het is de bedoeling dat die Renault 19

de strijd om de smaak van het publiek
gaat aanbinden met de Fiat Tipo. de
Golf. de Ford Escort, de Opel Kadett
enz. Geen gemakkelijke opgaaf lijkt
mij. ook al is die Renault behoorlijk
bewapend voor de strijd. Hij is er in
twee koetsvarianten, een drie- en vijfdeurs uitvoering, tir zijn drie nieuwe
motoren, de linergie-motor met een
/.uigerverplaatsingvan 1390cm3 en een
vermogen van 89 pk. een zestienkleppen motor met 1764 cm3 en maar liefst
140 pk plus nog een dieselmotor met
1879cm3 en 65 pk. Over de prijs kónden de Renault-meneren nog geen uitsluit.se! geven, die /al pas worden bekend gemaakt hij de publieksintroiluctie aan het eind van dit jaar.

overblijft, /odal de bagageruimte goed
toegankelijk is. De/.e bagageruimte kan
vergroot worden door de achterbank in
gedeeltes naar beneden te klappen /odat er een twee- of driepersoons auto
ontstaat met een extra bagageruimte.
Oe auto is op een vrolijke en gewaagde
manier hekleed mei een rood-grij/e bekleding. die een beetje glimt maar de
stoelen zitten goed zonder dat je ov er de
zittingen glijdt. Ook hebben de voorsioelen een goede zijdelingse steun en
de verstelmogclijkheden /ijn ruim voldoende. Plezant detail is dat de achterbank voorzien is\an hoofdsteunen. Het
dashboard is strak uitgevoerd met al het
noodzakelijke er op maar niets extra's
zoals een toerenteller. die bij het open
rijden eigenlijk wel bruikbaar zou zijn.
vooral bij iets hogere snelheden want
dan begint de rijwind toch de boventoon te voeren.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volqende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
•>• Zand/oorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekinedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
o Plaa'smg is ook mogelijk m de volgende combinatieZ Badhoevese'Slotense Courant. Zwanenburgse/Halfwegse Coutant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De
Furmer. Nieuwsblad Oobt-Waterland, De Zaanse Gezinsbod°, De Nieuwe Weesper. Muider Post. Revo Parool en
<il!p bijoehoiende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
c informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren ve'knjqbaar
Voor l'Meven einder nr wordt 1 regel extra in tekening
. < < j i ; - . i < h t alsmede f 5 00 adm kosten
'~ Bi| plnatsing in >1c Micro's worden gesn bewijsnummers
i"sluurcl Op veizoek wordt aan adverteerders buiten hè1
v "spreidmasgebied een krant verstuurd, hiervoor word
f 3 OU in tekening gebracht
.' KL.nl '1i toi-st van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoivsch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Imcc'ryklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1COO AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
*

10 ' oop 'jeuaaad mois
ftb 10 12 jaar Te! 02507
1

xip haardroogkap
Kn i hangen ol staan
02507
"J", 'IICIU'.

* U l'Ouu junckei sputtfiets
^ jü'ujencd l ^ j r ƒ 150 Prop
lu.l
tiLiüiispoitliets / 100

BECAM maakt het SNEL mogelijk!

De Mazda 121 stuurt prettig en licht en
geeft de bestuurder een zeker gevoel,
ook al omdat deze 121 een erg neutrale
wegligging heeft. /Celfs in rare situaties
breekt hij niet verrassend voor of aehter
uit. Nee. gaat het te hard. dan beschrijft
hij de bocht op vier wielen wat ruimer,
hetgeen een erg prettig weggedrag is.
Ook de remmen doen hun werk voorheeldig zonder scheef te trekken of na
verscheidene vertragingen van uit hoge
snelheden enigszins sponzig te gaan
aanvoelen.

Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
Theoretische looptijd 65 mnd.
netto
looptijd * looptijd* erf.
en rente bij 10.000,- 0,91% p.mnd.;
15 000,- 0.81 % p.mnd.; 20.000.in handen 48 mnd. 60 mnd. rente 0,77%
geregeld
p.mnd.; 25 000,- 0,77% p mnd
* Vrije besteding van het geld,
5.500,1 41 ,05
118,51
Bedrag rente en
11.1
7.500,189,13
158,23
10,1
afl. p.mnd.
geen onderpand
10.500,262,49
219,19
9,6 10.000,- 200,- p.mnd.
* Kwijtschelding bij overlijden
15.000,374,99
313,13
9,6 15.000,- 300,- p.mnd.
* Lopende leningen meestal geen 20.000,- 499,98 417,50 9,6 20.000,- 400,- p.mnd.
35.000,874,97
730,63
9,6 25.000,- 500,- p.mnd.
bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk.
" af
* Tevens 2e hypotheken

De motor starten gaat nog met een
handchoke. wat ik zelf een prettig gegeven vind want ik duw de choke zo vlug
mogelijk weer uit. terwijl een automalische choke er veel langer over doet.
De 1.3 liter motor levert 44 k W en zorgt
toch voor behoorlijke prestaties, mede
natuurlijk door het lage eigen gewicht
van deze 775 kg wegende Mazda 121.
Cijfers zoals binnen de 12 sec. van O tot
100 km/h accelereren zijn zeer behoorlijke waarden en ook met zijn topsnelheid kan men zonder zich te hoeven
schamen op de Duitse snelwegen goed

Watergolf ƒ 19,50

Huid en Haar

* Aangeboden
golfballen. PASSAGE 20 - TEL. 16309
z g a n Tel 02507-16202
Maandagochtend en dinsdag
de gehele dag gesloten
* Aiman hartelijk gefeliciteerd met je diploma, op naar Het allergoedkoopste adres
de volgende, deze nog snel- voor nieuwe en gebruikte
ler Arjan, Remco, Madelein, (brom)fietsen is Taxi/RijwielTrix, Karin, Brigitte, Akram
centrale Zandvoort B V , Grote Krocht 18 Tel 12600
AUTOVERZEKERING
Tevens inkoop en verhuur
TE DUUR'
Bel geheel vrijblijvend
-* ledereen bedankt en ik
voor een prijsopgave
ben alweer thuis Geen bloeOLOF GORANSSON
men geen toespraken11 P
02507-18505 (ook 's avonds) Wilson, tel 02507-18162
Een voordelige maand•* Is d r 'n eigentijdse jonge
of kwarlaalpremie is
niet zeurpietenge vrouw die
ook mogelijk
n app van bijna altijd afwezige iets boven modaal heer wil
schoonhouden 02507-17868

Catamaran zeilen
Zandvoort
LESSEN EN VERHUUR
Tel 02507-17600 18600

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bedrijfsweg 26, Em.melOOrd

Te koop:
eengezinswoning in Amsterdam-Gein III
(bouwjaar 1987)
NDELING beg grond entree. L-kamer met beuken parketvloer, ruime half-open moderne inbouwkeuken; 1e verd.1
3 slaapkamers, badkamer: 2e verd was/stookruimte, hobbykamer Tuin ± 10 meter diep met stenen berging Het huis is
van conventionele bouw en gelegen in een autovrije straat.
VRAAGPRIJS ƒ 157500 k k OPLEVERING sept 1988.
W Gerresepad 60 Tel 020 - 91 06 87.

Gratis

03

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Foto Boomgaard

Kleurenfoto's

Foto Boomgaard

Silhouettes

l f koop ELEK1R ORGEL,
DENNIS PAPEGAAIEN
Eminent niet bankje Prijs
een begrip in Nedeiland Be ƒ 500 Tel 02507 14376
\ooi yiatib infoboek 020
6057658 Inruil en fin mog

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BROODJE BURGER

BARON AUTOVERHUUR BV

Schoolstraat 4 - Tel. 18789

* T.k.a Maxi-Cosi babyzitje
voor m de auto, voor babys
van O tot 10 kg, z.g.a.n., 3
mnd. gebruikt, ƒ 125 Tel
02507-17964.
* T.k.a stnjkmachine, tafelmodel. Tel. 02507-18385.
TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT - TEL. 12560
gaat naar CONCERT PRINCE
vrijdag 19 aug '88. Veldkaarten + luxe touringcar Rotterdam v.v. opstap-ZandvoortHeemstede-Haarlem Pr. ƒ65
all-in Slechts 100 kaarten
* Weggevlogen tijdens vakantie in juni 2 rood/bruine
sierduiven, eventueel opgevangen Tel 02507-16413
* Wie heeft een grijze kater
gevonden, omg. v d. Moolenstraat, naam Peppi, draagt
een halsband met kokertje
Tel 02507-17400.

TIMMERBEDRIJF

C. Kooy
Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas. Ook
vitrines op maat
gemaakt.
Belt u eens voor een
vrijblijvende prijsopgave,

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14

1721 CL
BROEK OP LANGEDIJK

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

* T.k. vloerkleed, 3x2 m, Perzisch dessin, ƒ 200; bijzettafel, wit, op wieltjes, ƒ85 Tel
02507-13952.
* T k witte Toyota, motor
prima, APK 1-'89, om te klussen of te crossen. Tel
02507-17758

WONINGRUIL Aang. A'dam,
TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT
omg Zeilstraat- 2-kam won ,
19 oktober 1988 Munchen gr keuk., 2e etage, ƒ 285 p m.
Gevr.1 woonr in Z'voort, niet
West-Duitsland-Nederland
voorronde W.K. Bus + zit- of te hoge huur, kl overn geen
staanplaatsen U kunt nu al bezw Tel. 02507-15409
reserveren. Tel. 02507-12560. WONINGRUIL Aangeboden
P S Dit maq u niet missen.
in HEEMSKERK, eengezms* Wegens niet afhalen, we- woning, 4-sl k., in rustige
derom te koop magnetron, straat dicht bij centrum. Gevr
National, ƒ200. Tel. 02507- woonruimte m Zandvoort,
12601
min. 3 sl.k Tel. 02510-40586
* Wie heeft voor verz. nog
oude
speelgoedautootjes
van voor 1970 op zolder tegen redelijke prijs? Tel
LESSEN EN VERHUUR
02507-18502
Tel 02507-17600/18600
* Wie maakt onze trouwd.
de gelukk dag van ons leven
door ons teg. vergoeding in
één excl sportw. nr het
stadh te rijden1? Tel 14992

TUINMAN voor al uw tuinstraat- en hekwerk, levering
alle materialen, vnjbl pnjsop
gave Tel 023-243568
"VOETPROBLEMEN''
Uw gediplomeerde pedicuickomt bij u aan huis
SASKIA MOLENAAR
Tel. 023-329138

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Surfkanoën
Zandvoort

* Wim Hildermg Jullie jubileumjaar kan riu al niet meer
stuk. Het was een geweldige
avond Bedankt111
WONINGRUIL:
Zandvoort-Amsterdam bij het
AMC Ziekenhuis, 3-kam'erflat
met lift, voor 60+, eventueel
huurwoning Zandvoort. Tel.
020-974075

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

* Walther, Teun en Hiei'.e
zijn ook lid van de Zandvooit
se Schaakclub Komt u ook
1 september79 Voor info !•-'
02507-15721/17272
WEDUWNAAR, 78 jaar, 165
lang, ziet er veel jonger uit
rookt en drinkt niet, geen
probl, bezit mooie zon
bung , nwe auto, zkt lie'.c
vriendin, 60-68 jr, de een-' h
hangt me de keel uit, u ooi
Schrijf dan eens Gaairc
tel nr en event. foto, b3ii
zelfspr retour, omg. Zan'1
voort, Bentveld, Aerdenhoul
Br o nr 798-76008 bur blad

Zandvoorts Nieuwsblad

P.Rsus
„U/s en Specialiteiten"

* Te koop wegens aanscha
nieu.ve rniin goedlopend'
Foid Escort 1300 76 APK l noM 088 Moet weg 1 Prij
ƒ 250 Tol 14992

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

NVM

* Bedankt Toneelvereniging * Te koop olielamp; elektr.
Wim Hildermg voor een wringer:
vloerkleed,
kat,
prachtige avond toneel
lichtbl, vouwdeur, bruin, witte
ds kleding
Tel
* Door die bewolking blijft eethoek,
uw Kostverlorenpark mooi 02507-19968
groen Ga kijken en koop Oh * Te koop racefiets, Koga
wat een heerlijkheid bij AKO, Miyata, ƒ 150. Tel. 02507Cult C of G Oud Zvt, ƒ 15. 12335

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Als u zonder auto bent

Feestje thuis
Bent U altijd de
sigaar?
Onze
borrelhapjes en
salades
staan zó voor u
klaar
(én gratis thuisbezorgd).

Woninggids van Zandvoort

Te koop witte TOYOTA, mo- Te koop RACEFIETS, 10
tor prima, APK 1-'89, om te versn., Peugeot, ƒ350, DAklussen-crossen. Tel 17758. MESSPORTFIETS, 10 versn,
ƒ350 Tel. 02507-18502
* T k eethoek ronde tafel
* Mevrouw Drost juffrouw
met 4 stoelen, mahonie, * T k autoped op luchtbanNelleke en alle hulpmoeders ƒ200 Tel 02507-13952
den ƒ 35, kinderfiets, a n , 5-8
hartelijk bedankt voor het geweldige kabouterfeest van de * T k gevr boeken Kenne- jr, ƒ 60, stepje voor kleuter, 3
ooi- voor
merlyc , brugkl Aangeb me- wieltjes, ƒ7,50. Tel 02507Oranje Nassau School
portrelfoto s
ters giof gew vitrage, gesch 17873
pasfoto s
MUZIEK MAKEN IS LEUK1 v ver club-gebouw. div kinleceptiefoto s.
Geef je op voor blokfluitles- derzwemv Tel 02507-12698
groepsfoto s aan huis
sen alleen of samen met anGrote Krocht 2G
deren Informatie bel 17628 * T k r v s aanrecht, 2 meter, bak links, ƒ 35 Tel 02507Tel 13529
* Ook in de zomer is er ge15923
noeg te doen bij de Ver VrouT k SUZUKI Allo mrt '85. wit, Ook voor hei ontwikkelen van uw diafilms
wen
van
Nu
Word
ook
lid
of
Grote Krocht 26
bc' om informatie met nr bedi auto geweest, dus zeer
telefoon 13529
Sig.mag.
Vandaag
goed onderh bewijs van on02507-14462
Uw film op video i 1,75
Lissenberg
gebracht
derh aanw , 46 000 km APK* OSS sta't met ingang gek alles in pr staat Prijs
per minuut met gratis
OverHalteachtergiondmu/ick
nieuw seizoen Ja// Gymnas- ƒ7500 Tel na 18 uur 18521.
straat 9
morgen
tel. 02507tiel- begint 5 september a s ,
klaar
i
GARAGE IE HUUR
* T k teakhout ladenkastje,
12151
Piinssehal
Gaarne
opgeven
Bura . Fencrnaplein
bureautje
barmeubeltje;
secr 12918 of 18910
^kj
" TG! 14534
PMopnnt^H
wandmeubel, bedkast: salontafel m marmer blad T e a.b.
* Gcvi hulp in de nuisliouTel na 17 uur 02507-16558
dinq vnidaijochtcnd gelijk
MAATKLEDING EN
Jouis huis werkend school
VERANDEHWERK
gaand gu.'in Tel 16118 na
1 0 ' i u r o\crdafi 020-141177 lei 18599, Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t m zaler* Gou jonge tiopische vis clag van 1000-1400
jes Aanq 3 hoieca stoeltjes
chr i o de zilt / 15 3 eelk Te huur aangeboden KAMER
stoelen /watt rode zit! ƒ30 pn 1 augustus m Zandvoort
fel 0250/-16505
lectbak ƒ 2 0 02507 12098
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

Bel BECAM:
05270-16991*

FIN. B E M I D D E L I N G

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507 12070

TE KOOP teak eethoek
stoelen
dressoir kolonka
chol el fornuis, opklapbed
Tel 02507 16190

* Te koop gevraagd motor
holm \oor volw Tel 02507
17
038

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

van

Geu woonruimte vooi ± 4 * Te koop aangeboden auPhilips,
mnd A a 1 sopt v 4 pers Bi tocassetlerecorder
o nr 798 76009 bui v d blad cumpleet, steieo, met inbouwrnat , ƒ 100 Tel 02507GEVR WOONRUIMTE vooi 16202
1-peis eigen k , d , t inet te
hoge huur Tel 02507 15409 * Te koop achterbank Suzuki busje Tel 02507-17873
* Gevraagd foto's van de
mu.'iekkapel uit Zandvoort * Te koop alle leerboeken
Vanaf 1900 tot heden Tel voor rijbewijs C, vrachtwagen, recent en als nieuw Tel
02507-16438
02507 14716
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen * • I e koop bakoventje/ 15, 2
adres9 Dal hebben wi| vooi u armleunstoelen ƒ25 per stuk
Tel 02507 17538
Inl tel 02907 5235

* Te koop gaslornuis •*•
oven 3 jaar oud eil-un eet
hoek Tel 02507 14032

(Advertentie)

meekomen. Deze topsnelheid bedraagt
ruim 150 km/h. Het brandstofverbruik
viel ook mee want we maten tijdens de
testperiode een verbruik van l liter
loodvrije normale benzine op 13.9 km.
wat een zeer redelijk veibruik is.

Rijden

Aangeb per 1-8 voor 1 pers
ZOMERHUIS, kam , k d t Tel
02507-13975

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Motor: viercilinder in lijn met bovenliggendc nokkenas: cilinderinhoud: 1324 cm3: boring en slag:
71x83.6 mm: compressieverhouding: 9,4: l: max. vermogen 44 kW
bij 5500 tpm; max. koppel: lOONm
bij 3000 tpm: aandrijving: voorwielaandrijving,
5-versnellingsbak:
wielophanging: voor onafhankelijk
McPherson veerpoten, achter torsiegeveerde achteras: bandenmaat:
165/70 SR 12: lengte: 347.5 cm:
breedte: 160,5 cm: hoogte: 150,5
cm: wielbasis: 229.5 cm: spoorbreedte: 140 voor. achter 138.5:
draaicirkel: 9 meter: tankinhoud 38
liter: massa: 775 kg: max. aanhangergewicht: 880 kg geremd.

*

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en yisspecialist

weekspecialiteit uit eigen keuken:
Heerlijke Garnalen
met stukjes ananas
Salade
m romige cocktailsaus

100 gram

3,75

Tongrolletjes gevuld met zalm
in kreeftensaus
.
100 gr.

cn

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:

4,OU
Postcode:

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

Plaats:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 J M Zandvoort

Dat lastige probleem rond jouw woonplaats zie jij
persoonlijk graag opgelost. Dus volg je de laatste ontwikkelingen op de voet. Is men het erover eens wat er moet
gebeuren? Is er een definitieve beslissing gevallen?
Wanneer wordt er tot aktie overgegaan?
0\
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
"'"'
uitvoerig weten. Of het zich nu in de

plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied alspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
manier.
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant
voortaan geen week meer te missen.
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD.WIE'M LEEST WEET MEER.

Be/ r org mij het Zanchoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
l Ik belaal per kwartaal G / 12.90. per h a l f j a a r / 23.70.
| per jaar C / 43.75 (\oor postabonnees gelden andere
| tarie\en).
l

'

Deze bon in open envelop, /ondci post/egel, s t u i c n naar \\eekmedia.
,\nl\\oordnumniei 2470. 1000 F \ \msierdam.

DONDERDAG 14 JULI

VVLEKMEDIA30

1988
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uscadet verandert de Hema
in een wijnkelder.
voor barbecue, spiezen,
grilien Normaal 13,95 NU

VMeisjesslipvan
elastisch katoen
of badstof
jongensslip.
Mt 104-164.3.-.
Nu 2 voor 4.75

V "Perle" breigaren
Acryl 100 gram.

3

"

V Pak met 6 katoenen hydrofielofoogjesluiers.
16.75 Nu
2 voor 25.75

•i

•^^SmS!SKSSüiaSSS&
^J ?v^". ^

'g 11« > Vf***'^ffn^V-T-;^f$s£?-

' '^fr*ft&&**fesfe™igae

V Dag-en nachtcrème voor elk
huidtype.
Inh. 50 ml.

VBeha met naad
en kantrandje.
Mt 70-80AA/A
en 70-85B.
8.75. Nu

12 voor 14.75

, .^
&"%*!
fô*--<ai

»Pakmet20afvalzakken. Incl.afsluitstrips. 3.90.
Nu 2 voor 6.75

NACHT,

V Zak met 150 wattendeppers 1.90 Nu

2 voor 3.25

V Dames en heren
quartz analoog
horloges. Bandjes
met div. sportdessins. 67.50 nu

V Katoenen babybroek of tuinbroek
Blauw, rozeofturquoise. Mt 74 en
80.17.75/19.75.
Nu met
3.- korting

57.50
V Damesgympen
met dikke zool.
Mt 36-41.12.75
nu

V 2-Dehge babypyjama zonder
voet. 85/15% katoen/polyester.
Mt 74-86. 9.75
nü

IAGTOCHTEN/
per luxe touringcar
Dinsdag-Dienstag

V Pantybroekje
met verstevigd
voorpand en opgeknipte pijpjes.
Wit, skin of ivoor
Mt 40-48.12.75

75x130 cm 39.75
90x130 cm 47.75
75x175 cm 49.75
105x130 cm 55.Nü met
7.50 korting

Aalsmeer-veiling
Siadsrondrit Amsterdam
Bezoek klompenmakerij
Bovenkerk

Aanbiedingen zijn geldig t/m 16 juli 1988

Deze elegante, droge witte wijn is op z'n best als u 'm koel serveert. Heerlijk bij vis of bij
een zomersalade. Maar door z'n meer dan uitstekende kwaliteit ook heel lekker als
aperitief op warme dagen. Normaal 5.25 per fles. Deze week 3 voor 12.50. Proost!

Woensdag-Mittwoch

Aanbieding geldig t/m 23 |uh 1988

I
CO

Den Haag - Scheveningen Delft - Rotterdam

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Donderdag-Donnerstag

Zaanse Schans - Volendam Marken
Vrijdag-Freitag

Alkmaar - Zaanse Schans Umuiden
Prijs p.pers ...................... ƒ25,00
Kinderen t/m 12 jr ........... ƒ15,00
f / m 3 jaar ........................... gratis
EnJreegeiden niet inbegrepen.
Deze aanbiedingen gelden
van 19 juli - 3 sept.

SPECIALE AANBIEDING

Kroon mode

Haltestraat 55
SCHIESSER AKTIE

damesslips
100% katoen
Tanga's
2 stuks
11,95
Heupslips
2 stuks
12,75
Tailleslips
2 stuks
13,95

Gevraagd voor
rest. „La Reine" en
pat. „Thomas"
en

Soll. tel. 12253,
Kerkstraat 15.

*<

Fa. Frank

PELLEBOERS-

Openbare
bibliotheek

Originele

Prinsesseweg 34,
2024 NH Zandvoort.
Tel.
14131

slippers
Geheel leder, ook leder
tegengevoerd met
voetbed, teengrip en
voorvoetsteun, lederen
binnenzool, kleuren wit
of donkerblauw

van 89 ?

L

06 - 91091091
DROGISTERIJ

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

HEROPENING BIBLIOTHEEK
op vrijdag 15 en op zaterdag 16 juli
* voor iedereen koffie, thee of
limonade
* gelegenheid tot het boetevrij
inleveren van materialen

Van harte welkom in de
„nieuwe" bibliotheek.

-1T3T.V 57YSB

onze stuntprijs

Ül&IiB^

Herman Harms shoe-bizz

'w-mK^y
zoeken
schoonmaakhulp
bij. Het is voor
jur in de week

Klassiek, jazzballet
en aerobic lessen
voor alle leeftijden.

WOENSDAG 20 JULI A.S.
om 20.30 uur in gebouw
„de Krocht" te Zandvoort
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven
.'>. Rondvraag
1. Sluiting

Balletstudio
„MARIJKE"

Bel even op, of kom langs
Haltestraat 50
Tel. 13030

U kunt zich in de maand juli al
opgeven voor het nieuwe seizoen.
Op dinsdagavond vanl 9.00-21.00
uur en woensdagavond van
19.30-21.00 uur
in de studio
Oranjestraat 12

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.
Tel. 02507-18686.

Gevraagd

KEUKEN
HULP

bel hotel
tel. 19000

SLANK BLIJVEN OP VAKANTIE

F^rn

Grote Krocht 22, Zandvoort
lii'M'bij nodigt het bestuur v.h.
Zaïirlvoorts Vrouwenkoor al
haar leden uit tot het bijwonen
^n een ALGEMENE VERGADERING op:

VSupersmalle
(16 mm) kunststof jaloezieën.
O.a. wit, geel of
gnjs. Antistatisch
en lichtecht.
120 x 130 cm 6090x175cm 60105 x 175 cm 70120 x 175 cm 80Nü met
10.- korting

MAALTPKOEKEN
- Handig, simpel en voedzaam onderweg
- Lekker en voordelig als rantsoen
- Ook uw stoelgang beter geregeld op reis of tijdens vakantie, l il
il-^ 'ra - Malsovit Maaltijdkoeken bij uw
||[ t"Malscnit-bakker
* a A'lf'orttTlT' 11AAL ZE METEEN OF
1V1AL!)UV 11 VRAAG DE GRATIS FOLDER
In uw buurt K MuLsovit exkl \erkrijghaar hij
Brood- en banketbakkerij

SEYSENER
Haltestraat 23
Zandvoort. Tel. 12159

ro

WEEKMEDIA
r

i
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Nieuwsblad

VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 21 juli 1988

Los nummer ƒ 1 , -

48e jaargang nummer 29

CDA pleit voor uitstel van
ontruiming circuit-gebied

ZANDVOORT - Het Zandvoortse dolfinarium is uiteindelijk dan toch definitief gesloten. Nadat kort geleden de dolfijnen zijn verkocht, staat nu
ook het gebouw zelf te koop.
Voortzetten van dit bedrijf is
volgens eigenaar John Slootmaker in deze badplaats niet
meer haalbaar.

ZANDVOORT - 'Wie zaait,
wil ook graag oogsten'. Om
deze reden hield CDA-raadslid
Van As een warm pleidooi voor
de telers op het binnenterrein
van het circuit. Daarmee verzocht hij wethouder Van Caspel om uitstel van ontruiming
tot eind september, voor degenen die in die maand kunnen
oogsten. Van Caspel deed geen
duidelijke toezeggingen maar
sloot uitstel tot 15 september
niet uit.

"Ik vind het verdomd jammer dat
ik ermee moet stoppen", aldus Slootmaker. "Ik heb acht jaar gevochten
voor het behoud van het dolfinari'jm, maar financieel is het in Zandu)ort geen haalbare kaart meer".
"'s Winters moetje er veel instop;icn, wat je zomers weer terug moet
zien te verdienen. Zoals de afgelopen
iagen is het prima weer voor ons,
maar er zijn bijna geen toeristen. En
dat is nu al het tweede jaar zo. Ik had
er slapeloze nachten van, en zo kun
je niet doorgaan".
Makelaar Van Schayk heeft nu opdracht gekregen het gebouw te verkopen. Slootmaker gaat volgens eizen zeggen door met zijn dolfijnen,
die niet verkocht zouden zijn. "Ik
neb er zelfs vier bijgekocht en ga
door in het buitenland".
Alle zeven dolfijnen zijn volgens
hem nu uitbesteed in België. Dat er
up de dieren beslag zou zijn gelegd in
opdracht van een Duitse gegadigde,
11. volgens hem dan ook absoluut
'liet waar.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Evenals voor het Midzomernachtieest zullen ook nu weer op diverse
plaatsen in het dorp podia opgesteld
worden, waar bandjes met elk een
seheel eigen stijl zullen optreden. Zo
'. indt men op het Kerkplein ook dit
j.mr weer de International Family
Brass onder leiding van Sammy
Martha, dezelfde groep als vorig jaar
niet langdurig en zeer opzwepend
tromgeroffel, en op het Raadhuispiuin het Tropicana Combo, evenix'ns een band met doordringende
:nuziek. Op het Gasthuisplein treft
üion de uit zes man bestaande formatie Escape aan, en in de Halte'•traat maar liefst nog eens drie groe!>fii
met exotische klanken, elk op
<-'pn eigen podium.
Hij de Schoolstraat, tegenover de
-'likspaan, laat de Jamin Jannin
C-iass Band zich horen, Café Neuf
t "kent voor Night Shift en Jaap, van
'-ii' Bastille, wist de Soulful Quality
I-'itm Band te contracteren. Uiter";ird staan de diverse terrassen wa'•lenwijd open voor de muziekliefiH'bbers al zullen de meesten het
"iet een staanplaats moeten doen,
'naar gezien de ervaring bij vorige
'iiuziekevenementen lijkt dit geen
b"zwaar. Vooral niet omdat drankJeb en hapjes op straat volop te krij'^'n zijn.
Maanden van voorbereidingen
zi]n voorafgegaan om het Tropicana
Festival ook dit jaar weer van de
'•iiond te krijgen. Artiesten werden
'-/-'contracteerd, vergunningen aan"evraagd en de podia besteld. Veel

Vismaaltijd matig bezocht
ZANDVOORT - Het zat het Samenwerkingsverband afgelopen
vrijdag niet mee. De inspanningen
ten spijt, werd de openlucht vismaaltijd slechts matig bezocht.
Evenals vorig jaar lag de oorzaak
hoogstwaarschijnlijk in het eveneens matige weer. Toch kon dit nu
geen echte spelbreker meer zijn,
want de organisatoren hadden
kort tevoren gezorgd voor 'een dak
boven het hoofd'. Het veertig-tal
bezoekers dat zich het - door Jaap
Kroon - goed verzorgde maaltje
niet wiïiie laten ontgaan, kon
plaatsnemen onder de vrolijk gekleurde schermen van een soort
marktkramen.

Ook het burgemeestersechtpaar
Van der Heijden toonde weer zijn
interesse \ oor een echt Zandvoorts
evenemeni en liet zich, in gezelschap van wethouder Van Caspel
en Mia Paap van liet Samenwerkingsverb-md, de vismaaltijd uitstekend smaken. Uiteraard was
ook De Wurf van de partij, terwijl
De Muggenblazers niet van ophouden wisten met hun vrolijke noten. Al met al gezelligheid troef,
zowel voor de gasten als voor het
bijna geliS l -p aantal toeschouwers
buiten ci<!TMucKken. Wie hei ioch
nog eens een keertje mee wil maken, krijgt 11 augustus een nieuwe
kans.

werk, waarbij vooral door Leo Bonkerk en Henk Vermeulen veel werk
is verzet. Beide zijn vaak te vinden
bij de organisatie van dergelijke evenementen. Maar ook de horeca-ondernemers lieten zich niet onbetuigd. Zij financieren het festival,
dat, op deze schaal, handen vol geld
kost. Genoemde partijen lijken het
er echter graag voor over te hebben,
want "het promoten van Zandvoort
is een goede zaak", zoals Bonkerk

opmerkt. "Wij varen er allen wel
bij".
Met deze opzet lijkt het Tropicana
Festival 1988 weer een groot succes
te worden. En gezien de wijze waarop men zich tijdens het Midzomernachtfeest aan de sluitingstijd hield,
zijn de vooruitzichten ook wat dit
betreft gunstig. Wat betreft die van
een andere belangrijke factor, het
weer, blijft het uiteraard even afwachten.
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]dag 22 juli EK 04 14 uur
D
oodtij 25 juli 0025 u NAP+62cm
"n)dag 29 juli VM 05.25 uur
cp
' nngtij 31 juli 0536 u NAP+124cm

clen". Voor de gevallen dat dit 'onre
dehjk' lijkt, sloot de wethouder langer uitstel niet uit
Sandbeigen, D'GB, vestigde er de
aandacht op, dat in de zuid-duinen
een nieuw landje werd aangelegd
Volgens Van Caspel is deze nieuwe
telci, niet afkomstig uit het circuit
terrein, bekend bij Publieke Werken
en zal men hier tegen optreden
Drie telers uit het binnenterrein,
Keur, Terol en Van der Wcrff, heb
ben begin juni het College van B en
W om toestemming verzocht, om ergens binnen Zandvoort hoeken land
te gebruiken
ADVERTENTIES

Uw kont Blief
ontvangen?
Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

ZANDVOORT - De zomerkermis te Zandvoort wordt dit
jaar gehouden op het terrein
naast het NS-station. De organisatpren hebben in samenwerking met de gemeente moeten zoeken naar een andere locatie, nu er op het terrein aan
de kop van de Van Lennepweg
door Vendorado wordt gebouwd. De organisatoren hopen echter in de toekomst toch
weer een plekje in het dorp toegewezen te krijgen.
Vanaf aanstaande vrijdag kunnen
liefhebbers van dit oud-Hollandse
spektakel, dat uiteraard zeker met
zijn tijd is meegegaan, een week lang
hun rondjes draaien in de nostalgische carrousel, de 'poliep' of de hypermoderne Round-Up, botsen in de
autoscooter of - nét geen - halsbrekende toeren uithalen in de Moon
Walk. Ook voor kinderen zijn er
kleine botsautootjes, plus een groot
luchtkussen. Daarnaast is er natuurlijk ook foto-schieten, of kan
men zich te buiten gaan aan suikerspinnen, nougat of oliebollen. In totaal zijn er drieentwintig attracties
en/of wagens met eetwaren.
Zaterdagavond krijgt het geheel
een nog feestelijker tintje met het
afsteken van een - naar beloofd -

o Het dames softbalteam
van TZB heeft afgelopen
week opvallend gepresteerd.
Pag. 5
o Het plan voor een voetgangersbrug aan de Boulevard Barnaart is voorlopig
bevroren.
Pag. 7

Luidruchtige auto
onder de wol

ZANDVOORT - Een autoalarm wekte vorige week dinsdag veel ergernis bij bewoners
van de Brederodestraat. Het
alarm bleef lange tijd aan
staan.

Kussengevecht
op Grote Krocht

• De 'Showboat', welke omschreven wordt als een 'combinatie van dwaaltuin en spookhuis'.

groots vuurwerk, op dit zelfde terrein, om 20.30 uur. Hiervoor heeft
men de firma MS uit Culemborg ingeschakeld, die onlangs in Monaco
het 'Wereldkampioen Vuurwerk-afsteken' op haar naam schreef.
De exploitanten van de kenrusattracties, die elke zomer een week
lang Zandvoort aandoen, vinden het
nog steeds jammer dat zij sinds en-

ZANDVOORT - 'Zomerlust' aan de Kosterstraat is nu sinds
enkele weken écht weg. Het in 1905 door Maarten Cornelis
Snijer, zoon van de legendarische Jan Snijer, gekochte pand was
ooit nog eens kringhuis van de in Zandvoort welig tierende NSB.
In 1945 werd het eigendom van de heer P. A. Waterdrinker, die er
een meubelzaak in vestigde. Tot twee jaar geleden genoot het
bekendheid als hotel-restaurant.
Met het met de grond gelijkmaken
van dit pand verdween tegelijkertijd
een stukje Zandvoortse historie. In
afwachting van toestemming van de
bouw van het zogenaamde Circustheater van Play-In ligt de grond nu
braak. Mogelijk volgt er nog een archeologisch onderzoek, een wens
van het Genootschap Oud-Zandvoort. Maar ondertussen kwam er al
wat historie boven water en wel in
de werkkamer van makelaar Cense.
De heer Cense is, uiteraard ook beroepshalve, geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn geboortedorp.
Tijdens één van zijn daarmee verband houdende 'rondzwervingen'
zoals hij ze zelf noemt, ontdekte hij
in het archief van Amsterdam de
oudste kaart van Zandvoort. Deze
dateert uit de Franse tijd toen het
kadaster werd ingesteld, en de tekst
is dan ook in het Frans geschreven.

© Een aantal Zandvoortse
ondernemers heeft de afgelopen maanden niet stil
gezeten.
Pag. 3

De buurtbewoners waarschuwden
de politie, die een kijkje kwam nemen Gepoogd werd het alarm op te
heffen door de accuklcmmen los te
maken. Dit had geen resultaat Ook
het afkoppelen van de Dedrading leverde niet het gewenste resultaat op
Teneinde raad besloot de politie
dan maar tot krassere maatregelen
over te gaan. Uit een cel van hel bu
reau aan de Hogeweg werd een de
ken gehaald waarmee het irritante
geluid in de kiem werd gesmoord

Kermis verhuist naar NS-terrein

Oude historie komt boven water met
afbraak hotel-restaurant Zomerlust

kele jaren met meer op de Prinsesseweg terecht kunnen. Een belangrijke reden was de geluidsoverlast die
de diverse attracties veroorzaakten.
Daardoor week men noodgedwongen uit naar het terrein aan de kop
van de Van Lennepweg, een locatie
ver buiten het centrum, reden waarom men daar eigenlijk niet zo geluk
kig mee was.
Enigszins gewend op deze stek
moest men nu zijn heil weer elders
zoeken, naast het station. Maar eigenlijk wil men terug naar het centrum, liefst nog naar de Pnnscsseweg, al lijkt dit laatste niet haalbaar
"Wij hopen echter nog steeds op de
medewerking van de gemeente, om
voor de toekomst een geschikter locatie in het centrum te vinden", aldus exploitant Reenier, sinds vijf
jaar een van de organisatoren".
"In feite is het een stuk cultuur
dat m het centrum thuis hoort, en
vooral in een badplaats als Zand
voort moet dat toch mogelijk zijn
Vooral als de wil er is"
Hij wijst daarbij op de oorsprong
van de kermis, m het verleden be
gonnen als 'kerk-mis'. als viering
van de opening van een nieuwe kerk
Niettemin is men nu present naast
het station

De kaart werd op 2 november 1812
voltooid door J. J. Nautz, landmeter
'van Eerste Klasse', en is tot 1832 in
gebruik gebleven.
Het eigenlijke dorpsgebied was in
die tijd verdeeld in 237 percelen, die
voor het merendeel bestonden uit
dichtbebouwde erfjes tussen de
krochten en de zeereep.

ZANDVOORT - 'Wat is er
nou mooier dan je dorpsgenoten bezig te zien m een
kussengevecht op een
zeepbalk, met als resultaat
een nat pak voor de verliezer'. Deze gedachte moet
gespeeld hebben bij de orgamsatoren van de jaarmarkt, te houden op 31 juli.
Liefhebbers die aan dit onderdeel willen meewerken,
kunnen zich nu opgeven.
De tweede jaarmarkt van 1988
wordt gehouden op de Grote
Krocht, waar ook de Waterspektakel All-Inn Show te zien
is, met de gladde balk boven een
waterbad Hiervoor zoekt men
nog enkele kandidaten om de
vele bezoekers van binnen en
buiten Zandvoort weer veel ver
maak te bieden Want hilariteit,
spanning en sportiviteit zijn
toch wel de ingrediënten die dit
evenement tot volksvennaak
nummer een van de jaarmarkt
maken.
De verliezer wacht dus een
nat pak, maar voor de v> mnaars
zijn er mooie prijzen tat-schik
baar gesteld, zoals bijvoorbeeld
reizen naar het buitenland of
een diner voor twee personen
Voor de sportieve Zandvoorter
wellicht alleszins de moeite
waard om mee te doen aan dit
ludieke evenement
Toni'L'lveremmng Wim Hilc'e
ring heeft zich al iiaugenield
terwijl (hoogst waai .scliijnliik i
ook do gemeentepolitie t n de
brandweer van de paiti] zullen
zijn Overige 'helhebbers kan
nen zich opgeven Inj Reisnuin
Zandvoort op d' Grote Ki< t l i i

Bleekvelden
Op de kaart is te zien dat de kern
werd gevormd door de bebouwing
langs een vijftal oost-west lopende
paden en wegen waarvan de namen
ontbreken, maar die thans bekend
zijn als Kerkpad, Kerkstraat, Kosterstraat, Baan en Rozenobelstraat.
Aan weerszijden van de kern lagen
in de Noord- en de Zuidbuurt groepjes huizen. De begrenzing van

Waterstanden
Datum

9 De bewoners van Huis in
de Duinen verkeren deze
week in de ban van de Tour
de France.
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Foto Berloll

Tropicana Festival weer groots van opzet
ZANDVOORT - Bruisende live-muziek zal vrijdagavond, 22
juli, weer het 'beeld' bepalen in
het dorpscentrum, waar vanaf
18 00 uur het jaarlijks terugkercnde Tropicana
Festival
plaatsvindt. Het evenement,
georganiseerd door het Samenwerkingsverband, is dit
jaar grootser van opzet dan in
voorgaande jaren.

erop geattendeerd dat 'de in de regio
erkende maneges voldoende stalhngsruimte hebben'.
De gemeente gaat ervan uit dat
men zonder tegenbencht het terrein
vrijwillig verlaat Indien dat niet het
geval is, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen, waarvan
de kosten zonodig op de telers worden verhaald Van As, die al eerder
voor de 'legale' telers in de bres
sprong, pleitte echter voor uitstel
voor degenen die hierom verzoeken,
in verband met de late oogst Volgens Van Caspel kan er eventueel
uitstel gegeven worden tot 15 sepDoor de hevige regenval tijdens dit tember indien men hiervoor schrilvoorjaar hebben de telers pas laat tehjk een verzoek indient "Daar wil
kunnen zaaien. Daardoor kan een len wij ons in beginsel aan vasthouaantal gewassen ook pas later gcoogst worden. In ieder geval met
Grote
voor l augustus, de uiterste datum
waarop het binnenterrein moet zijn
Krocht 23
ontruimd. Dit is nodig voor de reahsering van de reconstructie van het
circuit, uitbreiding van het VendoraZandvoort
doproject, de aanleg van sportvelden en effluentvijvers. De telers van
02507-18412
'fase '2' hebben vorige week een
schrijven ontvangen van de gemeente waarin op deze datum werd gewezen Bovendien werd het bericht op
op de gehele
alle landjes aangeplakt, plus bij de
toegang tot het bmnencircuit Degekollektie
nen die paarden hebben worden

50% KORTING

• Deze meisjes vermaakten zich uitstekend tijdens de vismaaltijd.

In de gemeenteraad werd dinsdagavond door WD-fractievoorzitter
Methorst de suggestie gedaan, het
dolfinarium voor enige tijd in te
i ichten als zwembad. Daardoor zou
men verenigingen en andere groepermgen tijdelijk onderdak kunnen
oieden, gedurende de periode dat
zwembad De Duinpan is gesloten.
Volgens wethouder Termes is dit
iceds overwogen, maar gezien de
noodzakelijke aanpassingen financieel niet haalbaar.

Oplage: 4 500

Wie zaait, wil ook graag oogsten'

Dolfinarium
definitief dicht

Zwembad

Editie:30

Week

Het terrein van het voormalige Zomerlust ligt nu braak.

Foto Bcrloll

• Deze oude plattegrond toont de percelen waarop Zomerlust was gebouwd. Ter oriëntatie: 1. Huidige Gasthuisplein, 2. de Baan, 3. Kosterstraat,
4. Bakkerstraat, 5. Dorpsplein, 6. Kerkplein, 30. Het Gasthuis.

Zandvoort werd gevormd door de
zeereep aan de noord- en het Schelpenplem aan de zuidkant.
De landmeter had de opdracht de
percelen te registreren en behalve de
naam van de eigenaar of vruchtgebruiker ook de grootte van het perceel aan te geven ten behoeve van de
belastingen. Deze lijsten, althans de
fotocopieén ervan, zijn eveneens m
het bezit van de heer Cense en aan
de hand daarvan heeft hij Zandvoort
anno 1812 in kaart gebracht, compleet met de door de landmeter aangegeven tuinen (J), bleekvelden (B)
en omsloten binnenplaatsjes, de
courts (C).
Op de plattegrond is duidelijk te
zien dat gebouw 'Zomerlust' (bmnen de arcering) is gebouwd op zes
percelen, die we aan het eind van dit
artikel voor de duidelijkheid onder
elkaar vermelden, met daarnaast
het beroep van de eigenaar en het
soort van eigendom.

89a Cornelis van der Werf, bakker,
tuin,
No. 92 Klaas Gerritse van Velzen,
visverkoper, tuin;
No. 93 Klaas Gerritse van Velzen,
visverkoper, tuin,
No. 94 de Wed. Maarten Nath, visverkoper, huis en erf;
No 96 de Wed. Maarten Nath, visverkoper, bleekerij;
No. 95 Arie Engelen Koper, onbekend, huis en erf.
De heer Cense vraagt zich af, of er
in Zandvoort nazaten zijn die wel
eens zouden willen weten waar hun
betovergrootvaders gewoond hebben.
Wij dachten van wel, want het is
toch interessant om te ontdekken
dat kavel 146 het eigendom was van
Bakken(h)oven, en dat in het huis
van de bekende, in 1981 overleden
winkelier Keur. alias 'Pottekeessie',
180 jaar geleden de chirurgijn Marti
mis Freekman woonde'-1

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand / 3,95* O kwartaal ƒ 12,90 O halfjaar ƒ 23,70

O jaar / 43,75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

bellen kan ook:

710371 017003

020-668.1300

DONDERDAG 21 JULI 1988

WEEKMEDIA30

FAMILIEBERICHTEN

ZANDVOORT

(iFBORKN:

Jesse Ingmar

Vrijdag 22 juli t/m zondag 31 juli
Plaats: Parkeerterrein NS-Station

Ui juli 1988
Paulint' van der Vct'n
Klco Zwart
Oostorparkstraat -41,
^0-12 AR Zand\(jort.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat onverwacht is overleden mijn lieve man, onze lieve
vader, schoonvader en opa

Gerard Prent
echtgenoot van A. K. Meier
op de leeftijd van 87 jaar.
Kinderen en kleinkinderen
5 juli 1983
Dr. C. A. Gorkestraat 30 rood
20-12 EV Zandvoort

De crematie heeft op vrijdag 3 juli in het crematoriurn Westervcld plaatsgevonden.

Bestemmingsplan

Door omstandigheden wordt de jaarlijkse Zandvoortse
Kermis dit jaar op het parkeerterrein nabij het NS-station
gehouden.
Vele attracties aanwezig: voor 't eerst sinds jaren weer
een echte nostalgische carrousel, de echte Montlimar
Nougatkraam, de jaarlijks terugkerende Hollandse Gebakkraam, Mini autoscooter, Moonwalk, Show Boat,
Round Up, Polyp, Cake Walk, Autoscooter, Foto schiettent, Basketbalspel, Rollo Balrolspel, Lijntrek (altijd
prijs), Ballengooien, Hoepla, Videogames, Holly Cranes,
Balco Rotor, Rotario, Stoplicht Spel, Suikerspin, Popcorn, Snacks.

-C

Overeenkomstig artikel 23 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt met
ingang van 25 juli 1988 gedurende één maand ter gemeente-secretarie op de
afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vooreen ieder ter inzage het
ontwerp-bestemmingsplan 'Kosterstraat',
(geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad
bezwaren indienen tegen dit ontwerp.

Verleende bouwvergunningen

/

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeesteren wethouders bouwvergunning verleend.

^

87B88
97B88
93B88
57B88
43B88

Swaluëstraat 24
Burg. Nawijnlaan 12
Hogeweg 7
Keesomstraat 42
Wilhelminaweg 64

-

inrit
dakkapel
schuur
uitbreiding woning
erfafscheiding

ZATERDAG 23 JULI GROOTS VUURWERK 22.30 OP HET KERMISTERREIN

Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van
Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

SPECIALE AANBIEDING

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 48 lid 2 van de bouwverordening vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de
achtergevelrooilijn voor het perceel Kosterstraat 3 t/m 7 (recreatieproject).

Voorgenomen vrijstelling

t

Als de loopbaan is verlopen.
J let doel bereikt
A Je 2 laatste kracht.
Dan gaat de hemel voor hem open.
Is hij voor eenuig Ihuis gebracht.

Bij besteding van ƒ10,- en tegen inlevering van
deze bon krijgt u bij de botsautootjes
15 penningen voor ƒ 10,-.

In vrede met het naderende einde is overleden
mijn lieve man, onze vader en opa

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 25 juli 1988 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor belanghebbenden ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur).
Gedurende de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders bezwaar tegen de toepassing van de vrijstelling indienen.

Ter inzage

Boudewijn Duivenvoorden
echtgenoot van Aagje van der Mije
op de leeftijd van 82 jaar.
Uit aller naam:
A. Duivenvoorden-van der Mije
De teraardebestelling heeft op dinsdag 19 juli op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Het college van Burgemeester en Wethouders laat weten dat van 22 juli -12
augustus as. op de gemeentesecretarie, afdeling Interne Zaken, vooreen ieder
ter inzage ligt:
de (gewijzigde)-Procedureverordening en het (gewijzigde) Procedurebesluit
'Planning maatschappelijk en sociaal-culturele welzijn'.
De Procedureverordening regelt de werkwijze van de welzijnsplanning. Het
Procedurebesluit regelt de terreinen waarop-en de termijnen waarbinnen-de
planning gestalte krijgt.

/erschiSIende attracties voor betaalbare prijzen!

21 juli 1988

t
Op Donderdag 14 juli 1988 is, na voorzien te zijn
van het H. Sacrament der Zieken, van ons heen
gegaan onze lieve Vader, Schoonvader en Opa

Kermis, Uit voor jong en oud!

Caspar Lorenz Al
op de leeftijd van 74 jaar.
Kinderen en kleinkinderen.
Corr. adres: Th. Al
Postbus 517
2040 EA Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hierbij geven wij U kennis, dat na een geduldig
gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze lieve
vader en opa, onze broer, zwager en oom
Hendrik Groen
op de leeftijd van 57 jaar.
W. C. M. Groen-Coule
Wil en Leendert
Patrick
Mitchell
Henny en Gerard
en verdere familie
2041 RB Zandvoort, 13 juli 1988
Lorentzstraat 31
De begrafenis heeft maandag 18 juli op de Algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgehad.

l *^ï *-*l/

van harte gefeliciteerd met het behalen van je propaedeuse.
Je moeder, vader
Sandra, Jolanda
en Maurice
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Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Welke dame wil
oudere dame
's middags een
uurtje komen
heipen?

V

Jaap

~T"T3t / /

^^^É5S^' " •*"'

gaat op 23 augustus

b»'iSsa:ifi.'MSS.d'-1 ~:•.. • r al. •>* '*J

Br. ond. nr.
941962.

DROGISTERIJ

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

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

casino

Kroon mode
Haltestraat 55

SCHIESSER AKTIE
damesslips
100% katoen
Tanga's
2 stuks
11,95
Heupslips
2 stuks
12,75
Tailleslips
2 stuks
13,95

Voorgenomen bouwvergunning
Het College is voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en '
artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen te
verlenen voor:
a. het oprichten van 56 flatwoningen, 2 penthouses en 9
drive-in woningen op het terrein De Ruyterstraat/Dr.
J. G. Mezgerstraat.
b. het oprichten van een woning tussen de percelen
Kostverlorenstraat 125 en 127.
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 25
juli 1988 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie
afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ieder ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00
uur-12.00 uur).
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een
ieder bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk
bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

WEGENS GROOT SUCCES....
zaterdag 20.00-03.00 uur
tijdens onze dans- en ontmoetingsavond
voor ongebonden mensen. Onbeperkt
warm buffet - barbecue - grillspecialiteiten

DOKTERSBERICHTEN

J. G-. Andersoo

(12,50 al! in).

huisarts

Wij zoeken er een
schoonrnaakhulp
bij. Het is voor een
paar uur in de week.

Afwezig van 23 juli tot 11 augustus
Waarneming: de artsen Drenth en Zwerver.

P. A. H. Wijnands
tandarts
Afwezig van maandag 25 juli
t/m vrijdag 5 augustus
Voor dringende spoedgevallen, tel. 15832

Vraag niet hoe het kan, maar smul er van.
Corr. kleding; v.a. 25 jaar.

De Manege Zantvoort
Inl. 02507-16032

Afwezig wegens vakantie
van 27 juli
tot 10 augustus
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Heb je zin?
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

AMI/ALLEM»
Bei even op, of kom langs
Haltestraat 50
Tel. 13030

Nu bij Lukcn Tweewielers
Vespa snor- en
bromfietsen uit voorraad
leverbaar.
Ook hebben wij een grote
sortering (brom)fietsonderdelen.

LUKON TWEEWIELERS

Foto Boomgaard

Kochstraat 8
Zandvoort-Noord. Tel. 16504

vraagt

JONGEDAME/
JONGEMAN

op
Be! nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

voor winkel en
assistentie in het lab.
Full-time baan,
leeftijd 18 a 19 jr.
Bel of kom langs.
Grote Krocht 26, tel. 13529.

RReus
' „Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

weekspecialiteit uit eigen keuken:
Gepocheerde scholfilet
gevuld met zalm
in Hollandaise saus
100 gram

_ _
O,/O

Garnalen Cocktail
in glas

5,25

p.stuk

Hollandse garnasltjes bedekt met een heerlijke
Cocktailsaus

2 kg
RIBLAPPEN

(i
8
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Huis in
ban van
ZANDVOORT - Drie weken
lang spelen de bewoners van
Huis in de Duinen voor een
gulden per week mee in een
Tour de France-spel. Zij kiezen
hun favoriete renner en dingen
zo mee naar de weekprijs.
Hiermee leveren zij tegelijk
een bijdrage aan een nieuwe
omheining van het, Dierenhofje.
De omheining is nodig, omdat het
hofje de laatste t ij cl bezocht word
door vossen, die een ware .slachting
aanrichtten onder de jonge dieren.

Behalve voor de beesten ook voor de
bewoners van het Huis een trieste
zaak. Om nog meer bezoekjes van de
ongenode gasten te voorkomen, is
dus een nieuwe omheining hoogstnoodzakelijk.
De Tour de France gaf de kans het
aangename niet liet nuttige, een financiële bijdrage, te combineren.
Om de bewoners enthousiast te krijgen voor het wielergebeuren, werd
in de vitrine op de begane grond een
kleine expositie opgericht, met ruim
driehonderd
miniatuurfietsjes.
Deze werden spontaan ter beschikking gesteld door Klaas Koper, blijkbaar niet alleen een fervent fietser

maar ook een verwoed verzamelaar.
Aangevuld met andere fietsartikeï"!;
is de expositie het bekijken meer
dan waard.
Op liet moment dat de vviein :i
ners van de Tour komende zondau
Parijs b i n n e n r i j d e n , wordt in H'.ii'in de Duinen een gezellig feestje LHhouden. Tijdens een speciaal Tour
de Franco Thé-dansanl wordt de ',p
brengst van het spel bekend gemaakten en vindt de hnldisiü;-'
plaats van (ie winnaar. De 'Chef d'eqnipe' en de bewoners kunnen dan
voldaan terug zien op drie weken
spel en spanning.

9

De Klink' toont materiaal
van Kerkmans Consumptie Ijsfabriek
ZANDVOORT - De nieuwe
Klink is uit en het orgaan van
het Genootschap Oud Zandvoort biedt de lezers weer een
veelheid aan historische wetenswaardigheden. De geschiedenis van de ijsfabriek kreeg
een vervolg, want mevrouw
Stokman, wier echtgenoot momenteel renovatiewerkzaamheden uitvoert in het pand
Prinsenhofstraat 7, ging aan
het speuren.

Zandvoortmeeuwen Handbal
Dit Zandvoortmeeuwen meisjeshandbalteam poseerde rond 1958 voor
de fotograaf. De foto werd ingezonden door mevrouw A. Zonneveld-Paap.
De speelsters zijn (staand): Janna van Koningsbruggen, Willy Paap, Eis
van Solingen, Corry Schuiten en Jansje Schuiten.
Zittend: Adri Paap, Carla Kramer, Nanny de Muinck, Annie Koper,

Annemarie Menks, Elly Kraayenoord en Ria de Muinck.
Zandvoorters die een oude school- of andere groepsfoto in hun bezit
hebben en deze tijdelijk willen afstaan voor deze rubriek, zijn van harte
welkom.
De foto kan men inleveren op het kantoor van liet Zandvoorts Nieuwsblad. Direct na plaatsing krijgt men deze terug met een afdruk op de
hierbij getoonde breedte.

Weekenddiensten

BRIEVENBUS

Weekend: 23/24 juli

werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. VerPOLITIE: tel. 13043, Alarmnummer der volgens afspraak. Voor deze
14444.
hulpverlening, beschikbaar voor ie2 Juni stuurden de telers van het 14 juli, en deze uitvoert, heeft men of
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- dere inwoner van Zandvoort geldt
nummer 12000.
dat ervoor de vrager geen kosten binnencircuit een brief naar de Raad zijn ambtenaren niet meer in de
met het verzoek hun een ander stuk hand, of een Duitse bezettersmentaAMBULANCE: tel. 023-319191 (On- verbonden zijn.
sevalllen), Centrale Post Amtaulanduin aan te wijzen, en zolang dit niet liteit (raus schnell) of men weet niet
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. beslist is, hen met rust te laten. Tot hoe het hoort in een rechtstaat als
revervoer (CPA) -Kennemerland.
Nederland. Een kraker wordt netter
Davidsstraat. Eerste en derde nog toe geen antwoord.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord: woensdag van de maand van 4 Juli werd mij door burgemeester behandeld dan een inwoner van
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huis- 17.30-18.30 uur.
Van der Heijden in een gesprek be- Zandvoort, een beetje meer fatsoen
artsenpraktijk G.J.J. . Mol / P.C.Floofd, oudere Zandvoorters een lan- jegens medeburgers is nooit weg.
Bij de eerstvolgende verkiezingen
I'aardekoper: Voor dienstdoende Huurdersspreekuur NVH: 't Stek- gere opzegtermijn te geven, 14 juli
arts bellen: tel. 15BOO/15091. Verdere kie, Nieuw Noord. In juli en augus- tekent hij een brief waarin staat dat kunt U laten nierken hoe U over
iedereen met 17 dagen opgeduveld deze raad denkt, in het bijzonder
inlichtingen omtrent de weekend- tus geen spreekuur.
diensten worden verstrekt via de te- Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- moet zijn, dus l augustus. Dit had ik wethouder Aukema, met zijn verhogingen voor huur, pacht, gas etcetelefoonnummers van de huisartsen: beckestraat 17 te Zandvoort, tel. niet van hem verwacht.
Anderson, 12058; Drenth, 13355: Flie- 15847.
11 Juli overleg door advocaat Offer- ra. En wethouder Van Caspel, proringa, 12181; Zwerver, 12499.
mans met twee heren van P.W. cessen en ontruimingen, zwembad
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. (Sandbergen en Smit), over een an- weg. Aan deze twee heeft U momenarts bellen.
Taxi: tel. 12600.
der stuk grond. Nog geen antwoord. teel de meeste ellende te danken.
Wanneer een gemeentebestuur Met vriendelijke groeten, hoogacheen dergelijke advertentie plaatst tend,
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J. W.
Van der Werff
zoals in Zandvoorts Nieuwsblad van
Neutel, tel. 13073

Ontruiming binnenterrein circuit

Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.

j Kerkdiensten

Verloskundige:
Mevrouw
Tine Hervormde Kerk, Kerkplein:
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
voort,
tel.
02507-14437, bgg:
U23-313233.
Kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Zondag 10.00 uur:
lening: Voor informatie, advies en Kindernevendienst
Geloofsgemeenschap
!nilp"tel. 17373, op alle werkdagen Vrijzinnige
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: NPB:
Tot en met 28 augustus geen dienst.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Roomskatholieke Kerk:
IMensteneentrum: Koninginneweg Zaterdag 19.00 uur: Woord/commul, Zandvoort. Spreekuur op maan- niedieiist
<-l'>\g en donderdag van 1.30 tot 3.00 Zondag 11.00 uur: Eucharistievie• mr door de heer Frits van Veen of ring
:M telefonische afspraak. Tel: Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
«507-19393
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschoolus: Om van de belbus (voor be- /bijbelgespreksgroepen
v.'oners van 55 jaar en ouder) ge- 10.30 uur: Morgendienst, ds. E. Bo"ruik te kunnen maken, dient men damer
':ich 24 uur van tevoren op te geven 19.00 uur: Avonddienst, ds. G. van
'"ij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- Immerzeel
Gemeenschapsson 11.00 en 17.00 uur. De kosten Ned.Christelijke
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit bond:
Gedurende de zomermaanden geen
binnen de gemeente.
samenkomsten
Mg. Maatschappelijk Werk Zandvuurt: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg Jehova's Getuigen: Gein. Elswoud,
"23-320899 of 320464. Spreekuur op Smedestraat 37 te Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Eongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
023-244553.
-'"afhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
taitvcld en Aardenhout Verschijnt op
r
>'jndeidag Uitgave Weekmedia BV
Rladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
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donderdag 10-12 en 13 17 u ; vrijdag 9-12 u
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Postbus 223. 1420 AE Uithoorn
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jubileum werd afgesloten.
Uiteraard is dit slechts een greei;
uit de veelheid aan artikelen in hè:
juli-numnier, waarmee de rodaetie
van 'De Klink' de nostalgisch inge
stelde lezer weer een plezierig u u n i e
heeft bezorgd.
(AdvotlüM'ie'i

STRANDPAVILJOEN 11
Zandvoort

FRANSE BISTRÖ
met

OPEN GRILL
en

UITZSCHT OP ZEE
Geopend 18.00-22.00 uur
Tel. 02507-17580

Pieter Loos
Een foto van de begrafenis van
Pieter Loos, genomen eind september 1932 in de Haltestraat, herinnert
aan het tragische ongeval dat hem
en zijn collega Jan Visser bij het
garnalenvissen in overkomen.
Met de sloop van 'Zomerlust', enige tijd geleden, verdween een stukje
Zandvoortse historie. Een viertal afbeeldingon uit 1905 toont het vermaarde café-restaurant met een indrukwekkende eetzaal, een ingesloten tuin met ijzeren tafeltjes en klapstoelen, en het bedienend personeel
keurig opgesteld poserend voor de
fotograaf. In 'Nietiws van de Wurf'
kijkt voorzitter Klaas Koper met
voldoening terug op de Nationale
Klederdrachtenmnnifestatie, waarmee de viering van het veertig-jarig

AGENDA
Vrijdag 22 juli: Tropieana Festival in
het dorpscentrum, van 18.00 tot
24.00 uur.
Start zomerkermis op het terrein
naast het NS-station Deze blijft tor
en met vrijdag 29 juli.
Zondag 23 juli: Trekker Trek op het
Circuit Park Zandvoort, aanvanc
10.00 uur.
Zondag Hl juli: Olympia Fietstocht
over 150 km. Vertrek om 08.00 uur
vanaf strandpaviljoen 8.
Jaarmarkt op de Grote Krocht met
attracties
Truckraces op het Circuit Park
Zandvoort, aanvang 13.00 uur.

ZAKELIJK BEKEKEN

Weekend: 23/24 juli

Zandvoorts
Nieuwsblad

Er bleek op die plek Kerkman's
Consumptie Ijsfabriek te hebben
gestaan. Een aantal prijslijsten en
ander materiaal dat bij deze werkzaamhedeii tevoorschijn kwam uit
één van de spouwmuren, stelde men
beschikbaar voor publicatie in De
Klink.
Mevrouw van der Oord-Wisker
vertelt hoe in 1GG1 het legaat van
Adreaan Crommelingh ruzie veroorzaakte tussen de Diakenen en de Armen-vaders. Het zou dan ook twee
jaar duren eer aan de wens van
Crommelingh 'de somme van drie
hondert gulden jaarlijcs uyt te keeren -ofte de waarde van dien- ten profijte van den dorpe van Sandvoort en
de arme menschen aldaar' gevolg
kon worden gegeven.
Ongetwijfeld zegt de naam Baron
Collot d'Escury de ouderen wel iets,
al was het alleen maar omdat hij
directeur was van de Zandvoortsche
Terrein en Hotel Maatschappij en
geruime tijd lid van de gemeenteraad. Dat hoofdredacteur Hilbers
zich wat meer is gaan verdiepen in
deze Kapitein der Infanterie bij het
Nederlands Oost-Indische leger,
heeft te maken met een waardevol
geschenk dat het genootschap onlangs mocht ontvangen van mevrouw J.A. Zwaanenburg uit Amsterdam. Zij heeft bij de baron gediend en bij het testament heeft hij
bepaald dat 'Jacoba' het receptieboekje mocht ontvangen 'Want zij is
een Zandvoortsche en voor haar
heeft het de meeste waarde'. Bedoeld receptieboekje is een fraai in
leer gebonden boekje, dat werd samengesteld ter gelegenheid van zijn
vijfentwintig-jarig jubileum als di-

reeteur der Zandvoortsche Terreinen Hotel Maatschappij, op l december 19211
In een zeer sierlijk handschrift
wordt melding gemaakt van de aan
wezigheid van toenmalige notabelen
als dokter C.A. Oerke. E.H. Brokmeier. P.L. de Vries en P.J. v.d. Sande. Daarnaast volgt een opsomming
van maar liefst negenenzestig personen, waarbij het vrouwelijk personeel het voldoende vond om alleen
met haar voornaam te tekenen.
Daardoor is helaas niet bekend wie
die Trijn, Saar, Anna en Maartje zijn.
die aan het cadeau van het personeel, 'een wandelstok met zilveren
knop en een actentasch', hebben
meebetaald.
Andere geschenken waren een zilveren blad en sigarettendoos, beide
met wapengravure, en een doos met
zes zilveren kurken, van het plaatselijk comité. De heer P.J. van der Sande, boekhouder/bedrijfsleider van
de maatschappij, schonk een album
met souvenirs. De bloemen werden
in het receptieboekje apart vermeld:
diverse manden, bloemstukken (o.a.
van de Zandvoortsche Courant) 'alsmede bouquetten'. Het plaatselijk
comité had 'voor Mevrouw een tuil
mooie rozen'. En 'de Jonge Juffrouw
M. Wijnmalen' schonk een tuil orchideën.

,

burgerlijke stand
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Periode:
12 - 18 juli 1988
Geboren:
Dave Ante, zoon van : Becic, Rudolf
en Van Waardenberg,,Patricia Iris
Jelle, zoon van : Van Campen, Petrus Jacobus Bernardus en Bon, Catharina Hermana Maria
Kristiaan, zoon van : Zwemmer, Simon en Koper, Alida

Zandvoortse ondernemer zit niet stil
ZANDVOORT - Zandvoort
heeft de wintermaanden gebruikt om zich klaar te maken
voor het zomerseizoen. De
middenstand heeft niet stilgezeten en voorbereidingen getroffen om het zich recreërend
publiek alles te bieden wat het
zoekt.

Ook aan de vaste bevolking van de
badplaats is gedacht, de rit naar
Haarlem die voorheen voor bepaalde dingen nog noodzakelijk was, kan
achterwege blijven.

Kodak .
Op 22 februari startte de tien jaar
in Nederland wonende, van oorsprong Egyptenaar Gomaa zijn Kodak Express zaak aan de Haltestraat
37. Getrouwd met een Zandvoortse
en vader van een bloeiende dochter
mag hij de zaak de zijne noemen.
Kodak controleert de kwaliteit van
het door hem geleverde werk: eens
per week wijst een analyse van de
door hem gebruikte chemicaliën uit
of deze vervangen moeten worden.
Een onaangekondigde door Kodak gestuurde bezoeker test op onverwachte momenten service en
duur van behandeling van afgeleverd fotowerk. 'Wij zijn de enige éénuurs-service in Zandvoort' aldus de
heer Gomaa. De prijs van een afdruk
is daardoor wel iets hoger, maar
voor menigeen die zijn foto's zeer
snel afgedrukt wil hebben, is dat
wellicht van minder belang.

Carts v
De giftshop Carts aan de Haltestraat 10 oogt ruim en ondanks een
flink aantal aanwezige klanten rustig. Door een uitgekiende inrichting
kan de klant op zijn gemak een keuze maken uit het werkelijk enorme
assortiment prentbriefkaarten, de
vele posters. Garfield artikelen voor
jong en oud, T-shirts met tocpassclijke teksten, kalenders, sleutelhangers en zelfs van teksten voorziene
boxershorts en sokken. 'I leave my
problems behind' aldus één van de
duizenden te kiezen teksten. Een
uitstapje op zich, het bezoek aan dit
onlangs geopende kopersparadijs,
dat wordt beheerd door mevrouw
Gerber. Een aanwinst voor Zanclvoort.

Pannckocken
Het is vrijdagmiddag rond drie
uur en tegen de met geraniums versierde gevel van de pannekoekenfarm aan de Kerkstraat 8 staan een
zilvergrijze en roze fiets zusterlijk
tegen elkaar aan geleund. Even later

stappen twee meisjes rorid de tien
jaar tevreden naar buiten: de pannekoek was heerlijk. Eigenaresse B.
Askov. van oorsprong Deense maar
als geen ander in staat één van de
vijfendertig varianten van een Nederlandse pannekoek te bakken,
ontvangt haar gasten vriendelijk.
Met haar blauwe ogen en fris uiterlijk vormt ze de spil van haar op
een boerenschuur geïnspireerd etablissement. 'Open sinds eind maart
en nu al een vaste klantenkring. Café's en fritestenten had Zandvoort
genoeg, maar hier was duidelijk be- « Carts, vol met moderne briefkaarten, posters en andere 'gifts'.
hoefte aan'.

Hout /

ding klaart.

Ijzerhandel Zantvoort in de Zwaluwestraat zou het smeedijzoren
bord aan de gevel kunnen vervangen. 'Uzer- en houthandel Zantvoort' zou het opschrift moeten zijn.
Naast oen uitgebreide afdeling verf
en andere afwerkingsmaterialen
richtte de heer Zantvoort in een deel
van de kelder een grote houtafdeling
in. Turnhout, golfplaat, hele, halve
en kwart platen triplex, multiplex,
spaanplaat en geplastificeerde plaat
en planken, latten en balken tot in
lengtes van 3.30 m zijn bij hem te
koop. Aan de grote zaagtafel een afschrijfhaak en handzaag. Wie het gekochte hout af wil korten, kan daarmee zelf terecht. 'Het is zelfbediening' aldus eigenaar Zantvoort 'en
op borden aan de muur wordt een en
ander uitgelegd'. Voor het precisicwerk als sloten inzetten is na vijven
een personeelslid beschikbaar, dat
dit klusje voor een kleine vergoc-

Balk
Een brede schuifpui en glazen
toonbank over de hole breedte van
de zaak toont do heerlijkheden van
Bakkerij Bulk aan de Hogcweg 28 in
volle glorie. 'We heben er één grote
showroom van gemaakt', aldus mevrouw Balk, een van de medewerkcnden in dit familiebedrijf. Messing afwerkingsstruken in het
hoofdzakelijk wit gehouden intorieur zorgen voor een feestelijke
sfeer. verder uitgebreid.

China
Bij de verbouwing is ook een deel
van do bakkerij achter de zaak ver
nieuwd. Een glad afgewerkte vloer
glanst ons tegemoet en een nieuwe
rijskast, oven met doorzichtkleppcn
en een inrij-oven leveren de klant
een smakelijk produkt. In do winkel

jDommel

Jesse Ingmar, zoon van : Zwart, Elco
Frederik en Van der Veen, Paulina
Jentina Maria
Gerardus Jacob, zoon van : Van Engelen, Gerardus en Den Baars, Lilian Mariene
Iris, dochter van : Van Nes, Johannes Matthias Maria en Van Straten,
Petronella Cornelia Maria
Overleden:
Hoppenbrouwer geb. Manders, Huberta Johanna, oud 70 jaar
Pol, Hendrik, oud 97 jaar
Groen, Hendrik, oud 57 jaar
Scheen, geb. Heesemans, Dorothea
Elisabeth, oud 87 jaar

'Bovendien staat Kodak bekend
als betrouwbaar dus mensen van
buiten die door de straat lopen, kopen graag een nieuw rolletje bij ons
en komen dan 's middags de foto's
van het volle ophalen'. Ook voor de
inwoners van Zandvoort zorgt de
heer Gomaa voor kwaliteit. 'Zeker in
een dorp moet je je eigen klanten
tevreden houden.'

K5INMERKSNP VOOR PB
WITTE MUIS IS PE L-AN66 SNUIT
PE GROTE OREN. Wc SNOR .
PE GROTE TAINFEN.
EN VCORAU

Kodak Express in de Haltestraat

werd het assortiment bonbons ••!
gebak na de verbouwing nog K 1 ge
naar Lie van Speeia!iteiienres':ei
rant China aan c k Boulov;;rd Ka,
nard l'J kreeg in zijn voormalig res
taurant Hapi)iness zovee! /::i;>.i
voort.se klanten, dat hij besloo-, :"H"
eethuis naar de badplaats te v e i h i ; '
zen. Zijn ronde behui/ini; ki;i:t i n t
op het in aanbouw zijnde V e n d i >ra
do-hoofdgebouw en zijn devies u u d '
'geel' de mensen hun zin' K w a l i l e a .
kookkunst en hygiëne voert hu .:.;
ook hoog in liet vaandel en d a a m : ,
wc'rken zijn drie koks uit ï ï < > i m K ' , > ! : ; .
in een open keuken, deels aei];-;glas.
'De mensen kijken hoede kok-. . l' '
doen en dan proberen /.e t h u i - gerecliten na te maken. Maar ,:e
men toch t e r u g en /i'güen d i u i 'b
j u l l i e smaakt het beter' aldus
enthousiaste l,ie die zijn h m g d ' i
horeca-orvaring o p f r i s t e op een .
sus 'Chinese ,speeialitei'e;i'
lUreeht.
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Aviodome toont
acht aanwinsten
SCHIPHOL - In het luchten ruimtevaartmuseum Aviodome zijn dit zomerseizoen
acht aanwinsten tentoongesteld. Verder is er een speciale
expositie naar aanleiding van
het 75-jarig bestaan van de
Koninklijke Luchtmacht.
De aanwinsten geven een indruk

Computer bewaakt
vliegtuigbrandstof

® De tegenwoordige verkeersleiding op Schiphol is uitgerust met batterijen elektronica en beeldschermen. De
uitrusting behoort langzamerhand ook tot de geschiedenis, want voor op de huidige verkeersdrukte is zii niet meer optimaal berekend.
Foto Luuk Gosewehr

De ontwikkeling van de luchtverkeersleiding
"TJ£7T^ry£i~l*C!
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IS DE DOORSNEE vliegtuigpassagier zich er
niet van bewust, dat zijn of haar vlucht vanaf de grond
wordt begeleid door verkeersleiders. Als hij maar op tijd
vertrekt en aankomt, dan zal hij zich daar ook niet in verdiepen. Deze zomer wordt menig vakantieganger hardhandig met
de neus op de feiten gedrukt. De verkeersleidingen kunnen de
snel wassende stroom vliegtuigen in het Europese luchtruim
niet aan en als verkeersleiders ook nog actie gaan voeren voor
betere salarissen, wordt de chaos compleet.
Verkeersleiders beschikken over
leaenwoordig over indrukwekkende
apparatuur. Aan de moderne verkeersleiding is een interessante lantje geschiedenis voorafgegaan. Een
uitvoerige beschrijving daarvan
wordt gegeven m het zopas verscheIUMI boek 'Luchtverkeersbeveiligmg' van A.A. de Roode.
Hieruit blijkt, dat m de begmtij'd
van de vliegenj de lucht nog werkelijk vrij was Verkeersleiding bestond niet en in feite kon je vliegen
waar je wilde. Men zag de luchtvaart toen overigens niet zozeer als
een serieus vervoermiddel voor passagiers en vracht, maar alleen als
middel voor sport- en pleziervliegerij. Daarom zag ook de ANWB desLijds een taak voor zichzelf weggeiegd in het luchttoerisme De wielrijdersbond kwam in 1914 op het
idee grote wegwijzers te plaatsen ten
behoeve van de luchtvaart, namelijk door gashouders te voorzien van
twee grote geschilderde letters,
voorzien van een pijl, wijzend naar
het noorden. Voor het eerst werden
op proef letters aangebracht op de
gashouder m Deventer en uit proefnemmgen bleek dat de letters ook bij
heng weer goed leesbaar waren vanaf een hoogte van 1200 meter Het
idee vond internationaal bijval,

maar is met op grote schaal toegepast.
Tekens op de grond of niet, je kon
vrij rondvliegen en omdat er maar
weinig ander luchtverkeer was,
vloog je niet snel iemand in de weg.
Incidenten maakten echter duidelijk, dat het luchtverkeer aan regels
gebonden diende te worden. In 1918
botsten boven Soesterberg twee militaire toestellen tegen elkaar op 150
meter hoogte, waarbij twee vliegers
het leven verloren. Dit was aanleidmg voor het instellen van het voorschrift, dat landende toestellen
eerst een keer over het terrein moesten vliegen, om te zien of er veilig
geland kon worden. Want radioverbindingen met vliegtuigen bestonden ook nog niet.
Radiotelefonie en radiotelegrafie
waren nog onvoldoende ontwikkeld
en de apparatuur te zwaar om aan
boord mee te nemen. Het was de
radiotelegrafie, die in eerste instantie de hoofdrol ging vervullen in de
communicatie tussen cockpit en
'grond'. 'Gewone' radiocommunicatie bleek met betrouwbaar genoeg.
De ontwikkeling daarvan kwam pas
goed op gang in de Tweede Wereldoorlog. Toch bleef de burgerluchtvaart de eerst jaren na de oorlog nog
aangewezen op de telegrafie. Een
nadeel daarvan was echter dat alle

berichten eerst door een telegrafist
gecodeerd moesten worden in morseseinen en na verzending gedecodeerd. Dat kostte tijd en werkte
minder flexibel. Daarom was er altijd een telegrafist aan boord van de
vliegtuigen. De ontwikkeling van de
radiotelefonie was derhalve onvermijdelijk.
Het boek geeft een uitgebreid van
deze en andere ontwikkelingen omtrent de luchtverkeersleiding, vooral die in Nederland, maar wel steeds
tegen het licht van internationale
ontwikkelingen. Aan de orde komen
zaken als: hoe destijds de positie van
vliegtuigen via radiopeilingen werd
bepaald en hoe dat tegenwoordig via
radar en navigatie-middelen gebeurt; standaardisatie van luchtvaarttaal, instrument landingssystemen, verkeerstorens, commumcatie, weerschepen etc. In het boek
staat een flinke serie afkortingen:
ICAO, VFR, PAR, ILS, MLS, SATCO, NARTEL en vele andere. Voor
wie vreest het spoor bijster te raken
is een overzicht opgenomen van de
belangrijkste afkortingen.
De huidige situatie op Schiphol
en het Eurocontrol-vraagstuk, worden slechts aangestipt, omdat het in
de eerste plaats de bedoeling was de
geschiedenis weer te geven. De vakantieganger krijgt geen antwoord
op de vraag waarom hij zoveel vertraging oploopt, maar hij realiseert
zich wel, dat er een complexe wereld
achter schuilt.
RENÉ DE LEEUW
Luchtverkeersbeveiliging,

ge-

schiedenis van de luchtverkeersbeveiliging; in Nederland 1910 - heden,

is een uitgave van Van Holkema &
Warendorf, telt 160 pagina's en een
beperkt aantal foto's.

AMSTELVEEN - De KLM heeft
een nieuw computersysteem in gebruik genomen, waarmee de komende jaren miljoenen guldens op
de brandstofrekening kan worden
bespaard. Het systeem regelt het
nauwkeurig tanken van vliegtuigen. Gebleken is namelijk, dat regelmatig teveel getankt wordt, waardoor de vliegtuigen onnodig zwaar
worden en dus meer brandstof verbruiken. Een Boeing 747 verbruikt
bijvoorbeeld op de foute Los Angeles
- Amsterdam voor iedere 1000 kg teveel getankte brandstof 400 kg extra.
In 1987 werd bij 20 procent van de
747-vluchten onnodig veel getankt.
Op sommige stations wordt in 97
procent van de gevallen teveel
brandstof ingenomen. Het systeem,
genaamd BIS (= Brandstof Informatie Systeem), berekent aan de
hand van ervaringen op eerdere
vluchten hoeveel brandstof wordt
verstookt. Blijkt men veelvuldig
over te houden (boven de reserves)
dan wordt voor zo'n vlucht voortaan
iets minder getankt.
De KLM is de eerste maatschappij
ter wereld, die via computers haar
brandstofinkopen zo nauwkeurig
regelt. De KLM geeft jaarlijks 574
miljoen gulden aan brandstof uit.

Meer langparkeren
mogelijk op Schiphol
SCHIPHOL - Het langparkeerterrein P3 op Schiphol wordt momenteel flink uitgebreid. Er komen
3300 langparkeerplaatsen bij, waardoor het totaal op 9800 komt. Het
terrein bevindt zich aan de dienstweg tussen Schiphol-Centrum en Oost en is bedoeld voor auto's die vijf
dagen of langer op de luchthaven
geparkeerd worden. Verder worden
de wachtruimten aangepast en
komt er een betaalruimte. Thans rekent men af bij de slagboom bij het
verlaten van het terrein. P3 is het
grootste omheide parkeerterrein in
Nederland.

van wat recentere ontwikkelingen
in de luchtvaart. Te zien zijn drie
zogeheten 'ultralichte vliegtuigen',
gebouwd van zeildoek en alurmniumbuizen, een Belgische Tipsy Nipper (met een spanwijdte van slechts
viereneenhalve meter een van de allerklemste vliegtuigen ter wereld),
een Hawk luchtafweerraket, een
door een amateur gebouwd toestelletje en in de voortuin een Fokker
Friendship.
Een en ander weerspiegelt een wat
gewijzigde opzet van het museum.
Voorheen hield men een chronologische volgorde aan, maar thans is het
museum opgezet volgens een vijftal
thema's: de pionierstijd, ontwikkeling van de militaire luchtvaart, geschiedenis van de helikopter, ontwikkelmg van de burgerluchtvaart
en de historie van de ruimtevaart.
Daarnaast vinden er regelmatig bijzondere tentoonstellingen plaats,
zoals thans over de Fokker Fnendship en de Koninklijke Luchtmacht. Laatstgenoemde is vooral
een foto-expositie, die tot en met 31

• Een Douglas Dakota (achtergrond) is een van de hoogtepunten in, de
Aviodome-collectie. Het kleine toestelletje op de voorgrond is een Belgische
Tipsy Nipper.
Foto Aviodon

december te zien is. Men krijgt een
overzicht voorgeschoteld van de geschiedenis, die begon met de fragiele
'Brik', die Marinus van Meel in 1913
aan de 'Luchtvaartafdeeling' van
het leger verkocht, tot aan de 'flyby-wire' F-16. De tentoonstelling is

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Levering van alle luxaflex producten
Vrijblijvend

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

Balletstudio
„MARIJKE"

Laat u dan eerst vrijblijvend
en vakkundig adviseren door:

Klassiek, jazzballet
en aerobic lessen
voor alle leeftijden.

VAN

U kunt zich in de maand juli al
opgeven voor het nieuwe seizoen.
Op dinsdagavond van19.00-21.00
uur en woensdagavond van

SCHAIK

19.30-21.00 uur
in de studio

MAKELAAR O.G.

Oranjestraat 12

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 2944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden dagelijks 09 00 - 18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 -14 00 uur

't staat in
de krant
iedere week
weer

HOTEL-CAFE-RESTAURANT

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

Zon & Zee
MENU

nieuwe schoolvriendje vind je
® «

^

ip «SP

«^

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Hogeweg 19, tel. 17223

•a

gegroepeerd rond toestellen als rk
Hawker Hunter, Fokker C.5 en St;
permarine Spitfire, die normaal al
deel uitmaken van de Aviodome-col
lectie. Nieuw is de genoemde Hawk
luchtafweerraket. De Aviodome b
dagelijks geopend van 10 tot 17 uu:

VAN DE WEEK
Soep

Sclimtzet (200 gr.) Ncgrüco
eendepaté, espa$noliaus
en proveiicaahe kruiden
dw groenten, puree, /nto,
yb. aardappelen, salade v/h luns

^

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR B
HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

f22,50

dagelijks happy hour van 1700-1900 uur

HAKTENJAGERS
^Canvas rugzak
19 75 nu

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

V "Boekenlijst".
Vragen en antwoorden bij de 50 meest
gelezen boeken.

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

TIMMERBEDRIJF

3.25

C. Kooy

V2Um ringbanden.
17-Rmgs
^J523ftngsyj5

1

^"Ezelsbiug m 2
delen Geheugen
steuntje voor talen,
aardrijkskunde, ge
sihiedemsen voor
handels en exacte"
wetenschappen

V Naturel leren schooltas. Met 3
binnen-en 2
voorvakken
52 50 nu

4250

V Pa k met 5 witte en
5 zwarte schriften

Voor al uw
onderhoudswerk zoals
trappen, kozijnen, ramen,
hefschuifpuien, tevens
alle soorten glas Ook
vitrines op maat
gemaakt
Be/t u eens \/oor een
vrijblijvende prijsopgave.

Tel. 02260-14823
Dubbele Buurt 14
1721

Soepele leren rugzak. Met vilt gevoerdeschoudernemen. 67.50 nu

Vanaf

57.50

^ Kaftpapiei, 3 m x 50 cm
Gedessmeeid 2 2 5 Uni l 75 Nu

HIJ heet 'Amazmg Jimmy1 en is zeker niet de braafste van de klas. Je ziet
'm op agenda's, schriften, pennentasjes en op kaftpapier. Een eigenwijs
opdondertje, dat school een stuk minder saai maakt Was ieder5
een m je klas maar zo... Ringband, 23-rings8.75,17-nngs kost

6?

Aanbiedingen /ijn geldig t/m 23 juli 1988

WOONRUIMTE
GEZOCHT
VOOR
WERKEND
STEL.
LIEFST MET EIGEN
KEUKEN, DOUCHE, TOILET.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
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BROEK OP LANGEDUK

S? Pennentasjes urn of gedessmeerd
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2 rollen 50 et korting

VPakmetS
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TEL. NA 19.00 UUR
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POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151_
Ik wil meer v.aten over CRF Verzekeringen Stuur mi| de brochure
Naam
Adres
Postcode/plaatsTelefoon
In een ongelrankeerde envelop opsturen naar CRF Verzekeringen,
Antwoordnummer 7, 1180 VB Amstelveen
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Ook jeugd behaalt goede resultaten

TZB-softbalsters nemen
riante koppositie in
ZANDVOORT - Het dames softbalteam van TZB-Priet Praat
heeft de afgelopen week drie wedstrijden gespeeld en alle drie
winnend afgesloten. Door deze overwinningen staat TZB ongeslagen bovenaan de ranglijst. De Zandvoortse dames waren te
sterk voor SC Haarlem (15-2), HHC werd na veel spanning met
7-6 geklopt en Sparks werd kansloos gelaten met 13-2. Het
jeugdteam TZB Floris Vis kwam twee maal in actie. De eerste
wedstrijd tegen DSC'74 werd bij een stand van 7-4 in het voordeel van TZB gestaakt door het slechte weer en vervolgens werd
Kinheim ingepakt met 16-6.
TZB Priet Praat kon weer beschikken over de van een blessure herstelde' Annemiek van der Meulen en de
uit Amerika gekomen Sylvia
Arends. TZB kwam het eerst aan
slag en nam een 2-0 voorsprong
doordat Margreet Stam en Yolanda
Kuin de thuisplaat bereikten. SC
Haarlem kwam echter in de gelijkmakende slagbeurt goed voor de dag
en scoorde de gelijkmaker, 2-2. In de
tweede slagbeurt stelde TZB orde op
zaken en liep uit naar een 6-2 voorsprong. Margreet Stam sloeg Irene

Koel en Linda van der Meulen binnen en werd daarna binnengeslagen
door een gave homerun van Yolanda
Kuin.
De daarop volgende drie innings
waren weinig opwindend. Beide
teams konden niet in het spel komen en het duurde tot de zesde inning alvorens TZB de ballen weer
raakte. Een vijftal honkslagen en
drie twee honkslagen bracht de gehele ploeg in de punten zodat de
eindscore 15-2 werd. Werpcijfers Yolanda Kuin: 2-0-4-3. Hoogste slagge-

middelde Linda van der Meulen en
Yolanda Kuin 3 uit 4 (0.750).
Twee dagen later moesten de softbalsters van TZB opnieuw naar
Haarlem om aan te treden tegen het
hooggeklasseerde HHC, dat de eerste wedstrijd van TZB had verloren.
TZB Priet Praat kwam in de eerste
slagbeurt uit de startblokken en
nam een 3-0 voorsprong, doordat
Margreet Stam, Annemiek van der
Meulen en Joyce Toornburg de
thuisplaat passeerden. HHC probeerde de achterstand weg te werken maar trof een sterk spelend
TZB tegenover zich. Yolanda Kuin
gooide prima aan op het eerste honk
en dat betekende de eerste nul. De
tweede nul kwam op naam van catcher Joyce Toornburg die op schitterende wijze de bal ving en de derde
nul viel door drie-slag.
In de tweede inning zorgde Pinel
Kerkman voor 4-0 en 5-0 kwam op
het scorebord doordat Yolanda
Kuin werd binnengeslagen door An-

nemiek van der Meulen. In de derde
en vierde inning kwam de spanning
geheel terug toen HHC op 5-5 kwam.
De HHC-dames plaatsten een aantal
goede honkslagen en het team uit
Haarlem kwam op gelijke hoogte. In
de vijfde inning nam TZB een 6-5
voorsprong. Pienel Kerkman sloeg
de bal goed ver weg waardoor de op
het tweede honk staande Irene Koel
6-5 kon scoren. HHC gaf het niet op
en kwam in de gelijkmakende slagbeurt op 6-6 en de spanning was
enorm. Twee teams die voor elkaar
niets onderdeden. In de zesde inning
had TZB al snel twee uit maar zou
toch weten te scoren. Joyce Toornburg kwam op de honken en door
goed werk van Ingrid Feitman kon
er 7-G gescoord worden. HHC deed
er alles aan om aan de nederlaag te
ontsnappen en kreeg ook goede kansen om TZB de eerste nederlaag te
bezorgen. Met nul uit kreeg HHC
het tweede en derde honk in bezit en
dat zijn goede scoringskansen. Yolanda Kuin kwam echter steeds beter op dreef en zorgde eerst dat catcher Joyce Toornburg de eerste nul
kon maken en zette vervolgens de
volgende twee Haarlemse dames
met twee maal drieslag aan de kant.
TZB won dus nipt maar zeer verdiend met 7-6.
Werpcijfers Yolanda Kuin 7-2-114. Hoogste slaggemiddelde: Joyce
Toorntaurg 2 uit 4 (0.500).

Veel publiek De derde wedstrijd was eindelijk weer eens een
thuiswedstrijd en die trok bijzonder
veel toeschouwers. Het vele publiek
heeft dan ook geen spijt gehad van
een bezoek aan de TZB-velden daar
er een gaaf partijtje softbal werd gespeeld. Sparks was de tegenstander
en was niet opgewassen tegen TZB.
Pitcher Yolanda Kuin was wederom
in prima vorm en zorgde al snel voor
drie nullen in de eerste inning. Als
eerste slagvrouwe kwam Margreet
Stam op de honken door een gave
tweehonkslag en werd binnen geslagen door Yolanda Kuin. Sparks kon
ook in de tweede inning niet tot scoren komen. Twee maal drie slag van
Yolanda Kuin en een goede aangooi
op eerste honkvrouwe Karen Weber
en Sparks kon weer het veld in. In de

tweede slagbeurt liet TZB zien dat
zij terecht aan de kop van de ranglijst gaan. Pienel Kerkman en Claudia Picters hadden de honken taereikt en werden binnen geslagen
door Margreet Stam die weer kon
scoren op een verre klap van Yolanda Kuin. Zij kon ook nog scoren
door een veldfout van Sparks: 5-0.
Het in groten getale opgekomen
publiek genoot terecht en moedigde
de Zandvoortse dames luidkeels
aan. De sfeer was prima en in deze
inning liep TZB uit naar 8-0 door
scores van Annemiek van der Meulen, Joyce Toornburg, Ingrid Feitman en Karen Weber. In het resterende gedeelte van deze wedstrijd
konden beide ploegen nog eenmaal
scoren waardoor de eindstand op 9-1
in het voordeel van TZB werd bepaald.
Werpcijfers Yolanda Kuin 13-2-11. Hoogste slaggemiddclde: Joyce
Toorntaurg 3 uit 4 (0.750), Margreet
Stam en Yolanda Kuin 2 uit 4
(0.500). De softbalsters van TZB
staan er nu uitstekend voor in klasse 3 B. 1. TZB 8-16, 2. HHC 11-16, 3.
Terrasvogels 10-14.

Jeugd Het TZB Floris Vis
jeugdsoftbalteam kwam vorige
week uit tegen DSC'74. TZB had dit
team al drie maal ontmoe en verloor
twee maal maar won de derde keer
overtuigend met 17-4. In de vierde
wedstrijd tussen deze teams mocht
DSC als eerste het aan slag protaeren. Op de eerste klap van DSC viel
de eerste nul door een fraaie vangbal
van de Amerikaanse catcher van
TZB Linda Schmidt. Renalda Verhoeven zorgde voor de tweede nul en
pitcher Monique Rijnders gaf de volgende op de slaglijst drie slag. In de
gelijkmakende slagbeurt haalde
TZB direct flink uit en nam een 5-0
voorsprong. Dat kwam doordat
Wendy van Gemert, Jolanda Koper,
Vanessa Vermeulen, Monique Rijnders en Esther Hollander over de
thuisplaat snelden.
Door een paar goede honkslagen
kwam DSC'74 toch weer terug in de
wedstrijd en bracht de stand tot 5-4
terug. Meer stond de TZB-verdediging niet toe en in de volgende slagbeurt sloeg TZB er weer voortva-
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Monique Rijnders in actie als werpster.

rund op los. Jolanda Koper sloeg do
bal zeer ver weg on dat was goed
voor een home-run, waarbij Wendy
van Gemert, die daarvoor het honk
had bereikt eveneens kon scoren, 74. TZB Floris Vis had de zege binnen
bereik maar kon de wedstrijd niet
uitspelen, daar liet zeer slechte weer
spelbreker werd. De gestaakte weclstrijd wordt nu pas op G september
uitgespeeld.
Een paar dagen later speelden het
TZB Floris Vis team tegen Kinheim
en dat werd een leuke partij. Kinheim mocht als eerste aan slag en
scoorde 0-1. Monique Rijnders zorgde daarna voor twee maal drieslag
en een goede aangooi op het eerste
honk betekende drie nullen. TZB
was aan slag beter op dreef en vijf
meiden van dit team passeerden de
thuisplaat, 5-1. Ook in de tweede inning scoorde Kinheim slechts één
punt en opnieuw zorgde pitcher Monique Rijnders voor drie snelle nullen. TZB ging stug door aan slag en
honkslagen van Kim Bakker en Jolanda Koper waren goed voor drie
punten, 8-2.
In de derde inning kwam Kinheim

wat terug en plaatste een paur goedi1
honkslagen, maar vorder dan 8-5 He'
TZB het niet komen. In de gelijkrnï'.
kende slagbeurt zorgden Vanessa
Vermeulen en Wies van der HneVt
dat de stand oplicpp naar 10-5. Ooi;
in de laatste inning had Kinheim
niets in te brengen en kon slecht:
een maal du thuisplaat bereiken. :06. De TZB-softtaalstertjes onder leiding van coach Willem van der Sloo:
gingen gewoon door. Fraaie honk
slagen van Kim Bakker, Monique
Rijnders en een tweehonkslag var.
Jolanda Koper brachten zes punten
binnen en de eindstand werd ut;paald op 10-6.
Werpcijfers Monique Rijnders ü-27-0. Beste slaggemiddelde: Jolanüa
Koper 3 uit 3 (1.000).
Programma TZB-dames: 29/7 TZB
Priet Praat-Terrasvogels 19.30 uur
terrein aan de Kennemerweg. 30/7
Ben Koning-toernooi 10.00 uur terrein aan de Kennemerweg. 5/8
Sparks-TZB 21.00 uur.
Jeugd: 30/7 Spaarnwoude-TZB
Floris Vis 10.00 uur; 6/8 TZB Floris
Vis-Hoofddorp 10.30 uur terrein aan
de Kennemerweg.

Paraplu's en spanning kenmerkend voor nationa]
clubraces op Zandvoorts circuit
De succesvolle TZB-pupillen. Staand van links naar rechts: coach Willem van der Sloot, Monique Rijnders, Kim
Bakker, Linda Schmidt, Renalda Verhoeven, Wies van der Hoek, Annemiek van der Meulen, Esther Hollander en
Sylvia Koper. Zittend van links naar rechts: Ester Koper, Vanessa Vermeulen, Jolanda Koper en Wendy van
Gemert.

„Zandvoortse" gekwalificeerd voor Seoul
ZANDVOORT - Tijdens de
Olympische Spelen die dit jaar
in Seoul worden gehouden, zal
minstens één Zandvoortse
deelneemster aan de start verschijnen.
Met nog 48 andere Nederlandse

uitverkorenen zal zij in een groot
internationaal deelnemersveld moeten strijden om de gouden plak, op
het onderdeel: 350 km vleugelslag.
Het is de nog zeer jonge vrouwtjesduif van onze plaatsgenoot Ben Alferink uit de Kerkstraat, die is geselecteerd uit honderden andere kandidaten om op 17 september a.s. in een
vlucht van Mockpo naar Seoul, welke afstand in vogelvlucht zo'n 350
km bedraagt, haar beste vleugel
vóór te zetten om onze nationale
kleuren hoog te houden.

uniek genoemd kan worden. Haar
ouders wisten in het verleden al menig nationale titel in de wacht te
slepen en zo de prijzenkast ten huize
van de familie Alfrink aardig te vullen.
In afwezigheid van dochter-lief wilden deze ouders wel poseren

Als nummer 5841730 verblijft de
verder naamloze deelneemster al
enkele weken in Korea, om alvast
aan de omgeving te wennen. Omringd door artsen en trainers wordt
zij „klaargestoomd" voor deze moeilijke opgave.

Vader, éérste-prijswinnaar op de
midden afstand.

Volgens Aferink is het niet uitgesloten dat deze „duif" als eerste de
„eindstreep" zal bereiken, gelet op
haar afstamming die werkelijjk

andvoorts
Nieuwsblad
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FUJICOLOR QUICKSNAP
t.w.v. ƒ 14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.
Naam:
Adres:
ostcode:

Plaats:

e!efoon: _

(i.v.m. controle bezorging)
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< word abonnee en betaal per
maand ƒ3,95*
O kwartaal ƒ 12,90
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ZANDVOORT - Tot en met
augustus kunnen ook particulieren op het Circuit Park
Zandvoort hun ronden rijden.
Hiermee wordt een oude traditie in ere hersteld.

Nieuwe races
met motoren

Gtro/bank:.
T

Vrij rijden
op circuit

Het Circuit Park Zandvoort wil de
particulier in de toekomst een breed
scala aan vertiermogelijkheden bieden. Het vrij rijden is daar onderdeel
van, al noemt men het bevorderen
van het enthousiasme voor de autosport als doel. Normaal gesproken is
het circuit niet toegankelijk voor
personen zonder race-licentie. Men
kan hier nu terecht op de dinsdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur. De
kosten bedragen ƒ25,- per kwartier.
Men kan inschrijven bij de ingang
van de baan. Voorwaarde is echter
wel dat de auto of motorfiets in een
goede technische staat verkeert, in
het bijzonder de uitlaat.

De Ouicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al in zit
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

h

Moeder een eerste prijs-vliegster.

O halfjaar / 23,70

O jaar ƒ 43,75

^a mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOR QUICKSNAP
' Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

bellen kan ook: 020-668.1300

ZANDVOORT - Binnenkort zullen er op het circuit van Zandvoort
races worden georganiseerd voor
motoren van wegraceklassen die gewoonlijk niet aan kampioenswedstrijden meedoen.
De wedstrijden, die op 10 en 11
september zullen starten met races
voor Ducati's, zullen georganiseerd
worden door Stichting Aanvullende
Motorsport. Vanaf 1989 zullen ook
wedstrijden gehouden worden in de
veteranenklasse, de Battle of te
Twins, de Singles en andere clubrace-activiteiten onder de vlag van dse
Stichting Aanvullende Motorsport.

ZANDVOORT - Officieel de vijfde ronde voor het Nederlands
kampioenschap was deze NAV club race voor veel rijders erg
belangrijk, zij moesten de broodnodige punten voor het kampioenschap bijelkaar sprokkelen. Wat is precies een club race? In
de afgelopen jaren ontstaan uit bezuinigingen. Trainingen en
races op één dag, zonder veel publicitaire kosten en andere
zaken die achterwegen kunnen blijven. Het resultaat is, dat er
inderdaad weinig kosten gemaakt worden, maar ook dat er
doorgaans minder buitenlandse rijders als ook beduidend minder publiek komt.
Afgelopen zondag was er ondanks
het slechte weer en de eerder besproken publiciteit toch redelijk wat
publiek naar de Zandvoortse piste
gekomen. Overigens leert een eenvoudig rekensommetje hoe belangrijk de „autorensport" voor de accommodatie en Zandvoort is. Minder dan gewoonlijk, maar toch altijd
nog zo'n slordige 140 deelnemers die
allemaal /' 250,- inschrijfgeld betaalden oftewel ƒ 35.000,-. Kassa! Maar
deze groep heeft op de vrije zaterdagse training ook nog eens ƒ 160,per persoon ingeleverd. Misschien
niet allemaal, maar de helft zeker.
70x ƒ160,- maakt ook nog eens
ƒ 11.200,- voorwaar een redelijke omzet voor het circuit en dus een groep
waar terdege rekening mee gehouden moet worden.
Na de trainingen was er door diverse ,,glij-partijen" al een achterstand ontstaan van drie kwartier,
toch liep wedstrijdleider Jelle
Hingst aardig in. Maar ja als dan bij
de eerste wedstrijd vlak na de start
van de Alfa Romeo's er voor de tribune al zo'n 8 wagens op elkaar
knallen, waarvan er 6 als zijnde een
hoopje puin, konden worden afgevoerd richting Hoogovens, heb je opnieuw een achterstand. Na de herstart zeer veel spanning vooral bij de
Opel-Ascona's met de hoofdrollen
duidelijk Egbert Top en Eric Post.
Wat deze m annen met hun nagenoeg standaard vehikel laten zien is
van absolute klasse.
De groep „N" lijdt overduidelijk
aan bloedarmoede. Totaal 13 auto's
en dan nog verdeeld over vier.!!!
klassen. Bovendien was het enige
feit wat vermeldenswaard was de
trainings crash van Fred Krab in de
fraaie BMW en zijn geweldige strijdlust twee uur later in de race. Monteurs een pluim voor dit supersnelle
werk. Slechts 16 rappe FF 1600 zouden dingen naar de kostbare punten
van het kampioenschap. Helaas een
slechte trainingstijd voor talent Michael Vergers. Na de start in de regen, ging dit jongmens als vergif
over de piste. Halverwege de race
bemoeide hij zich reeds met de jongens die om de derde plaats vochten.
Ja en toen sloeg het noodlot toe. In
de befaamde Gerlachbocht raakte
een achterblijver hem en onverbiddelijk werd deze 18-jarige in de vangrails gekwakt. Weg punten en over
race. Misschiezn had hij beter een
paar seconden kunnen wachten,

nismaking voor Loek, die samen
met Hans in deze snelle wagen de
befaamde 24 uur van Francorchamps gaat rijden. De Turbo had
echter nogal wat kuren en steeds bij
,,gas" loslaten produceerde dit snelheidsmonster meterslange vlammen uit de uitlaat. Een verwarmend
effect op deze regenachtige kille dag.
Mickey's Paddock bar zorgde ook
voor hartverwarmende ogenblikken. Drukker dan normaal en ook
maar achteraf is iedere race eenvou- veel langer bleven rijders en helpers
dis te rijden.
in deze gezellige „toko" hangen om
Volle bak bij de TOYOTA cup. de regen en andere kille toestanden
Liefst 36 wagens tegelijk van acquit, buiten maar te ontvluchten.
een natte baan en veel vechtlust.
Veel ingrediënten derhalve voor UITSLAGEN:
spektakel en vuurwerk. John Post- Squadra Bianca: 1. Peter Gerhards,
ma, de winnaar van de wedstrijd die 2. Bart Rosman, 3. Paul van Sluntede rijders vorige week in Engeland ren, allen Alfa Romeo. Opel Ascona
hadden gereden, stond na de trai- cup: 1. Egert Top, 2. Eric Post, 3. (op
ning op een vijfde plek met 7/10 van I ronde) Rene Rekelhof. Groep N:
een seconde verschil van de pole po- tot 1600 cc 1. Evert Bolderhey-Daisition. Een bliksemstart en veel durf hatsu, tot 2000 cc 1. Paul Faucheyzorgde op de spekgladde baan voor Renault 5 GT Turbo, boven 2000 cc.
een positie met uitzicht op een ere- 1. Klaas Visser-BMW 325 I, Sportplaats. Maar het betekende ook dat klasse 1. Gert van Krimpen Ford
Postma erg hard de hoek omging,
iets te dwars misschien. Hij werd in
het heetst van de strijd heel voorzichtig aangetikt en eindigde met
een doffe dreun achterstevoren in de
vangrails. Letterlijk en figuurlijk
licht aangeslagen moest de man uit
Krommenie gesteund door zijn
trouwe helpers de aftocht blazen.
Jaap van der Ende werd terecht
door de wedstrijdleiding een zwarte
vlag voorgehouden. Ten eerste als
de uitlaat van een wagen wegvalt komen er toch echt wat meer paardekrachten ter beschikking, maar met
het oog op geluidshinder is dit ook
absoluut niet te tolereren.
Een boeiende vertoning werd de
gecombineerde FF 2000 en sportscar race. Ex circuit directeur Jim
Vermeulen kwam weer een zondag
op z'n oude stek. D.w.z.... niet achter het bureau maar in zijn grote
liefde, een sportcar. Hij was het vanzelfsprekend niet verleerd, want een
derde trainingstijd in dit internationale veld misstaat natuurlijk niet.
Bij de laatste race, t oer wagens
groep A, een heel aparte auto.
De in Luxemburg wonende Nederlanders, het echtpaar Hilten had
ook ingeschreven. Een opvallende
wagen, deze vier-wiel aangedreven
Ford RS 200, maar het is een wagen
uit de groep B, en derhalve voldoet
hij niet aan het reglement, voor onze
toerwagens groep A. Buiten mededinging moest dan ook de enige oplossing zijn. Zo werd Bert Moritz
van een goed gereden race toch nog
derde. In deze zelfde klasse deed de
broer van Jim Vermeulen, Loek, de
tribune iedere keer bij doorkomst
opstaan en in lachen uitbarsten. De
Mazda 929 Turbo normaal door
Hans v.d. Beek gemend, werd in
deze race ingezet als een soort ken-

150 km fietsen met Oiympia
ZANDVOORT - Rijwiel Toer- ƒ2,50, maar wil men ook aanspraak
maken op een fraaie herinnering aan
club Oiympia houdt zondag 31 deze
juli weer haar traditionele tra. tocht, dan betaalt men /'7,50 exfietstocht over 150 km vanuit De route loopt langs de plaatsen
Zandvoort. De tocht wordt in
Lisse, Leimuiden. De
groepsverband gereden. Het Vogelenzang,
Kwakel, Uithoorn en Abcoude, waar
komt er dus op neer dat men na 62 km de eerste rust wordt gehouachter zogenaamde voorrij- den. Vervolgens zet men zijn weg
ders rijdt. Deze gaan voor in voort via Muiden, Ilpendam en Purde tweede halteplaats, na
een voor ieder verantwoord merend,
113 km.
tempo.
Gestart wordt er 's morgens om
08.00 uur vanuit het vaste vertrekpunt, Strandpaviljoen no. 8, Trefpunt. Vanaf 07.00 uur kan men hier
reeds inschrijven. De deelnamekosten voor de organisatie bedragen

De laatste kilometers lopen langs
Wormerveer, Assendelft, Beverwijk,
Velsen en Overveen, terug naar
Zandvoort.
Nadere inlichtingen kan men verkrijgen bij K.J. Koper, tel. (02507)
14833, of H. Gorter, tel. (02507) 12153.

Sierra RS Cosworth.
FF. 1600: 1. Evan Kersbergen Reynard RF 87, 2. Frank Eglem'Marlböro Van Diemen, 3 Chris Goodwin
(Engeland) Van Diemen. Toyota
Starlet Cup: 1. Frans Verschuur, 2.
Michel Vacirca, 3. Jan Scholten allen Toyota. Sportscar 2000: 1. Charles Zwolsman Reynard 88, 2. Ger
Brands Tiga SC 86, 3. Hans Ernst
Tiga SC 87. FF 2000: 1. Jens Anderson (Denemarken) Reynard 88, 2.
Jan Litjens Reynard 86 SF, Leif Jorgenson 'Denemarken) Reynard SF
84.
Toerwagens groep A: tot 1300 cc. l
Fred de Jong Suzuki Swift, tot 1600
cc. I. Paul Welther-Peugeot, 2. Rob
Nobels Toyota Corolla. Tot 2500 cc.
1. Arthur" van Dedem-BMW M3
(reeds kampioen), 2. Loek Vermeulen-Mazda 929, 3. Piet Dam BMW
325L Boven 2500 cc. 1. Jeroen Hin
Marltaoro Ford Sierra RS 500 Cosworth, 2. Evert Boldcrhey-Ford Sierra Cosworth RS 500, 3. Bert-MoritzFord Mustang V8.

Ex-circuitdirecteur Jim Vermeulen weer terug op de piste. ; , • . \ . •

Schiphol bij nacht
AALSMEER - In du nacht van 2U
op 27 augustus organiseert do Aalsmeerse
Wandclsport vereniging
voor de vijftiende maal de 'Schiphol
bij nacht'-tocht.
Er kan dertig, veertig of zeventig
kilometer gewandeld worden. Onderweg is er verzorging en er is een
rustpauze in de kantine van Schiphol. De kosten bedragen vijftien
gulden voor de dertig on veertig kilometer en twintig gulden voor de
langste afstand. Tot l augustus is
hot mogelijk om zich in te schrijven
mot een reductie van oen guick'ii
vijftig. Do start is om twaalf uur bij
de RKAV-kantino. waar do inschrijving een uur eerder begint.
Voor moor inlichtingen kan men
contact opnemen mot hot secret;iriaat van de AWV. 02977-42268.
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Wennen
V> at \ \ o n n e n K hel om t i j d e n s lagere
M i e l h e d e n de ivchltiilM.incl ie bepalen.
'Xiai lijkt net een soort weerstand in te
/ i t t e n maai ook da.iruen ie aan. Verder
i1- de/e hroedei \ooivien \;m een stimrK-kiachtiging die / h n vserk naar behoIX1 n doet. redelijk direkt en b i j hogere
snelheden niet te vaag aanvoelend.

leen maar aan de t y p e - a a n d u i d i n g aeht e i o p te /ien dat het om een superdiesel
nuat. Karakteristiek / l i n de t w e e rui-

in Citroens hoofdzakelijk een soort
verstevigde poef met rugleuning tegenkwam, w aai in je weg/akte en na 10 min u t e n een stekelige rugpijn overhield.
Ook het dashboard is overzichtelijk met

Prestaties
Topsnelheid 180 km/h. Acceleratie van
O naar 100 k m / h in l l sec. Brandstofverbruik l liter dieselolie op de 12.8
km. Gegevens opgedaan tijdens de test.

door Rein-Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

De samenwerking tussen de twee Franse merken Citroen en Peugeot lenw isseiN die een BX be/it. een voor on
is ook in deze BX weer terug te vinden. Hebben de gewone diesels van een achter. Die ene ruitenwisser voor
c!e BX-serie een 1.9 liter motor uit eigen huis, voor deze turbo-versie is \ ind ik een onding, die wist amper maar
gekozen voor de motor uit de Peugeot 205, die een inhoud heeft van 1.8 smeert v e t en v u i l goed uit over de
Ütcr maar met de turbo er aangeschroei'd een vermogen levert van t>6 \ o o r r u i l .
kW. Dit zorgt niet alleen voor een hoge topsnelheid van 180 km/h maar
ook voor een flitsende acceleratie van O tot 100 km/h in 11 sec. Het Strak en zakelijk
meest opvallend is dat de motor in alle toereiigebicden enorm veel Van binnen is t!e BX strak en /.akelijk
souplesse toont, zodat van veel schakelen absoluut geen sprake hoeft afgewerkt, met een /eer fraaie stoffen
ie zijn. Nog een meevaller is het brandstofverbruik, dit kwam tijdens bekleding en brilliant /ittende \ oorde test uit op een gemiddelde van l liter op 12,8 kilometer, wat zeer stoelen, die - i k schrok er bijna van -ook
gunstig is voor zo'n snelle diesel, die bereden werd als was het een een harde en stevige steun overal geven
henzine-uitvoering oftewel snel en zonder een zuinigheidsmarathon en legio \eiMelmogelijkheden hebben.
Beslist een positieve verrassing nadat ik
te willen winnen.

Volvo 440, typisch Volvo

achter het stuur, mede doordat er vveinig lawaai doordringt in het interieur
maar ook door de u i t m u n t e n d e vering
en de stevige stoelen.

normale klokken maar dat is alweer een
tijdje M. lirg nood/akelijk is de toerenteller want bij een pittige stoplichtsprint spuit de/.e makker zo vlug naar
het rode loerengebied dat het absoluut
nood/akelijk is om dit goed in de gaten
te houden en ook op de snelweg volstaat
planken niet /onder af en toe de toerentelier te bekijken, want ook in zijn
vijfde versnelling draaft de/e vlotterik
rustig door het rode toerengebied in. De
standaard elektrische raambediening
rondt het geheel behoorlijk af. evenals
de tweede buitenspiegel.
Achterin is er een behoorlijke /.il- en
beenruimte voor twee volwassenen en
als de afstand niet te groot is. zijn er ook
nog drie personen te plaatsen. Daar-

Prettig is dat de Citroen-mensen de/e
snelle rakkei soor/ien hebben \ a n een
sportievere en hardere \ e r i n g v.at de
\\eghgging ten goede komt. Hij hangt
hoegenaamd niet. noch in korte, noch in
l ingere bochten. Wal v, el blijft is het
behoorlijke
onderstuur-karakter m
bochten, daardoor drijft hij op/ijn neus
naar de b u i t e n k a n t van de bocht v.anneer de/e wat te fors genomen wordt.
Maar /olang het enigszins binnen de
perken blijft, reageert hij goed op g;isloslaten en d u i k t de neus de b i n n e n k a n t
van de bocht weer in.

Geld

Citroen BX T R D Turbo ƒ 39.900.-.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 1080.tot ƒ l 104.- per jaar.

Techniek

Kr waren in de vaderlandse en internationale pers al foto's, maten en gegevens
gepubliceerd maar nu was er dan ten
lange leste de officiële introductie van
de nieuwe Volvo 440.
Helaas bleef het bij een statische presentatie maar al konden we hem nog
niet rijden, er in zitten en aaien was in
ieder geval toegestaan. Het is een kloeke middenklasse!'geworden, die wat de
techniek betreft veel gemeen heeft met
de Volvo 480. Zo is de bodemplaat,
voor- en achtervvielophanging. de basismotor. de aandrijving en het remsysteem vrijwel identiek. Voorde rest is
die 440 volkomen anders dan zijn spor-

Motor: dwars voorin geplaatste viercilinder: cilinderinhoud: 1769 cm3:
boring en slag: 80x80 mm: compressieverhouding: 22: l : max. vermogen: 66 kW bij 4300 tpm: max.
koppel: 180 Nm bij 2100 tpm: aandrijving: op de voorwielen: wielophanging: voor en achter onafhankelijk. dwarsslabilisator. hydropneumatische veerelemcnten.
Bandcnmaat: 165/70 R 14: lengte:
424 cm: breedte: 168 cm: hoogte
136 cm: wielbasis: 266 cm; spoorbreedte: voor 142 cm. achter 136
cm: draaicirkel: 1 1 meter: tankinhoud: 66 liter: massa: 1014 kilo:
max. aanhangergewichl: 1100 kg
geremd.

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPÊH
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Uiteraard is het weggedrag op sleehte
uegen des Citroens. oftewel alle hobbels en k u i l e n worden redelijk geluidloos weggewerkt, mede dank/ij de hydropneumatisehe vering.
Aan de buitenzijde is er niets spectaculairs veranderd bij dexe turbodiesel-uit\nering. Er zijn standaard lichtmetalen
velgen gemonteerd en verder is het alachter is een goed bereikbare kofferruimte, zonder hinderlijke drempel
maar ook grotere spullen kunnen
moeiteloos
meegenomen
worden,
doordat de achterbank opgeklapt kan
worden.
Deze Citroen BX TRD Turbo is een
leuke aanbieding met goede prestaties
en een zeer aanvaardbare prijs van
ƒ 39.900.- voor mensen die grote afstandcn afleggen en om economische
redenen willen dieselen maar toch grote
prestaties verwachten van hun voituur.
Ook tijdens zeer lange ritten blijf je fit
ƒ 1000 BELONING' Wie ruilt
kleine woning in centr voor
oroot huis (geen Emm) huur
Br o nr 798-76021 bur blad
Aang AUPING BED, versteibaar hoofd- en voeteinde,
hoog 40 cm ƒ 150 Tel na 18
uur 02507-15679 (Overhuijs)
* Aangeboden jaargangen
Donald Duck, '78 t m 84
T e a b Tel 02507-15815
* Alle leerlingen 6e klas
Oranje Nassauschool hartelijk
dank voor grandioze avond
We hebben genoten Een opa
en oma

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zanavoorts Nieuwsblad ƒ 0.35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvocrt
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese'Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezmsbode. De Nieuwe Weesper. Muider Post. Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.84 per millimeter.
Sluitingstijd' vrijdag 1600 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
is Vooi brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
* BIJ plajtsmg in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op ver?oek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3 00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven, tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aanCentrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart
iaa^ag8a««sm«Mmaia3tBcgi'Mi«»'Ki»

Foto Boomgaard
Giote Kiocht 26
Telefoon 13529
Uw Itlm op video /' 1 75
per minuut met giatis
achterprondmunok

Gratis
Woninggids van Zandvoort
i l/ t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

Catamaran zeilen
Zandvoort
LESSEN EN VERHUUR
Tel 02507-17600 18600
BEL VOOR GRATIS
WONINGBROCHURE

v. Schalk mak. o.g.
TEL 02507-12944
Cursus SPAANS voor beginners en gevorderden en conversatie Start v a 15 auguslus Inl M Perez tel 18596
* Dames en heren volleyballers' Sporfing O S S heeft
plaats vrij in verschillende
klassen
Infoimatie 7 Bel
16428 of 17155
* De Heyermansweg door
park en duin brengt kaalslag
en vernieling Koop en lees
Oh wat een Heerlijkheid bij
CultC en Gem O Z vt ƒ 15
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en dn mog
* Diverse
schoolboeken
aangeboden voor 3e klas
Wim Gertenbach Mavo Nadine tel 02507 20180, b g g
16914
* Eenmalig aangeb voor uw
/wembad T rondpomp compl m filter plus z g waterstofzuiger ƒ275 Tel 0250715884

Foto Boomgaard

* Te koop gevraagd buggy,
hoeft niet echt mooi te zijn,
bestemd voor vakantie Tel.
02507-17665, na 1830 uur
* Te koop gevraagd tweedehands damesfiets Tel
02507-15722
* Wegens overcompleet te * Te koop gevraagd schoolkoop diepvneskist, Philips, boeken
v
Gertenbach
285 !, weinig gebruik, ƒ250 MAVO brugklas Tel 02507Tel 02507-12127
17897
* Weggevlogen groene par- * Te koop gevraagd boeken
kiet omgeving Oosterpark- Umond MTS, elektrotechn
straat Beloning vooi het te- materialen deel 3d en microrugbrengen
Tel
02507- computertechn deel 1 Tel
16017
02507-14786, na 19 uur
* Welke tweede klasser van
TE KOOP GEVRAAGD
de Gertenbach Mavo heeft GARAGE, omg Van Galennog boeken nodig, of voor de straat Tel 15178
vierde klas ne . eng . fra of
* Te koop goede herenfiets
gesch Tel 16184
met nieuwe banden, vr pr
* Wie heeft voor verz nog ƒ 75, filmprojector on camera
oude
speelgoedautootjes ƒ75 H Heyermansweg 1-33,
van voor 1970 op zolder te- tel 02507-16085
gen redelijke prijs9 Tel
* Te koop Munstering lede02507-18502
ren bankstel, 3+1 + 1, bn* Robert Theo en John ko- quekleung Tel 02507-16275,
men ook do avond schaken in na 18 uur
het Gemeenschapshuis Zij
zijn lid van de Zandvoortse * Te koop Siemens wasmachine, Siwamat 704, ƒ200
Schaakclub 17272-15721
Tel 02507-14440
* Fredenk en Anta spelen
schaak op een bord met 64 * Te koop vloerkleed, 2x3 m,
velden wilt u ook meedoen7 Perzisch dessin, ƒ200 Tel
Vanaf donderdag 1 sept in 02507-13952
het Gemeenschapshuis
* Te koop zwart wit-t v ƒ 25,
oude karrewieltafel, eiken,
WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort bij het ƒ 100, t v -kastje met deurtjes
Ai.'IC Ziekenhuis. 3-kamerflat ƒ125 i n g s t Tel 02507met lift. vooi 60^, eventueel 19670
huurwoning Zandvoort Tel
020-974075
WONINGRUIL Aangeb te
A dam 4-kamerw met zonnigediplomeerd
ge tuin. W Beukelstr 22 hs,
hondentrimster
Watergraafsmeer, hr / 365
Gevr. 2- of 3-kamerwoning te
Friedhoffplein 10
Zandvoort Inl 020-930202
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773
* Woningruil van Diemen
naar Zandvoort hoek-eengez won maissonette, 3 si k ,
GARAGE TE HUUR
tuin op Zuiden Gevr woonBurg v. Fenemaplein
ruimte Tel 020907294
Tel 14534

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiofoto s
groepsfoto s aan huis
Giote Krocht 26
Tel 13529

LESSEN EN VERHUUR
Tel 02507-17600 18600

* T k eiken buikkastje 3 laden ƒ 125 Tel 02507 13952

Videotheek 'Dombo'

* T k gevr boeken Kennemerlyceum 4 Atheneum Tel
18149
* T k judopak, mt 140, ƒ30.
crosspak BMX mt ± 140,
ƒ 30 Wie heeft mijn jongensfiots gezien, bruin tegen belomng Tol 02507 17893
* T k JVC casseltedeck
met garantie, zwart 8 maanden oud ƒ 250, 1 paar boxen
100 watt kleur wit 3-weg systeem Tel 02507-12771
* T k kampeerkussen ƒ 10'
witte damestas leder ƒ 35,
kampeerkleedkast ƒ 35 Tel
02507 16136 na 21 uur

F l N. B E M l D D E L l N G

BedrijfSWeg 26, EËjhmelOOrÜ^-C,

J m , 27 jr, net pers , b b.h h.,
z s m kmrs/zmhs'etage, eig.
k d t , huurpr + 450 all-in, v.
onbep tijd P Hollander 023250613/02507-17225, na 18 u
Jong stel zkt betaalbare
WOONRUIMTE op korie termijn Tel 02507-19880

Zwerfpoes schildpadkleur,
schuw, loopt in omgeving
Celsiusstr. (Spar) Wie geeft
eten of heeft haar m huis.
Graag ml tel. 14302.

KAMER GEVRAAGD
voor 1 persoon m i.v. 1-8-'8
Tel 02507-16017.

Kleurenfoto's
vanaf45cent

* Kinderen van de Kinderdienst wensen Margreet, Jeanme, Yvonne, Laura, Arjan
Marga, Irene, Tnx fijne vakantie Tot ziens

Ook voor het ontwikkelen van uw dralilrns

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

* Kinderstoel te koop gevraagd Tel 02507-18596.

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b, tel 02507-12070.
* Mooi weer of regen7 BIJ de
Ver Vrouwen van Nu is het
altijd gezellig1 Word dus ook
lid of bel om informatie met
nr 02507-19057

Silhouettes

KomSProfite«r«rvon!

Doorlopende
kredieten

netto
looptijd * looptijd* eff.
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente

Theoretische looptijd 65 mr.J
etf rente bl) 1 0 000,- 0,91 % p.mnd •
1 5 000.- 0.81 °, p mnd.; 20 000.0.77% p mnd.; 25.000,- 0.77e„ p mnd

5.500,7.500,10.500,15.000.20.000.35.000,-

11,1
10,1

Bedrag

9.6
9.6
9.6
9.6

10.000,1 5.000,20.000,25.000,-

141,05
189,13
262,49
374,99
499,98
874,97

118,51
158.23
219.19
313,13
417,50
730,63

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- en
verschillende looptijden mogelijk.

rente en
afl. p. mnd.
200,- p.mnd.
300.- p.mnd.
400,- p.mnd.
500,- p.mnd.
"vanaf

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

Bel BECAM:
05270-16991*
'

./,<<

Wvrij Van:09:tôtëO.OO uur, za;yah ItÓifcli^uiucl

Tk.a 7-delig DRUMSTEL, in
perf. staat, zeer stevig, moet
weg. Vr pr. ƒ 750. Bel tussen
18-19 uur. tel 02507-14704
TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT
19 oktober 1988 Munchen
West-Duitsland-Nederland
voorronde W K Bus -f zit- of
staanplaatsen U kunt nu al
reserveren Tel. 02507-12560.
P S. Dit mag u niet missen
TUINMAN voor al uw tuin-,
straat- en hekwerk, levering
alle materialen, vnjbl. prijsopgave Tel 023-243568.
Twee vriendinnen zoeken een
LEUKE VAKANTIEBAAN
voor 7 weken (allebei 14 jaar).
Tel na 18 uur 16325/12055.
UITSTEKENDE VERANDERCOUPEUSE gevraagd per
sept /okt, i b v moderne machines Tel 023-243200

Zandvoorts Alïeuwsblail
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoori

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoori

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoor!

AKO

Kerkplein 3, Zandvoori

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zanuvoor!

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

5 REGELSj« m GRATIS

_/rliCRO

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
TE HUUR AANGEB gr. achterhuis met k , d , t., c v en
openhaard, voor 1 pers,
ƒ700 p m. Tel. 02507-15760
TE HUUR GEVR KAMER
v studente v a eind augustus met gebr of eig. keuken,
douche, toilet Tel 05439-409.
TE HUUR GEVR WINKELPAND evt m woonruimte
voor klein modeatelier, niet
GARAGE TE HUUR GEVR
centrum
gebonden. Tel.
omgeving Zandvoort-Zuid
02507-19742/19972
Tel 02507-17435
* Te koop 1 zwart/wit-t.v . 43
* Help de Polen Stuur eens cm, Grundig, ƒ 50 Tel 02507een voedsclpakket' Geen 12141
adres9 Dat hebben wij voor u'
* Te koop aangeboden boeInl tel 02907-5235
ken Gertenbach MAVO, klas
Peeling behandeling 3 scheikunde en Frans Tel
02507-14786, na 19 uur

Ellen Cats

Surfkanoen
Zandvoort

Persoonlijke leningen

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Conclusie

•* Te koop antieke salontafel
n goede staat ƒ 295 Tel
H2507 19670
* Te i-oop Engelse kinder
vagen / 200 Tel 02507
19628

tieve broer. Het is een vijfdeurs gewoi
den. een zogenaamde hatchback. .
Volgens Volvo Car bestaat de doel
groep uit kopers met een goed besteed
baar inkomen in de leeftijd variérêiV
lussen de 3? en 50 jaar. Het zijn veol.'l
zakenmensen, werkzaam op het mid
den en hogere management-niveau. IX
440 heeft standaard een vijf versnel
lingsbak. Kr zijn vijf uitvoeringen welke
voorzien /ijn van een v i e r c i l i n d e r ' l
literschone motor. Het motorvermogen
varieert van 64 kW tot 88 kW. De leve
ring van deze nieuwe Volvo 440 begin'
in september en prijzen zullen tussen d.
f 29.250.-en ƒ 45.250.-liggen. -„•

ADVERTENTIES VOOR DE PARTBCULJE!

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

Voorbeeld:
T e
k o 0 p b r u i d s | a p o n , m,l
*
3 8 ; m0 d
s a 1 o n t a f e 1 ; 1 e "l*.
r i e t en s t 0 e 1
T e 1 0 2 0 - 1 1|'

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT F.F-N
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN /MO
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTA?0''
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
sa si

l'

Zandvoorts Nieuwsblad

ƒ35

Corn Slegersstraat 2B
Tol 02507-12070
1 film ƒ 5/7.50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

* T k moisjesfiets, 4-7 jaar
ƒ65 fietsstuuikmderzitje f 10,
campingbedje ƒ 25, dnedelige alu /oldertrap ƒ60 Tel
02507-16125
T k VW PASSAT 1 6 LX '77.
APK 6- 89, i z g s t , schadevii| Vrpr ƒ950 T 18536

Huid en Haar
Passage 20 - tel 16309
Maandagochtend en dinsdag
de gehele dag gesloten
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B V , Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur

* T k a caviakooi ƒ 10 Tel.
02507-15913.
* Tka
kindertractor v.
± 1'/2 jr a ƒ 25 en kmderfietsje, rose v 4-6 jaar ƒ 75, rotan
wieg a ƒ 25. Tel 02507-15913
* T k a rotan wieg ƒ 25; 4deurs linnenkast, wit, ƒ 150,
schoolbankje ƒ 25, peuterspeeltafel + s t , v ± 2 a 3
jangen, ƒ25 Tel 15913

* Houdt u van folklore, wordt
TOERKOOP REISBURO
dan lid of donat van Folklore
ZANDVOORT - TEL. 12560
Ver ,De Wurf ' Info. 15068
gaat naar CONCERT PRINCE
Contr ƒ 12, donat ƒ 15
vrijdag 19 aug '88 Veldkaar* T k a 3-pers lent, Super ten + luxe touringcar RotterAdelaar, l bl met toebeh , dam v v opstap-Zandvoort380x220, ƒ65 Tel 02507- Heemstede-Haarlem Pr ƒ 65
all-in Slechts 100 kaarten
17225

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA30
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/
SHC

In de twintiger jaren luoonde in.
de Spoorstraai 15 de weduwe Geertje Barendsen-Schouten. Zij iuas
een hartelijke vrouw, bereid om iedereen te helpen, en de aanloop bij
haar thuis was groot. Zij was goed
katholiek en hoewel ze. heel vriendschappelijk mei iedereen omging,
was ze toch van mening dat de katholieken in het dorp loerden achsteeklicht wordt dit bedrag uitgege- tersteld.
ven aan: de aanleg van bestratingen Aan w ie de schuld
rondom het hoofdgebouw, het aanGeertje Barendsen durfde haar
passen van het kruispunt Van Al- hand in eigen boezem lesteken. Het
phenstraat-Van Lennepweg, herin- was, zo meende zij, voor een groot
richting van de Van Alphenstraat
de schuld van de katholietussen de Trompstraat en de toe- gedeelte
zelf. Zij namen geen eigen initigangsweg van het circuit, vernieu- ken
wen van de bestrating op het Sta- alieven om de achterstand in te hationsplein, wijzigen van de Vondel- len. Het moest maar komen vanuit
laan t.p.v. de hoofdingang van het de bevolkingsgroep, die hel m het
bungalowpark, het aanleggen van dorp het voor het zeggen had. "Je
fietsstroken op de Van Lennepweg moet er niet op wachten, dat andetussen het kruispunt met de Vondel- ren bij je komen om iets voor je te
laan en de Van Alphenstraat, het doen", zo zei zij tegen een goede
bouwrijp maken van het terrein aan kennis'Rie v.d. Mije-Pelters: "Neen
de Linnaeusstraat.
je moei zei/ wat gaan beginnen. In
Amsterdam heb ik gezien dat vrouwen voor zieken gingen zorgen en
wel zó goed, dat anderen vroegen
om mee te mogen doen. Ik zou er
wel mee willen beginnen maar je
weet het, ik ben niet meer zo goed.
Maar jij Rie, hebt het eeuwige leven
en jij kunt er wat aan doen."
Het advies van de pastoor
Toch durfde mevrouw v.d. Mije er
zelf niet zo maar mee Ie beginnen.
Op een goede dag stapte ze naar de
pastoor en vertelde alles wat zij van
Geertje Barendsen had gehoord.
Pastoor Wijnker, die goed kon luisteren, vertelde haar toen van het
werk van de Elisabeth-vereniging,
die hij had opgezet 171 zijn oude
parochie te Rotterdam. "De vrou-

Raadsvoorstel teruggenomen voor overleg met Vendorado

Plan brugconstructie Boulevard
Barnaart ontmoet veel weerstand
ZANDVOORT - Volgens een
groot aantal raadsleden is wethouder Van Caspel wat te ver
gegaan met zijn toezeggingen
ten aanzien van Vendorado.
Zwart op wit was overeengekoinen dat de gemeente pal voor
het hoofdgebouw een brug zou
houwen over voet- en fietspad
aan de zijde van de zeereep. Als
gevolg van het commentaar is
dit plan nog even bevroren.

dig weer van de kaart had geveegd.
Ook PvdA en GBZ zagen niets in het
bouwwerk. 'Zonde van het geld', aldus Kuyken. Jongsma pleitte in deze
voor een harde stellingname ten opzichte van Vendorado. De VVD had
geen problemen met de aanleg van
de trap. Van Caspel zou het voorstel
terugnemen en hierover opnieuw
onderhandelingen met Vendorado
aanknopen.
Overigens vreest Jongsma nog
veel meer uitgaven aan infrastructurele verbeteringen ten behoeve van
De trap-/brugconstructie was ge- het bungalowpark, naast de nu gepland om de veiligheid te garande- plande die ruim ƒ2,5 miljoen gaan
ren van de voetgangers die voor het kosten. Behalve de trap en het overhoofdgebouw van het Vendoradopark voet- en fietspad moeten overjteken om op het strand te komen.
Volgens Van Caspel is dit - vooral
voor kinderen - een 'gevaarlijk fietspad vanwege de racefietsers'. De opmerking van Sandbergen, dat voor
de voetgangers dan wel de mogelijkheid was opengehouden om zich
door een auto aan te laten rijden,
v.impelde hij weg. Dit omdat auto's
in de verte al duidelijk te zien zijn.
Bovendien wordt er op dit punt een
voetgangersoversteeklicht aangebracht.
De hardhouten trap zou ook over
(ii< zeereep heen naar beneden moeten leiden tot op het strand in de
nabijheid van een der terrassen.
'Een ware trimbaan' aldus Sandbergen, onbegaanbaar voor karretjes,
bolderwagens en invaliden, aldus
Ingwersen CDA. Hij zag dan ook weinig in de uitgave van ƒ325.000,- voor
dit project, waar volgens hem op
hoogtij-dagen gemiddeld hooguit
vier tot zes mensen per minuut gebruik zullen maken. Zijn bedenkin°en werden vooral versterkt, doordat Vendorado indertijd een zelf aan
Foto: Bram Sti|nen
• Als een volleerd agrariër.
te leggen tunneltje onder de Burgemeester Van Alphenstraat eenvouZANDVOORT - De Gemeentepolitie Zandvoort staat kennelijk voor
niets. Als een volleerd agrariër reed agent Van Geijlswijk zondagnacht
deze tractor naar het bureau op de Hogeweg. Het voertuig was met
draaiende motor en brandende lichten aangetroffen op de wandelpromenade van de Boulevard Barnaart.
ZANDVOORT - GlasgerinVermoedelijk was de tractor doelwit geweest van baldadigheid, waarkel in de Kerkstraat trok vori- bij ook de voorzijde werd beschadigd. De volgende dag werd duidelijk
aan wie het apparaat toebehoorde, toen de Zandvoortse Reddings
ge week dinsdag, even voor
Brigade aangifte kwam doen van de vermissing.
middernacht de aandacht van

Politie staat voor niets

Besprongen

enkele agenten, surveillerend
te voet in de Poststraat.
Direct daarop zagen de agenten
een man hard weglopen in de richting van het Kerkplein. De man werd
„besprongen", aangehouden en naar
het bureau overgebracht.
Na verhoor en het opmaken van
een proces-verbaal terzake verstoring van de openbare orde is de verdachte heengezonden. Hij bleek een
bierglas tegen de ruit van de toegangsdeur yan_ .een, kledingzaak,. te.
hebben 'gegooid. Het bierglas sneuvelde, de ruit bleef heel. De dader
bleek onder invloed van alcoholhoudende drank.

Ten eerste was ik getroffen (ik
mag wel zeggen 'verbijsterd') over de
inhoud van de ingezonden brief van
de hand van de heer Niessen in het
Zandvoorts Nieuwsblad van donderdag j.l. Ik woon hier nu ruim 16 jaar,
waarvan 15 jaar in een huisje van het
'Huis in de Duinen' en ik mag dus
wel recht van spreken hebben als ik
protesteer tegen de onaardige aan tijgingen van de heer Niessen, wat betreft verschillende situaties hier.

voldeed. Hierop werden beide knapen, een 15- en een 17-jarige Amsterdammer aangehouden en naar het
bureau overgebracht.
Een uur later trof de politie in dezelfde omgeving een 23-jarige Marokkaan aan, die zich kennelijk ook
al verdacht gedroeg. Ook deze man
is aangehouden, vooral ook omdat
hij zijn nationaliteit en zijn identiteit
aanvankelijk niet kon aantonen. De
man werd korte tijd later echter
weer op vrije voeten gesteld, omdat
er geen belastende bewijzen tegen
hem waren. Niet voor lang echter.
Twee dagen later werd hij op heterdaad betrapt tijdens het openbreken
van een auto.

Machtswisseling bij Vrouwenkoor

Commercieel

wen vormden een clubje en gingen den per jaar. ereleden een rijksdanlop bezoek bij zieken en kraamvrou- der en weldoeners vijf gulden. In
wen. Omdat velen in mijn oude pa- een korte lijd hadden ze de helft ran
rochie het arm hadden, zorgden zij de parochie gestrikt en kon het zedan vaak voor het ivarme eten." genrijke merk voorde zieken beginMevrouw v.d. Mije was onder de nen.
indruk en de pastoor die dat aan- Nadruk op licfdadif/hcid
voelde zei toen: "Ewel Rie, ge kunt
Toen men met het irerk van Eliermee beginnen. Laat mij er maar sabeth begon, begonnen de Zandzoveel mogelijk builen want het is voorters als eersten in de7i lande c/e
niet goed als de pastoor overal zijn gevolgen van de komende crisis
neus tussen steekt."
aan de lijve te ondervinden. Er n~(is
veel armoe en nis men ziek irenl,
En :<> is Elisahclli uehorcn
En mevrouw v.d. Mije ging rnet stond men er helemaal buiten. Een
verschillenden pralen. De vrouwen bordje eten iras een ireldaad en de
loaren enthousiast voor liet plan jrerkende vromren lieten spoedig
om een vereniging op te richten merken dat zij op hun manier lieivoor zieken en kraamvrouwen, en dadiglieid beoefenden. Zij zochten
negentien dames gaven zich op als naar leden die op liet terrein v(m
werkende leden. Op '.U maart 1928 liefdadigheid hun sporen hadden
kwamen ze voor het eerst bij elkaar verdiend en toen in 1930 de secrelaen ze kozen toen meteen een be- resse haar junctie neerlegde, zochstuur. Mevrouw v.d. Meije-Pelters ten ze mevrouw Simons-Ilin op en
werd presidente, mevr. M. Gooseji- vroegen haar deze functie over te
-Ruiter secretaresse en mej. M. nemen. Zij was toch familie van c/e
Zandvoort penningmee.stere.sse. De koitxenman Hin en dat lam m de
dames J. v.d. Schinkel en de wedu- Elisabeth te. pas komen.
loe H. v.d. Schinkel-v.d. Werf wer- De crki'iininy
den als connnissarissen aan het beTol dan toe hadden de dames alstuur toegevoegd.
les in eigen liand gehouden. Maar
Men gaf het bestuur opdracht de toen er gesproken iverd over de
vereniging zo sterk mogelijk te ma- rechtspersoonlijkheid van de vercken en daarom ging men op pad om niging. moest me.7i zeggen dat men
leden te werven zowel onder de die niet had. "Dan kunt u geen zavrouwen als OJider de mannen. Ge- ken doen", zei de advocaat Mr. Siwone leden, in de stukken dona- mons, familielid van de secret aresteurs genoemd, betaalde?! een gul- se, "en wilt u werkelijk met uw vere-

De '48 in goede staat verkerende
woningen' vertonen vele ernstige gebreken na intensieve bewoning van
ruim dertig jaren, gebreken, die men
het beste kan beoordelen als men
lange tijd in zo'n huisje heeft gewoond. Ieder weldenkend mens
weet, dat grondig herstel van dergelijke gebouwen meestal bijna evenveel kosten meebrengt als nieuwbouw. Natuurlijk zijn de bewoners
nu 'tevreden en gelukkig' (ik was er
ziels-tevreden), maar wat zullen ze
gelukkig zijn met goede nieuwe woningen.
Misschien zult u zeggen: waar bemoei je je mee als je zelf toch niet
meer in de huisjes woont, maar
mijnheer Niessen, waar bemoeit U
zich eigenlijk mee? De meesten van
ons, minder-validen, invaliden en bejaarden kunnen nog zeer wel hun
eigen boontjes doppen als het nodig
is, overigens veel hulp en goede gezindheid alom ondervindend
'Onze
nieuwe burgemeester'
schiet volgens U al direct te kort, nu
hij in gebreke is gebleven 'functieloze paaltjes en gebrekkige verlichting' onmiddellijk te laten herstellen. Hoe bedenkt U het!
Ik vind het een geruststelling, dat
U, naar
uw eigen zeggen, de komende 61/: jaar (ik hoop het te mogen
beleven) niet meer op de bres wilt
staan voor 'ons van het Huis i/d Duinen.
T. Noorda

Speuractie
ZANDVOORT - Een 26-jarige inwoner uit Uden ging er
vorige week als een haas vandoor, nadat hij tegen een caravan was gereden.
Zijn auto stond vorige week maandag geparkeerd op het parkeerterrein in de „Zuid" met daarachter een
caravan. Om weg te kunnen rijden
moest hij achteruit steken, maar tijdens deze manoeuvre reed hij tegen
de naast hem geparkeerd staande ca-

Spoorwegtunneltje open voor

ADVERTENTIE

EEKMEDIft geeft u meer!

voort-Noord
opengesteld.
Emd juni was het gevaarte op
zijn plaats geschoven.

Archief bisdom Haarlem 2-i'.J.:ï2
stukken over Elisabeth vereniging
te Zandvoort. Deze stukken worden
februari 1988 in bruikleen afgestaan
aan het rijksarchief.

Bejaarden en minder-validen (2)

In de Van Speijkstraat trof de poliDe Zandvoorter had een autoalarm aan het Burgemeester Van Fe- tie nabij een opengebroken auto
ZANDVOORT - Een 30-jari- nemaplein horen overgaan. Hoewel twee jongens aan waarvan één hunge Haarlemmer is zondaga- nog klaarlichte dag, waren de heren ner aan het opgegeven signalement
kennelijk al vroeg op pad
vond na een ongeluk op de krakers
gegaan, teneinde op deze lucratieve
noordboulevard op weg naar wijze hun portemonnaie te vullen.
het ziekenhuis overleden.
De Zandvoorter ging op onderzoek
ZANDVOORT - Het Zand- wenst verklaard, tot aan de algemeuit en zag in de nabijheid van het
De Haarlemmer reed op zijn geluid een jongen staan, die vermoe- voorts Vrouwenkoor lijkt een ne ledenvergadering op 12 oktober.
Men bestrijdt de geschiktheid van
brommer ter hoogte van camping de
machtswisseling te ondergaan. Annette
Kalk als voorzitter, vanwege
Branding op het fietspad richting
Voor woensdagavond was een het niet nakomen van afspraken en
Bloemendaal tegen een van de twee
extra vergadering bijeengeroe- onvoldoende overleg binnen het bepaaltjes. Deze staan daar opgesteld
ZANDVOORT - De politie pen om te beslissen over het al stuur. Zij zelf is het hier echter niet
om te voorkomen dat automobilisten, komende vanuit de camping, waarschuwt voor de Stichting dan niet verder functioneren mee eens.
'Leven en Welzijn' te Nijme- van de huidige voorzitter.
Een en ander zou ter sprake kovan dit fietspad gebruik maken.
men in de ledenvergadering die gisHet slachtoffer kwam zeer onge- gen.
Voorzitter Annette Kalk ontving teravond werd gehouden. Uiteraard
lukkig terecht, en belandde met zijn
Deze stichting verkoopt artikelen
maagstreek op het tweede paaltje. (ansichtkaarten en kalenders) ten anderhalve week geleden een brief waren de resultaten nog niet bekend
Met inwendig letsel is hij met spoed bate van sport- en recreatievoorzie- van 'het bestuur', met de mededeling bij het ter perse gaan van deze krant.
overgebracht naar het Marinehospi- ningen voor gehandicapten, bejaar- dat zij geschorst was. Bovendien Acht bestuursleden hebben ondertaal. Onderweg is door de Zand- den en mindervaliden. Men verzocht werd haar aanwezigheid tijdens de tussen alvast verklaard, te zullen afvoortse politie nog hartmassage toe- de politie om in de gemeente Zand- komende repetitie-avonden onge- treden indien de voorzitter aanblijft.
gepast, echter tevergeefs. Bij aan- voort te mogen venten. Maar volgens
komst in het ziekenhuis bleek de de wetsdienaars vent de Stichting
man reeds overelden.
Leven en Welzijn vermoedelijk op
Uit een onderzoek is komen vast te commerciële basis. ledere vorm van
Maan dat de man is overleden aan medewerking hieraan wordt door de
De vele recreatiefietsers en schoK'n inwendige bloeding, als gevolg Stichting Centraal Archief ten zeerZANDVOORT - Het fietstunvan een gescheurde milt.
ste ontraden.
neltje dat de verbinding vormt lieren die vanuit Zandvoort nieuwtussen het Visserspad en Zand noord van het Visserspad gebruik

Dodelijk ongeluk

door Berlua Voet .s

BRIEVENBUS

Politie houdt drie autokrakers aan
ZANDVOORT - Door de op- delijk niet veel goeds van plan was.
lettendheid van een Zandvoort- Toen de jongeman de Zandvoorter in
de gaten kreeg, vluchtte hij richting
se inwoner kon de politie vori- Van
Heemskerkstraat. Nabij een
ge week donderdag drie auto- opengebroken auto vond hij een onkrakers arresteren. De twee geveer een meter lange stok met staAmsterdammers en een Ma- len uiteinde. De link was snel gelegd.
rokkaan worden ervan ver- De politie werd gewaarschuwd die
-het-ondérzoek van-de-attente buurt-dacht minstens • eenentwintig-'bewoner
overnam. In de buurt werDuitse auto's te hebben open- den in totaal
21 voertuigen aangegebroken en uit verschillende troffen die waren opengebroken. Al
van deze voertuigen goederen deze auto's droegen een Duits nummerbord.
te hebben ontvreemd.

© © ®@

niginft naar voren komen dan '('»•
hoort n dat te doen."
Maar om koninklijke goedkeuring aan te vragen, moest men eerst
een goedkeuring van de bisscliop
overleggen. Daar had men irel neus
U'at van gehoord maar deze saak
was door de pastoor afgehandeld
En deze reikte toen statuten aan -Ji<'
13 april 1U2N door het bisdom /r<;
re?i goedgekeurd en met dit st/tk
diende het advocatenkantoor Si
mons eeji verzoelischriit in aan hel
ministerie vtin justitie voor karnnklijke goedkeuring. Hel had i'.figitl
haast omdat mei'roini' IJareiiflxen•Schouten uit de Spoorstma! /;;
haar testament een legaat u\-':d<
vastleggen ran j' ~>0ti.
Advocaat Simons knj<'g III a/irii
l!i:-SII de stukken terug met kannii:
lijke goedkeuring. Deze. iv-enl g?i>n
blieven! in de staatscourant .','j :>n<i
l!i:',l> no. 5U7. Met deze erkenning
kou Elisabeth uit de voeten, lul n.
1H-12 aan dal alles een einde ku^un.
Omdat het bisdom Elisabeth rr'v/.'
de als behorende bij het kcrk-:;cnootschap. U'erd de ren'nig:::g
voor invullen behoed, mnartoet, r<;
de oorlog men de draad U'eer u ik:<
opvatten, u'ilde men niet langer
Icnigs de weg vcm liefdadig::,-ut
maar van hartelijkheid jegens c!
kander. En dat was de weg c/jf <>.<•
Zonnebloem, afgeleid van liet radioprogram voor zieken. beivamJe!de en die door de Zandvoorlse ncmeenschap werd gevolgd.

en het Duinpieperspad.
In één nacht tijd is de 250 ton wegende tunnel op zijn plaats gezet,
waarvoor de treinrails te plaatse verflinke omweg via de Sophiaweg be- wijderd moesten worden. Door twee
spaard. Ook is nu een korte verbin- vijzels werd het gevaarte voortgeding ontstaan tussen het Visserspad schoven, waarbij een snelheid werd

Burgemeester Van der Heijden verrichtte de opening van de baan.
Foto B-J

ZANDVOORT - Met een paar
fraai gerichte worpen opende
burgemeester Van der Heijden
zaterdagochtend een nieuw
aangelegde Jeu de boules baan
van de Volkstuindersvereniging Zandvoort.
Wethouder Termes verloor met
miniem verschil, maar het plezier
was er niet minder om. Overigens
konden beide heren nog wel wat leren van de echtparen Van de Haspel
en Sluyter, die een demonstratie gaven.
ravan, met alle gevolgen van dien.
Na de aanrijding ging de dader er
als een haas vandoor, zonder zijn
identiteit bekend te maken. Hij had
echter buiten de oplettendheid van
enkele toeschouwers gerekend. Die
waarschuwden onmiddellijk de politie, die een speuractie startte en omliggende gemeenten waarschuwde.
De verdachte kon op de Delftlaan in
Haarlem door de gemeentepolitie
van Heemstede worden aangehouden. Proces-verbaal werd opgeinaakt.

Het initiatief tot deze baan op het.
tuinencGniplex aan de Keesomstraat was genomen door de heren
Bol en Drommel, als aangename
vrij-tijdbesteding tussen het poten
en andere telerstaezigheden door.
Dat de leden, ongeveer honderdvij!tig in totaal, bepaald niet stilzitten,
bewees voorzitter Huberts. Ondanks de regenval tijdens dit voorjaar kon hij in aanwezigheid van tal
van andere leden mevrouw Van der
Heijden toch een flinke hoeveelheid
verse groenten aanbieden.

Wac/it
m cl
andijvie

als
behaald van maar liefst veertig meter per uur. De treinenloop kon op
het geplande moment weer hervat
worden. Behalve nog wat werkzaamheden aan de groenvoorziening is de
tunnel nu klaar, ruim voor de geplande datum l augustus.

ƒ c f H i in d
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VAKANTIEVOORDEEL
Stotteraars v/ci-'-n
neus wc wat ze .:."i!
i
gen willen,
ous
in UT
rede vallen helpt H K T .
Geef ze liever CVVT' 'ie
tijd om uit hun v.'^orden te komen. Dd; vc r mindert dl gauw de
spanning. Zn komt een
gesprek vlotter op
qang en gaan we elkaar
ook 'n bectie beter begnjpcn. Doen wc dat •
Informatie voor
mensen met stotterproblemen bi| zichzelf,
in hun gezin of naaste
omqcving:

De Quicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al in zit
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

FUJICOLOR QUICKSNAP
van ƒ 1 4 , 9 5 v o o r ƒ 10,Weer een aantrekkelijk voordeel voor de lezers van dit
nieuwsblad.
Maak tien gulden over op postrekening 3434586 t.n.v.
Weekmedia met vermelding Quicksnap. Dan ontvangt u van
ons na 2 a 3 weken een bon waarmee u bij een plaatselijke
fotohandelaar een Fujicolor Quicksnap kunt ophalen.
Wilt u direct beschikken over dit
kunt u bij onze kantoren terecht
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56;
Amsterdam, Wibautstraat 131;
Purmerend, Weerwal 19;

\
|
j
|
\
j

handige fototoestelletje dan

"01808-1531 ol \
SVS, Postbus 119,
\.

Uithoorn, Stationsstraat 70;
Weesp, Nieuwstraat 13;
Zandvoort, Gasthuisplein 12;

3500 AC

l
Ü

( MM'/ atot f cr<i<j r.s n
<•\ CM </c lijd.
l

Ook daar voor de vakantieprijs van ƒ 10,- en uiteraard, zolang
de voorraad strekt.

WEEKMEDIA geeff u meer/

Utrecht.

PubliUtir ikïnycboden door

• Ruim veertig werknemers waren betrokken bij de nachtelijke inspanningen om de tunnel op de goede plaats te krijgen. Door de spoordijk werd een
brede sleuf gegraven.
r?\u Dram stene

li t W d d m sdmcnwokinq nvt JiticKtins
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Hou het toch
maar gezellig
met
bloemetjes
van

de Hema
hebben?

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

Opruiming!
Bijvoorbeeld:

Overhemden v.a.
Pantalons v.a.
Kolberts v.a.
Pullovers v.a.
Regenjassen v.a.

pyjama's zonder voet. /T_
100% katoenen tncot.
•• 80-92. 13.75 nu

19,90
30,00
98,00
49,00
98,00

enz. enz.

Doosje met 200
'•'.' ' wattenstaafjes. 2.50.
x/
NU 2 voor 4.25

^Zwembad
metwateruitlaat. 100 cm 0.
12.75 nu

^Verpakte elastische
damessiips. Mt 34/36
4648.5.75/7.75.
Nu met

Witte sportsokken,
80/20% katoen/
polyamide. Mt 35-46.
2 Paar 6.75. Nu
_ - J

2 paai 5.75

^ Pakje met 80 koffiefilterzakjes.
,1.30.No2enlx2,1.40.
No4,1.80. Nu met

KERKSTRAAT 20 - ZANDVOORT

,.

Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Elastische beha met
katoen, in jacquard
motief. O.a. wit en bleu.
Mt 70-80A en 70-85B.
11.7 5. Nu 2 voor
19.75

20 et korting

^Sledestofzuiger
met opbergvak voor
accessoires.
Metalen
buizen en
kabelhaspel.
195-nu

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.
VNaadloze beha van
elastisch katoen.
Niet-voorgevormd.
M175-85A/B/C/D.

VAN MAAS

1275nü

1075

^ Gestreept oversized
overhemd. 70/30%
katoen/polyester.
Met of zonder
buttondown boord.
Mt 37/38-43/44.
39.75
nu

LANDELIJK ERKEND
Naadloze beha met
streep-dessin. O.a. in
bleuenrose. Mt70-80A
en70-85B.9.75.Nu
2 voor 15.75

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende
HAARLEM:
023-255021

prijsopgave:

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

FOSFAATVRIJ
INWEEK EN VOORWAS
^Katoenen rayéondergoed. Wit of lichtblauw.
Mt 4-8. Slip 6.75/7.25.
Hemd of sportslip
8.25/8.75. Nu met

L- korting

nui 5.75
Deze week zijn onze vijf Hemax wasmiddelen allemaal in de aanbieding. Bontwas, 2 kg 6.25 nu 5.50, Extra
Aktief, 2 kg 6.75 nu 5.75, Wol- en Fijnwas, 1100 g 3.90 nu 3.25, Inweek- en Voorwas, 1000 g 3.50 nu 3en Fosfaatvrij, 2 kg 6.75 nu 5.75. Uw was wordt lekker zacht met Hema Wasverzachter 500 ml, extra geconcentreerd, 1.90 nu 1.60. En al onze wasmiddelen zijn goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

SUPER

Tray 6 stuks
a 150 gr.

dus 2 zakken
van 1 kilo
voor

kilo

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.
Verhuur van tafels,
sfoe/en, serviesgoed,
huisbar enz.

Aanbiedingen zijn geldig t/m 23 juli 1988.
UNIEK VOOR ZANDVOORT
U ziet IKK- HU'
heerlijke (/erecht ivonlt
Ix'i'eiil hi onze

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

'Lic L,i

V KUNT TEVENS
MAALTIJDEN AFHALEN

De echte Amerikaanse Muffin
met chocolade, rozijn of noten
ter kennismaking 4 voor 2.60

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker

bij

en verkoop

12164

brood- en
banketbakkerij

r- r»
k. Paap

Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507 - 126 i 6

1,45
2,75
1,89
1,15
1,98

Dit weekend zo'n heerlijke
100 gram

1 69

Slagroomschnitt

ƒ7,95

4 BETALEN
Gegarandeerd rundvlees zonder hormonen

Tel. 19693

Heerlijk Hem
Voordeel

V Hema koffie
3 VOO!
\j
ir *^^^«*"Extra Aroma", snelfiltermaling.
250 gram. 2.80 nu M

725

Schoolstraat 4,
tel. 18789

V Pak met 12 Madeleine cakes. .
_
3.95 nu 3.45

ledere week bakken we voor U vers

Roggebrood

ƒ

WOENSDAG en DONDERDAG

5 halen

Mooie Audi 80
automaat
eind '79
2500,-

of kom even langs
vragen naar
de heer L. Bouwens
of A. Honderdos

BROODJE
BURGER

MAANDAG en
DINSDAG

Te koop

voor de zaterdag.
BEL 14361

WEER OPWIND
EB OF VLOED
MET ONZE
BORRELHAPJES EN
SALADES ZIT U
ALTIJD GOED!

Slagerij Arbouw <^=£

SWISS 100 gram
ACHTERHAM
SALAMI
LEVERKAAS
FRICANDEAU

Krstaurant China. Boulevard Uarnaart 12
(aan de a-c) Zandviuirl. Tei. 02507-18882
Onk voor rcservcrinn.

Celsiusstraat 192
Zandvoort.
vraagt een

Potgieterstraat 24 - Tel. 12865

KOTELET
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

CHINESE
OPEN
KEUKEN

00
CO

part-time kracht

Ook in-

Tel.

WEEKENDREKLAME!

CHINA

SUPER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

de witte zwaan

*Se HALVE prijs

Specialiteiten Restaurant

Nieuw in Haarlem

veilinggebouw

Huime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 19Z Zandvoort

HU 2 e zak voor

Badstof luierpakje.
80/20% katoen/ polyamide. Wit 5.75. Rose,
blauw of turquoise
6.75. Mt 62-98. Nu
2 stuks 1.75
'
korting

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

2,25

' Navarra, rode Spaanse wijn. _
5.25 nu 2 voor 8.95

Kroon Mode

V Jong belegen Goudse kaas. _
l kilo
11.60 nu 9.90

Haltestraat 55
Schiesser Aktie
Damesslips
100% katoen
Tanga's2 stuks 11,95
Heupslips
2 stuks 12,75
T-slips 2 stuks 13,95

V Gelderse achterham. 100 grarn. 2.- nu 1.70
/ V Aardbeien-tompouce. 1.50. Nu -_
4voor4.ïS

7
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Oorlogsmonument verhuist
toch naar de Linnaeusstraat
ZANDVOORT - Het oorlogsmomument in het Vijverpark,
waar jaarlijks op 4 mei de oorlogsslachtoffers worden herdacht, verhuist toch naar de
Linnaeusstraat. Ondanks zeer

• Len van Twisk treft het
als nieuwe bibliothecaris
met een zo goed als gloednieuwe bibliotheek. Pag. 3
• • Door alle bezuinigingen
hebben de bejaardenhuizen niet genoeg personeel
om de bewoners af en toe
een extra uitstapje te be-.
zorgen.
Pag. 3
• Voor de vierde keer ging
• de eindoverwinning in de
Ronde van Zandvoort naar
l Ralf Moorman.
Pag. 5
' • De Tour de France werd
op Nieuw Unicum na een
; jaar onderbreking weer als
; een feest beleefd. Pag. 5

uiteenlopende
meningsverschillen tijdens de voorgaande
commissievergaderingen, <
koos een meerderheid van de
gemeenteraad vorige week
voor deze locatie.
De gemeente heeft tien locaties bekeken op hun geschiktheid voor het
monument. Uiteindelijk kwam men
tot de conclusie dat de Linnaeusstraat zich hier het best voor leent en
ook de het 4 mei-comité en de leerlingen van de Nicolaasschool, die het
monument hebben geadopteerd zouden zich in dit voorstel kunnen vinden. Sandbergen, D'66, had er bij
wethouder Van Caspel op aangedrongen, de kinderen om hun mening te vragen. Het monument komt
goed in het zicht te liggen, wat als
voordeel wordt gezien.
Gemeente Belangen Zandvoort
bleef echter van mening dat deze locatie ongeschikt is, vanwege de gevoeligheid voor vernielingen en het
feit dat deze straat de enige toevoerweg naar Zandvoort-noord is, een
mogelijk knelpunt dus. Bovendien
zou deze straat later verkeerstechnisch moeten worden aangepast, bij
een eventuele doortrekking van de
Herman Heijermansweg. "Dus moeten we nu al geld reserveren voor de
volgende verhuizing", aldus Jongsma. Hij zag verreweg de meeste
voordelen in plaatsing op de Algemene Begraafplaats.
Het CDA hechtte vooral groot belang aan unanimiteit bij de beslissing. Fractievoorzitter Inerwersen

zag echter het meest in het verlengde van de Emmaweg als locatie,
maar ook de Algemene Begraafplaats kon de instemming van zijn
fractie krijgen. De redenen om het
monument op de Linnaeusstraat te
plaatsen, vond hij niet overtuigend.
Naar deze locatie ging wel de voorkeur uit van de VVD, zo verklaarde
raadslid Joustra. De Algemene Begraafplaats, die bij enkele fractieleden eerst bovenaan het lijstje leek te
staan, had men hiermee laten vallen.
Persoonlijk was zij ook van mening
dat een monument toegankelijk en
zichtbaar voor iedereen moet zijn.
Dat vond ook Sandbergen, D'66:
"Een vrijheidsmonument hoort
thuis bij de levenden", zo verdedigde
hij het raadsvoorstel tegen de suggestie van de begraafplaats. Ook
door verontwaardiging, naar aanleiding van vernielingen, bereikt- het
monument zijn doel, was hij bovendien van mening. Kuyken, PvdA,
ging accoord, met in het achterhoofd
de instemming van het 4 mei-comité
en de leerlingen van de Nicolaasschool.
Het voorstel werd uiteindelijk
door een meerderheid aangenomen,
en er was bijna sprake van unanimiteit, maar dan enigszins anders dan
door Ingwersen bedoeld: uiteindelijk bleek bijna niemand echt gelukkig met het raadsvoorstel. Met uitzondering van het grootste deel van
de VVD, die hiermee haar wethouder Van Caspel ondersteunde. Over
de alternatieven waren de stemmen
echter nog meer verdeeld.

Zandvoort verontwaardigd over
negatieve publicatie in Elsevier
ZANDVOORT - Zandvoort heeft verontwaardigd gereageerd op
het artikel in het weekblad Elsevier van 23 juli 1988, met de titel
'Ordinair aan zee, Zandvoorts gebrek aan allure', van Emma
Brunt. Het beeld dat van de badplaats wordt gegeven, als een
verloederd oord voor 'gierige Duitsers en brutale Amsterdammers', dat - volgens Zandvoorter Steen - 'de aansluiting heeft
gemist', is bij menigeen in het verkeerde keelgat geschoten.
Vooral binnen de kringen die direct met het toerisme te maken hebben, is men bepaald niet gelukkig
met het artikel. Met name omdat dit
lijnrecht ingaat tegen het streven in
deze gemeente, om van Zandvoort
weer een badplaats met allure te maken. De beschreven situatie zou eerder nieuwe badgasten afstoten dan
aantrekken. Burgemeester Van der
Heijden greep dan ook direct na het
uitkomen van het blad de telefoon
om de hoofdredacteur zijn misnoegen duidelijk te maken. In een regionaai dagblad noemde Van der Heijden, momenteel een weekje op vakantie, het artikel 'uitermate gênant' en hij beklaagde zich erover
dat er geen woord was geschreven
over de huidige positieve ontwikkelingen.
Hotelmanager Paul Spaan, ook
aan het woord in het artikel, was
'verbaasd en teleurgesteld', zo liet
hij de Elsevier-redactie schriftelijk
weten. De redenen? "Van de 150 gezellige horecabedrijven bezoekers
van één - bij de meeste Zandvoortse
toeristen onbekende - 'drugscène
coffee shop' (voor liefhebbers overal
in Nederland aan te treffen)' aan het
woord laten? Een volkomen normale zaak als homofilie suggereren als
negatief aspect van een badplaats.
Aanhalingstekens (de suggestie
wekkend als ware er sprake van letterlijke citaten) gebruiken bij incomplete, (doelgericht?) foutief en
willekeurig geplaatste citaten".
ADVERTENTIE

Grote
Krocht 23
Zandvoort
02507-

60% KORTING
op de gehele
kollektie

Waterstanden
WATERSTANDEN
Datum
LW
HW LW HW
28 jul
03.22 11.44 15.54 23.48
29 jul
04.08 12.27 16.39
30 jul
04.52 00.28 17.22 14.55
31 jul
05.36 01.10 18.06 16.44
1 aug
06.20 01.54 18.49 16.27
2 aug
07.06 02.41 19.33 17.06
3 aug
07.53 03.28 20.19 15.48
4 aug
08.46 04.16 21.08 16.37
5 aug
09.44 05.05 22.06 17.31
Maanstanden:
Vrijdag 29 juli VM 05.25 uur
Springtij 31 juli 05.36 u. NAP+124cm

Is hier sprake van slechte informatie of een gebrek aan algemene
ontwikkeling, zo vraagt Spaan zich
af. Overigens geeft hij toe dat 'Zandvoorts gebrek aan allure' een keiharde waarheid is, 'maar slechts een
klein stukje van de werkelijkheid'.
"De in het artikel beschreven situatie is een gevolg van te weinig structurele commercie. Deze structurele
commercie is juist noodzakelijk.
Hoe kan een badplaats hieraan dan
'ten prooi vallen'?" Volgens Spaan is
een en ander vast waargenomen
door een 'zonnebril met oogkleppen', waarbij hij constateert dat de
opninie prevaleert boven het vergaren van juiste en complete informatie.
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• Direkteur De Vries heeft de deur nog maar nauwelijks open gedaan, of de leerlingen van de Oranje Nassauschool stormen naar buiten, de grote vakantie
tegemoet. Foio Berioit

ZANDVOORT - Vrijdag was
het eindelijk dan zover voor de
Zandvoortse basisschoolleerlingen: de grote vakantie begon. Reden om de laatste dag
Tof zelfs dagen) het er even van
te nemen en wat gezellige dingen te doen, als voorlezen,
stoeptekenen of andere creatieve bezigheden. De boeken
waren immers al opgeruimd.
Op diverse scholen namen de oud-

ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
houdt komende zondag, 31
juli, opnieuw een groots opgezette jaarmarkt in het centrum
van het dorp. Evenals tijdens
het geslaagde evenement op 15
mei vindt men ook nu tussen
12.00 en 19.00 uur een honderdtal kramen met de meest uiteenlopende artikelen. Om het
evenement extra aantrekkelijk
te maken is er gezorgd voor
Maar hoewel wij ook over positie- een aantal leuke attracties,
ve aspecten gesproken hebben, zijn waaronder een soundmixin het artikel alleen de negatieve be- -show en het zeepbalkstoeien.

Politievoorlichter en waarnemend
korpschef Rein Bruntink, in het artikel ten onrechte als 'korpschef' opgevoerd, toonde zich 'pijnlijk getroffen' door de publicatie. "Het item
waarmee de journalisten binnenkwamen, was niet 'ordinair aan
zee'", aldus Bruntink. "Zij wensten
informatie met de strekking: Zandvoort, de grote badplaats van ver
voor de oorlog, is uniek. Scheveningen is voor ƒ83 miljoen opgeknapt,
nu staat in Zandvoort met ƒ200 miljoen veel te gebeuren.

licht. Over het afnemen van de problemen in het centrum, het in drie
jaar tijd met 50% terugbrengen van
het aantal autokraken en het aantal
inbraken in woningen met 45%, is
niets terug te vinden". Evenzeer
miste Bruntink zijn redenen voor
zijn 'matig optimisme en montere
kijk op de toekomst'.
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Zandvoortse kinderen nu wat later
begint, is voor hen alleen maar meegenomen, zo constateerde een leerkracht. "Van het slechte weer van de
afgelopen weken hebben zij tenmindertig leerlingen deelnamen. Groep ste geen last in hun vakantie". Wei5 hield het bij een Play-back show. licht zal menig gezin Zandvoort nu
De scholen in Noord-Holland zijn komende dagen verlaten voor een
dit jaar evenals die uit Groningen, vakantie elders. En uiteraard kunDrente en Friesland ruim twee we- nen nu ook de juffen en meesters
ken later dicht gegaan dan gebruike- weer eens flink op verhaal komen, al
lijk, in verband met de vakantie- stopt het werk uiteraard niet direct
spreiding. Dat de vakantie van de bij de laatste schooldag.

Eindelijk vakantie
ste leerlingen afscheid met een klein
feestje, in sommige gevallen in de
vorm van een toneelstuk of musical.
Zo bijvoorbeeld op de Oranje Nassauschool waar groep acht een week
eerder 'De Verkiezing' van Kees
West opvoerde, waaraan alle achten-

nu eens 'live wordt uitgezonden', en
een groot springkussen, een eenvoudige maar effectieve formule om de
kinderen aangenaam bezig te houden. Naar hartelust kunnen zij stoeien op deze luchtgevulde 'speelweide', welke wordt opgesteld bij het
postkantoor. Terwijl de kleintjes
en sportschool AFAFA hebben zich zich veilig vermaken, hebben varler
al opgegeven. Gesteld kan dus wel en moeder even de handen vrij. Weiworden, dat deze competitie, met de licht dat zij daarna 'geen kind' meer
nodige humor becommentarieerd hebben aan hun kroost. De wat oudoor een Zandvoortse ingezetene, deren kunnen zich tussen de rondweer een echt dorps karakter zal wandeling door vermaken met het
gaan dragen. Het publiek kan uiter- optreden van de soundmixer a la Lee
aard rekenen op veel sportieve span- Lowers en met het Straatartiesten
ning en vooral ook dolle pret.
festival 1988, dat zondag zijn tweede
dag beleeft. De optredens vinden
Tussen de kussengevechten door plaats op de Rotonde en voor het
kan de jeugd ook op andere wijze postkantoor aan de Louis Davidsvan zich laten spreken, met name bij straat. Hierover elders in dit blad
het kampioenschap kauwgombal- meer gegevens.
lentalazen. Een ludiek evenement
Henk Vermeulen, Leo Bonkerken
waarbij de winnaar kan rekenen op Aart Koning, aan wie de totstandkoeen fraaie prijs, beslist geen lucht- ming van de markt vooral is te danbel. Daarnaast zijn er meer aardige ken, rekenen op een grote belangattracties, zoals de 'Pepsi-proef', die stelling, óók vanuit de regio.

Jaarmarkt extra
aantrekkelijk

kussens, waarbij de deelnemers in
vier leeftijdscategorieën worden ingedeeld. Een scala aan prijzen wacht
de winnaars of winnaressen, zoals
betaalde vakanties, aangeboden
door diverse reisorganisaties, diners
voor twee personen bij Delicia en
het Casino of een kleurentelevisie
van het vrij nieuwe autobedrijf Barends uit de Oosterparkstraat, reden genoeg om aan deze happening
Het waterspektakel is een van de deel te nemen, zo lijkt het. De Zandmeest succesvolle activiteiten, geor- voortse politie heeft al aangekonganiseerd door Herman van Dieren digd in uniform op de gladde balk te
uit Zaltbommel, en voor de tweede kruipen, terwijl dat ook min of meer
keer is hij hiermee aanwezig op de van de brandweer is te verwachten.
Zandvoortse jaarmarkt. De formule
is gelijk gebleven: gevechten op de Ook toneelvereniging Wim Hildegladde balk, gewapend met natte ring, het Zandvoorts Mannenkoor

ADVERTENTIE

Veel afwisseling tijdens tweede versie
Zandvoorts straatartiesten-festival
ZANDVOORT - Komend
weekend kan men voor de
tweede keer in Zandvoort getuige zijn van een straatartiesten-festival. Vorig jaar wist
men al tal van artiesten uit binnen- en buitenland aan te trekken, ook nu zullen veertien
hoog gekwalificeerde kleinkunstenaars zich van hun beste zijde laten zien. Het festival
duurt dit jaar twee dagen.

Tijdens de tweede Zandvoort International Streetshows Competition kan men van alles verwachten,
onder het geméleerde gezelschap
van straatartiesten: muzikanten,
jongleurs en acrobaten, goochelaars
en illusionisten. De optredens vinden zaterdag tussen 15.00 en 19.00
uur op de Rotonde plaats, en zondag
tijdens de jaarmarkt tussen 13.00 en
17.00 uur bij het postkantoor aan de
L. Davidsstraat. Twee dagen zullen
de artiesten strijden om de bokaal,

en daarom het publiek zo aangenaam mogelijk trachten te vermaken.
Het gratis bij te wonen evenement
wordt georganiseerd door het Samenwerkingsverband. In het kader
van de taakverdeling binnen dit orgaan, is de grootste bijdrage dit keer
geleverd door het Casino Zandvoort,
dat komende dagen vertegenwoordigd wordt door de heer Le Peber als
supervisor van het festival. De deskundige jury bestaat uit Dico van

Zandvoort
Nieuws

Putten en Jennifer Vermeulen, ooit
kandidaat voor het Nederlands
kampioenschap voor accordeonisten, die de kandidaten op hun muzikaliteit zullen beoordelen, en uit
Hennie Hildering en Jan van den
Broek, die zich met name bezig gaan
houden met de artistieke presentatie.

Programma

Zaterdag treden de volgende deelnemers op: 15.00 uur: Ramblas, een
Nederlands gezelschap met acrobatennummers, onder andere met een
pop: 15.20 uur: Gordon Rimes, de
Engelsman die onder andere een
ontsnappings-act uitvoert: 15.50 uur:
illusionist Peter Vogel; 16.10 uur: de
Engelse straatzanger Terry St. Clair,
die onlangs nog optrad voor 3000
man tijdens het Festival of Voices in
Wimberly; 16.40 uur: Nederlander
Rino Rossie, die met klompen aan
een wandeling over het strakke
touw maakt; 17.00 uur: de Afrikaanse zanger/gitarist Bubacar Jammeh,
met uit zijn geboorteland Zambia
afkomstige liedjes; 17.30 uur: Inti.
een Zuidamerikaans nummer met
panfluit- en gitaarmuziek plus dansende marionetten; 18.10 uur: de Nederlandse 'slangemens' G. Heering
die vele verschillende instrumenten
bespeelt; 18.30 uur: wederom Ramblas; 18.50 uur: The Dutchies, twee
Nederlandse dames en een man, met
zang, spel, mime en een clownsnummer.
Zondag komen aan bod: 13.00 uur
Terry St. Clair; 13.30 uur Peter Vogel; 13.50 uur Otomobiel. een Nederlandse groep bestaande uit drie musici en twee danseressen; 14.20 uur
Mr. Pibi & Willi Wirr, een twee man
sterk Duits komisch duo; 14.50 uur
de Nederlandse jongleur en acrobaat Prof. Pardouche; 15.10. uur Bubacar Jammeh: 15.40 uur Inti; 1G.OO
uur de Nederlandse mimespeelster
Jacky, volgens de organisatoren
The Dutchies, vermaarde straatartiesten die met hun act komend weekend zeker hoge ogen zullen gooien. 'Hollands nieuwste sensatie'.

De Quicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al in zit
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

FUJICOLOR QUICKSNAP
t.w.v. ƒ14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.
Naam:
Adres:
Postcode: .

Plaats:

Giro/bank;.
Telefoon: _
Ik word abonnee en betaal per
O maand/3.95'
O kwartaal / 12.90

(i.v.m. controle bezorging)
O halljaar / 23,70

O jaar / 43.75

Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOR OUICKSNAP
" Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk
bij automatische betaling. Voor postabonnees
gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia.
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

g "71 037 1"017003"

bellen kan ook: 020-668.1300
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Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar
om wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder en overovergrootmoeder
Jansje Bol
weduwe van Cornelis van Roon
op de leeftijd van 96 jaar
S. Afnca-Pretoria:
A. Godefroy-van Roon
P. Godefroy
Zandvoort:
C. J. van Loon-van Roon
P. van Loon
C. van Roon
M. S. van Roon-Bos
E. Koning-van Roon
A. Koning
kleinkinderen
achterkleinkinderen
en achterachterkleinkind
Zandvoort, 22 juli 1988
Correspondentieadres:
E. Koning-van Roon
Celsiusstraat 62. 2041 TL Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, is onverwachts overleden onze
lieve vader en opa
Frederik Arnoldt
echtgenoot van
M. Arnoldt-v. d. Wilt
op de leeftijd van 68 jaar.
Zandvoort:
M. Arnoldt-v. d. Wilt
Spijkenisse:
Vera en Hans
Haarlem:
Margo en Peter
Zandvoort:
Ronald en Cocky
en kleinkinderen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

HARSNAGELS

DAG en NACHT bereikbaar

zondag 31 juli
ter kennismaking

Tel. 02507-13278

van ƒ 85,-

^Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht yoorï
• inschrijvingen
«Uitvaartverzekering
'

; INIVQ-PÖLIS

• een Naturauitvaartovereenkomst '
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

E J. d'HONT

voor ƒ 50,-

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

2041 PK Zandvoort, 25 juli 1988
Ten Kateplantsoen l

voor alle reparaties in en om uw huis.

De begrafenis heeft op donderdagmiddag 28 juli
plaatsgevonden.

Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

Specialiteiten Restaurant

CHINA

plotseling op 53-jarige leeftijd in zijn huidige
woonplaats is overleden.
Leo hebben wij leren kennen als een bijzonder
bekwaam bestuurder en een fantastisch mens.
Wij zullen zijn enthousiasme heel erg missen.
Zandvoort
Bestuur en leden
Sociëteit Duysterghast
De crematie heeft inmiddels te midden van zijn
familie en vrienden plaatsgevonden.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze lieve
Sonja en Timmie

GRATIS
PARKEREN
NA 17 UUR
V KUNT TEVENS
MAALTIJDEN AFHALEN
Chinees-lndisch Restaurant China,
Boulevard Barnaart 12, hk. de Ruyterstraat
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882
Ook voor reservering

betuigen wij u onze oprechte dank.

Hans Bank
Lange Veerstraat 7
2011

DA Haarlem
023-320330

NU TIENTJES VOORDEEL
Vele schoenen halve prijzen. Alle dames-en
herenschoenen welke niet zijn afgeprijsd

25%

KORTING

Dit geldt ook voor de bekende merken als
bv HELIOFORM, ANITA, ORTHO,
WESTLAND, CARALL, WELTSCHUH

Koop nu en bereken zelf uw voordeel

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ
Grote Krocht 22 Zandvoort
Kroon mode
Haltestraat 55

Terlenka
Pantalons

Te koop aangeboden

keukenbloks
kasten en laden
merk Siematic en Alfinette.
Lage prijzen.

kleuren

KROON

B.V.

Tel. 02507-17619-16840

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

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

SUD- Restaurant
TOURS DELICIA

DAG EN NACHT VERZORGING

HOLLAND
International

Autobedrijf

J. BARENS

GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter gemeentesecretarie ter inzage.

Voorgenomen bouwvergunning
Het College is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
Verbouw pand Dr. J.G. Mezgerstraat 48 tot kantoorruimte en twee woningen.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 01 augustus 1988 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening voor een ieder
ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 • 12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schrifte'ijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

Bij besluit van 27 mei 1980 heeft de gemeenteraad van Zandvoort
besloten tot het instellen van de
COMMISSIE VOOR DE VERLENING VAN BIJSTAND
De commissie heeft de opdracht beslissingen te nemen op aanvragen om
bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet van Zandvoortse ingezetenen en de eventueel daaruit voortvloeiende bezwaarschriften, dit eveneens in
het kader van de Wet op de Bejaardenoorden.
De commissie is samengesteld uit vijf leden, waarvan de wethouder van
Maatschappelijk Welzijn tevens voorzitter is, en twee raadsleden.
De overige twee leden worden gekozen uit de ingezetenen van de
gemeente Zandvoort en op voordracht van Burgemeesteren Wethouders
door de Raad benoemd. Deze leden mogen raadslid, noch ambtenaar van
de gemeente Zandvoort zijn.
Laatstgenoemde leden en hun plaatsvervangers dienen per 1 oktober
1988 volgens de bepalingen van de desbetreffende verordening af te
treden en zijn niet hernoembaar.
Dientengevolge kunnen er per die datum:
TWEE NIEUWE LEDEN
worden aangesteld in de commissie en twee plaatsvervangers.
Benoembaar zijn zij van wie een bijdrage tot de werkzaamheid van de
commissie kan worden verwacht vanuit o.a. hun betrokkenheid bij het
maatschappelijk werk of vanuit andere vormen ter bevordering van het
maatschappelijk welzijn.
Het secretariaatswerk wordt gedaan door een ambtenaar van de gemeente.
De vergaderingen worden over het algemeen eenmaal per twee weken
gehouden.
Nadere informatie kan desgewenst worden ingewonnen bij de afdeling Sociale Zaken,
telefoon 61469.
Zij die reeds hebben gereageerd behoeven niet opnieuw te reflecteren.
Geïnteresseerden kunnen binnen veertien dagen na het verschijnen
van deze advertentie reageren door een brief te schrijven aan
Burgemeester'en Wethouders van Zandvoort, Raadhuisplein 16,
2040 AA Zandvoort.
" '
Bestemmingsplan
(art 26 W.R.O.)
Het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 1988 vastgestelde
gewijzigde artikel 9 van de voorschriften, behorende bij bestemmingsplan
'Recreatieproject Van Lennepweg, Vondellaan' ligt vanaf maandag 1 augustus
1988 gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend 08.30 - 12.30 uur) voor een ieder ter
inzage.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk bezwaren
tegen vaststelling van deze voorschriften indienen.

tel. 16439

BALK
BAKT

JAARMARKT ZANDVOORT
aanv. 12.00 uur

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Verkeersmaatregel Poststraat
Burgemeester en wethouders hebben besloten het noordelijke gedeelte van de
Poststraat ook in de richting van zuid naar noord gesloten te verklaren voor alle
motorvoertuigen.

Oosterparkstraat 66

ZONDAG 31 JULI
Afwezig
van 27 juli
tot 10 augustus

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning
voormelde percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, ter inzage (geopend maandag tot en met
vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

tel. 02507 - 1 53 51

Uit aller naam:
C. de Veer
2033 TJ Haarlem, juli 1988
L. Springerlaan 342

Voorbereidingsbesluiten:
De gemeenteraad heeft bij besluiten van 19 juli 1988 opgrond van artikel 21 van
de Wet op de Ruimtelijke ordening verklaard dat voor
a. perceel grond Van Lennepweg/de Ruyterstraat en Burg. van Alphenstraat;
b. perceel grond tussen percelen Kostverlorenstraat 125 en 127;
c. perceel Dr. J.G. Mezgerstraat 48;
d. Oranjestraat e.o.
bestemmingsplannen voorbereid.

Rectificatie

NU 39,Lekker en gezellig met open
keuken en uitzicht op zee.

BARMAN M/V

OPRUIMING

div.

Leo M. Duivenvoorden

vraagt

Tel.

mt. 38 t/m 46
Met grote verslagenheid moeten wij u berichten
dat op 22 juli 1988 onze penningmeester

„Het proeflokaal"

Ini. Koffieshop
AQUARIUS
tel. 14975

.UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
"2041 KT Zandvoort
Tol. 02507-17244

1988

einde 19.00 uur

Leuke attrakties voor de kinderen
GRATIS SPRINGKUSSEN

KAMPIOENSCHAP ZEEPBALKSTOEIEN

/n/T®

BROOD
Dit weekend een fris:

6.50

Appeltaartje
Ons suikerbrood is een echte traktatie:

Franse brioche

3.75

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

met vele mooie prijzen, diverse reizen,
kleuren tv, diners, teveel om op te noemen

ZANDVOORT-STRAATARTIESTEN
FESTIVAL

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

t/o PTT met een optreden van
Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
l 430 AE Aalsmeer
Telefoon. 02977-25 H l *
Telefax: 02977-2 1968
Specialisten in organisatieen publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte produktie,
klein genoeg om U bij thuis te voelen
Wij maken ook Uw familiedrukwerk

Soundmixer Rinus R. Organisatie O.V.Z.
DE WIT VERHUIZINGEN

Zandvoorts ESCOLETTE
Nieuwsblad vakanties

CRUISE TOERKOOP CASINO
TRAVEL reisburo zandvoort

.. ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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Bejaarden wachten soms jaar lang op uitstapje

Bejaarden-uitstapje

'Oude dag' veel plezieriger
met wat meer vri
ZANDVOORT Na de bijzon
der geslaagde vakantieweek in
'Hotel Groot Badhuis' moet
een aantal bejaarden van Huis
in de Duinen waarschijnlijk
weer een jaar wachten, voor
men weer eens een uitstapje
kan maken Het personeel
heeft nauwelijks tot geen tijd
om mee te gaan Daardoor is
een kopje koffie drinken in het
dorp of een wandeling langs de
boulevard voor sommigen van
de bewoners al een feest Wat
extra vrijwilligers zou in deze
situatie drastisch verandering
brengen
'Het is nu bij de provincie en er
wordt aan gewerkt Over een dag of
veertien kan ik U meer vei tellen We
blijven in ieder geval dicht bij huis',
aldus de heer Brabander directeur
van het Huis in de Duinen Hij heeft
zojuist een bespreking gevoerd over
de tijdelijke huisvesting van de be
woners van de 'huisjes' op het ter
rem, die in verband met nieuwbouw
plannen hun woning moeten verla
ten Wordt het probleem rond de
huisvesting dus binnenkort opge
lost, met dat van te weinig vrijwilh
gers kampt men al jaren
Toen het Huis in de Duinen een
jaar of vier geleden werd gereno

Deze foto van de heer Th. van Veen toont een grote groep Zandvoortse
bejaarden, plus enkele begeleiders, waarschijnlijk tijdens een van de
uitstapjes die regelmatig - door onder andere Piet Waterdrlnker - werden georganiseerd. De opname moet ongeveer dertig jaar geleden genomen zijn. Ondanks intensieve naspeuringen zijn helaas niet alle namen
bekend, al kan er een groot aantal wel genoemd worden.
Afgebeeld zijn: achterste rij onb., mevr. Paap, mevr. Beekhuis, dhr.
Gossien, mevr. Cazander, onb., mevr. Van Veen, zuster De Wilde, mevr.
VVeber en zuster Reitsma. Tweede rij: dhr. Hamers, onb., zuster Zegwaard, onb. Derde rij: mevr. Bersma.
In kostuum de Wurfleden (v.I.n.r.) mevr. Schweinsbergen-Schulten,
mevr. Van der Veld-van der Meij, mevr. Bakkenhoven-Vmk, mevr.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 30/31 juli
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
\MBULANCE tel 023 319191 (Onge
valllen), Centrale Post Ambulance
vervoer (CPA) Kennemerland
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Bart van Bergen Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts bel
len tel 15600/15091 Verdere inlich
tingen omtrent de weekenddiensten
worden verstrekt via de telefoon
nummers van de huisartsen Anderson, 12058; Drenth, 13355, Flleringa,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
•\potheek: Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige 023313233
Verloskundige: Mevrouw Tine Ouds
hoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel 02507 14437, bgg 023 313233
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlenlng Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum: Koninginneweg l,
Zandvoort Spreekuur op maandag
en donderdag van l 30 tot 3 00 uur
door de heer Frits van Veen of na
telefonische
afspraak
Tel:
02507-19393
Belbus Om van de belbus (voor be
\\ oners van 55 jaar en ouder) gebruik
te kunnen maken, dient men zich 24
uur van tevoren op te geven bij Huis
m de Duinen, tel 13141, tussen 11 00
en 17 00 uur De kosten bedragen
' l 50 per persoon per rit binnen de
gemeente
Ug Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur maan

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplem
'2 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
Postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dnsdag 1013 14 16 u
oensdag 9 11 u
donderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70 1421
AAUthoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
•'erkoopleider B Lodewegen
M cro advertenties tel 020 5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gaslhuisplem 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
ia
Zind.oort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 6684859
Abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal ƒ
23 70 per half |aar / 43 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1
Opgave abonnementen, verhuizingen etc
maandag t m vrijdag 08 30 17 uur telefoon
(020)6681300
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m

dagavoiïd van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor ie
dere inwoner van Zandvoort geldt
dat ervoor de vrager geen kosten ver
bonden zijn
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH 't Stekkie,
Nieuw Noord In juli en augustus
geen spreekuur
Dierenarts Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi. tel 12600

KERKDIENSTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur Dhr J Lasthuis
Kmdernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 1000 uur Ds P van Hall,
Pernis
Kmdernevendienst

Paap-Keesman, mevr. Keur, voorzitter Ernst Keur, mevr. Termes-Dorsman, mevr Janie Keur en de heer Bersma
Vierde rij: onb., onb , dhr. Piet Kerkman, mevr. Van Koningsbruggen,
mevr Bakkenhoven-Zwemmer, mevr. Jongsma-Schuiten, dhr Ram,
mevr. Drayer-Van der Veld (tante Pie), mevr. Schaap, onb., dhr. Piet
Waterdrinker, onb.
Zittend, onb , dokter Gerke, onb. (3x), mevr. Bos.
Zandvoorters die een oude school- of andere groepsfoto in hun bezit
hebben en deze tijdelijk willen afstaan voor deze rubriek, zijn van harte
welkom De foto kan men inleveren op het kantoor van net Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Direct na plaatsing krijgt men deze terug
met een afdruk op het hierbij getoonde formaat

Agenda
(Bijna) Dagelijks:
Tot en met zondag 31 juli zomerker
mis op het terrein naast het NS sta
tion
Expositie van vijf schilders in de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesse
weg 34, tot en met 24 augustus
Zaterdag 30 juli:
Straatartiesten festival op de Roton
de, van 15 00 tot 18 30 uur
Zondag 31 juli.
Olympia Fietstocht over 150 km
Vertrek om 08 00 uur vanaf strand
paviljoen 8
Jaarmarkt met attracties op de Gro
te Krocht
Straatartiesten Festival voor het
postkantoor a/d L Davidsstraat,
van 13 00 tot 17 00 uur
Truckraces op het Circuit Park
Zandvoort
Donderdag 4 augustus. Inschrijfochtend Vrouwen Van Nu, Rest Delicia,
aanvang 10 00 uur

Leo Duivenvoorden
plotseling overleden

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPBTot en met 28 augustus geen dienst
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur Euchanstievie
ring
Zondag 1100 uur Woord/commu
medienst
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 10 30 uur Morgendienst,
dhr R Blom
19 00 uur Avonddienst, dhr O Lo
huis
Ned.Chrlstelljke
Gemeenschapsbond:
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomsten
Jehova's Getuigen Gein Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zaterdag 17 00 19 00 uur en maan
dag 19 00 21 00 uur
Inlichtingen R van Hengen, L
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel
023 244553

BURGERLIJKE STAND
fenode:
19 25 juli 1988

• Leo Duivenvoorden

ZANDVOORT Geheel onver
wacht is afgelopen vrijdag Leo
nardus Maria Duivenvoorden
overleden Hij werd drieenvijf
tig jaar oud en was vooral be
kend vanwege zijn jarenlange
inzet voor Duysterghast, üe so
cieteit waarvan hij nog steeds
penningmeester was Het be
stuur heeft met grote verslagen
heid kennis genomen van zijn
overlijden
Leo Duivenvoorden overleed
in Nieuwegem, alwaar dinsdag
ook de crematieplechtigheid
plaatsvond

Onvoorzichtig
met vuur

ZANDVOORT - Een zestien
jarige Engelse jongeman liep
zondagmiddag ernstige brand
wonden op door onvoorzichtig
met vuur om te springen Een
Geboren:
Antome Ike, zoon van Stapelkamp, leidster van de op hetNaaldenveld kamperende scoutingAnton Mack en Jager, Rene
Michael Didier, zoon van Laarman, groep waarschuwde de politie
Ondertrouwd:
Vastenhouw, Maarten en Meister,
Hanny Florry
Bijster, Alfred en Visser, Epke

Johan Paulus en Coule, Marjan
Pim, zoon van Hoogland, Benedic
tus Henricus Maria en Van der
Meer, Wilhelmma Ehsabeth Maria
Gemma

Het meisje vertelde dat de jongen
de wonden had opgelopen tijdens
een poging om zijn avondmaal te be
reiden Hij wilde het vuur aanwakke
ren met een fles spiritus, met alle
Overleden'
gevolgen van dien
Hoornsman, Grietje, oud 73 jaar
Tot de komst van de ambulance
Van Roon geb Bol, Jansje, oud 96 werd hij zolang nat gehouden in het
jaar
washok ter afkoeling van zijn brand
Heeren, Engelbert Antomus, oud 92 wonden De artsen m het Diacones
senhuis vonden het raadzaam de on
jaar
Schaeffer geb Esser, Geertruida, voorzichtige knaap voorlopig te la
oud 78 jaar
ten blijven

veerd daalde het aantal beu. onei s en
kon men met mmdei personeel vol
staan De werkzaamheden namen
echtei toe en omdat m hot kader van
de bezuinigingen niet meer betaalde
ki achten konden worden aangetrok
ken moest steeds meer een beioep
wolden gedaan op vrijwilligers
Wij hebben nu een gioepje van m
totaal vijftien vrijwillig medewei
kei s maai dat is te weinig' veitelt
activiteitenbegeleidstei
Willy
Bi and Bij toet beurt schenken zij s
avonds in de grote zaal koffie maar
er zou zoveel meer kunnen gebeu
i en Gezellig e\en aan een tafeltje
wat praten nieuwtjes veitellen uit
het dorp of met iemand die alleen zit
een paitijtje dammen Kortom ge
woon zorgen voor wat sociaal con
tact aldus mevrouw Brand
In een zojuist verschenen nabe
schouw mg over de vakantie 1988 zet
ten een paar bewoners hun hennne
ringen aan deze kostelijke week m
Hotel Groot Badhuis m juichende
bewoordingen op papier Maar onge
twijfeld hebben degenen die vanwe
ge hun moeilijk ter been zijn prak
tisch nooit van hun kamei komen
nog net meest genoten Zij konden
een kijkje nemem m het dorp koffie
drinken op een terrasje en eindelijk
met eigen ogen weer eens zien hoe
piachtig strand en zee zijn
Volgens de activiteitenbegeleid
ster zouden de personeelsleden niets
liever doen dan hen vaker zo'n verze

EMM-commissie ontwikkelt
profielschets bestuursleden
ZANDVOORT - De bestuurlijke commissie van Woningbouw
vereniging Eendracht Maakt Macht heeft een profielschets ont
worpen, aan de hand waarvan komende tijd nieuwe bestuursle
den worden geworven Dit is nodig omdat het oude bestuur in de
maand juni is opgestapt

Aanleiding tot deze ontwikkelm
gen was, dat de ledenvergadering het
vertrouwen m de voorzitter had op
gezegd De bestuurhike commissie,
bestaande uit de dames M J Brune
Herben en E H W Buijmg en de
heer A Koper, nam de taak op zich
De vereniging Vrouwen Van Nu de vorming van een nieuw bestuur
houdt donderdag 4 augustus een m voor te bereiden en de contacten
tekenochtend bij Restaurant Dell met de leden te verbeteren Een en
cia, aanvang 10 00 uur Hier wordt ander met medewerking van een on
gelegenheid geboden in te schrijven afhankelijk adviseur van de Natio
voor het museumbezoek, de excur nale Wonmgraad De profielschets
sie en de Amsterdamse wandeling, ligt op het kantoor van EMM ter
inzage en gegadigden voor een be
later deze maand te houden

Vrouwen Van Nu

stuursfunctie kunnen zich bij ge
noemde commissieleden melden
De adviseur van de Nationale Wo
nmgraad de heer S A de Groot on
derzoekt momenteel de ontstane si
tuatie waarna in augustus voorstel
len worden ontwikkeld voor verbe
teringen m te voeren m september
Maar OOK nu al worden veranderm
gen doorgevoerd, zo laat de commis
sie weten m een schiijven aan de
leden Meer structurele voorstellen
worden emd september aan de Ie
denvergadermg voorgelegd

tjc tebezoi^en maai daai hebben zij
absoluut geen tijd vooi Wanncoi
zich een paai vrijwilligers zouden
melden en daaibij zijn de heien der
schepping net 70 welkom als de da
mes dan hoeven met name de 10!
stoelrijders niet op hun kamei te
wachten tot de vakantie l'J89 aan
bleekt Wanncei iemand hor op
haalt bijv ooi beek' opeen woensdag
ochtend om naai de maikt te !>aan
of op een v\ illekeui ige das, om ei e;ens
een kopje koffie te di inken of een
kijkje te nemen
op de boulevard dan
duuit dat jaa 1 niet zo vr ischnkk"
lijk lang
Voor degenen die ge/ond van lijf
en leden zijn is het moeilijk zieli
vooi te stellen hoe een minder be
vooi recht plaatsgenoot dagen lau^
kan tel en op zo n simpel uitstapje
Maai ledei die eens een paai uurtjes
ovei heeft en dat meldt bij meviouvv
Biand Huis m de Duinen tel 13141
kan zich zelf daaivan ov ei tuiden

Opmerkelijk
gedrag badgasten
ZANDVOORT - Naar aanlei
ding van meldingen over ille
gaal kamperen is zondag 24 juli
door de Zandvoortse politie op
getreden tegen de Duitse eige
naren van twee kampeerbus
les
De busjes stonden opgesteld in de
Cort v d Lmdenstraat en op het
nieuwe gedeelte van de Boulevard
Barnaart De eigenaren heten afval
rondslingeren in de onmiddellijke
omgeving van hun rijdende vakan
tieverblijven Tevens werd opgetre
den tegen de Duitse eigenaar van een
personenauto met aanhangwagen
die niet alleen het parkeerterrein be
vuilde maar bovendien zijn drie km
deren onder het dekzeil van de aan
hangwagen had vveggepropt waar
deze op zeer oncomfortabele wijze
de nacht moesten doorbrengen Bei
de ouders hadden zich 'riant' in de
auto genesteld
De agenten kenden geen paidon

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Nieuwe bibliothekaris Len van Twisk
start in geheel vernieuwde bibliotheek
ZANDVOORT De Openbare
Bibliotheek heeft weer een frisse start na een jaar van veel
tegenspoed Werd enige tijd geleden het dak al vernieuwd, nu
is ook het interieur grondig
aangepakt, waardoor men zich
bijna in een heel ander gebouw
zou wanen Maar behalve deze
veranderingen kan men sinds
11 juli ook een nieuwe medewerkster achter de balie aantreffen, Len van Twisk, kort ge
leden aangesteld als hoofd van
de bibliotheek

Af en toe slaat zij ook historische wel wat wennen aan de geavanceer
romans open, maar deze laatste de apparatuur "Het begint al aardig
moeten dan wel iets nieuws over een te komen Ik durf nu al de telmachi
bepaald land te vertellen hebben ne aan te raken, ook als er niemand
Want dat haar interesse zich ook tot in de buurt is'
ver buiten de Nederlandse grenzen
met de komst van de nieu
uitstrekt, blijkt wel uit een reis naar weTegelijk
bibliothekaris werd ook de flinke
China m 1984 ' En nu ben ik aan het opknapbeurt
van het gebouw ge
sparen voor een reis met de Tians
Siberië Express m 1992" Maar aller vierd Het mterieui, plafond vloer,
eerst gaat de aandacht uit naar het kozijnet. en pilaren is in v\it en veel
inwerken, al moet zij kennelijk nog frisse lichte tinten geschilderd

waardoor het geheel veel ruimer
lijkt dan voorheen Iemand dacht
dat wij een stuk hadden laten aan
bouwen en een ander vroeg of wij
mindex boeken hadden staan, maar
dat is beslist met zo aldus Mauan
Hendriks, die ongeveei acht maan
den lang als hoofdbibhothekaris
ad intei im heeft gefunctioneerd Het
personeel is erg gelukkig met het
nieuwe interieur en ook het publiek
heeft al zeer enthousiast gereageerd

Een echt nieuw baantje is het voor
Len van Twisk bepaald niet want zij
heeft al veertien jaar ervaring achter
de rug m Uitgeest, eveneens m ae
hoogste functie Waarom
dan naar
Zandvoort gekomen7 "Hoewel Uit
geest met ongeveer 10 000 inwoners
een duidelijk kleinere gemeente is
en de bibliotheek daar een iets klei
ner oppervlak heeft, is de werkdruk
vrijwel gelijk Dat maakt dus met zo
veel uit Het gaat er vooral om, dat
een nieuwe werkkring weer nieuwe
impulsen geeft Je doet weer nieuwe
ideeën op en voorkomt zo datje vast
roest"
Dat er m Zandvoort met compu
ters wordt gewerkt, is van minder
belang, 'hoewel het wel handig is,
ook omdat je in andere bestanden
kunt kijken' De negenendertig jan
ge Len van Twisk, van oorsprong
Schiedamse maar sinds haar ge
boorte diverse malen verhuisd, had
een duidelijke wens dicht bij de
mensen blijven "Daarom wilde ik
ook niet m een al te grote bibliotheek
terecht komen, omdat ik mij daar
alleen maar met management bezig
zou moeten houden Hier kan ik ook
het 'bibliotheek werk naar de leden
brengen Het belangrijkste is toch
dat de mensen met de goede boeken,
de boeken7 die zij graag willen, naar
huis gaan "

China
Len zal dan ook regelmatig achter
de balie te vinden zijn, klaar vooi de
gebruikelijke admmistiatieve werk
zaamheden, maar ook voor het nodi
ge advies "Adviseren is een belang
rijk onderdeel van ons werk, en elke
dag wordt er wel om gevraagd" Het
voordeel m dit team (dat nu uit acht
man bestaat, wat er negen moeten
wolden) is, dat ieder zijn of haai
eigen specialiteit heeft, afhankelijk
van de interesse, aldus Len Haar
eigen interesse gaat vooral uit naar
onderwerpen die met de natuur te
maken hebben, zoals vogels, maar
ook psychologische romans, omdat
je 'erin kunt wegdromen' en zij 'ver
gelijkingsmateiiaal' leveien

• De nieuwe bibliothekaris Len van Twisk (I.) voelt zich kennelijk al aardig thuis m haar nieuwe werkomgeving.
Foto Berlott
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WEEKMEDIA30

000 CD
e topklasse
SAAB is wat je noemt een eigenzinnig automerk en heeft al sinds
jaar en dag een eigen imago, gebaseerd op robuustheid en veiligheid.
Ook niet betrekking tot de keu ze van de aandrijving heeft men in
vergelijking met de concurrenten een geheel eigen idee, want waar
de grote Duitse en Engelse merken kiezen voor achterwielaandrijving, kiest men in /weden, bij SAAB tenminste, voor voorwielaandrijving. Nog zoiets eigen/innigs i.s de motorenkeuze. ledere concurrent heeft als krachtbron een zes- of achtcilinder, maar nee, SAAB
kiest voor een doorontwikkelde viercilindcr turbo.
De SAAB 9000 werd geïntroduceerd in 1984 en werd hier het jaar
daarop al geleverd in een vijfdeursversie, wat ook al weer een eigenzinnige beslissing is uit /weden want in de duurdere klasse is het
model met kofferbak toch wel het meest geliefd. Doch SAAB wachtte tot di J jaar om de sedan te presenteren en wel meteen als topmodel
van de 9000-serie.

Indrukwekkend
De dwais \oonn geplaatste \ieivilinvlci met een van ld kleppen \ooiviene
ulmdcikop met t u r b o le\ert l IS k\\
hu S>()() omw/mm. en brengt dit v e r mogen \ ia een automatische \ersnelingsbak op de straat. De/e gegevens
mogen best indrukwekkend genoemd
worden, met een topsnelheid van ruim
2 1 0 km/h en een acceleratie van O tot
100 kmA:h in K.5 sec. Natuurlijk gaan
/ulke prestaties ook ten koste van w a t
brandstof maar wat enorm opviel bij

versnelling, die er voor /orgt dat tocrental en verbruik w a t lager liggen bij
houeie snelheden.

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

m de riemen /U. w il men nog w el eens
iets schuiven over het gladde leer. IX'/e lederen bekleding is w e l een optie.
Van/elfsprekend /ijn de beide buitenspiegels elektrisch te bedienen en
ook verwarmd, wat 's winters natuurlijk snel vooreen goed/icht /orgt /onder dat er gekrabt hoeft te worden.
Kigenlijk miste ik niets in het interieur,
alles was voorhanden, evenals airconditioning maar waarom dan nog een
open dak. dat toch in openstaande
stand een hoop herrie produceert begrijp ik niet helemaal of het moet /ijn
om de verstokte rokers wat frisse lucht
te be/orgen.

Fraai geheel
Ondanks dat de basis geheel ontworpen is in samenwerking met drie an
dere automobielfabrikanten,
heeft
men er in /.w eden w el voor gezorgd dat
de/e 9000 CD toch een eigen gezicht
heeft behouden. Van binnen is het een
overduidelijke SAAB. met een dash

gevoel en op de natte straat veroor/aakl het een riante w ielspin./odat het
gas iets losgelaten moet worden om
niet op de plaats te blijven staan. Bij
hoge snelheden is de auto /eer koersvast en heeft ook geen last van spoorvorming of andere vvegribbels. Het
stuurkarakter is voorspelbaar en goed
in de hand te houden. Uiteraard is enige beheersing van de gasvoet nodig op
een natte straat en dan vooral in boehten. Teveel gas in /o'n situatie geeft
even wat wielspin en de voorwielaan gedreven S A A B /oekt de buitenkant
van de bocht op maar reageert weer
direkt op gas loslaten, dan duikt de
neus weer naar de binnenkant van de
bocht.
Uiteraard hebben de veiligheidsapostelen uit /.weden ook voor een
ABS ge/orgd. alleen wel tegen meerprijs maar dit ABS is zeker aan te raden om het motorische geweld op een
veiliüe en verantwoorde wijze tot stilstand te brengen. De S A A B 9000 CD
is een auto om afstanden mee te rijden
en door/ijn eigen/innige eigenschappen een hele aantrekkelijke aanbicding in dit marktsegment, dat toch
hoofdzakelijk beheerst wordt door de
Duitse merken. Deze zijn over het aluemoen wal forser geprijsd dan de
SAAB 9000 CD. die ƒ 94.750.- moet
opbrengen maar met enige opties best
duurder gemaakt kan worden. Aan dit
teste.xemplaar hing een prijskaartje
van ƒ 125.745.- maar voordat geld zit
er dan ook wel alles op. in en aan.

Opel op de sportieve toer
Als de verkoopcijfers gaan tegenvallen
worden de verkoopmensen van de automohieliniporlenrs weer erg wakker
en gaan / i j proberen verkopen binnen
Ie lullen die men vroeger, toen de bomen nog tot in de hemel reikten, wat
heeft laten liggen. Xoals men bij Opel
/elf/ei is dit merk niet erg in trek bij de
jonge en sportie\e automobilist en nu
/al men dal imago dus gaan ombouuen. In de rallysport i.s men al langer
aktief maar met ingang van dit jaar
begeeft Opel /ieh ook op het terrein
van de eiivuitraees. hen voorbeeld
daarvan is de Opel Lolus klasse, een
heuse een/itter \\nar de mensen van
()pel sterk op letten om teehniseh (lees
illegaal i geknoei tegen te gaan zodat de
snelste eoureur ook de overwinning
kan behalen. Kn dat is toe h uniek want
over het algemeen v> ordt erin de/e tak
van autosport enorm geknoeid, wat de
eireuitraeerij onnodig duur maakt.
Nee. Opel pakt ook de/e /aken xorg\uldig aan.
Verder is Opel be/igom alle modellen
via de dealers aan te bieden met een
Irmseher-pakket. wat inhoudt een
skala aan optische aanpassingen /oals
spoilers. spatbordverbreders en natuurlijk ook een totaal andere grill met
koplampen zodat een ieder er een auto

van kan maken naar eigen smaak en
in/ieht /onder dat de garantie of iets
dergelijks vervalt.
Buiten de optische veranderingen zijn
er ook vele mogelijkheden op het gebied van wegligging waaronder natuurlijk ook een verlagingsset valt en
dat samen met lichtmetalen velgen en
brede banden doet bijvoorbeeld een
Corsa of Kadett er al heel anders uit/ien. Voor diegenen die dit nog niet
toereikend vindt, zijn erook mogelijkheden op motorisch gebied, waardoor

natuurlijk het vermogen oploopt maar
de o /o belangrijke garantie niet vervalt.
Waarom (*pel gekozen heeft voor
Irmscher is volgens eigen /eggen alleen
om de kwaliteit, want Opel wil u el een
sportiever imago maar dat mag absoluut niet ten koste gaan van de spreekvvoordelijke betrouwbaarheid van dit
merk.
Inlichtingen zijn bij alle Opel-dealers
te \erkrijgen met uiteraard de bijbehorende prijslijst.

(Advertentie)

Prestaties
Topsnelheid 210 km/h. Acceleratie
van O tot 100 km in 8.5 sec. Brandstofverbruik I op 8 loodvrij, gemeten tijdens de test.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Geld

Saab 9000 CD Aut. Kat. ƒ 94.750.-.
automaat ƒ 4.575.-.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 927.tot ƒ 961.- per jaar.

Techniek

de/e turbo motor is dat wanneer je je
aan de toegestane maximum snelheden
houdt in dit land en de cruise control
instelt zodat de/e dan een constante
snelheid houdt, de 9000 CD bijzonder
zuinig is. lien op tien is best haalbaar
maar met zulke auto's rijdt men nu
eenmaal gauw wat harder, zodat het
verbruik ook oploopt. "Tijdens de testperiode hadden wij een gemiddeld
verbruik van l liter loodvrije normale
benzine op 8 kilometer, daarbij aanmerkend dat de meeste kilometers op
de snelweg afgelegd werden en er niet
v eel in de stad werd gereden. De autornatische versnellingsbak was uitgerust
met een overdn've oftewel een vierde

board dal perfect om de bestuurder is
gesitueerd, met alle bedieningsorganen onder handbereik. Ook is erstandaard een tripcomputer gemonteerd,
die ons op de hoogte kan houden van
het wel en wee van de motor maar tevens kan vertellen hoe koud het buiten
is. Mensen die slecht op hun kilomcterteller letten kunnen de toegestane
snelheid intoetsen en wanneer die
wordt overschreden, klinkt er elke 8
seconden een heel irritante piep om de
/ondaar er op te attenderen dat de
snelheid weer te hoog is.
De stoelen en achterbank lijken wel
een compleet lederen bankstel. De
steun is uitstekend, alleen als men niet

Bij het vvegaccelereren merk je dat er
heel veel vermogen op de voorwielen
gebracht wordt. In de eerste twee versnellingen geeft dat een wat zweverig

18-jange
tuinbouwscholier
zoekt TUINWERKZAAMHEDEN Tel 02507-17828

Catamaran zeilen
Zandvoort
LESSEN EN VERHUUR
Tel 02507-17600/18600
BRIDGE. Gezocht gezellige
bndgepartner voor de woensdagavonden in Zandvoort,
Acol, Stayman, Jacobi, Lavml
Hal. Br. o nr 798-76030 bur
v d blad (naam en tel.nr is
voldoende).
B2.A LIEVE OPPAS met
erv , zelf moeder van zoon (4
jr) Wil graag overdag op uw
baby of kind oppassen Br o
nr 798-76031 bur v d blad
BZ A TOETSENMAN, erv m
band (pop- en eigen muz)
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- zoekt (beginnende) band,
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- liefst omg Z'voort Tel
02507-13213, na 18 uur
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
CS Shop Solange
Micro's op de pagina „MICRO'S".
voor CD's - MC's - That's
Plaatsing is mogelijk m de volgende edities
cassettes • platenbonnen
Hoolddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.51 per millimeter.
BADHUISPLEIN 8
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
TEL 17679
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02975-40041 of
Tot ziens'
afgeven/zenden aan:
Cursus SPAANS voor begin* Weekmedia Uithoorn. Dorpsstraat 70, Postbus 1421 AA ners en gevorderden en conUithoorn.
versatie Start v a 15 augus* VVeekmedia Amstelveen. Dorpsstraat 54-56, Postbus 51, tus Inl M Perez, tel 18596
1180 AB Amstelveen.
DENNIS PAPEGAAIEN
* Weekmedia Badhoevedorp, Pa. Verkuyllaan 8, 1171 EE
een begrip in Nederland. Bel
Badhoevedorp.
voor gratis infoboek 020« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
665 7658 Inruil en fin mog
Z: Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense
schoolboeken
Courant. Zwanenburgse/Halfwegse Courant. Amstel- * Diverse
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, aangeboden voor 3e klas
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Wim Gertenbach Mavo, NadiCourant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- ne tel 02507-20180, b g g
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De 16914
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsFoto Boomgaard
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
ook voor
alle bubehorende advertentie edities.
portretfoto's.
ƒ5,84 per millimeter
pasfoto's,
SUittijd vrijdag 16.00 uur.
receptiefoto's,
•o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiegroepsfoto's aan huis
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoGrote Krocht 26
ren verkrijgbaar.
Tel 13529
a Voor brieven onder nr. wordt 1 tegel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten
Foto
Boomgaard
e BII plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Grote Krocht 26
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
Telefoon 13529
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor
Uw film op video, ƒ 1,75
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
per minuut met gratis
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoachtergrondmuziek
nisch opgeven, tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
GARAGE TE HUUR
berorgklachten). of zenden aan:
Burg v Fenemaplem
Tel 14534
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
* Geen tegenstander om te
1000 AC Amsterdam.
schaken97 Die is wer wel op
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- de Zandvoortse Schaakclub
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- Bel maar even vanaf 1 sept
tel 17272 • 14884 of 15721
lokaart.
* Gevraagd zelfst woon* Te koop 2 autoradio s, een * Hoera Liesbeth en Ruud ruimte in Zandvoort voor vr ,
zonder cassette en een met gaan 29 juli 1500 uur trou- 21 jaar. werkzaam in de geƒ40
Tevens te koop eettafel \\en Veel geluk gewenst Jul- zondheidszorg. per 1 okt '88
J
Tel 035-12075 (Lydia)
'l stoelen ƒ 150 Tel 19328 lie vader en moeder
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
Woninggids van Zandvoort
Het allergoedkoopste adres
l |»Bvoor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/RijwielU t 1 makelaars o.g.
centrale Zandvoort B V , GroNVM
te Krocht 18 Tel 12600
Tel. 02507-12614
Tevens inkoop en verhuur

ICRO
DÖ1

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Gratis

T h gevr OPSLAGRUIMTE in
Zandvoort. Tel 038-220019
Grote Markt 13 A, Zwolle
* Huish hulp gevr voor 3
uur per week, liefst do of vrij
Tel 12751.
* Huisvrouw-Thuisvrouw''
Kom nou1 De Ned Ver v
Huisvrouwen biedt u vele activiteiten in Zandvoort, H'lem,
H'stede Bel 12127 - 19583
* Interesse voor de kaart die
de Ortskommandant had7
Kijk dan m Oh, wat een Heerlijkheid. Koop dit boekje bij
Cult C. of Gen. Oud-Zvt. ƒ 15.
* Janine, Frank en Adne bedankt voor het fijne weekend
naar Parijs Mevr Koning,
mevr Zandstra
Jong stel zoekt betaalbare
WOONRUIMTE.
Tel 02507-19880
* Jonge zindelijke katjes
gratis af te halen. Tel. 0250713582
* Liesbeth en Ruud prettige
vakantie in Benidorm. Vader
en moeder.
* Liesbeth en Ruud een
prettige dag vrijdag en een
fijne vakantie' Tante To. oom
Piet

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Fnedhoff plein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

Motor type: dwars voorin geplaatste viereilinder in lijn met vierkleppen percilinder en een turbo lader:
cilinderinhoud: 1985 cm3: boring
en slag: 90x78 mm: compressieverhouding: 9.0:1: Max. vermogen:
l 18 kW bij 5500 tpm: Max. koppel:
255 Nm bij 3000 tpm: aandrijving:
op de voorwielen: wielophanging:
voor onafhankelijk, veerpoten.
schroefveren en een dvvarsstabilisator. achter starre as. schroefveren. panhardslang en een dwarsstabilisalor. bandenmaat: 195/65 R
15: lengte: 478 cm: breedte: 176
cm: hoogte: 142 cm: wielbasis 267
cm: spoorbreedte: voor 152 cm.
achter 149 cm: draaicirkel: 10.9
meter: tankinhoud: 68 liter: massa:
1405 kg: max. aanhangergewicht
1600 kg geremd.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel BECAM:
05270-16991*

FIN. B E M I D D E L I N G
Bedlijfsweg 26, EmmelOOrd

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Als u zonder auto bent

SUPER

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
* 100 km vrij per dag
per week. Corn. Slegersstr.
* 500 km vrij per weekend
2b, tel. 02507-12070.
* Incl. All Risk verzekering
* Miep Drose, hartelijk gefeNieuwe
liciteerd met uw 75e verjaarOok verhuur 9-persoonsbus
dag. Kinderen en kleinkmdeoogst
Bel 7 dagen per week.
ren.
Wij
verhuren uitsluitend nieuwe auto's
* Nieuwe Hoover stofzuiger,
heeft gekost ƒ400, te koop
voor ƒ 195 Ook geschikt voor
zwaar gebruik. Tel 0250715330
HAARLEM 023-270434
* Ruud en Liesbeth veel geVerhuur vanuit Bentveld 023-240102
luk, kijk uit wat je doet vrijdag!
Knjna, Piet Remy.
* Schaken?? Kijk vanavond
op Ned 1, 2 of 3 Teletekst * Waterschoentjes, maat 17pagina 338 Vanaf 1 sept. in 18, te koop gevraagd. Tel.
het Gemeenschapshuis. Info: 02507-19289. •
17272 - 14884 - 15721.
* Weggelopen mijn twee
volwassen rode katers. Tegen beloning terug te bezorMAATKLEDING EN
gen bij F J van Zeijl, KoVERANDERWERK
ningstr. 62. Tel 17405.
Tel 18599, Corn. Slegersstr 2.
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00-1400.
Aangeb. aanleunflat Huis in
TE HUUR GEVRAAGD
de Duinen. Gevr. woonruimte
in Zandvoort: app of zomer- voor echtpaar in Centrum.
huis met 2 slaapkamers voor Tel. 02507-13808.
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huis2 volwassen jongens met
Rijsenhout- raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
vast inkomen. Huur incl. WONINGRUIL:
Zandvoort. Nabij Schiphol sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
±/600 Tel. 023-327861.
eeng.woning, garage, rond* T.k buikkastje, 3 laden, ei- om tuin. Gevr. woning Zand- oppas gevraagd.
ken, ƒ 125. Tel 02507-13952. voort, hr ƒ644. Tel. 12110.
* T.k eethoek met 4 stoelen,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
Surfkanoën
ronde uitschuiftafel, mahonie,
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
ƒ200. Tel. 02507-13952
Zandvoort
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
LESSEN EN VERHUUR
* Tk
gevraagd 2-pers.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
Tel 02507-17600/18600
slaapbankje, in goede staat.
voorbeeld aangeeft.
Tel 02507-16262.

5 REGELS

Silhouettes

Magere

Magere

hamlappen

chocolademelk

+ 5 kilo

kilo

liter
flacon

2,98

9,90

0,89

Hollandse
aardappelen

BARON AUTOVERHUUR BV

GRATIS

ICRO

Woningruil

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

* Te koop aangeb. damesstoel (noten) met gobelin bekledmg, ƒ 150 Inl • tel 16456
* Te koop complete filmset,
merk Revu, ƒ 250, hamsterkooi ƒ 10, Moulinex snijmachine ƒ40 Tel 02507-17862
T k. Philips KLEUREN-TV, 56
* Te koop elektrische piano, cm, 12 kan., zeer goed beeld,
ƒ300 Tel tussen 18-19 uur: 5 jaar oud Nw.pr. ƒ 1698,
vrpr. ƒ425 Tel 02507-16848.
02507-14704
jongensracefiets
* Te koop gevraagd filmpro- * T.k a.
jector, dubbel 8, met geluid. (Batavus); synthesizer ƒ200.
Bel tussen 18-19 uur: 02507Tel 02507-12260.
14704.
* Te koop kinderstoel, wei*
T.k a. mahonie t v -kast
nig gebruikt, ook als apart tafeltje + stoeltje te gebruiken, met draaiplateau, i.z.g.st,
ƒ 150. donzen dekbed voor
ƒ75 Tel 02507-19827
kinderledikant
ƒ 35 Tel.
* Te koop koelkast, m goede 02507-15088
staat, ƒ50 Bellen na 19 uur
* T.k.a. rugzak met trame,
02507-18800
zo goed als nieuw, 1x geTe koop PUCH MAXI, m goe- bruikt Tel. 17427, na 19 uur
de staat, ƒ800 Tel 02507TUINMAN voor al uw tuin-,
17068
straat- en hekwerk, levering
* Te koop vakantielectuur, alle materialen, vrijbl. pnjsopƒ0,25 • ƒ0,50 Tel 02507- gave. Tel 023-243568.
18371
* Vanaf 1 september kunt u
* Te koop vloerkleed, hcht- een dame schaken in het Geblauw katoen, wringer; olie- meenschapshuis. ledere donlamp, elektr; vouwdeur, derdagavondü Voor info: tel.
bruin Tel 02507-19968/023- 17272 - 14884 - 15721
379769
Voor trouwfoto's
* T k aangeboden Manjnen
diepvneskist, 200 l, in goede
Foto Boomgaard
staat,/300 Tel 02507-14411
* T k aquarium, 45x30x30,
ƒ25; aquarium, 70x30x40,
ƒ40 Tel 02507-15861

Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke
leningen
kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
Theoretische looptijd 65 mnd.
netto
looptijd* looptijd* erf.
elf. rente 1>I| 10.000.- 0,91% p mnd.;
in handen 48 mnd. 60 mnd. rente 15.000.- 0,B1% p.mnd.; 20.000.geregeld
O.r7% p mnd.; 25 000.- 0.77% p.mnd.
* Vrije besteding van het geld,
5.500,141,05
118,51
11,1 Bedrag rente en
7.500,189,13
geen onderpand
158.23
10,1
afl. p.mnd.
10.500,262,49
219,19
9,6 10.000,- 200,- p.mnd.
* Kwijtschelding bij overlijden
15.000,374,99
313,13
9.6
15.000.- 300,- p.mnd.
* Lopende leningen meestal geen 20.000,- 499,98 417,50
9,6 20.000,- 400,- p.mnd.
35.000,874,97
730,63
9,6 25.000,- 500,- p.mnd.
bezwaar
leder bedrag tussen f 1.000,- en / 50.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk.
'«nat
* Tevens 2e hypotheken

Videotheek 'Dombo'

Tel. 13529

-

mt
e uke
111 •

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

l
l
l
l
l
* Zandvoort '75 zoekt nog
een paar dames/meisjes voor l
het 4e damesvoetbalteam.
Wie durft? Inlichtingen: Henk
l
Vermeulen, tel. 12324.
l
l
l De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Ook voor hel ontwikkelen van uw diafilms
l
l Naam:
Vandaag
Sig.mag.
Lissenberg
gebracht
HalteOverl Adres:
morgen
straat 9
l
klaar
tel. 02507Telefoon:
12151
l

Kleurenfoto's
vanaf45cent

«om«Pn.litt.rtfvanl

1 e k o 0P b r u ids j apo n
*
3 8 ; mo d . s a 1 o n t a e j
r i e t en s t oe 1 . Te 1 02n

l'
l

Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 51j 7,50 p.d.
5 films ƒ25 p.week
Verhuur movie-boxen.

Grote Krocht 26

Voorbeeld:

L,

Postcode:

Plaats:

30
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Opnieuw zege Wïm Koene bij liefhebbers/veteranen

Ronde van Zandvoort voor
vierde keer naar
ZANDVOORT - De achtste
wielerronde van Zandvoort zit
er weer op en opnieuw is het
een groot succes geworden.
Het'door de HSV De Kampioen in samenwerking met
Wielersport Peter Versteege
prima georganiseerde evenement bood de vele toeschouwers weer veel wielrenplezier.
Bij de liefhebbers/veteranen
was het voor de tweede opeenvolgende keer dat Zandvoorter
Wim Koene de meute te snel af
v/as en bij de amateurs zorgde
Ralf Moorman voor de vierde
opeenvolgende zege.

Burgemeester Van der Heijden volgt nauwlettend het verloop van de Ronde van Zandvoort. Even te voren had hij
het startschot gegeven.
FOIO Bram stenen

TZB blijft ongenaakbaar

ZANDVOORT - De softbaldarnes van TZB - Friet Praat
blijven winnen. Ook tegen
Schoten was TZB te sterk. Na
een uitstekende partij softbal
werd de eindstand 8-3 in het
voordeel van TZB. Dit betekende dat TZB de negende winst
op rij behaalde en in de 3e
Klasse B gaat het team ongeslagen met achttien punten
aan de leiding.
Direct in de eerste slagbeurt zorgde TZB voor de punten. Margreet
Stam en Yolanda Kuin bereikten de
honken en door honkslagen van Annemiek van der Meulen en Joyce
Toornburg werd het een 2-0 voorsprong voor TZB. Meerdere dames
bereikten de honken doch Schoten
maakte bekwaam drie nullen. In de
gelijkmakende slagbeurt kwam
Schoten er niet aan te pas en pitcher

Yolanda Kum zorgde snel voor drie
nullen. In de tweede inning bouwde
TZb-Priet Praat de voorsprong uit
naar een 7-0 stand. Onder andere
Irene Koel en Pienel Kerkman bereikten de honken en konden scoren. In de derde inning kon Schoten
wat terug doen door vijf perfecte
honkslagen waaronder twee tweehonkslagen en drie Schoten dames
konden de thuisplaat bereikten, 7-3.
De vierde en vijfde inning kwamen
beide slagploegen niet aan scoren
toe. Door fraaie vangbalien werden
de dames snel naar de kant gestuurd. In de zesde inning kwam
Margreet Stam door vier wijd op de
honken en werd binnen geslagen
door een tweehonkslag van Yolanda
Kuin, 8-3. Schoten probeerde het
nog wel in de gelijkmakende slagbeurt maar kreeg geen vat op TZB.
Karen Weber zorgde voor de eerste
uit, door een uitstekende vangbal en
daarna volgden snel de volgende

ADVERTENTIE

WEEKMEDIft qeeff u meer.'
VAKANTIEVOORDEEL

FUJICOLOR QUICKSNAP
van ƒ 1 4 , 9 5 v o o r ƒ 10,Weer een aantrekkelijk voordeel voor de lezers van dit
nieuwsblad.
Maak tien gulden over op postrekening 3434586 t.n.v.
Weekmedia met vermelding Quicksnap. Dan ontvangt u van
ons na 2 a 3 weken een bon waarmee u bij een plaatselijke
fotohandelaar een Fujicolor Quicksnap kunt ophalen.
Wilt u direct beschikken over dit
kunt u bij onze kantoren terecht
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56;
Amsterdam, Wibautstraat 131;
Purmerend, Weerwal 19;

handige foto toestelletje dan
Uithoorn, Stationsstraat 70;
Weesp, Nieuwstraat 13;
Zandvoort, Gasthuisplein 12;

Ook daar voor de vakantieprijs van ƒ 10,- en uiteraard, zolang
de voorraad strekt.

WEEKMEDIA qeeff u meer/
Motorrijder onder invloed
De voorste motorrijder, een vierentwintig-jarige Duitser, moest
plotseling remmen, hetgeen door
een achter hem rijdende vijfentwintig-jarige landgenoot te laat werd opgemerkt. Deze laatste bleek onder
invloed van alcoholhoudende drank.

ZHC-softballers aan kop

ZANDVOORT - De ZHC
softballers zorgden de afgelopen week voor twee fraaie
overwinningen en gaan daaröoor aan de leiding in hun
klasse. Zowel Pino's als DSS
konden het sterke spel van
ZHC niet bedwingen en verloJ'en respectievelijk met 10-2 en
12-6.

Door prima veldspel van zowel
ZHC als Pino's kwamen de slagmensen er in de eerste inning niet aan te
Pas Fraaie vangbalien en strakke
aanworpen
op de honken maakten
d
e slagmensen snel uit. In de tweede
'nning
was het ZHC dat de bal wel
u
'!st te raken en en 2-0 voorsprong
n
arn. Pino's probeerde direct terug
te
slaan, raakte de bal wel maar
H
'erd prachtig uitgevangen in het
v
«rre veld.
De derde inning zou de beslissing
v
an
de wedstrijd worden. De ZHC
a
j'' gploeg had er duidelijk zin in en
kreeg vele spelers op de honken.
Mede door twee schitterende homer
uiis van Tjeerd Buis en John KlaasSe
« liep ZHC uit naar een 8-0 voor-

twee nullen. In de laatste slagtaeurt
kwamen beide tams niet meer aan
scoren toe, mede door een schitterend dubbelspel tussen de TZB
tweede honkvrouwe Margreet Stam
en eerste honkvrouwe Karen Wetaer.
Eindstand 8-3 voor TZB, Werpcijfers Yolanda Kuin: 9-0-7-0. Hoogste
slaggemiddelde: Irene Koel 3 uit 4
(0.750).
Stand klasse 3B: 1. TZB-Priet
Praat 9-18,2. HHC 11-16, 3. Terrasvogels 11-15, 4. Schoten 10-10, 5. EDO
11-9, 6. DSS 8-8, 7. Sparks 10-6, 8.
Kinheim 10-6, 9. SC Haarlem 10-0.
Morgenavond speelt TZB thuis om
19.30 uur tegen Terrasvogels op het
Kennemersportpark en zaterdag
Zandvoorter Wim Koene was uiwordt het elders reeds vermelde terst content met zijn tweede zege
Ben Koning toernooi verspeeld.
voor eigen publiek. „In je eigen dorp
winnen is altijd erg moeilijk", stelt
Uitslagen dames: Schoten-TZB 3- Koene „Het is mij twee keer achter
8, TZB 2-Bloemendaal 0-11, Onze Ge- elkaar gelukt en ik ben daar erg blij
zellen-TZB 3 2-22, Golden Eagles- mee. In het begin zat ik wat achterin
TZB 4 8-5, TZB 4-Haarlem Nicols 5- en moest ik zorgen zo snel mogelijk
17, TZB-Ibiza-Golden Eagles 10-11. naar voren te komen om overzicht
Heren: TZB 3-Schoten 8-7, TZB 2- te houden bij de valpartijen. Dat lukRCH 8-6. Pupillen: RCH-TZB jon- te goed want vooraan heb je een begens 18-5. Peanuts: TZB Daltons- ter zicht op de vele brandputten in
Spaarnwoude 24-28, TZB Spurs- de straat. Die moet je omzeilen,
THB 20-24.
vooral met regenachtig weer, anders
ga je zo onderuit. De sprint was niet
Programma: 28/7 21.00 uur Terras- gemakkelijk doch ik kon Bakker
vogels-TZB 3 heren; 29/7 19.30 uur toch ruim voor blijven."
TZB Priet Praat-Terrasvogels dames; 30/7 10.00 uur Ben Komng/Jaap Kerkmantoernooi; 1/8 19.30 Amateurs
De amateurs vertrokken over het
uur TZB 4-Rooswijk dames; 2/8
19.30 uur TZB 2-TZB 3 dames; 3/8 parcours in het centrum voor 70
19.30 uur TZB 5-EHS dames; 4/8 ronden. Ook dit werd een snelle race
met gemiddelden van boven de veer19.30 uur TZB 3-TZB 2 heren.

Gelukkig voor do lenners. hop het
steeds net goed al' Al snel m de
koers had zich oen sterke kopgroep
gevormd van zes man waaronder do
Amsterdammer Ralf Moorman
Door de goede samenwerking werd
het peloton uiteindelijk gedubbeld
en een aantal ronden voor het einde

afgeschoten Uit dat peloton waien
nou drie man .yedemarreeid waar
door nog neyen man in do kooi s blo
ven
Tiiclenb liet utbpimten van het po
loton nin.!{ Ralf Moorman pi una mee
on nam oen voorsprong Alleen Ber
tiib Kioon uit Volondam zag \\at ei
ging gebeuren on dook op vlucht ei
Moorman De rest was gezien en liet
duo ging uiteindelijk om de winst
strijden In de eindsprint had Ralf
Moorman ten blotte gen moeite mot
Boitus Kroon en zeuevieide mot
lengten voorsprong

sprong en was de strijd beslist. Pino's deed in de gelijkmakende slagbeurt wel wat terug maar twee punten was te weinig om het ZHC-team
te verontrusten, 8-2.
In de vierde inning werden beide
teams snel naar de kant verwezen,
maar in de vijfde inning scoorde
ZHC opnieuw. Het tweede en derde
honk waren bezet, met twee man uit,
en op teken van de coach plaatste
Henry van Elk een zeer fraaie stootslag waarop gescoord werd, 9-2. Aan
slag kon Pino's niet gevaarlijk worden mede door het foutloze veldspel
van ZHC. In de slotinning bepaalden
de Zandvoorters de eindstand op 102.
In de strijd tegen DSS 2 keek ZHC
in de eerste inning tegen een 2-0 achterstand aan. De Zandvoorters kónden aan slag niet in het ritme komen
en het duurde tot de derde inning
voor de knuppel weer goed gehanteerd werd. ZHC kreeg vat op de
pitcher van DSS en liep naar een 102 voorsprong. DSS bracht nog even
de spanning terug door op te halen
tot 10-6 maar het laatste woord was
voor ZHC dat de winst met 12-6 veilig stelde.

ZANDVOORT - Drie weken
topwielersport in Frankrijk betekende drie weken lang ontzettend veel plezier en spanning voor bewoners en personeel van Nieuw Unicum. Na
een onderbreking van een jaar
kon in Nieuw Unicum weer
meegedaan worden aan het
Tour de France-spel. Het door
Cees Weyers georganiseerde
evenement werd dinsdagavond
afgesloten met een schitterend
feest, waarbij de prijzen werden uitgereikt. Die uitreiking
werd verricht door oud Tour
de France renner Gerrit Voorting, ooit gele-truidrager.
De bewoners en het personeel van
Nieuw Unicum konden elke dag een
briefje invullen waarop vijf namen
vermeld moesten worden van renners die in de etappe bij de eerste
tien zouden eindigen. Voor elke goed
geraden renner werden punten gegeven, waarmee dagprijzen te winnen
waren en aan het einde van de drie
weken werd een totaal klassement
opgemaakt. De dagprijzen waren gesteld op ƒ 10,-ƒ 7,50 en ƒ 5,- terwijl de
leider in het algemeen klassement
per dag ƒ 2,50 verdiende. Organisator Cees Weyers was erin geslaagd
een groot aantal sponsors warm te
maken voor dit unieke evenement
waardoor er prachtige eindprijzen te
verdienen waren. Voor het personeel
was de eerste prijs een racefiets en
de eerst geëindigde bewoner kreeg
een videorecorder.
Het werd de afgelopen week een
felle strijd tussen de maar liefst 210
deelnemers, om de juiste etappe uitslag te voorspellen en zodoende punten te scoren voor het klassement.
Daar de einduitslag dinsdag pas bekend werd gemaakt, tijdens de zeer
gezellige feestavond, was de spanning bij bewoners en personeel te
snijden. Uiteindelijk was de eerste
prijs, een racefiets, voor Carla Wentink met 330 gescoorde punten. Zij
mocht tevens de wisselbeker in ontvangst nemen en de gele trui aantrekken. Tweede bij het personeel
werd Annie Beuks met 322 punten
en derde werd Chellie Jonker met
316 punten.
De eerste bewoner eindigde op een
tiende plaats en dat werd de welbe-

kende Jan Snijders, die daardoor de
video in de wacht sleepte. Hij is echter niet van plan deze alleen maar
voor vrije-tijdsbesteding te gebruiken: "Ik ga een videoband opnemen
waarop de bewoners zich uitspreken
voor vrijlating van Mandela. Want
het is een ramp dat deze man nog
steeds vastzit in Zuid-Afrika. Deze
band wil ik aan Ruud Gullit overhandigen, in verband met de manifestatie in augustus in Oslo. Gullit
kan daarna vast wel zorgen dat deze
in Zuid-Afrika komt".
De extra prijs, een compactdisc-speler kwam in handen van Bertje
Velthuizen. Hij vulde iedere dag een
briefje in en kwam tot het slechtste
resultaat. Ook werd er een ploegenklassement opgemaakt en daarbij
werd de Buitendienst eerste met
1051 punten. Tweede werd Raddraaiers met 1045 punten en op een gedeelde derde plaats eindigden Toppers en Dweiltjes met 1036 punten.
Vorig jaar werd dit Nieuw Unicum
gebeuren niet gehouden, maar dit
jaar bleek opnieuw dat het enorm
aanslaat bij bewoners en personeel.
Organisator Cees Weyers moest
enorm veel werk verzetten, doch
kon rekenen op de steun van vele
sponsors en - zeker niet in mindere
mate - op die van de evenementen-commissie, HSV De Kampioen en

Uitslagen lielhebbeib/veteianen
l Wim Koene. Zandvoort. 2 Ron
Bakker. Haai lem, ?> Jos 'I romp, Ku
clelbtaait. 4 J \ a n d e M e e i Xooicl
wijk. .1 E don Rooyen. Badhoeve
dorp Amateurs l R Mooi man. Am
btoidam. 2 B Kioon, Ann.i P.mlow
na. :> N Oden, Uitleest, 4 .) Mooy,
Amsterdam. .~> D Huondeis. Alnu
re, (> A Harren. Haarlem

De Fin Vatanen op weg naar zijn overwinning in de Baja Montes Blancos.

• ZANDVOORT - Nauwelijks
een week na zijn overwinning
op de Pikes Peak (Colorado),
waar hij het record van Walter
Röhrl verbrak, triomfeerde de
fin Ari Vatanen opnieuw in een
belangrijke rally. Met zijn Peugeot 405 Turbo 16 won hij ook
de Baja Montes Blancos, een
1000 km lange rally in Spanje.

De Baja Montes Blancos,. gereden
m de omgeving van Saragossa, werd
trouwens een totaal succes voor
Peugeot, getuige de tweede plaats
van Tinio Salonen, rally wereldkam
pioen 1985, en de derde plaats van de
Francaise Michcle Mouton Beide
reden m het zelfde Franse merk De
derde plaats kwam helemaal als verrassing omdat Mouton eigenlijk met
een snelle servicewagen achter bei-

Peter Versteege. „Vorig jaar heb ik
het niet georganiseerd omdat ik zelf
naar de Tour de France ben geweest", vertelt Weyers. „De mensen
hier, hebben het toen erg gemist en
nu heb ik het weer opgepakt en het
bleek een groot succes. Iedereen
deed weer enthousiast mee. Het is
een niet meer weg te denken evenement, al heb je er heel veel werk aan.
Je moet het eigenlijk met een man of
zeven doen. Je begint al in februari
met de organisatie en om de emduitslag te berekenen ben je op de laatste
avond van de Tour tot in de nacht
bezig. Gelukkig is dat maar éénmalig. Het is echter een enorm dankbaar werk voor de mensen hier, die
het prachtig vinden om aan dit spel
mee te doen".

ner Gerrit Voorting, de 'Ronde-Miss'
en zijn 'steun en toeverlaat', zijn
vrouw Marian.
Door een van de sprekers werden
ook de bewoners bedankt. Hun enthousiaste deelname is voor de orgamsatoren een stimulans om dit evenement weer te herhalen. "Dit kan
met verloren gaan", sprak een geèmotioneerde Cees Weyers. "Volgend
jaar moet dit beslist weer terugkomen". Zelf werd hij door directeur
Pieter Burggraaf in de bloemetjes
gezet.
Op de druk bezette Brink werd het
een ongekend gezellig samenzijn,
waarbij behalve de grote ook vele
kleinere prijzen werden uitgereikt.
Ter gelegenheid van het feest was
een deel van de Brink ingericht als
restaurant, waar men kon genieten
Stimulans
van een kostelijke maaltijd, die ge
En tijdens de slotavond, met een heel in stijl werd opgediend Daarna
prijsuitreiking die ruim een uur m zorgde de Ruud Jansen Band vooi
beslag nam, bleek hoe geweldig de een swingende avond, terwijl ook
bewoners en het personeel het von- (een namaak) Madonna van zich het
den dit spel te spelen. Weyers dankte horen
hier uitdrukkelijk de overige medeVolgend jaar zal men er vast en
werkers. "Ik ben niet de enige" bena- zeker weer bij zijn om het Tour de
drukte hij wel tot tweemaal toe. Hij France spektakel op dezelfde wijze
richte een dankwoord aan een flink te volgen. Door een van de sprekers
aantal medewerkers: Harm Seve- werden ook de bewoners bedankt.,
rien, Rob Peters, Peter Versteege, via de radio of de televisie, met de
Bob Monportange, Ben Spekking. hoop de juiste voorspelling te hebJan Riesen, Toon Lagterop, oud-ren- ben gedaan.

de andere Peugeotrijders aan reed
en daarmee toch meer dan vrjfendertig minuten voor de nummer vier,
Zamrolli met een Range Rover, bin
nenkwam
Behalve auto's reden ook motoren
mee in de Baja Montes Blancos On
der de deelnemers bevonden zich
dan ook veel rijders van de Parijs
-Dakar race van dit jaar

Softbaltoernooien
zaterdag bij TZB
ZANDVOORT - De softbalafdeling van TZB organiseert aanstaande zaterdag twee toernooien op de
velden van de vereniging
aan de Kennemerweg in
Zandvoort.
Voor de dames staat het tweede Ben Koning softbaltoemooi
op de agenda, met als deelne
mors Renova, Edo 5, BSM en
TZB
De heren strijden om de eeiste plaats in het Jaap Kerkman
-toernooi, waarvan liet deelnemersveld wordt gevormd door
DSS '2, Renova, ZHC en TZB
Beide toernooien worden sjebpeeld als halve competitie Zij
beginnen om tien uur en zyn
voor het publiek «raus tougan
kei ij k

Opnieuw winst
voor Wim Koene
ZANDVOORT - De winnaar
van de Ronde van Zandvoori
bij de liefhebbers/veteranen
Wim Koene liet afgelopen zundag opnieuw zien m uiistukcndc vorm te verkeren In de
Ronde van Loenen aan de
Veel't was hij veel te sterk \ oor
het t,rote peloton en het netekcnde Koenes derde o\er,\mning in een week tijd
Op een slecht en 7\v,iai p a K i a n s
(veel kuil™ in het wegdek) moest ill)
kilometer worden attzeleud
Na vi]t kilometi'i demanoeide Koe
n i1 en kroeg duo man moe
Deze kundon \ \ e i n i u kopwetk ver
richten en de Znndvooiter moest ei
vooi zorgen uit de meep van hoi
peloton te hh)\en
Dooi zijn sleunverk \\cicl liet polo
ton op oen innele gezet en met een
laatste tlitsende demairage weiden
zijn twee inedevluchteib uit de wie
len gei oden
Wim Koene voltooide zijn solo mei
een vooispiong van l min 15 op de
tweede man
Do 3.ï lange Zandvoortet \\oii mot
alleen, maar dooi zijn sterke uiden
kwam hij eveneens in liet bezit van
de leiderspnjs ,,Ik reed zo gemakko
lijk en bterk dat mijn niedev Inohtei s
blechtb alleen m hot wiel konden
blijven

Telefoon-kraak
ZANDVOOKT - Door de PTT werd
maandag aangifte gedaan van het
kraken van een telefooncel aan de
Boulevard de Favauge. De totale
schade bedroeg ƒ 708,23 inclusief een
geldbedrag van ƒ 554,88.

In clo spui t om de dei de plaatb \\ as
Niols Oden \enassend de steikste
De leideispnjb was vooi Jos Mooy
h i j passeei de het meest als eei ste de
stieep

Vatanen wint Baja Montes

Tour de France Nieuw Unicum zeer geslaagd

De Qmcksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al m zit
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

ZANDVOORT - Tijdens een
aanrijding tussen twee motorrijders op de Burgemeester
Engelbertstraat, vorige week
woensdag 20 juli, raakten beide
voertuigen flink beschadigd.

In de strijd van de heihetabers en
veteranen begon het al snel te regenen waardoor er vele valpartijen
ontstonden op het glad geworden
parcours.
Vooral in enkele bochten was het
gevaarlijk en de plaatselijke favoriet
Wim Koene had zich snel in de voorste gelederen gefietst om niet over
vallende collega's te struikelen
Door die valpartijen ontstond er een
sterke kopgroep van acht man,
waarin Wim Koene. Zandvoorter
John Schilder kwam eveneens ten
val en heeft rondenlang geprobeerd
de achterstand weg te werken. Tegen de groep was eenling Schilder
kansloos, doch voor zijn volhouden
kwam hij in bezit van de pechprijs.
Van het grote peloton bleef met
veel over daar vele renners materiaalpech kregen en de gedubbelde
renners werden uit de strijd genomen. In de laatste ronden wederom
een valpartij m de kopgroep en vier
man bleven over waaronder Wim
Koene die zijn medevluchters m de
eindsprint meters achter zich liet.
Ron Bakker finishte als tweede en
Jos Tromp pakte de derde plaats.

tig kilometer per uur Helaas ook
hier wat valpartijtjes waardoor liet
peloton aardig werd uitgedund Niet
alleen de regen maakte liet voor de
renners lastig doch ook zijn er altijd
toeschouwers die zo nodig gevaar
moeten stichten door over te steken

De trotse prijswinnaars met midden-achter de 'Ronde-Miss' en rechts oud-wielrenner Gerrit Voorting.

Foto: Berlott

Veel kopwerk doden zij mot Ik kon
echter allet. on voelde mi) ijzer
bterk", aldus Wim Koene
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Miss Beach-Verkiezing krijgt serieuzer tintje
ZANDVOORT - Het voortbestaan van één van de oudste
Zandvoortse evenementen „De
Miss Beach Verkiezing" lijkt
eindelijk gewaarborgd. Tijdens
een vergadering afgelopen
dinsdag in het strandpaviljoen
„Club Maritime" bleek, dat
slechts een geheel nieuwe aanpak dit zieltogende evenement
nog zou kunnen redden. Vandaar dat om organisatorische
redenen dit evenement naar
een later tijdstip verschoven
zal worden.
De VVV-nieuwe opzet zag geen
heil meer m dit evenement. Te weimg publiek en een afglijdende moraal noopte deze instelling deze toch
wel ludieke happening van haar
agenda af te voeren, zeer tot verdriet
van het Samenwerkingsverband dat
nog wel mogelijkheden ziet om dit
evenement met haar ijzersterke forinule voor onze badplaats te behouden. De „koe" werd daarom maar
meteen bij de bekende horens gevat
en een professioneel theaterbureau
werd in de arm genomen. De keuze
viel op T O. Managements uit Haarlem dat in het organiseren van dergehj'ke evenementen haar sporen al
duidelijk verdiend heeft.
Een nieuwe opzet met een professionele aanpak. Onder dat motto is
het theaterbureau direct aan de slag
gegaan. De landelijke en regionale
pers is ingeschakeld, contacten met
de modewereld werden gelegd en artiesten die het geheel in een ander
jasje moeten steken zijn reeds gecontracteerd. Ook de locatie is veranderd Was in het verleden „Bad
Riche" de stek waar al het vrouwelijk schoons te bewonderen viel,
thans heeft men strandpaviljoen
„Club Maritime" nabij de rotonde
uitgekozen dat qua ligging wat gunstiger bij de vorige locatie afsteekt.

Op 27 augustus zal dus daar de Miss
Beach verkiezing in de nieuwe opzet
plaatsvinden

Duidelijk
De afspraken tussen het Samenwerkmgs Verband en het Theaterbureau zijn duidelijk. Het evenement
moet m de toekomst voor Zandvoort
worden behouden en om dat te kunnen bereiken zal op 2 augustus a s.
de „Stichting Miss Beach Verkiezing" notarieel worden vastgelegd.
Dit om te voorkomen dat iedere badplaats langs de kust met dit idee en
dus met de eer kan gaan strijken.
Ook het imago zal flink worden opgeveizeld De deelneemster die m het
verleden kostte wat kost mee wenste
te doen, tot grote hilariteit van het
veelal jeugdige publiek en de verkiezmg maar al te vaak tot een regelrecht aanfluitmg maakte behoort
thans tot het verleden. Ook de jury
heeft een metamorfose ondergaan.
Niet meer de hier en daar gemonsterde figuren die onder het mom
van deskundigheid de punten dienen te verdelen maar professionele
krachten uit de landelijke foto-, filmen modewereld.

Voorronden
De voorronden zullen in de toekomst in alle badplaatsen langs de
Nederlandse kust gehouden worden.
Dit om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan deelnemers te
waarborgen en om de belangstelling
voor dit evenement nationaal proberen op te voeren. De finales daarentegen zullen ieder jaar in Zandvoort
dienen te worden gehouden want en daar is iedereen het over eens - de
Miss Beach Verkiezingen hebben
voor deze badplaats een grote promotionele waarde.
Voor meisjes tussen 18 en 24 jaar en
een minimum lengte van 1.60 m, liggen inschrijfformulieren klaar bij
Club Maritime en het VW-kantoor.

o De Miss-es zullen ook dit jaar weer in Zandvoort te bewonderen zijn, maar
dan wat dichter bij huis.
(Archieffoto)

Vrouwenkoor zet
voorzitter af

Dode bij verkeersongeval op Zeeweg

ZANDVOORT - Slechts een
zeer geringe meerderheid heeft
er voor gezorgd, dat voorzitter
Annette Kalk van het Zandvoorts Vrouwenkoor uit haar
functie is ontheven.

ZANDVOORT - Het verkeer
op de Zeeweg heeft dinsdagmiddag rond vier uur. opnieuw
een dode geëist. Twee vrouwen
werden bij het oversteken van
de weg aangereden, waarbij de
zeventig-jarige moeder, mevrouw Van Reijs-Van der Spek
uit Zevenhuizen zodanig gewond raakte, dat zij op weg
naar het ziekenhuis overleed.
De vierenveertig-jarige dochter
uit Den Haag werd in het Elisabeth Gasthuis opgenomen met
letsel aan haar hoofd en een
voet.

Tijdens de ledenvergadering, vorige week woensdagavond, waren net
voldoende leden aanwezig om de
stemming door te laten gaan. Door
deze vergadering bijeen te roepen,
had Annette Kalk zelf de gelegenheid geschapen, om tot deze stemmmg te komen. Het resultaat was: 25
voor het aftreden van de bestaande
voorzitter, 23 tegen. De voorzittershamer is nu tijdelijk overgenomen
door de secretaris, Gerrie HaitsmaDe vrouwen waren te voet de weg
-Mulier. Voor verder commentaar tot halverwege overgestoken, toen
zijn beiden niet te bereiken.
een tweeëndertig-jarige Zandvoortse

automobilist aan kwam rijden en
een ander voertuig passeerde. De
oudste vrouw aarzelde op dat moment, zo bleek uit de urenlange reconstructie die dinsdagavond in samenwerking met de technische ongevallendienst uit Amsterdam werd
gehouden. Vervolgens trok zij haar
dochter toch mee verder de weg
over, juist op het deel waar de auto
reed. De bestuurder trachtte de
vrouwen nog te ontwijken maar kon
niet voorkomen dat zij met de zij-

kant van het voertuig werden geraakt.
Uit het onderzoek blijkt dat de automobilist niet te hard heeft gereden
en hem valt dan ook niets te verwij ten, aldus een politiewoordvoerder.
Het ongelukkige toeval was dat de
bestuurder naar rechts uitweek en
beide voetgangsters dezelfde kant op
liepen. Een verder onderzoek naar
de technische staat van de auto is
nog gaande.

ADVERTENTIE

• Remproeven maakten deel uit van het urenlange onderzoek, uitgevoerd
door de Zandvoortse politie en de Technische Ongevallendienst uit Amsterdam.
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Bijtgrage teckel

Spreker onbekend

ZANDVOORT - Een zevenendertig-jarige Duitse vrouw
kwam zich woensdag aan het
politie-bureau beklagen over
het gedrag van een teckel.

ZANDVOORT - Geluidsoverlast van een café in de Kerkstraat leidde zondagnacht,
even voor half één tot klachten
over geluidsoverlast.

Het hondje had haar m de linker
bovenarm gebeten, waardoor zij zich
onder doktersbehandeling had moeten stellen. De kosten hiervoor bedroegen dertig gulden, welke zij op
de eigenaar van deze bijtgrage viervoeter wenste te verhalen. Waar het
dier vandaan kwam, is echter onbekend. De politie zoekt nu naar een
waarschijnlijk hoogbenige teckel.

Bij nader onderzoek bleek de
klacht gegrond: te harde muziek, terwijl ramen en deuren van het bedrijf
open stonden. De politie liet de muziek zachter zetten terwijl deuren en
ramen moesten worden gesloten.
Toen de politie het café verliet,
werden enkele malen vanuit het aanwezige publiek de woorden 'kankersmerissen' geroepen. De spreker
bleef echter onbekend.

Sfeervol Tropicana
eindigt bijtijds

_j 100 GRAM
GEMARINEERDE

SPARE-RIBS
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GEHAKT =o POND J2
IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

DIRK VAN DEN DROEK

door Bertus Voets
stuursstukken halen, was een bescheiden man. Hij wilde zeker
niet de indruk wekken, dat binnengekomen burgers het zo goed
wisten te vertellen. Op de achtegrond probeerde hij bij het
stadsbestuur zo veel mogelijk
aandacht te vragen voor de minder bedeelden in de samenleving
en zo wist hij bij zijn collega's
interesse te wekken voor de verschillende initiatieven van particulieren om armen de helpende
hand toe te steken.
De Jacobskapel
Nu was er voor besmettelijke
ziekten in 1319 buiten de stad
over het Spaarne in 1319 een "Jacobscapelle ofte leprozenhuys te
siecken buyten Haerlem " neergezet. Deze stichting had, volgens
een rapport door Gheryt van
Zandvoert opgesteld, met veel
succes, zich ingezet voor zieken,
maar men wilde nog meer. In
die jaren gingen veel pelgrims te
voet naar het graf van de apostel
Jacobus in het Spaanse Santiago
de Compostella en de mensen
gingen vaak door onwetendheid
en armoede onvoorbereid op
pad. Men wilde deze pelgrims
gaan helpen, niet alleen met geld
en goederen, maar vooral ook
met de opvang van hun kinderen.
Het stadsbestuur van Haarlem, volgens de gegevens van de
katholieke stichting Jacobsgodshuis, wilde de stichters gaan helpen en alle mogelijke faciliteiten
geven om hun plannen te verwezenlijken. Dit was niet tot dovemansoren gezegd. De bezorgers
van het Jacobsgasthuis hadden
hun oog laten vallen op de vrij
ruime boerenwoning van Lijsbet, weduwe van Jan Bette Heinrixzoon, wat vlak bij de kapel
gelegen was. Ze wisten de weduwe zo ver te krijgen dat ze haar
huis en grond "in die eere Goeds,
Sijnre gebene, die der moeder
ende den heiligen apostel sinte
Jacob tot een gasthuys totten
rechten armen behoef tot eeuwi-

gendaegen mit bedind dat het
Sinte Jacobs gasthijs soude hieten". Het officiële stuk werd namens het bestuur ondertekend
door Jacob Claes Arentsoensoen,
die zich bijzonder voor de schenking had ingezet en namens het
bestuur van de stad door "Gheryt van Zandvoert scepene in
Hairlem". Uit andere akten van
de stad blijkt dat Gheryt niet de
man was, die als vertegenwoordiger van het bestuur optrad.
Neen, men had hem kennelijk
gevraagd om zijn belangen bij
het werk van het Jacobsgodshuis.
Gheryt gaat niet meer terug
naar Zandvoort
Verder dan deze gegevens
komt men niet. Waarschijnlijk
heeft zijn voorzichtige opstelling
niet dat resultaat gehad, dat
men verwachtte. Bij een herverkiezing zal hij niet meer teruggekomen zijn. Toch hebben deze
ervaringen invloed gehad op
zijn verder leven. Omdat hij
voorzichtig was en zijn schepen
niet achter zich wilde verbranden, had hij zijn woning in
Zandvoort nog aangehouden,
maar in dat jaar waarin hij geconfronteerd werd met veel leed
en armoede, heeft hij zijn woning verkocht "totten armen behoeff".
Wat er precies mee is gebeurd,
kan ik niet vinden. Heeft hij zijn
huis ook open gesteld tot opvang
van zwervers en armen? Heeft
hij het geld dat in de akte wordt
genoemd, weg gegeven aan de
vele minder gegoeden in Zandvoort? Wie zal het zeggen? Het
kleine stukje tot armen behoef is
niet voor niets in de koopakte
opgenomen. Maar Gheryt was
een bescheiden man, hield zich
op de achtergrond en zodoende
is er maar heel weinig bekend
van de Zandvoortse man, die het
bracht tot bestuurder van het
toen zo machtige Haarlem.

Jeugd kan tijdens zomervakantie
weer volop spelen met Rekreade
ZANDVOORT - Vakantie
voor de één betekent soms inspanning voor de ander. Maar
in bepaalde gevallen wordt die
inspanning met minstens evenveel en misschien nog wel
meer plezier geleverd. Zo gaat
het al jaren met de medewerkers aan Rekreade, die zich
ook nu weer voorbereiden op
een hoop plezierige speldagen
tijdens de vakantie voor de
jeugd van 4 t/m 12 jaar. Rekreade start zondagavond, 31 juli.

Het rekreade-team, dit jaar alweer
onder de bezielende leiding van Nel
de Waard van de Waal, bestaat uit
Antoinet, Annette, grote en kleine
Joke, Michel, Marieke, Paul, Jan,
Nel, Martin, Siepke en Bas. Een aantal van hen gaat met de kinderen in
het centrum aan de gang, voornamelijk in het jeugdhuis achter de Hervormde Kerk, deze eerste week met
het thema 'De eigenwijze wijze eik'.
De anderen zijn in Noord in 't Stek- • Rekreade begint zondagavond met volksdansen en poppenkast in het
kie, bij het winkelcentrum, te vin- winkelcentrum Zandvoort-Noord en (zoals op de foto) op het Jan Snijerplein.
den, waar de kinderen mee kunnen
(Archieffoto)
doen met het verhaal 'In de winkelbocht'.
Elke dag valt er van alles te beleven, spelen, speurtochten, knutselkarweitjes en zo nog veel meer. Wat
precies, valt te lezen op de bekende
Rekreade-affiches, op vele plaatsen
in het dorp te vinden, en natuurlijk
in de Rekreade-krant, die aan het
begin van de week wordt uitgereikt.
Deze week staat er uiteraard van alDe Fehcitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
les in over de komende avonturen bij
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
'De eik' en in 'De winkelbocht'. De
reductiebonnen aan te bieden.
speeltijden zijn van 10.00 tot 12.00
Bovendien treft u in dit
uur en van 15.00 tot 17.00 uur. De
pakket ook een
toegangsprijs bedraagt een gulden
aantrekkelijk
per keer.
huwelijksgeschenk
De rekreade-medewerkers zullen
aan van
echter ook regelmatig buiten te vinHet Parool/Weekmedia.
den zijn, zoals komende zondag om
18.30 uur in het winkelcentrum in
Ook als u iemand anders
Zandvoort-noord ein om 19.15 uur
kent die trouwplannen
op het Jan Snijerplein in het cenheeft kunt u ons dit laten
trum. Op die tijden begint Rekreade
weten.
1988, met volksdansen en poppenStuur onderstaande bon,
kastvoorstellingen van Kizzebiz en
vóór uw
kizzebientje. En op dinsdagavond 2
ondertrouwdatum, naar
augustus is er al weer een VossenWeekmedia,
jacht in het dorp, die om 19.30 uur op
Antwoordnummer 10051,
het Jan Snijerplein begint. Alle kin1000 PA Amsterdam.
deren zijn welkom, alleen, maar ook
met een heleboel vriendjes en vriendinnetjes.

WEEKMEDia geeft u meer.'

Bon voor onze lezers

HEEL POND

PER STUK

De man wordt lid van de raad
Dat de vader door zijn weistand opviel in de stad, blijkt uit
het feit, dat hij na korte tijd lid
werd van de vroedschap. De
kiesmannen voor de vroedschap
moesten een flink bedrag aan belasüngen kunnen betalen. Als beloning daarvoor kregen ze stemrecht. Het was eigenlijk maar
een klein ^groepje dat de beslissingen voor de gemeenschap
kon nemen en men had het dan
wel eens over een rijkdom, die
eigenlijk niet goed op de hoogte
was van de schrijnende armoede, waarin verschillende families moesten leven en toch het
bestuur geheel naar hun hand
zetten. Dit veroorzaakte, vooral
in de stad Haarlem nog al wat
wrijvingen.
Om deze onrust te voorkomen,
zocht men binnen de rijkdom
vaak naar bestuurders, die veel
met de gewone mensen te maken hadden gehad. De familie
Van Zandvoert had duidelijk
blijk gegeven dat ze goed op de
hoogte was van wat er zich afspeelde onder de gewone mensen en daarom had men de vader gevraagd om binnen het
stadsbestuur een rol te gaan spelen. Eerst werd hij gewoon lid
van de vroedschap maar in 1431
vindt men hem al onder de schepenen (tegenwoordig zouden we
wethouders zeggen) van de stad
Haarlem.
De heer Gheryt van Zandvoert, zo kan men uit de be-

Een Zandvoorter in
Haarlems stadsbestuur

AANSTAANDE BRUIDSPAREN

HEEL POND

SHASUCKS

In de vijftiende eeuw, toen de
visserij een goede bron van inkomsten was, kwamen verschillende families tot een bepaalde
welstand. Enkelen, die het bedrijf van de visserij erg zwaar
vonden, zochten naar mogelijkheden om ergens anders met een
nieuw bedrijf te beginnen. Uit de
Haarlemse bevolkingsgegevens
komt men te weten dat een familie met vier kinderen zich "als
coopman" ging vestigen in de
bloemenstad Haarlem. Toen
hadden de mensen nog geen achternamen; ze werden vaak aangeduid met de naam van het
huis waarin zij woonden of, wat
nog meer gebeurde, naar de
plaats waar ze vandaan kwamen. Deze familie die zich in
1423 in Haarlem was gaan vestigen, werd dan ook "Van Zandvoert" genoemd.

De Haltestraat stond ter hoogte van De Bastille propvol.

Fol0: Bram

stijnen

Bij de Bastille, waar de straat weer
ZANDVOORT - Het Tropicastond, gingen de bluesna Festival bracht afgelopen volgepakt
musici tot twaalf uur door om met
vrijdagavond weer enige dui- onder andere nummers van wijlen
zenden liefhebbers van muziek Otis Redding het publiek prima te
en gezelligheid op de been. Ge- vermaken.
Op het Gasthuisplein was het wel
lukkig werkte ook het weer revroeg rustig, omdat de band
delijk mee, zodat er over het zeer
zich een dag vergist had en op zateralgemeen niet te klagen viel.
dag wilde komen. Gezien de enthouIn tegendeel, gezien het feit dat het
publiek tot laat in de avond bleef
hangen, langer dan de bandjes, waarvan sommige opvallend vroeg ophielden. Zo keerde ruim voor twaalven de rust weer op het Raadhuisplein, het Kerkplein, en op de podia
nabij Klikspaan en café Neuf.

siaste reacties van het publiek, niet
in het minst bij de opzwepende muziek van de International Family
Brass band op het Kerkplein, leek
het Tropicana succesvoller dan vorig jaar, al is het onduidelijk waarom
het zo vroeg rustig was. Voor de omwonenden wellicht wel aangenaam
zo.

Volumeknop
te ver open
ZANDVOORT - Een feestje
in de Keesomstraat werd vorige week woendag iets te uitbundig gevierd. De politie
moest daardoor bemiddelend
optreden.

Een omwonende had geklaagd
over de geluidsoverlast, die zij ondervond van haar bovenburen. Er
was een feestje aan de gang en de
klacht bleek zeer gegrond. Nadat de
politie ervoor had gezorgd dat de volumeknop lager werd gedraaid kónden de feestvierders hun gezellig bijeen zijn voortzetten. Echter met een
voor de onmiddellijke omgeving acceptabeler geluidsniveau.

Graag ontvang ik tijdig voor mijn huwehjksdag bezoek van een
hostess van de Fehcitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Naam bruidegom:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Huwelijksdatum:

Plaats:

Plaats:
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n het circus van Parijs is de Tour de France slechts
de talloze nummers
Afgelopen weekend verbleven honderd
lezers van onder meer deze krant, op
uitnodiging van Weekmedia, in de
hoofdstad van Frankrijk. 'Win een reis
naar Parijs', zo luidde de slogan van een
prijsvraag, die voor het vierde
achtereenvolgende jaar door de
Weekmediabladen was uitgeschreven.
Dankzij een aantal adverteerders, die voor

3

M kwart ovei zes op de zater
dagochtend vertrekken de
twee bussen vanaf de eerste
opstapplaats „Het is bij wei
_ mensen bekend dat de mentah
it van de Nederlander onderhand
i kilometer verschilt Uithoor
ars, Aalsmeerder en Mijdrechte
i en zijn veel eerder m een feest
emmmg dan Amstelveners of
idhoevedorpers," zo zei orgamsa
i Bob Lodewegen vooraf Maar zo
oeg m de ochtend is daar nog
aar weinig van te merken In Brewaar koffie en gebak geserveerd
ordt is iedereen nog wat stil, de kat
01 dt nog een beetje uit de boom
keken Naar later zal blijken is
t de stilte voor een storm van vro
kheid Bus twee neemt 'een week
dj e uit' wat letterlijker dan de ge
iddelde toerist doorgaans pleegt te
ien
Voor enkele passagiers is het de tweede
er dat ze de reis naar Parijs met Week
>dia kunnen meemaken Een jong stel
Badhoevedorp had twee jaar geleden
k ingestuurd „Maar toen we hoorden

de advertentiekosten per milimeter wat
dieper in de buidel tastten, konden vijftig
lezers met een introducé naar de aankomst
van de Tour de France. Ook uit het
verschijningsgebied van deze krant
kwamen enkele gelukkigen. Een van onze
redacteuren ging met ze mee naar het
culturele centrum van Europa.
Tekst en foto's Willem van Leeuwen

eigen gelegenheid naar Nederland moes
ten "

Nachtmerrie
Dan volgt het bijna ongelofelijke relaas
over een ongeorganiseerde terugreis die
bijna 24 uur duurde Zowel moeder als
zoon raken weer geëmotioneerd wanneer
ze het vertellen , We waren vergeten dat
de bus vanaf een ander punt vertrok",
aldus zoon Hartman „Toen we ons dat
realiseerden was het al te laat De bus was
weg Wij hielden een taxi aan met de be
doeling de bus m te halen Maar die chauf
feur verdomde het ons te begrijpen Hij
reed de hele verkeerde kant uit De bus
konden we toen wel vergeten en nadat we
die taxichauffeur tot stoppen hadden ge
dwongen, besloten we het vliegtuig te ne
men naar Nederland Maar twee keer een
enkele reis bleken we, op de luchthaven
niet te kunnen betalen Toen zijn we gaan
liften, maar geen autobus stopte Het was
echt een soort boze droom "
,Ik dacht steeds, nee dit is niet waar, dit
gebeurt niet echt," vult een met grote
ogen kijkende mevrouw Hartman aan
„Na verloop van tijd kwam ook de politie
nog, die ons zei dat we niet op de snelweg
mochten liften Toen ze vertrokken waren
zijn we weer langs de kant van de weg

Terwijl de regen neergutst
klinkt het Olé Olé in de straten
gaan staan, maar even later reden die
gendarmes weer langs en toen moesten we
mee terug naar de stad Het was gewoon
vreselijk'
, We besloten om met de trein terug te
gaan, maar er was natuurlijk geen trein
Goeder en zoon Hartman uit Zandvoort die midden m de nacht naar Nederland
ren vorig jaar ook van de partij Later, vertrok Ik herinner me dat de borden met
dens het diner in Parijs, als de tongen de bestemmingen steeds maar weer door
komen, blijkt waarom ze op de heenreis draaiden, we hebben heel wat perrons
strak voor zich uit hebben zitten staren afgelopen Uiteindelijk hebben we toen in
waarom ze beiden zo nijdig keken toen een wachtkamer geprobeerd wat te sla
busschauffeur met nadruk vroeg of de pen We leken wel een stel clochards Pas
mlie Hartman ook aanwezig was „We, „de volgende ochtend konden we aan de reis
ren eerlijk gezegd een beetje bang dat" naar huis beginnen En in de trein bleken
chauffeur en de reisleiders weer zouden onze kaartjes ook nog niet te kloppen
gmnen over vorig jaar Toen waren we Moesten we bijbetalen omdat we m de
melijk te laat bij de bus, zodat we op verkeerde coupe zaten Om vier uur s mid
t we de gelukkigen waren, bleek dat we
die periode al op vakantie waren Toen
eesten we dus afzeggen Het was een
ote verrassing voor ons dat we nu weer
wonnen hadden '

dags waren we weer teiug m Zandvoort
compleet uitgeput
Marr toch greep de familie de kans om
weer met Weekmedia naar de plaats van
de 'nachtmerrie' terug te keren met beide
handen aan Moeder Hartman ,Toen we
hoorden dat we gewonnen hadden, heb
ben we geen ogenblik getwijfeld om die
nare smaak die we hadden overgehouden
van de vorige trip kwijt te raken moesten
we gewoon weer meegaan En we wilden
natuurlijk ook aantonen dat we wel dege
lijk op tijd kunnen zijn " En inderdaad de
familie Hartman is steeds lang voor de
laatste passagier bij de bus aanwezig
De weerstemperatuur stijgt bijna even
redig met het aantal kilometers waarmee
de twee bussen de afstand tot Nederland
vergroten Het is zelfs drukkend Na zo n
zeven uur bussen doemt in de verte Parijs
op in een deken van vochtige warmte De
lucht is zwaar betrokken en op het mo
ment dat de Noordhollandse toeristen diep
in de middag voor het hotel uit de bus
stappen breekt de hemel open Met een
zwaar onweer is Parijs voor een paar uur
een echte hchtstad Een passagier ver
zucht ,Het ligt gewoon aan ons De regen
zal wel m een van de koffers gezeten heb
ben'
„Mensen, een klein buitje, niks aan de
hand," roept de op dat moment nog rede
lijk goed bij stem zijnde Bob Lodewegen
„We gaan wat drinken en daarna gaat u
lekker de stad in " Helaas, het buitje blijkt
een ware zondvloed Ook de enkeling die
een paraplu bij zich heeft ziet het zinloze
van een wandeling in De sfeer is er niet
minder om De passagiers uit de twee bus
sen schuiven bij elkaar aan de tafeltjes en
proeven de eerste echte 'vin rouge' of ne
men een doodordmaire maar lekkere,
koele 'biere
Tegen half zeven wordt het weer bussen
De reisleider loopt als een kloek achter zijn
kuikens aan „Aan het eind van deze twee
dagen ben ik compleet kapot Dan heb ik
twee dagen nodig om weer bij te komen,'
aldus een ietwat schorre Lodewegen
Het diner is aan de voet van de Sacre
Coeur, hetzelfde tentje als vorig jaar De
regen stort onderwijl met bakken uit de
hemel De kolossale witte Heilig Hartkerk
wordt doorlopend in een hel blauw blik
semhcht gezet De stemming is opperbest
en de wijn vloeit rijkelijk Zelfs de medede
hng van de reisleiding dat 'er een klein
probleempje is want de bussen staan een
heel eind verderop geparkeerd' maakt het
gelach met minder hard
Doorweekt komen de gasten onderaan
de berg, waarop de basiliek gebouwd is,
aan Dan ook blijkt bus twee qua uitgela
tenheid een voorsprong te krijgen op de
eerste Het ole, ole schalt over de verlaten
rue Gabnelle „Oh wat zijn die Fransen
stil" Terwijl het eten tijd krijgt om te
verteren, stomen de bussen van GEOS
tours op naar de Seme, waar een rond
vaart op het programma staat De Eifelto
ren baadt in een zacht oranje gloed Alsof
hij door een rups m een cocon is gewik
keld Zelfs bus twee houdt even de adem
in

Nachtclub

Voor sommigen ging het leven m Parijs wel erg snel. De vermoeidheid sloeg toe op de
ïfugreis

Aan de kade wordt weer duidelijk dat
Parijs vooral een stad voor toeristen is
Enorme rondvaartboten, les bateaux Pa
risiens', varen af en aan en allemaal zijn ze
pi opvol Fel schijnende halogeenlampen
aan en op de schepen zetten de kademuren
en de aangrenzende gebouwen in een hel
der licht

In een flits suist het peloton voorbij „Heb jij de bolletjestrui gezien*7"

Even onverwacht als het begon houdt
het op met regenen Het dak van de rond
vaartboot schuift langzaam open Een ge
juich stijgt op van het schip , Aanvallen '
klinkt het op het dek Moeiteloos over
stemt bus twee de driehonderd andere
passagiers aan boord De gids die m een

uit bus een De inzittenden staan zelfs op
de banken wanncci de bestuurder zijn bus
halveiwege de rotonde bijna tegen de iij
richting m diaait De Flansen vloeken
maai niemand stapt uit Dat zou m Am
sterdam wel anders zijn gegaan Bus twee
loopt grote achterstand op Er klinkt ap

Onder luide toejuichingen
maakt de bus de chaos compleet
microfoon haar lesje keurig opzegt is bij
tijd en wijle onvei staanbaar Maar de
meute is toch ondei de indruk van wat ei
steeds weer uit het donkei opdoemt Er
wordt gefotografeerd bij het leven en over
al flitst licht Dat de meeste foto s wegens
een te gei mg flitsbereik thuis wel zwart
zullen zijn wordt vergeten
Na de rondvaart staat er nog een korte
rijtour op het programma Er wordt ge
gaapt , Ik ga liever naar het hotel,' mom
pelt iemand Een aantal gaat liever te voet
de stad en natuurlijk ook de kroegen ver
kennen Een jong stel uit Gouwe, vlak bn
Medemblik heeft zich sjiek uitgedost
„Wij willen naar de Follies bergeres Het
schijnt 350 gulden te kosten, maar dat
hebben we er wel voor over Later blijken
ze de nachtclub niet gehaald te hebben Ze
zijn gestiand m een van de vele kroegjes
De rest stapt m de bus
Chauffeur Theo verstaat zijn vak Hij
voelt blijkbaar de gelaten en vermoeide
sfeer aan als hij recht op de Are de
Triomphe afrijdt Het is tegen half twaalf
Op het plein aan het begin van de Champs
Elysees is de chaos compleet Het is duide
lijk dat het met de orde de overzichtelijk
heid en de verkeersregels na de dood van
Napoleon nooit meer goed gekomen is
Van zes kanten stormen auto s op het
stel vormige verkeersplem af In de bussen
klinkt gegil van schrik Overal getoetei
Een klem Frans autootje rijdt tegen een
touringcar aan De eigenaiesse stapt uit
vloekt kijkt even naar de schade en stapt
dan weer in en rijdt weg Chauffeur Theo
wordt er niet warm of koud van en genie
tend in zijn veilige hoge cabine duwt hij
zijn voertuig bijna zonder te stoppen dooi
de krioelende mieren van blik De passa
giers zijn vol bewondering Een Hollander
die die rare Fransozen helemaal gek
maakt Dat was een keer en nu nog eens
roept busman Theo Een gejuich stijgt op

plaus wanneer de touiingcar uiteindelijk
Avenue d lena oprijdt Theo en zijn collega
kunnen geen kwaad meei doen

D

E volgende ochtend kan men kie
zen Een rit naai Versailles of op
eigen gelegenheid Parijs bekij
ken De stemming blijkt tegen ne
genen fifty fifty te zijn Een aan
tal nachtbrakers heeft toch wel enige pi o
blemen met de nieuwe ochtend Met een
lichte tot zware diuk op het vooi hoofd
zoeken ze voorlopig hun heil in het nu
zonovergoten Pare du champs de Mars
De reizigers naar Veisailles krijgen bij
het voormalige onderkomen van Zonne
koning Lodewijk XIV de schrik van hun
leven Een haast onafzienbai e rij toeristen
is de reis naar Paiijs winnaars voor
Hebben wij dat klinkt het veibaasd en
geïrriteerd Maai zoals alles m Parijs is
ook Versailles ruim opgezet De gegioe
peerde menigte beweegt zich gestadig
voort Binnen een kwartier is ledeieen
binnen en dan valt de drukte toch wel
mee
De ovenge Nederlanders proberen on
dertussen de metro uit bezoeken Place du
Tertie of gaan alvast in de richting van
de Champs Elysees waar alles klaar woidt
gemaakt vooi de finish \an de Tour de
France

De Tour
Het is een stialende dag Perfect v oor de
toerist die de cameia continu m de aan
slag heeft Diuk is het ook in Panjs de
tenasjes op de hoeken van de straat pui
len al vioeg uit Bij Montmaitre ontmoet
een groep in het geel uitgedoste Spanjaai
den een tioep Hollanders Veel Nedeilan
ders leven na het Euiopees kampioen
schap voetbal blijkbaai nog steeds m een
loes Met oianie shiits oiameoetten (ook

Ruud Gullit petjes hier) oianjc vaaggen
en oranje geveifde gezichten dansen 7(.
schreeuwend om de enigszins beduuste
Spanjaai den heen Oh wat is die Delgado
stoned De aanhang die vei goten is dat
ook Theumsse positief bevonden is mail t
dooi lopend het gebaai alsof een injectie
naald m de ai m gestoken woidt Het blijft
cehtci bij eeii beetje pesten
Zo n vijf rijen dik staan de toeschouwers
langs de Semc kade en de Chamns Elj sees
tegen elkaar opgepakt Al om di ie uui 's ei
geen plaatsje meei te knjg"n Een uui
later is het pas zovel In een paai seeonden
schichten de ovei getaleven helden
langs
Daai de bolletjestun Waar dan9 Ja nu is
ie al voorbij Het spektakel valt de mees
ten toch een beetje tegen En omd it dt bus
OIP stipt zes uui vanaf de voet \ in de
Eifeltoren vertrekt zien de meesten ook a
finish met Het geeft niet ze hebben de
sfeei geproefd en die w as gaaf
De bussen staan al om half zes klaar De
famiLe Hartman staat \ooraan om m te
stappen Bob Lodewegen stiaalt als ledei
een daadwerkelijk en op tijd m zijn stoel
zit
Het was te koit is een uitspiaak die
teiwijl de bussen Paiijs nog met uit zijn
wel een paai keei opklinkt Nog een keei
njden de chauffeurs langs het Place du
Trocadeio waai tussen twee reusichtiae
musea door te genieten valt van een uil
zicht o\ ei de fonteinen dcEileltoien hè
Paic du ehamps Maïs en d" daaiaebtti
gelegen Ecole Mihtane In bus een en ei
heeist spoedig de lust In bus twee n ^t
Daar worden kranten uitgedeeld om ( i
hoedjes van te vouwen De koelkast met
bier is in no time uitgeput en hossend
gaan de Uithoornaars de Aalsmeerdei s en
de Mijdrechtenalen door de bus Alleen ck
chauffeui weet nog zijn positieven bij e'
kaai te houden Schommelend gaat de
toenngcai lichting Nedeiland
Bij Bieda stappen de piijswmnaais n o-,
een keei gezamenlijk uit vooi een chankie
bij een wegrestaurant Bus twee neemt
hosssend en zingend bezit van de rcsi ui
ratie Het peisoneel tiekt wit weg n ( een
toch al drukke dag Met liet laatst ~ bee'je
stemgeluid v i aagt Lodewegen zij i kincli
i en een beetje op de rommel te letten De
leisleidei heeft oveiwieht Ei bli,ft s,eci
spooitje achtei
Om kwait ovei een komt de ei'st' bus
aan in Amstelveen De pii]swmn nis ^ j ,
moe Doodmoe maai zt 7ijn pumi v ei
mm k t

ADVERTENTIE

'ARGDL SPORT IEDERE WEEK IN KLEUR
Abonnees van Het Parool krijgen iedere
maandag een complete sportkrant m de bus:
Parool Sport. Parool Sport staat boordevol
nationaal en internationaal sportnieuws,
uitslagen, voor- en nabeschouwingen.
e actuele kleurenfoto's geven de boeiende

reportages en verslagen die de Parool Sport
redactie iedere maandag maakt nóg meer
accent. Bent u een ware sportliefhebber en nog
geen Parool-abonnee? Stuur dan de bon m
voor een voordelige kennismaking, of bel ons:
020-5Ó2.626Ó.

Bezorg mij vier weken Het Paroo! (met sedore
maandag het kleurige Paroo! Sport) voo«'
maar ƒ 10,50.
Naam
Adres
Postcode

.Plaats

Bank/gironummer

.Telefoon

Daarna word ik abonnee

Ik betaal per

D

i—i
l l

maand ƒ 22 70

kwartaal ƒ 6^ "5

Deze bon, m envelop zonder postzegel, sturen naar
Hef Parool, Antwoordnummer 2470 1000 PA Amsteidam
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Restaurant

HONG KONG
Bedankt voor de
fantastische sponsoring
Ron, Willem, Erik, Ad
en Constant
GEVRAAGD

Van de Hema mag u zelf
met d
HARTEMAGERS

voor de ochtenduren

Ï.FABERJR.
Poststraat 9 tel. 13588

HARTENJAGERS
VSetjevankamen
borsteltje voor de
baby. 5.- nu

V Elektrische decoupeerzaag met toerental
regeling Stofafzuigmogelijkheid. Met
3 zaagjes. 135.nü

^ERlpP5CHIPHOL ARRIVEERT
|pipÈlÉ|SI DOOR NAAR GRONINGEN.

Doosje met 50 baby
remigingsdoekjes,
gedrenkt in olie.
3.50 nu

Voorraadwagentje.
Wit, zwart of blauw.

:?: HOE DOEN WE DAT?

Doosje met 200
baby-wattenstaafjes.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.
V'Kreatief met klei",
"Patchwork". 12.75
'S^'iVK-f.^t-.

•

'

•

"

.

.

•

Beha's met lange
maagband. A- B- Cof D-cup. 21.75
en 24.75. Nu
3.- korting

•~

Ü&KDER1ERS-&VRACHTDIENSTEN
ÜC--"
02O-562.28.28
'

Te huur
gevraagd
per 15 september

huis of flat

met min. 3 slaapkamers
voor + 2 maanden.

Mevr. Kur
tel. Ü2507-16089

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

TRITON HOTEL
vraagt per direct

een vaste
werkneemster
een
huish. hulp/
ontbijtserveerster

Demm kinderondergoed-set Mtl04
164 Jongenshemd 3.-,
-slip 3.-. Meisjeshemd
3.50,-slip 2 50.
Samen 6.-. Nu

Fa. Frank

'sngdurig glansbehoud
buiten/binnen

V Uni of gestreept
overhemd. Ook m
oversized.Metof
zonder button down
boord. Mt 37/38
43/44. Katoen/
pol. 29.75

't staat in
de krant
iedere week
weer

VHeupslip, mt 40-50
3.25. Nu r)^5
ff Pakje met 3 katoenen damesslips.
Mt 34-48. 7.t/m 9.75. Nu

1.25 korting

Milde shampoo. Voor
dagelijks gebruik en elk
haartype. 500 ml. 2.-nü

SJLuxe RVS pannen met koudgreep.
Voor gas, elektrisch en keramischkoken. Kookpan, 57.507
67.50/77.50.
Steelpan
met deksel,
57.50. Hapjespan""
met deksel, 57.50. Nu

Massief houten
closetbril met deksel
Polyester deklaag.
Grijs of wit 47.7 5
nu

voor 2 a 3 dagen
per week.
Tel. 19105

10.- korting

s

39?

ONGEBONDEN
MENSEN OPGELET . . .

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 juli 1988
Beitsen van de Hema geven een verbluffend resultaat en jarenlange bescherming. Vandaar dat ze goedgekeurd
zijn door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Bovendien krijgt u voor ongeopende blikken altijd uwgeld
terug. Met de tips uit onze Doe 't Zelf folder en onze aanbiedingen strijkt u straks zeker met de eer: transparant,
750 ml 11.25 nu 9.25,2,5 liter 34.75 nu 29.75, dekkend 750 ml 13.75 nu 11.75,2,5 liter 39.75 nu 34.75.

Deze za. 20.00-03.00 uur
FRANS KAAS BUFFET!

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Of de zons schijnt of dat het giet...
Komt u ook en geniet!
Drempelvrees is overbodig ...
Gezelligheid heeft elk mens nodig!
Corr. kleding v.a. 25 jaar

HONDENKAPSALON

DE MANEGE ZANDVOORT
Inl. 02507-16023

P.Rens
• „Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

weekspecialiteit uit eigen keuken:

Het
zomert
wel bij

Kabeljauw wangetjes

BLOEMENHUIS

in kerrysaus met perzik en ananas
100 gr. 2,25

J. BLUYS

Heerlijke Paella

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

nu 7,25 p. pond

Toerkoop
Reisburo
Zandvoort
presenteert op de
Jaarmarkt Zandvoort
DE WELBEKENDE
WINKELTOCHTEN.

Kroon Mode

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

RAJA YOGA
Dinsdag en
donderdagochtend

9-10 uur en van
10.30 tot 11.30 uur
10 lessen a ƒ 125,-,
max. 6 pers. p. uur.
Inl. Koffieshop
Aquanus, tel. 14975

DROGISTERIJ

l

PELLEBOEBS-

Haltestraat 55
Speciale aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
in damesen herenmaten
lusvast

89,

06 - 9109109

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

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

Vraag om onze folder.

Hema
HAimiAGERS

Voor elk jaargetijde
of weertype
u hoeft maar te
piepen.
Onze borrelhappen
en salades
zijn ALTIJD vers

van het mes.
V Bramen slag
roomtaart Gevuld
met kwark/yoghurt
•
bavarois
8 75 nu JLl
W Pizza. kaas-, sesam- of bacon
crackers Doosje a 100 gram
125 nu 2 voor 2.15
V La Mancha Alhambra, rode of witte
Spaanse kwahteitswijn
4 25 nu 2 voor 7.25
1
Casinobrood, wit of tarwe..
.2 20 nu 1.90
V Extra belegen Goudse kaas
500 gram .
710 nu 5.90
*Smjworst 150 gram .188 nu 1.60

775

Aanbiedingen geldig t m lOiuliiabS H88190 26 7

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

Grote Krocht 20
Zandvoort

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4,
Tel. 18789

Kroon Mode
Haltestraat 55

AANBIEDING

Schiesser
herenpyjama's
met korte
mouw

fcflS$ËVERKOÖPADRE$SEN —
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Halteslr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

49,95

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanovoort

45r

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

maat 50

t/m 58

Zandvoorts Nieuwsblad
500 gram

gepaneerde of
ongepaneerde

schnitzels

7,95

BOUCHERIË

WEEKMEDIA
ELKE WEEK

IMieuwsbl

HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 4 augustus 1988

Nachtelijke
schietpartij
ZANDVOORT - Tijdens de
nacht van maandag op dinsdag
vond in de Brugstraat een
schietpartij plaats. Vier kogels
werden er afgevuurd. De politie nam het zekere voor het onzekere. Met vier man werd de
dader, een 39-jarige Zandvoortse inwoner, overmeesterd en
naar het bureau afgevoerd.
Omstreeks vier uur in de nacht
werd de politie gealarmeerd door de
echtgenote van dader, omdat deze
onder invloed van alcohol en drugs
naeen echtelijke twist in het wilde
weg a!ah het schieten was. Twee
agenten in kogelvrije vesten drongen
de woning binnen en probeerden de
man te overreden. Toen dit niet lukte, werd assistentie ingeroepen van
Lollega's.

Los nummer ƒ 1 ,-

48e jaargang nummer 31

Dorpscentrum geschikter locatie dan Rotonde

Straatartiesten-festival
slaagt in tweede instantie
ZANDVOORT - Zandvoort
had er dit weekend een
smaakvolle attractie bij in
het straatartiesten festival,
dat door het grote aantal
deelnemers, veertien in to-

taal, zeer afwisselend was.
Zaterdag zat het echter wat
de combinatie van weer en
locatie betreft, wat tegen,
maar de zondag maakte veel
goed.

Vier man waren nodig om de gelieel door het lint zijnde dader te
overmeesteren en geboeid aan hancten en voeten naar het bureau af te
voeren. Tijdens zijn arrestatie bood
l uj zoveel verzet, dat bijdeze operatie
de halve huisraad sneuvelde. Ook op
liet bureau bleef hij hevig verzet bieden, zodat men zijn boeien voor zijn
eigen veiligheid nog maar even liet
zitten. Zo werd de man in een cel ter
ontnuchtering opgesloten. In de wonmg werden het schietklare vuurwapen en drie lege patroonhulzen gevonden.

Zondag trof men het beter, op
de plek tegenover het postkantoor, temidden van de grote jaarmarkt-drukte. Het was schitterend weer voor een wandeling
door het dorp en dus ook voor
een kijkje bij de artiesten. Weilicht kan men volgende keer ook
nog wat stoeltjes neerzetten voor
degenen die wat langer van een
optreden willen genieten. Immers ook de straatartiesten worden verwend met een podium.
Een gezellig gevolg van het festival was, dat sommige artiesten
spontaan ook elders in het dorp
langs de straat optraden.

Opgepakt voor
reep chocola

ZANDVOORT - 'De misdaad
uert te welig in Zandvoort'.
Mogelijk is dat de overweging
geweest van de bedrijfsleiding
van een winkel aan het Raadhuisplein, om op te treden naar
aanleiding van een geval van
winkeldiefstal.
Zonder de zaak intern op te lossen,
werd de politie ingeschakeld, toen
een 45-jarige Zandvoortse vrouw was
rjetrapt bij het wegnemen van een
leep chocola ter waarde van ƒ 1,35.
De agenten kwamen de vrouw ophalen, om haar vervolgens af te voeren
naar het politiebureau. Daar toonde
men enige clementie. Omdat het de
eerste keer was, mocht zij na een
gesprek huiswaarts keren.

Musici, jongleurs, 'eenmans-orkestjes', mime-spelers en clowns.
Veel van wat men normaal aan
artiesten op straat kan aantreffen, was ook dit weekend in Zandvoort goed vertegenwoordigd tijdens de International Streetshows Competition. De deelnemers waren behalve uit eigen
land ook afkomstig uit onder andere Engeland en Duitsland, en,
wat verder van huis, Afrika (Zambia) en Zuid-Amerika. Voor zaterdag was de Rotonde uitgezocht
als locatie, dicht bij het Casino,
dat de organisatie goeddeels in
handen had. Weliswaar was er
een zonnetje, maar de wind in dit
tochtgat was ongenadig fel, en de
toeschouwers, hoe enthousiast
ook, bleef weinig over dan na enkele minuten de biezen te pakken.

'éénmansorkest' van G. Heering.

Foto Berlott

Bij ongeval betrokken automobilist
in staat van beschuldiging gesteld

De prijzen gingen naar het komische Duitse duo Mr. Pibbi &
Willi Wirr, het duo Lukas, de Nederlandse Dutchies en goochelaar Peter Vogel. Volgens de heer
Le Feber, die als supervisor van
het festival hoofdsponsor Casino
Zandvoort vertegenwoordigde,
zijn er al weer plannen voor het
volgend jaar. Het festival zal dan
langer gaan duren dan een weekend en als podiumplaats wordt
weer gedacht aan het plein voor
de casino-ingang, dat dan naar
verwachting grotendeels voltooid
is.

Maximum snelheid

ZANDVOORT - Het nieuwe
beleid van justitie, waardoor
overtreders van de maximum
snelheid tegenwoordig met hogere boetes strenger worden
ZANDVOORT - De bestuur- de aanrijding niet was verzekerd en van de geschetste toedracht van het bestraft, begint kennelijk uitook niet APK gekeurd. De wagen ongeluk. Een ingenieur van het labo- werking te krijgen.
der van de personenauto, waar- toonde
nodige technische gebre- ratorium trok aan de hand van de
Het aantal automobilisten dat zich
mee vorige week op de Boule- ken. Ookdebleek
dat er geen motorrij- gegevens de conclusie dat de schuld van
de snelheidsbepaling te weinig
vard Barnaart twee vrouwen tuigenbelasting was betaald.
bij de bestuurder ligt.
aantrekt, leek bij een snelheidsconwerden aangereden, zal alsnog Omdat het verhaal van de verdach- Bedenkelijk vindt de politie het ge- trole
van de Zandvoortse politie
ui staat van beschuldiging wor- te noch overeenstemde met de be- drag van de vader van de verdachte. drastisch verminderd. Tijdens de
uit de technische onder- Deze trachtte een uur na het dodelij- controle die werd gehouden op de
den gesteld. Hem zal het ver- vindingen
noch met verklaringen van ke ongeluk de bij de aanrijding be- Zandvoortselaan
en de Noord-Bouoorzaken van zwaar lichame- zoeken,
getuigen, kreeg de Zandvoortse poli- trokken auto alsnog bij zijn assuran- levard reed slechts
één op de 750
lyk letsel met als gevolg de tie
argwaan betreffende de juistheid tiemaatschappij te verzekeren.
automobilisten te snel.
dood van een van de slachtoffers, ten laste worden gelegd.
Bij de aanrijding op dinsdag 26 juli
kwam een zeventigjarige vrouw uit
Zevenhuizen om het leven en werd
haar vierenveertigjarige dochter
zwaar gewond. Aanvankelijk zag het
er naar uit, dat de tweeëndertig-jarige Zandvoortse bestuurder van de
personenauto niets te verwijten viel.
Uitgebreid onderzoek door het Gerechtelijk Laboratorium te Den
Haag en de technische ongevallendienst te Amsterdam, in samenwerkmg met de Zandvoortse politie,
heeft echter uitgewezen dat aan het
voertuig een en ander mankeerde.
Naar aanleiding van de technische
onderzoeken werd de Zandvoorter
op 29 juli opnieuw verhoord. Daaruit
bleek dat het voertuig ten tijde van

Ramen pas gelapt
ZANDVOORT - Brj het benzinestation aan de Boulevard Barnaart ware
n de ramen vorige week zo goed
Sslapt, dat een 53-jarige inwoner van
Leersum
zaterdag dwars door de glaz
en deur liep. Hij had het obstakel
Wet opgemerkt.
De man werd met verwondingen
aa
n hand en knie per ambulance
overgebracht naar het Marinehospitaal waar de wonden werden gehecht.

Na de opening door de twee hoofdleidsters voor een aantal gasten,
waarbij ook wethouder Termes en
zijn Amsterdamse collega mevrouw
Luimstra waren uitgenodigd, gingen
de kinderen hard aan de slag, om een
prijsje te veroveren bij de strandfigurenwedstrijd. Evenals de voetbalwedstrijden is dit een wekelijks terugkerend spektakel, waarbij de Amsterdammertjes volop hun fantasie
J
atum
HW
LW HW LW kunnen laten gaan.
Alle hoofdstedelijke kinderen van
aug
08.46 04.16 21.08 1637
genoemde leeftijd kunnen in princi5 aug
0944 05.05 22.06 17.31 pe
deelnemen aan het jeugdstrand.
auq
1049 06.00 23.10 18.34 Deze vakantie-activiteit dateert al
12.08 07.07 --.~ 19.45 van voor de oorlog, maar de toenmaaug
00.34 08.30 13.31 21.09 lige christelijke organisatie ging
aug
01.52 10.07 1436 22.30 schuil onder een andere naam. Het
aug
03.01 11.10 15.28 23.27 ging toen ook vooral om de kinderen
aug
03.53 12.05 16.12
--.-die om gezondheidsredenen nodig
r aug
04.30 00.13 16.48 13.46aan wat meer frisse lucht toe waren.
vanstanden:
Per kind betaalt men nu ƒ70,- per
°nderdag 4 aug LK 20.22 uur
week of ƒ 150,- per drie weken, bedra0
' °dtij8 aug 1331 u. NAP+66cm
gen die kunstmatig laag worden ge'Wag 12 aug. NM 14.31 uur
houden door subsidie van de geDr|
meente Amsterdam. Bovendien is
ngtij 14 aug 1752 u. NAP+96cm

Waterstanden

Zandvoort zo welwillend het strand
gratis ter beschikking te stellen.
Een nieuwigheidje dit jaar is, dat
voor het eerst in de geschiedenis de
hoofdleiding van het Jeugdstrand
door twee vrouwen wordt gevormd.
Opmerkelijk, want de dames zijn 19
en 20 jaar oud. Nog opmerkelijker is,
dat Judith Hospes en Lydie Hoogenboom 'wildvreemden' op het kamp
zijn. Meestal gaat het anders en
groeit iemand van het kamp vanzelf
naar zo'n leidende functie toe.
Tot voor kort wisten de dames,
studentes aan de Pedagogische Academie Basisschool Opleiding niet
eens van het bestaan van het jeugdstrand af. Dat blijkt geen belemmering te vormen. Judith: "Wie is er
nou nog nooit op kamp geweest? Dat
hóórt gewoon bij de lagere school.

Maar als kind onderga je zo'n kamp
natuurlijk wel heel anders dan als
volwassene. Eng vinden we het zeker niet, het ligt toch in het verlengde van onze opleiding: werken met
kinderen".
Lydie ziet het echter wel als een
'vuurdoop'. "De zorg voor zo'n 250
kinderen per week is niet niks, daarom doen we het met z'n tweeën. We
kennen elkaar van de PABO, waar
wij jaargenoten zijn. Onze docent
Nederlands, wiens vrouw in het bestuur van het jeugdstrand zit, kwam
met de vraag of iemand voelde voor
dit werk. Ik denk dat ik het in mijn
eentje niet zo snel had gedaan, maar
samen is het echt heel leuk. Je moet
van alles regelen. Inschrijvingen,
routes vaststellen in overleg met de
ouders en de busmaatschappij, want

Raad van Beheer 'bezori
over faciliteiten in zwem
ZANDVOORT - De Raad van
Beheer van de N.V. Sportfondsenbad-Zandvoort heeft het
College van Burgemeester en
Wethouders orn inzage in het
door Vendorado te hanteren
dienstenpakket en openstellingsrooster voor zwembad De
Duinpan. Reden is dat men
zich 'niet gerust' voelt met betrekking tot de toegezegde faciliteiten.

Op 5 september vindt de overdracht plaats en gaat De Duinpan
dicht voor een grondige renovatie en
verbouwing. Het grote buitenbad
met de sprmgtoren is al verdwenen.
Naar verwachting zal het zwembad
in juli 1989 weer zijn deuren openen.
Ook voor de Zandvoortse bevolking,
tenminste, dat was de afspraak met
Vendorado. Men zou een gelijkwaardig dienstenpakket leveren als op dit
ogenblik, zodat verenigingen weer
terecht kunnen voor trainingen of
ander soortige zwemactiviteiten.
"Wij hebben onze ongerustheid geuit", aldus vice-voorzitter van de
Raad van Beheer, Jaap Methorst,
"omdat de nieuwe eigenaar tot nu
toe geen contact heeft opgenomen
met de gebruikers van het zwembad.
Omdat het bad naar verwachting op
l juli 1989 open gaat, moeten er nu al
mensen bezig zijn de grote lijnen uit
te zetten voor de exploitatie". Er
zouden dus ook al contacten met de
gebruikers gelegd moeten worden,
zo is de Eaad van mening. Mede namens hen uitte zij haar bezorgdheid
en zij dringt er bij B&W op aan, te
bewerkstelligen, dat er op korte termijn overleg gaat plaatsvinden met
de huidige huisverenigingen van de
accommodatie. Bovendien moet er
ook duidelijkheid komen over de
mogelijkheden van het vrij zwemmen. Omdat zij in september wordt
opgeheven, ziet de Raad van Beheer
de brieven aan de gemeente als één
van de laatste stappen die z'j nog kan
ondernemen.
Wat betreft het personeel zit er al
enig schot in de zaak. Begin deze
week ontvingen twee personeelsleden al hun vaste aanstelling, welke
op l juni 1988 ingaat. Methorst verwacht dat negentig procent herplaatst kan worden. Dit staat echter
nog niet zwart op wit. Als overgangsregeling is een sociaal plan opgesteld, dat momenteel bij de gemeente ligt.
In het zwembad bevinden zich nog
de duizenden tegeltjes, ooit door
even zovele Zandvoorters voor ƒ25,per stuk aangekocht als financiële
steun voor het tot stand komen voor
het zwembad. Volgens directeur
Wertheim zijn deze ter sprake geko-

Deur
vernield
ZANDVOORT - Vorige week zater-

dag werd door de eigenaar van een
winkel op het Raadhuisplein gemeld, dat onverlaten de toegangsdeur van zijn pand hadden vernield.
In de winkel zelf werd niets vermist.
De aangerichte schade bedroeg drie
duizend gulden.

er rijden dagelijks vier tot vijf bussen om de kinderen uit heel Amsterdam op te halen en weer terug te
brengen. Dat zijn dan voorbereidmgen vooraf".
Op het strand zelf moeten we zorgen dat alles reilt en zeilt. Het bezighouden van de kinderen, die bij
slecht weer de tenten kunnen opzoeken, is een taak van de overige leiders".

men tijdens besprekingen met Vendorado. De nieuwe eigenaar zou
'proberen de tegels te laten zitten'.
Wat deze tegels (indertijd een imtiatief van de heer Korver) betreft, is er
juridisch een wat curieuze situatie
ontstaan. In feite zijn deze door de
gemeente met het zwembad verkocht aan Vendorado. Vele Zandvoorters beschouwen de tegels echter nog als hun eigendom. De vraag
is echter nog open, of men eigenaar
is, of dat de tegels indertijd aan het
zwembad zijn geschonken, eventueel met de verplichting deze in een
wand aan te brengen.
Dienstenpakket en tegels zijn ondertussen met aan de aandacht van
wethouder van sportzaken Jan Termes ontsnapt. "We zijn daar momenteel mee bezig, want er moet nu
toch wat meer duidelijkheid komen". De afspraken over een en ander waren mondeling en zijn indertijd gemaakt tussen wethouder Van
Caspel en de directeur Publieke
Werken enerzijds en Vendorado aan
de andere kant van de tafel. Termes
houdt nu de druk op de ketel, om te
bewerkstelligen dat Vendorado zich
ook aan die afspraken houdt.

• Kampeerdersvereniging
Helios viert komend weekend in 'Griekse sfeer' haar
vijftig-jarig bestaan. Pag. 3
• Dirigente Trudy van Staveren drukt een ander
stempel op het Seniorenkoor 'Voor Anker'. Pag. 3
• De Zandvoorters uit het
begin van deze eeuw waren ook al op zoek naar natweer-recreatievormen.
Pag. 10

Jazz-festival bars
ZANDVOORT - Morgen is
het weer zover. Het Jazz Behind the Beach festival barst
dan voor het twaalde jaar los
voor een drie dagen durend
swingend feest.
De talloze optredens vinden plaats
in achtentwintig bars, op vier strandpaviljoens, in sociëteit Duysterghast
en op een aantal straatpodia. Zij worden verzorgd door bijna veertig
bands, van klein tot groot. Als één
daarvan hebben de trotse organisatoren de Dutch Swing College Band
mogen binnenhalen.
Daaronder ook de bekende Pia
Beek. Meer over het festival vindt
men op pagina 7.
• Pia Beek

Hotel Club 'geïrriteerd'
door artikel in Elsevier
ZANDVOORT - In navolging
van diverse anderen heeft ook
Hotel Club Zandvoort verontwaardigd gereageerd op het artikel Ordinair aan zee, van
Emma Brunt in de Elsevier
van 23 juli. Men concludeert
dat juist het artikel als goedkoop en ordinair genoemd kan
worden.

'Schrijft Emma Brunt normaal
voor een boulevard magazine of verlaagt uw magazine zich thans tot
dergelijke goedkope journalistiek?'
zo vraagt Hotel Club Zandvoort de
Elsevier-redactie via een telexbericht. De kritiek van deze groep hotelexploitanten richt zich onder andere op de interviews. Met name omdat
Emma Brunt 'met uitzondering van

Paul Spaan, juist die mensen gesproken heeft die juist niet de toekomst
van Zandvoort gaan bepalen'. Weilicht heeft mevrouw Brunt niet goed
haar huiswerk willen doen of ze
heeft niet het vermogen om juiste
gesprekspartners te selecteren'
Men geeft aan dat er tal van andere
personen waren geweest, de moeite
waard voor een interview, waaronder de nieuwe burgemeester, managers, bestuurs- of directieleden van
Beach Hotel, Streek VVV, Casino,
Vendorado, circuit, Samenwerkingsverband en leden van de Hotel
Club zelf. Als het uitgangspunt was,
dat genoemde organisaties geirnteerd zouden raken, 'dan is dat goed
gelukt', zo besluit Bart Schuitenmaker het bericht namens Hotelclub
Zandvoort.

Wordt het Jazz Behmd the Beach festival dit |aar weer zo gigantisch? Aar
de Dutch Swing College Band, één van de |azz-groepen die Zandvoort komend weekend weer totaal ,,op z'n kop komen zetten", zal het niet liggen
Niet alleen deze, maar ook volgende week leest u er alles over m het

Nacht

Het kamp duurt drie weken, van
25 juli tot en met 12 augustus. Judith
en Lydie zijn - met enkele andere
vrijwillgers - vier en een halve week
in touw. Judith: "Eerst moeten de
tenten worden opgezet en het nouten huisje voor de leiding, en na het
kamp moet alles weer worden opgeruimd. We zitten dus al die tijd permanent op het strand. Dag en nacht.
Ja, 's nachts ook. Dat moet wel, want
je kunt de zaak hier niet onbeheerd
achterlaten. Die tenten hebben 's
nachts kennelijk een grote aantrekkingskracht op lieden die er niets te
zoeken hebben. Dus houden we daar
ook een oogje op. Niet wij alleen
hoor. We zijn hier 's nachts met zijn
vieren of vijven".
Hoewel de zon zich niet van zijn
beste kant laat zien, hebben er meer
kinderen dan vorig jaar ingeschreven. Tweehonderdzestig voor deze
week, en 220 voor de volgende weken. Lydie: "Dit jaar hebben we een
heel gemengd gezelschap. Nadat vorig jaar voor het eerst een Marokkaanse leider meedraaide zijn er nu
ook meer kinderen van buitenlandse
afkomst. En we hebben er ook een
paar Japanse kinderen bij die geen
woord Nederlands spreken. Hoe dat
• Leidster Judith Hospes temidden van de deelnemertjes aan het vakantie- moet? Nou, praten met handen en
voeten toch? Daar zitten we niet
kamp op het Zandvoortse zuidstrand.
Foto: Bram Stijnen
mee"

~

Oplage: 4.500

Overleg tussen Vendorado en verenigingen nog niet gestart

Amsterdamse jeugd reist drie weken heen
en weer tussen Zandvoort en de hoofdstad

ZANDVOORT - Drie weken
lang is het een drukte van jewelste op het zuidstrand, wat
verder dan het laatste strandpaviljoen langs de Boulevard
Paulus Loot. Gemiddeld tweehonderd vijftig Amsterdamse
kinderen tussen de 5 en 13 jaar
krioelen hier dagelijks door elkaar, om zich tussen de weekenden in eens goed te vermaken, maar dan buiten het stadsgewoel. Afgelopen donderdag
vierde de Stichting Jeugdstrand Zandvoort, die deze uitstapjes organiseert, haar tienjarig bestaan.
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Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een
schoenmakerij waar nog
de regel luidt:

uitvaartverzorging
kennemerland

ons vakmanschap is
uw voordeel
J. van Campen
en Zoon

l. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING
Na een arbeidzaam leven is onverwacht maar
rustig van ons heengegaan mijn lieve man, zwager en opa
Jacob Schuiten
echtgenoot \an A Schuiten-Terol
op de leeftijd \an 77 jaar
Zand\oort
•\ Schuiten-Terol
B Jansen-Terol
\ Terol
Hedi, Bob
en kinderen
2042 JK Zandvoort, 31 juli 1988
Dorpsplein 7
De crematie heeft op woensdag 3 augustus in het
crematorium Westerveld plaatsgevonden

* oor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoont
rvi hei heengaan %an mijn lieve zorgzame man, onze
lieve ii'cei en opa, onze broer, zwager en oom
Hendrik Groen
betu'gen wij u onze oprechte dank
Uit aller naam
W C M Groen-Coule
2041 RB Zandvoort, augustus 1988
Lorentzstraat 31

en

<=f-\.

va

10.-

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten
PASSAGE 20, TEL 16309

* ü^i*'

Uw Pico Print foto-dealer

Sig. mag. Lissenberg
Aangevraagde bouwvergunningen
103B88 Oranjestraat 2-12
autoshowroom
104B88 Oranjesttaat
magazijn, kantoor en 11 woningen
winkel
105B88 Kerkstraat 15
106B88 Fazantenstraat 2
uitbreiden woning
107B88 Keesomstraat
tuinhuisje, volkstuinencomplex
108B88 Kam Onnesstraat (terrein)
loods
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Haltestraat 9, 02507-12151.

52B88 Potgieterstraat 18
dakkapel
142B87 Boulevard Paulus Loot 99
uitbreiden woning
19B88 Herman Heijermansweg 1
57 bejaardenwoningen
186B87 Pasteurstraat 8, 10 en 12
verdieping
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Vanaf 5 augustus 1 988 liggen gedurende een maand ter inzage afschriften van
bij het provinciaal bestuur ingediende aanvragen om vergunning voor en een
verzoek om gedogen van grondwateronttrekkingen in het kader van bodemsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Van Lennepweg
Gedurende de termijn van tennzageliggmg kunnen tegen de voorgenomen werkzaamheden bezwaren worden ingediend bij ons college
De bezwaren kunnen desgewenst nader worden toegelicht op een ten overstaan van
een vertegenwoordiging van het provinciaal bestuur te houden openbare zitting
Deze openbare zitting zal op maandag 12 september 1988 om930uurinde commissiekamer van het gemeentehuis van Zandvoort gehouden worden Ook zij die
geen bezwaren hebben ingediend kunnen op die zitting mondeling van hun gevoelen
omtrent de aanvragen doen blijken
Meergenoemde zitting zal alleen dan gehouden worden, wanneer gedurende de eerder genoemde termijn van tennzageligging telefonisch (02507-61476) dan wel
schriftelijk hierom verzocht wordt

BARBECUE PARTY!
De zomermaanden gaan wij op zaterdag 20.00-03.00 uur door, op
onze dans- en ontmoetingsavonden, met onze succesvolle barbecue
voor ongebonden mensen (entree
all-in ƒ 12.50)

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

10
mini
BROODJES

SLAGERSHAM

VARKENSFILET

100 gr.

KILO

0.99

1.09

11.90

De Manege Zandvoort
'ml: 02507-16023
HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de krant

Je koopt een vrijstaand huis... maar wat is vrijheid als die
ophoudt bij het hek?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

H. W. COSTER B.V.

bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

AAN DE LEDEN VAN DE
WONINGBOUWVERENIGING
Als gevolg van renovatie-werkzaamheden aan het oudste complex van de vereniging, hebben wij ons de afgelopen maanden genoodzaakt gezien geen woningen ter
beschikking te stellen voor de leden van de vereniging.
De woningen die op basis van de 50%-regeling door de
vereniging mochten worden geannonceerd zijn door ons
gebruikt om te fungeren als „wisselwoningen". Deze
„wisselwoningen" worden gebruikt om huurders uit het
renovatie-complex tijdelijk te huisvesten, indien zij als gevolg van deze renovatie-werkzaamheden uit hun eigen
woningen worden geplaatst.
Wanneer deze „wisselwoningen" wederom voor verhuur
beschikbaar komen, zullen wij deze door middel van een
advertentie in het Zandvoorts Nieuwsblad voor onze
leden beschikbaar stellen.
RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1988
1. Aangeboden: 4-kamerwoning
KEESOMSTRAAT
Huur: ƒ667,14 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift
Gevraagd: 3-kamerwoning in centrum.
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WONSRSG STOFFERING

Vtaag vrijblijvend offerte.

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMQLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen inteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend

prijsopgaaf

v.d. H/IIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

/^L

U hebt uw
zinnen gezet
op de Audi 80? Dat laat zich licht
begrijpen Defraaie belijning en het
ruime, uiterst representatieve mterleur zijn voor iedereen zichtbare
argumenten voor uw keuze
Maar u hebt bovendien nog een
aantal niet direct m het oog lopende redenen die minstens even
sensationeel zijni
Zoals het feit
dat u met uw
Audi 80 in zegge 10 seconden van
stilstand naar 100 km per uuraccelereert En als u wilt gemakkelijk
optrekt naar een topsnelheid van
196 km/u En dan hebt u ook nog
uw rationele overwegingen De
economie van 'n opvallend laag
Van 10 jaar gabrandstofverbruik Van
rantie te gen roest
van binnenuit dank zij de geheel
verzinkte carrosserie
Plus de zekerheid van
een hoge inruilwaarde
tegen

Wat ons betreft hoeft uvoor
uw nieuwe Audi 80
iets minder geduldte oefenen!
de tijd dat u aan uw volgende Audi
denkt Eén probleempje zou u bij
uw keuze voor de Audi 80 kunnen
ondervinden Geduld moetenoefenen ten aanzien van de levertijd
.j_
/-i Dat wil zeggen
j
\J7} 0
l als u uw Audi
80 niet bij ons bestelt Wij kunnen
hem wél snel leveren Precies in de
uitvoering die u wenst Welkom m
onze showroom voor uw nieuwe
Audi 80 Als u na uw bezoek het
tenminste nog n weekje zonder
kunt uithouden

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk m te dienen bij het kantoor van de vereniging op het
adres Thomsonstraat 1.
Wpningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men
een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van
deze maand.'

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

02507-15531
02507-20025

MAKELAAR! Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Errun

2. Aangeboden: 4-kamerwoning
LORENTZSTRAAT
Huur: ƒ697,83 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.
Gevraagd: benedenwoning in centrum.

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

telef.
telefax

Zandvoort, 4 augustus 1988

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Haal een
jazzy
boeketje

Corn.Slegersstraat2.
Tel. 15449
Zandvoort

Topkwaliteit
Kleurenfoto^

Verleende bouwvergunningen

biedt u de unieke combinatie van
gezichts- hchaams en haarverzorging

Definitieve
ontharingsbehandeling

w

BIJ ons l ql foto voordeel op u te wichten Levnr uw foloroüotjc in voor
ontw kkelcnt n d rekl itdr jkkt n U ontvangt dancon wiardebon BIJ
inlovor ngdairvankr j g i u ^ o o r r n nr I 2b een pracht kleurvprqrotmq
formaal 13x13 t/rn 13x18 (f x ictrmait ifhdnkehjk vdnuwnegitief)
Een aanbod v nr ut cht van moot profileren1

Grondwaterwet
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
uoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk, geboorte of andere famüiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 40041

Als u uw fotorolletje inlevert voor
ontwikkelen en d irekt afdrukken!

DeSOvanAudi.
Audi

Fa. Frank

Voorsprong door techniek

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

Auto Strijder B. V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

V-AGIAuôi
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Vereniging bestaai vijftig jaar

Kleuterschool Prinses Marijke

Kampeerders Helios
begonnen met 'n tent

ZANDVOORT - Kampeerdersvereniging Helios bestaat deze
zomer vijftig jaar. De bewoners van de ongeveer honderdvijf tig
kleine zomerhuisjes aan het noordstrand, dichtbij Bloemendaal
aan Zee, vieren dit jubileum komende week met een flink aantal
festiviteiten.
Helios is in 1938 ontstaan uit een
fusie van de kampeerdersverenigingen Licht en Vrijheid en Hygea. De
langgewenste fusie kwam tot stand
in het Haarlemse Roxy. De leden
waren oorspronkelijk Amsterdammers en Haarlemmers, die het heerlijk vonden om een zomer lang op
het Zandvoortse strand te vertoeven. Al dan niet voor de gezondheid.
De gemeenten Haarlem en Amsterdam betaalden indertijd mee aan de
vestiging op het strand. De gemeente Zandvoort zorgde voor de nodige
veiligheid met een politiepost, nog
bemand door onder andere de politiebeambten Jissink, Hendrikse en
Visser. En voor zolang dit bestond,
diende Riche Bad om de kinderen
zwemles te geven.

• De vroegere Zandvoortse fotograaf Kees Pot maakte in juli 959 deze
klassefoto van de kleuterschool Prinses Marijke, gevestigd aan de Brederodestraat 3; de latere 'Klimop'-school. Het was een afscheidscadeau
van deze leerlingen die naar de grote school gingen, voor het hoofd van
de school, mevrouw A. Bosma-Veenstra. Zij heeft de foto ook ingezonden.
De leerlingen zijn (v.l.n.r.): Richard v.d. Broek, Josje Steetskamp,
Hanneke Molenaar, Rudi Bastian, Dick Pomper, Hansina Aukema,

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 6/7 aug. 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F.
Paardekoper: Voor dienstdoende
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.

KERKDIENSTEN
Weekend: 6/7 aug. 1988
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. W.M. Maas,
Haarlem
Kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.G. Meynen,
Haarlem
Kindernevendienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Tot en met 28 augustus geen dienst.
Roomskatholieke Ker.k:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/communiedienst
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst,
dhr. J. IJnema
19.00 uur: Avonddienst, ds. E. Meenderink H.A.

Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg l,
Zandvoort. Spreekuur op maandag
en donderdag van 1.30 tot 3.00 uur
door de heer Frits van Veen of na
telefonische
afspraak.
Tel:
02507-19393
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik
te kunnen maken, dient men zich 24
uur van tevoren op te geven bij Huis
in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: 't Stekkie, Nieuw Noord. In juli en augustus geen spreekuur.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Ked.Christelijke
Gemeenschapsbond:
BURGERLIJKE STAND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomsten
Periode:
25 juli - l augustus 1988
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Ondertrouwd:
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maan- Slagman, Robert en Verboom, Jandag 19.00 - 21.00 uur.
netje Clazina Maria
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel. Gehuwd:
023-244553.
De Jong, Rudi en Koning, Elisabeth
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Geboren:
Romana Elisabeth, dochter van:
Bloem, Leonardus en Sommerer,
Irmgard
Tessa Johanna, dochter van: Olie,
Robert en Wissink, Johanna Gerharda
lan George Frederick, zoon van: Losekoot, Torn Johan Cornelis en Van
Blijenburgh, Linda Maureen

Annemieke Pot, Michiel Jansen, Peet Petrovitch, Jantje Dalmeijer en
Eilien Pimentel.
Anneke Kalff, Llnda van Vliet, Marjan v.d. Engel, Ingrid Bol Adjan de
Jong, Marion Koopman, Wendela de Jonge, Jan Kalff, Patricia Lith
Paultje Antonides, Janneke de Jager, Harry Pot. Gel Flieringa en Haitse
Hoekema hebben zich verstopt achter Dick Pomper en Josje Steets-

Rekreade bezoekt deze week
restaurant 'De Gevulde Mier'
ZANDVOORT - Rekreade
1988 beleefde zondagavond een
gezellig begin in Zandvoort-noord en in het centrum met
poppekast en volksdansen,
waar enkele tientallen kinderen aan deelnamen. Het team
gaat enthousiast door.
Afgelopen dagen beleefden de kinderen in het centrum, in het jeugdhuis achter de Hervormde Kerk, en
in 't Stekkie in noord, spannende
dagen met de thema's 'De eigenwijze
wijze eik' en 'Het speuren in de winkelbocht'. En dat gaat morgen vast
nog zo door. Voor volgende week
staan er vanaf maandag weer andere
spannende avonturen te wachten.
Maar, zoals gebruikelijk, kunnen de
kinderen zondag al weer terecht in
het winkelcentrum Zandvoort-noord, om 18.30 uur, en op het Jan
Snijerplein om 19.15 uur, voor poppenkast en volksdansen. Dat geldt
ook voor donderdagavond.

AGENDA
(Bijna) Dagelijks:
Expositie van vijf schilders in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, tot en met 24 augustus
Rekreade voor kinderen van 4 t/m 12
jaar op doordeweekse dagen, van
10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot
17.00 uur, in 't Stekkie en het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk.
Elke donderdagavond rondwandelingen door het oude dorp, aanvang
19.00 uur b.v.k. tevoren aanmelden
bij het WV kantoor.
Donderdag 4 augustus:
Poppenkast en volksdansen met
Rekreade, 18.30 uur winkelcentrum-noord, 19.15 uur Jan Snijerplein
Vrijdag 5 augustus:
Jazz Behind the Beach '88
Zaterdag 6 augustus:
Jazz Behind the Beach '88
Zondag 7 augustus:
Jazz Behind the Beach '88, incl.
kerkdienst om 12.00 uur op het Gasthuisplein
Dinsdag 9 augustus:
Orgelbespeling en fluitmuziek in de
Hervormde Kerk, aanvang 20.00 uur,
toegang ƒ5,-.
Donderdag 11 augustus:
Openlucht Vismaaltijd 's avonds op
het Gasthuisplein.

Orgel en fluit in
Hervormde Kerk

ZANDVOORT - Komende
weken zullen drie bekende organisten optreden in de Hervormde Kerk te Zandvoort.
Dinsdag 9 augustus is het de
Overleden:
beurt aan Everhard Zwart om
Harkema, Taeke, oud 58 jaar
het orgel te bespelen. In tegenArnoldt, Frederik, oud 68 jaar
stelling tot voorgaande jaren
Schuiten, Jacob, oud 77 jaar
zal niet alleen orgelmuziek ten
gehore worden gebracht. Het
VERENIGINGSNIEUWS concert begint om 20.00 uur en
de toegang kost ƒ5,-.

Vrouwen Van Nu

De eerste activiteit van Vrouwen
Van Nu is pas weer op zaterdag 13
augustus. Dan wordt een rondleiding bij kaarslicht georganiseerd
door het Frans Halsmuseum, inclusief live kamermuziek. Minimale
deelname tien personen. Verzamelen om 20.00 uur bij de ingang. De
kosten bedragen ƒ2,50 p.p., excl. entree.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Tacx, die toch met haar gezinnetje
op zo'n twintig vierkante meter de
zomer doorbrengt. Al heeft men, één
stap buiten de deur gedaan, uiteraard een zee van ruimte om zich
heen.
Toch is deze al jaren lang minder
aan het worden. "Vroeger hadden
we nog drie huisjes op een rij staan.
en telde de vereniging nog tweehonderd huisjes. Nu hebben we twee
huisjes op een rij en op het noordelijke deel slechts één".
Dit wordt veroorzaakt door de
strandafkalving. Toch woont men er
nog met veel plezier, en is er nauw
contact tussen de leden. En in feite
staan er nog steeds gegadigden te
trappelen om lid te mogen worden
en een huisje te kunnen betrekken.
Maar voor vreemden is daar weinig
kans op, want de plaatsen blijven
meestal binnen de familie.

De allereerste onderkomens bestonden uit tenten van zeildoek, en
later kwamen daar de huisjes bij. De
tenten moesten vanaf dat moment
op de achterrij, tegen de duinen aan.
De gemeente Zandvoort had daar
bielsen geplaatst om een plateau te Huwelijken
vormen. Een'teil of andersoortige
In verband met de viering is het
bak diende buiten als 'aanrecht'. jubileumboek samengesteld, 'dat
Een en ander valt te lezen in het voor jongere kampeerders een beeld
jubileumboek. Helemaal rooskleu- kan geven van vijftig jaar strandlerig komt de gemeente er niet vanaf: ven en voor oudere kampeerders
'De vooruitgang der techniek en hy- een kapstok kan zijn om eigen heringiëne is niet echt door de gemeente neringen aan op te hangen'. De ruZandvoort begrepen. Het is maar briek 'Wist u dat...' geeft enkele aargoed dat Helios kampeerders handi- dige en opmerkelijke gegevens, die
ge en ondernemende lieden zijn en een klein beetje een beeld geven van
een tussenoplossing voor de water- de sfeer onder de kampeerders.
voorziening bedacht hebben, hoewel
douchen met warm water nog heden
Zoals 'Wist u...: dat er veel strandten dage niet tot de mogelijkheden huwelijken gesloten zijn; dat er dienvan onze vereniging behoort'.
tengevolge vele families aan elkaar
Maar lang niet iedereen is het er- gekoppeld zijn, zodat je na vijftig
over eens dat het 'kamperen' is. "Ik jaar kunt spreken van één familie;
houd helemaal niet van kamperen", dat twee stranddochters vanaf het
benadrukt oud-bestuurslid Thea ouderlijk 'tent'huis getrouwd zijn;

In Zandvoort-noord draaien de activiteiten deze week om de vraag: 'Is
het waar wat zij zegt?'. De kinderen
(4 t/m 12 jaar) kunnen van maandag
tot en met vrijdag tussen 10.00 en
12.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur
terecht in 't Stekkie. Op vrijdag
geldt een 4-uursprogramma, dus
brood meenemen.

dat er een familie is waarvan drie
generaties in 1988 lid zijn van Helios; dat er over de tien leden zijn die
al voor 1940 kampeerden; dat in 1939
de contributie ./'l,- bedroeg en het
seizoengeld ƒ25.-; dat in 1988 de contritautie ƒ85,- bedroeg en het seizoengeld ƒ468,- en daarbovenop de toeristenbelasting ƒ113,- bedraagt; dat mevrouw T.V. als kind op haar oudere
broer (H.Z.) moest passen en op latere leeftijd pas begrepen heeft
waarom zij met een grote zak snoep
de tent uitgestuurd werd.
Het feest wordt zaterdagmiddag
om 15.00 uur geopend door de 'zonnegod' Helios en duurt een hele
week, bij slecht weer in de grote
feesttent. In verband met de naam
vinden ook de feestelijkheden deels
in Grieks mythologische sfeer
plaats, zoals bijvoorbeeld de wagenrennen, aanstaande maandag.
ADVERTENTIE

Als u dit leest
bent u niet op
vakantie

Dus M m . *

De activiteiten in het centrum spelen zich af rond het 'Café-restaurant
'De Gevulde Mier'.
Hiervoor kunnen de kinderen op
de zelfde tijden terecht in het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk. De
toegangsprijs bedraagt een gulden
per keer.
Doosjes, potjes, flessen, oude kleren, gordijnen en vooral lakens zijn
nog welkom bij het rekreadeteam.
Dus ouders of anderen die nog iets
hebben liggen.... Dat geldt ook voor
hoedjes, petten, rollen behang en al
wat goed bruikbaar lijkt.

o In de eerste jaren ging het er
primitief aan toe, een zeildoek tent
en een teil als 'aanrecht'.

Voor exclusieve betaalbsre leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI
E RIBELLI
I\nnler- en ticucnntxU'
EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Het Helios van enkele tientallen jaren geleden. Sommige leveranciers van
levensmiddelen kwamen 'aan huis'.

Haltcstraat 45, tel. 12705, Zandvoort

Seniorenkoor zoekt nog wat nieuwe leden, vooral mannen

'Voor Anker' vaart een nieuwe koers
ZANDVOORT - Het Zandvoorts seniorenkoor 'Voor Anker' vaart een nieuwe koers.
Met het aantreden van de nieuwe dirigente Trudy van Staveren heeft ook het repertoir een
verandering ondergaan. Het is
vlotter geworden. Maar om het
ook goed uit te kunnen voeren,
zoekt men nog wat nieuwe leden. Vooral mannen.
'Wij zijn niet zo piep, maar ook
niet stok', zo wilden de dertig dames
zich met een advertentie présenteren, tot men op het idee kwam de
redactie van deze krant te benaderen. 'Wij zoeken heren om gezellig
samen te zingen', zo had het vervolg
moeten luiden, 'maar geen saaie
liedjes'.
Voor dat laatste zorgt Trudy van
Staveren wel. Twee maanden geleden nam zij de taak over van de
zojuist overleden Riet van Pruisen-Jongens, die lange tijd als dirigent
leiding gaf aan het koor. Ondanks
alle waardering voor deze vrouw zette de nieuwe dirigente een nieuwe
koers in. "ledere dirigent doet het
weer anders", zo verklaart Trudy
van Staveren, die zelf nog bij het
Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble onder leiding van mevrouw Van
Pruisen heeft gezongen. De leerling
van Bep Ogterop durft zich echter
nog geen all-round dirigent te noemen. "Daar heb ik te weinig ervaring
voor". Toch bracht zij al de nodige
vernieuwing aan in het repertoir,
wat enthousiaste reacties uitlokte
bij de koorleden.

Hoewel de dames gekscherend het
'jachtseizoen' op mannelijke koorleden geopend hebben verklaard, telt
het koor wel al twee tenoren en vijf
bassen en baritons. "Maar tegenover
zoveel dames is dat te weinig". In
Om de programma's een wat geva- feite is iedereen welkom, dus ook
rieerder karakter te geven werd be- nieuwe damesleden, maar vooral tesloten om met ingang van dit seizoen noren uiteraard en bassen. Maar
andere, liefst jonge musici een kans echt 'bejaarden' hoeven het niet te
te geven. Zo maakt op 9 augustus zijn, verduidelijkt Trudy van Stavefluitiste Magda van de Geer, 17 jaar ren, die bepaald niet gelukkig lijkt
en afkomstig uit Schiedam, haar de- met de tot nu toe gebruikte aanduibuut. Magda heeft al enige jaren pri- ding 'bejaardenkoor'. "Er zijn ook
vélessen gevolgd maar is onlangs mensen lid van 57 of 58 jaar. Dat kun
aangenomen op het Rotterdams je toch geen bejaarden noemen?" Bejaarden of niet, men heeft er erg veel
Conservatorium.
Zij brengt, begeleid door het orgel, plezier in en gezellig is het in ieder
onder andere een feestelijk concerto geval wel. 'Heel gezellig' zelfs, aldus
van Vivaldi ten gehore, en werken de zelf ook zeer enthousiaste dirivan Frescobaldi en Bach. Everhard gente.
Zwart wisselt het programma af met
Na een korte zomerstop is het
orgelwerken van Festing, Guilmant
(Scherzo Symphonique) en Widor. koor gisteren weer begonnen met de

repetities. Deze worden elke woensdagmiddag gehouden in het Gemeenschapshuis, van 14.15 tot 10.15
uur. Uiteraard wordt er tussen de

gezelligheid dóór ook hard gewerkt,
"In oktober is er een Senioren Koren-dag in het Schalkwijkererf in
Haarlem, en daarop willen wij goed

v

voor de dag komen", laat Trudy van
Staveren alvast weten. Ieder die er
wat voor voelt om mee te zingen,
kan eens een kijkje komen nemen.

~ tv C'^ ' !**"'•»

• 'Voor Anker' in de huidige bezetting, ook met 'niet-bejaarden'

Dommel

WIST U DAT:

WIST U DAT

- Alle soorten nieuwe fietsen met kortingen
van ƒ50,- tot ƒ400,- Grote sortering 2e hands (brom)fietsen
- Inkoop + inruil (brom)fietsen
- Rijwielverhuur (ook snor- + bromfietsen)
- Reparaties en onderdelen voor lage prijzen

• De lang verwachte zomer eindelijk in aantocht is
l * Het dit weekend weer gezellig druk wordt
* het jazz-festival weer gehouden wordt

DE TROMP WINKEL
•N

j * Oe enige echte olympische zonnebril bij Slinger te koop is

rs KAAS en aJora. t

v

Tjonge jonge wat 'n
JONGE BOEREN
GOUDSE 500 GR. nu 6,95
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siagerij waar Evert de Vries
uw gastheer is.
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SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

£1
f'>*

| * Leo Bonkerk van Reisburo Zandvoort
oververmoeid is, van het organiseren van
de grandioze jaarmarkt
[ * Wj ondanks aBes toch nog doorgaat
met fcet aanbieden van zijn goedkope
reizen
r De groenten en het fruit van Aart
Veer de meeste vitaminen
bevatten
* In de kantoorijoekhandel
van Rinus een enorme keus
is aan allerhande lectuur

GROTE KROCHT 7

1

j * Harms op al zijn nfet afgepnjsde schoenen
toch nog 25% korting geeft
f * De bloemen van Erica er nog steeds het f teurigst
bijstaan
| * Foto Boomgaart een nieuw winkelmeisje
heeft en Uw foto's daar nog altijd het
mooiste afgedrukt worden

Boekhandel

DE KROCHT

* De ondernemers van
de Qrote Krocht U
aöen een prettig
weekend
toewensen.

OPRUIMING

* -k * *

Hoge kortingen
*

-Ar

*

*

Halve prijzen

rj

Toerkoop Reisburo
Zandvoort
presenteert op de Jaarmarkt Zandvoort
DE WELBEKENDE WINKELTOCHTEN

Een goede bril voor elke beurs
BIJ ons vindt u kwahteitsbrillen die ook
binnen uw budget
passen
•> En
elke prijs is
riatuurhjk inclusief
aanpassen bijstellen en de volledige
garantie

BIJ AANKOOP VAN 25.-

Gr. Krocht 19
met 'n

Grote Krocht 18, tel. 12600
7 dagen per week dag en nacht geopend

Grote Krocht 20 - Zandvoort

ƒ 29,95

aan AVANT GARDE schoolartikelen
slechts

TAXI RIJWiELCENTRALE
ZANDVOORT B.U.

Vraag om onze folder.

Grote Krocht 17, Zandvoort
RADIO WALKER
ontvangt A.M. en F.M.

JfJ:

£%

SLINGER OPTIEK

Op naar uw
vakman-optiden

Gesnapt op cie Grote Krocht

Dedestcund ge
vertrouwensman d e t |d
voor uw ogen netmt

gedipl opticiens
oplometnst O V
kontaktlensspecialist

Grote Krocht 20A Zandvoort Tel 14395 Leverancier alle ziekenfondsen

Beach and
Bodyshop

Grote Krocht 20 h

Bij Rosanto altijd iets nieuws
DE GROTE HIT!
SHAWLS m \ele
bloemdessms
vanaf
grote mexicaanse MANDEN,
leuk \oor 't strand
WIJDE BROEKEN m
alle mogelijke dessins
en natuuihik onze bekende
badhledmy enz

15,
~,-. ~ _
Zy,a5
_ ft n _
59,95
lim/ene

HERMAN HARMS

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Grote Krocht 21
ZANDVOORT, tel. 02507-12574

OPRUIMING
NU TIENTJES VOORDEEL
Vele schoenen halve prijzen Alle dames- en herenschoenen
welke niet zijn afgeprijsd nu 25% korting. Dit geldt ook voor
de bekende merken als bv HELIOFORM, ANITA, ORTHO
WESTLAND, CARALL, WELTSCHUH
Koop nu en bereken zelf uw voordeel

op de gehele kollektie
zondag geopend van 13.00-17.00 uur

AART VEER

groente en fruit
f GROTE KROCHT 25 - TEL 02507-14404
*&

Foto» BRAM

AL
SWINGENDE NAAR
BLOEMENMAGAZIJN

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

60% KORTING

Deze foto en Uw waardebon tw.v. ƒ60,- kurrt ü na 11
aug. ophafen bij Reisburo Zandvoort op do Grote Krocht

TIP
VAN
DE
MAAND:

j ERICA
l

' G r o t e K r o c h t 24^
FOTO BOOMGAARD

n
t'*

Eerste de beste bekroond met
•y

Nieuw!

m

Nieuw!
Nieuw!

de ondernemersbokaal 1987

vrijdag en zaterdag
BARBECUE SALADE \ pond 1,95
EISALADE
i pond 0,95
FESTIVALSALADE
1,95
pond

Wij ontdekten voor U in de
Boekhandel op de Grote Krocht een
uitzonderlijk goed boek dat

eigenlijk in geen enkel huis mag ontbreken.

SonyCCDVSOE
De eerste camcor
der met digitaal
geheugen De auto
matische geheugenfunktie betekent een gigantische stap
vooruit m videografie Eleelden teksten en tekeningen
slaat u op om later te mengen met andere opnamen en
dat m 8 verschillende klejren Tegenlicht correctie 6x
motorzoom macro instelling lichtgevoeligheid 13 lux
data display en een geluidskwaliteit waarin de Hi Fi gigant
duidelijk hoorbaar is Wi| demonstreren m graag

In dit boek *!Jn een grote hoeveelheid tips
er» aanwijzingen bijeengebracht met de
bedoeling het werk in de huishouding
gemakkelijker en aangenamer te maken.
Kneepjes en middeltjes uit grootmoeders tij
maar ook modernere wenke» geven eert oplossing voor
kleine of grotere problemen. Naast ups van vroeger en
nu vindt u uitgebreide informatie over gezellig eten, *elf
zorgen voor keukenkruiden, veiligheid in huis,
verzorging van huisdieren en vete andere onderwerpen. Bij
het doorbladeren en gebruiker» van dit boek vindt U
ongetwijfeld antwoorden en oplossingen waarnaar ü reeds
lang op zoek bent. Voor /12,50 is dit boek te koop bij:
Kantoorboekhandel De Krocht op de Grote krocht. De titel van het
boek Es: Oma geeft 1001 tjps»

34997: op = op 2995,Grote Krocht 26

Tel. 13529

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1988
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Aanrijding

Marco Keur verspeelt Francorchamps
ZANDVOOBT - Niet alleen op het circuit Park Zandvoort,
waar buiten de truckrace ook een autocross en een semi-lange
afstandsrace voor Alfa's en Opel Ascona's verreden werd, maar
ook en vooral in het buitenland werd met wisselend succes door
Hollanders aan diverse races deelgenomen.
Als voorwedstrijden voor de befaamde 24 uren van Francorchamps werd
een Opel/Lotus- en een Renault 5
turbo-race verreden. Marltaoro-coureur Peter Kox miste op een haar na
de overwinning, hij werd „slechts"
tweede en had op een gigantische
manier de p . . . in, maar de razendsneue Fin Hakkinen was op de laatste kilometer net iets gedurfder en
heel wat brutaler. Plaatsgenoot
Frans Vörös haalde van de 38 deelnemers een 19e plaats, iets wat zijn
teambaas Jan Larnmers niet van
dichtbij kon meemaken, daar Jan
zelf in Amerika een Nascar-race in
een Porsche reed en daar vierde
werd. Het was voor Zandvoortse
Frans de eerste keer dat hij op het
Ardenner-circuit moest aantreden.
Een vrije training w-as er niet, en in
de tweemaal een half uur tijd-training kende hij nogal wat problemen.
Bovendien was er erg veel ander raceverkeer op de piste zodat er niets

anders dan een 27e startpositie overbleef. In dit licht bezien is de 19e
eindplaats nog zo verkeerd niet.
Wat wel verkeerd was, het niet
mogen starten van onze andere
plaatsgenoot die aan de Eenault 5
GT Turbo-race zou deelnemen, Marco Keur. Bij voor-controle bleek zijn
wagen iets te licht, en men constateerde dat zijn brandblusser (verplicht in iedere racewagen) wel een
zegel had, maar zo leeg was als een
melkfles waar moeders de vrouw
het statiegeld voor gaat innen. Startverbod was het advies van de technische commissie.

Zandvoort
Keur zal de rest van het seizoen geen
potten meer kunnen breken, dit is
nu al de tweede keer dat hij niet mee
kan rijden en de concurrentie sprokkelt ondertussen lekker wel de punten bij elkaar.

Slechts een handjevol toeschouwers heeft kunnen genieten van een
attractief programma. Als hoofdmoot de truckraces die veel spektakel toonden, en bij de Hugenholtzbocht zelfs een Mastodont die op
zijn kop terecht kwam, gelukkig
zonder persoonlijk letsel. Wel een
snelle en juiste beslissing van wedstrijdleider Harry Slinter om ogenblikkelijk code rood te geven en opnieuw te laten starten, nadat de
mannen van de Zandvoortse ,,hekkenploeg" in een razend tempo hadden laten zien hoe je dergelijke
„rommel" opruimt.
Autocross is niet meer wat men er
vroeger van bakte. Hele fraaie wagens met supersnelle motoren lieten
tussendoor hun kunsten zien. Dit
vraagt om herhaling. Voor de vaste
bezoekers was de 25 ronden-race.
Een race zonder echte verrassingen,
met dit verschil, dat de Opeis en
Alfa's ditmaal door elkaar op de
startstreep stonden. Na slechts enkele ronden wist Renë Rekelhof zijn
Ascona al op z'n „pet" te leggen bij
het Scheivlak uit. Dat betekende
eerst de Pace-Car in de baan, rommel opruimen en gewoon doorgaan.

Daar de vaste omroepmensen er niet
waren, werd op verzoek van de organisator Bertus van Holland een vorige speaker uit de kast gehaald. Ondanks ziekte was Alfred Abbenes
weer ouderwets op dreef.

ZHC startte de eerste wedstrijd tegen Renova en had na de eerste inning een 5-3 voorsprong. Renova
Kwam terug tot 5-3 in de derde inning doch daarna \vas het alleen
ZHC wat de klok sloeg. Rob Kuipers
sloeg een prachtige homerun waardoor ZHC op 7-3 kwam en dat was
nog niet genoeg. Met prima slagwerk werd Renova weggespeeld
naar een 15-4 nederlaag. De organiserende vereniging TZB begon goed
met een geweldige homerun van pitcher Han van Soest en nog twee
fraaie homeruns van Paul Vennik.
Via dit en nog meer slaggeweld werd
DSS van het veld geslagen met 17-3.
In de ontmoeting tussen de twee
Zandvoortse
softbalverenigingen
was het ZHC dat het betere spel liet
zien. TZB maakte in het veld te veel
fouten waarvan ZHC knap profiteerde. Aan slag werd door ZHC de bal
goed geraakt en dat leverde uiteindelijk een 12-3 zege op. De derde
wedstrijd van ZHC \vas tegen DSS
en na twee innings stond DSS met 10 voor. In de derde inning kwam
DSS zelfs op een 2-o voorsprong,
maar toen kwam ZHc pas goed los.
Tot aan dat moment ging het nog
niet met de slagploeg van ZHC, doch

daarna stelden de Zandvoorters sing een knappe stootslag neer waarorde op zaken. Via prachtige home- op Henry van Elk kon scoren, 3-0.
runs van Rob Kuipers en John De honken liepen vol en de daaropKlaassen werden totaal zeven pun- volgende slagman LUC Buhling knalde de bal ver weg voor een enorme
ten binnen geslagen.
homerun en ZHC leidde met 7-0.
In de volgende slagbeurt kon DSS ZHC vond dat nog niet genoeg en
tot 7-3 terug komen, maar de slag- sloeg er lustig op los. Een volgende
ploeg van ZHC ging gewoon door en drie-honkslag van Erik Zaadnoornog eens vijf man kwamen over de dijk betekende 9-0.
In de vierde inning liet ZHC zien
thuisplaat, 12-3. Door de drie overwinningen won ZHC de fraaie wis- ook goed veldspel te kunnen spelen.
selbeker, tweede werd TZB, dat in Het eerste honk was bezet. Op de
een puntrijk duel Renova met 18-11 volgende klap van Kinheim snelde
inpakte. DSS werd derde en de win- de man van het eerste honk weg,
naar van vorig jaar Renova eindigde doch rekende niet op het goede spelop de vierde plaats.
inzicht van LUC Buhling. Deze ving
TZB sloeg in totaal zeven home- de bal waardoor de slagman uit ging
runs en ZHC kwam op een totaal doch ook de wegsprintende man
van zes. Homerunner van de dag ging daardoor uit. Toch kon Kinwerd TZB'er Paul Vennik met vier heim in deze inning tweemaal scostuks.
ren, 9-2. In de gelijkmakende slagbeurt sloeg ZHC zich definitief binnen. Onder andere door het stelen
Competitie
van tweede en derde honk en opDe ZHC-heren kwamen de afgelo- nieuw sterk slagwerk liepen de
pen week ook nog in het veld om een Zandvoorters uit naar 15-2. Kinheim
competitiewedstrijd te spelen. Dat mocht in de vijfde inning nog eenging de ZHC prima af en Kinheim maal scoren waardoor de eindstand
werd met 15-3 opgerold. Kinheim zeer verdiend en fraai 15-3 werd voor
kwam het eerst aan slag en door ZHC.
fraai veldspel, waaronder een dubAanstaande maandagavond staat
belspel, kwamen snel drie nullen op voor ZHC de zeer belangrijke wedhet scorebord. In de gelijkmakende strijd op het programma tegen conslagbeurt sloeg ZHC direct toe. Na current TYBB. ZHC en TYBB gaan
een afwezigheid van drie maanden,, in deze competitie aan kop met 22
door een blessure, sloeg Herman punten uit twaalf gespeelde wedLeising een prima twee honkslag en strijden. In de uitwedstrijd tegen
door een klap van Rob Kuipers werd TYBB leed ZHC de enige nederlaag
en de mannen zijn erop gebrand
het 2-0.
deze partij tot een goed einde te
Op het uitstekende worpen van brengen. De winnaar van deze wedZHC pitcher Tjeerd Buis had Kin-' strijd, is met nog een paar wedstrijheim totaal geen vat en met twee- den te spelen, zo goed als zeker van
maal drieslag en een binnenveldac- het kampioenschap. Maandagavond
tie werd Kinheim uitgeschakeld. In dus om 19.30 uur op de velden van
die tweede inning legde Peter Lei- ZHC, het Duintjesveld.

2HC, hier aan slag, was niet te verslaan.

25-ronden-race: 1. David Hart, Alfa
Romeo, 6. (maar eerste Opel) Jan
v.d. Graaf. Autocross klasse 1600: 1.
Gerard v.d. Kammen. Klasse 2000:
Kees v.d. Kroft. Klasse super: 1. Joannes Boksma, 2. Bertus Slingerland.
Truckrace standaardklasse: 1.
Herman Slenders. A-klasse: Teunis
Holstege. C-klasse: Kees Zandbergen.
24 uren van Francorchamps: 1.
Heger/Quester/Ravaglia BMW M3,
22.
(op
86
ronden)
van
Dedem/Vanicek/van
Hooydonck
MWM M3, 24. (op 106 ronden) van
de Beek/Coronel/Vermeulen Mazda
929. Opel/Lotus: 1. Hakkinen (Finland), 2. Peter Kox, 19. Frans Vörös.
Renault 5 GT Turbo: 1. Thibault
(België), 2. Frans Verschuur, 3. John
Postma.

ZANDVOORT - Met rasse
schreden nadert het nieuwe
voetbalseizoen, begin septemoer is het weer zover, en ter
voorbereiding daarop zijn de
trainingen al weer hervat. Zo^vel Zandvoort'75, Zandvoorttneeuwen en TZB werken een
omvangrijk oefenprogramma
af en hopen top fit en in prima
'•'orm de eerste wedstrijd aan
<te streep te staan.

voort'75-Kennemerland 19.00 uur;
Dinsdag 23 augustus HoofddorpZandvoort'75 (Beker) 19.00 uur;
Zaterdag 27 augustus Zandvoort'75-Reigerboys 19.00 uur;
Woensdag 31 augustus Zandvoort'75-Renova 19.00 uur;
Zaterdag 3 september start competitie Zandvoort'75-EHS 15.00 uur.

Zandvoortmeeuwen

Zandvoortmeeuwen is deze week
met de training begonnen en zal het
eveneens doen met een nieuwe man.
Jan Gieske neemt de selectie van de
2andvoort'75
Het team van Zandvoort'75 staat Meeuwen onder zijn hoede en ook
<jit jaar onder leiding van Ad Bran- dit team speelt een aantal oefenpar?erhorst en is al enige weken volop tijen.
'"} training en speelt als voorbereiing op het nieuwe seizoen, een aan\vedstrijden om de zogenaamde Programma:
Woensdag 10 augustus Zandvoort
meeuwen-Amstelland 19.00 uur;
Zaterdag 13 augustus Zandvoortmeeuwen-WSV'30 19.00 uur;
Woensdag 17 augustus ZandvoortZaterdag 6 augustus Zandmeeuwen-TIW Amstel 19.00 uur;
Voort'75-SVY 19.00 uur;
Zaterdag 20 augustus ZandvoortWoenscjag 10 augustus ZandV
meeuwen-??? 19.00 uur;
oort'75-Bloemendaal 19.00 uur;
Dinsdag 23 augustus
ZandvoortWoensdag 17 augustus Terrasvo- meeuwen-SMS
(beker1' 19.00 uur;
se!s-Zandvoort'7S 19.00 uur;
Donderdag 25 augustus ZandZaterdag 20 augustus Zandv
voortmeeuwen-VVH 19.00 uur;
oort'75-VEW 19.00 uur;
Dinsdag 30 augustus ZandvoortWoensdag 24 augustus Zand-

(Advertentie)
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Zandvoort
met

OPERf OR8I1
en

UITZICHT OP ZEE
Peter Kox behaalde op Francorchamps een fraaie tweede plaats in de vijfde
race van de Opel-Lotus Euroseries.

Geopend 18.00-22.00 uur
Tel. 02507-17580

Damesteam TZB wint met
tweede Ben Koning softba
ZANDVOORT - Het softbalteam van TZB Priet Praat
heeft afgelopen zaterdag het
Ben Koning softbaltoernooi
voor dames gewonnen en de
wisselbeker overgenomen van
BSM. TZB won al haar partijen namelijk met 6-0 van BSM,
met 14-1 van Renova en met 5-2
van EDO. Een zeer fraai resultaat van de Zandvoortse dames.
Door vakanties en andere verplichtingen waren er vier basisspeelsters niet aanwezig bij TZB. Zij werden echter uitstekend vervangen
door speelsters uit TZB 3, Callista
van Keulen (die afgelopen vrijdag
ook al meespeelde in de competitiewedstrijd tegen Terrasvogels), Sandra Franke en Wilma van Riemsdijk. De eerste wedstrijd tussen
EDO en Renova leverde een 12-2
zege op voor EDO. TZB Priet Praat
speelde tegen titelhouder BSM dat
in de eerste inning zeer snel tegen
drie nullen aanliep. Hieronder was
een prima vangbal van korte stop
Annemiek van der Meulen.

In de tweede inning nam TZB het
initiatief. Sylvia Arends sloeg de bal
het veld in en Callista van Keulen,
die op het tweede honk stond, kon
het eerste punt scoren. Sylvia
Arends werd daarna binnengeslagen
door Yolanda Kuin, en TZB kreeg
drie honken in handen. Op de verre
klap van Annemiek van der Meulen
konden Sandra Franke en Yolanda
Kuin de stand opvoeren naar 4-0.
BSM kon in deze wedstrijd slechts
één hinkslag plaatsen en was niet
opgewassen tegen het sterke TZB,
dat uiteindelijk zegevierde met 6-0.
In de wedstrijd tegen Renova
stond TZB na drie innings al met 7-1
voor en in de vierde inning werd er
nog eens flink uitgehaald. Door een
aantal zeer knappe honkslagen werd
de stand opgevoerd naar 12-1. Wilma
van Riemsdijk sloeg toen een prachtige driehonkslag, gevolgd door een
schitterende homerun van Yolanda
Kuin en de eindstand werd 14-1.
BSM herstelde zich van de nederlaag tegen TZB en won na veel spanning met 4-3 van EDO.
De derde en laatste wedstrijd was
tegen EDO dat een lastige tegenstander bleek te zijn. Na een wedstrijd
van vijf innings bleef de score op 5-2
steken voor TZB. De Zandvoortse
softbalsters
wonnen daardoor de
Foto: Bram Stijnen
grote wisselbeker van het tweede
Ben Koning toernooi. Op de tweede
plaats eindigde BSM, derde werd
EDO en Renova werd vierde.
Hoogste slaggemiddelde: Yolanda
Kuin 3 wedstrijden (0,667), Ingrid
Feltman 3 wedstrijden (0,667), Calmeeuwen-Haarlem C of 2e beker- lista van Keulen 3 wedstrijden
ronde 19.00 uur;
(0,556), Irene Koel 3 wedstrijden
Zondag 4 september start compe- (0,556). Na de prijsuitreiking volgde
titie Zandvoortmeeuwen-DIO 14.30 een loterij waarbij vele prijzen beuur.
schikbaar waren gesteld door de
Zandvoortse middenstand. De
hoofdprijs, een CD-speler, werd geTZB
wonnen door de Zandvoortse AnnetThijs Bouma gaat voor het tweede te Draayer, die uitkomt voor het
seizoen aan het werk met de selectie Haarlemse EDO. Het toernooi werd
van TZB en weet dus wat voor mate- besloten met een schitterende barriaal hij tot zijn beschikking heeft. becue.
TZB is ook reeds met de training
begonnen en komt eveneens uit in
een aantal wedstrijden om de Duin- Competitie
Voor de competitie speelde TZB
cup.
Priet Praat tegen Terrasvogels en
daarin toonde TZB aan veruit de
Programma:
Zaterdag 6 augustus TZB-Water- sterkste te zijn. Terrasvogels werd
loo 19.00 uur;
opgerold door TZB met maar liefst
Zaterdag 13 Zandvoortmeeuwen 11-0. TZB speelde met Callista van
zat.-TZB 19.00 uur;
Keulen, uit dames 3, op het eerste
Woensdag 17 augustus SVY-TZB honk en dat ging haar prima af. Ook
19.00 uur;
aan slag kwam zij goed voor de dag
Zaterdag 20 augustus TZB zat.- en door één honkslag en tweemaal
een tweehonkslag kwam zij op een
TZB zond. 19.00 uur;
Woensdag 24 augustus TZB-Bloe- slaggemiddelde van 3 uit 4 (0.750).
mendaal 19.00 uur;
Alleen catcher Joyce Toornburg had
Zondag 28 augustus Dr. Robbers- een beter slaggemiddelde, namelijk
toernooi voor Ie en 2e team TZB;
4 uit 4 (0.1000).
In de eerste inning lukte het beide
Woensdag 31 augustus Allianceteams niet te scoren, maar daar zou
TZB 19.00 uur;
Zondag 4 september TZB-Zand- in de tweede slagbeurt verandering
voortmeeuwen 3 (beker) 14.30 uur; in komen. Drie dames van TZB
Zondag 11 september begin com- slaagden erin de thuisplaat te bereiken en de stand was 3-0. Terrasvopetetitie TZB.

Voetbalclubs weer in training

Het meisje zat taij haar zeventien-jarige vriendin achter op de fiets die
de verboden richting op reed. Zij
werden aangereden door een personenauto, bestuurd door een negentien-jarige Zandvoorter, komende
uit de Koninginneweg, die de twee te
laat opmerkte.
De bestuurster van het rijwiel
kwam er met de schrik vanaf, haar
passagiere moest zich door een arts
laten behandelen.

Uitslagen

indoverwinning Jaap Kerkman
;oernooi voor sterk spelendZHC
ZANDVOORT - Evenals het
Ben Koning softbaltoernooi
voor dames werd ook het toernooi voor heren, om de Jaap
Kerkman trofee, een geweldig
succes. Beide toernooien werden door TZB prima georganiseerd. Met drie overwinningen
op respectievelijk Renova (154), TZB (12-3) en DSS (12-3),
zijn de heren van ZHC de terechte winnaar van het herensoftbaltoernooi geworden.

ZANDVOORT - Een zestien-jarig meisje uit het Brabantse
Heeze raakte zaterdag licht gewond bij een aanrijding op de
Haarlemmerstraat.

gels werd in de tweede slagbeurt
door goed veldspel van TZB snel uitgeschakeld en TZB kon in deze derde gelijkmakende inning de score
opvijzelen. Door een paar goed geplaatste honkslagen konden Sandra
Franke, Yolanda Kuin, Annemiek
van der Meulen en Joyce Toornburg
de score uitbouwen naar 7-0.
Terrasvogels, dat in het begin van
de competitie een tijdlang de ranglijst aanvoerde, was niet opgewassen
tegen het goede spel van TZB en
kwam ook na zes slagtaeurten niet in
de punten. In de gelijkmakende zesde inning was het debutante Callista
van Keulen die de bal ver weg sloeg
waardoor de score uiteindelijk 11-0
werd voor de Zandvoortse softbalsters.
Werpcijfers: Yolanda Kuin 8-1-8-2.
Hoogste slaggemiddelde Joyce
Toornburg 4 uit 4 (0,1000), Callista
van Keulen en Ingrid Feitnian 3 uit 4
(0,750). Stand aan de kop in klasse
3B: 1. TZB Priet Praat 10-20, 2. HHC
12-18, 3. Terrasvogels 12-15.
Uitslagen softbal dames: TZB-Terrasvogels 11-0, TZB 2-TZB 3 8-18,
Terrasvogels-TZB 2 11-6, EHS-TZB
4 10-6, Haarlem Nicols-TZB 5 14-4.
Heren: TZB 2-SC Haarlem 22-6, Terrasvogels-TZB 3 10-12.
Programma: donderdag TZB 3 heren-TZB 2 19.30 uur, vrijdag TZB
heren-DSC'74 19.30 uur, Sparks dames-TZB 21.00 uur. Zondag Golden
Eagles dames-TZB 11.30 uur. Maandag THB heren-TZB l 19.00 uur,
Rooswijk dames-TZB Ibiza 19.00
uur. Dinsdag Flags dames-TZB 4
19.00 uur.

Werpster Yolanda Kuin haalde voor TZB een hoop punten binnen.
Foto Bram Stijnon

ZVM-handbal verwelkomt duizendste Hd
ZANDVOORT - Meestal is de nis moest dus gevierd worden en dat hij zonder deze ook wel lid geaanmelding van een nieuw lid van afgelopen zaterdag werd het nieu- worden was. Naast het zaterdageen sportvereniging een gewone we lid, te weten Stefan Oerlemans, voetbal wilde hij graag handballen
gang van zaken. Doch taij de ZVM- oud 15 jaar, door de club gefelici- aangezien zijn moeder en zusje
handbal viel er bij de aanmelding teerd. Twee leden van het ZVM- eveneens de handbalsport beoefevan een nieuw lid wat te vieren. Er bestuur, secretaris Evert van de ncn.
werd namelijk een mijlpaal bereikt Linden en PR/functionaris/viceWethouder Tonnes vertelde dat
in de geschiedenis van de club. Bij voorzitter Rinie Cappel gingen te
de handbalbond kon het 1000ste lid zamen met de wethouder van sport zeer belangrijk voor de jeugd
sportzaken naar het huis van Stc- is en Van der Linden woos nog oven
worden ingeschreven:
fan Oerlemans aan de Secr. Bos- op de gezelligheid binnen de verHet betekent natuurlijk niet dat manstraat. Namens de vereniging eniging. De handbalvereniging
de handbalclub nu 1000 leden bood Evert van de Linden Stefan ZVM hoopt niet dat het taij deze
heeft, maar in de 35 jaar dat de een wedstrijdbal aan en door wét- 1000ste aanmelding blijft en hoopt
vereniging als zelfstandige club houder Jan Termos werd een im- dat er nog voel mensen zijn die
functioneert zijn nu 1000 mensen mense slagroomtaart met. op- handbal leuk vinden. ZYM staat
lid van ZVM geweest. Als men zich schrift aan het nieuwe lid overhan- open voor nieuwe loden en do eorindenkt dat de vereniging nu nog cligd. Hoewel de taart door het ste training is vrijblijvend on kostezo'n 180 actieve leden heeft be- ZVM-bestuur was besteld vond de loos. Inlichtingen over de ZVMgrijpt men dat het verloop niet erg maker ervan, bakker Keur op het handbal kunnen verkregen worhoog is. Iemand die 35 jaar geleden Raadhuisplein, het dermate leuk den bij Evert van der Linden. \Veslid werd en toen ook 35 jaar was zal dat hij deze taart belangeloos ter terparkstraat 14 te Zandvoort, tolebeschikking stelde. Stefan was erg foon 14973. Ook sonioronleden zijn
nu zeker niet meer handballen.
Het 1000ste lid in de geschiede- blij met de cadeaus maar vertelde van harte welkom.

De huldiging van Stefan Oerlemans door wethouder Jan Termes
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GEEN IDEE!
geef 'n kadobon van

ZANDVOORT
Te koop aangeboden

geeft u meer!

LUXE GESTOFF.
PART. FLAT

Loop eens mee met een echte Amsterdammer
Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507- 12616

op De Schelp. Mooi
aangel. tuin, entree, gr.
woonk., slpkam., mb.
keuk. gr. badk.
Pr. ƒ 90.000,Tel. 18700 of 14529

Weekendreclame!
1/2 pond BIEFSTUK
7,25
l ons SALAMI
1,89
l ons FRICANDEAU
1,98

DROGISTERIJ

Schoonheidssalon voor dames en heren

gezichtsbehandeling
lichaamsmassage
manicuren
pedicuren

depositaire
Guerlain
Shiseido

BOUWMAN

1V2 ons HAM

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

2,25

MEE IN MOKUM
Onze rondleiders zijn oudere Amsterdammers die hun stad op hun
duimpje kennen en u graag tonen waarom zij zo van Mokum
houden. Zij doen dit werk geheel belangeloos.

Maandag
en dinsdag

De wandelingen hebben een informeel karakter. Zij gaan door
een deel van de binnenstad, bij voorbeeld de Jordaan. Er wordt
gewandeld met kleine groepjes. Iedereen kan meelopen, jong,
oud, Amsterdammer, niet-Amsterdammer, buitenlander. Op
commerciële instellingen zijn wij echter niet ingesteld.

TARTAAR

ELAST. KOUSEN
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

NIEUW dit voorjaar zijn de volgende punten:
- er wordt nu ook op vrijdag gewandeld (evenals op dinsdag tot
en met donderdag)
- er wordt ook gewandeld op de eerste zondag van elke maand
- er gaat ook een wandeling richting Artis met korting op de
toegang aldaar.

1,75
per stuk

OOK NAAR MAAT

De start is steeds de binnenplaats van het Amsterdams Historisch
Museum, Kalverstraat 92 in Amsterdam. Starttijd 11.00 uur
precies. Duur van de wandelingen ± 2 uur.

Woensdag en donderdag
Behandeling op afspraak
eventueel ook 's avonds

Passage 18
02507-19950

Te huur gevraagd
per 15 september

SCHNITZELS
100 gram

HUIS OF FLAT
met min. 3

*

Kosten: ƒ 2,50 per persoon (kinderen tot en met 15 jaar
betalen slechts ƒ l,-).
U steunt met dit bedrag ook nog de stichting Witte Bedjes
Het Parool.

lf

Reserveren is wel noodzakelijk. Dat kan telefonisch van maandag
tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur.
Telefoon 020-253685 of 251390.

Gegarandeerd rundvlees zonder hormonen

slaapkamers voor
± 2 maanden.
Mevr. Keur
tel. 02507-16089

WEI

m

geeft u meerl

PROGRAMMA-PODIA
Gasthuisplein

zaterdag 16.00-17.30 Dutch Swing College Band
17.40-18.25
18.35-19.35
19.45-20.45
20.55-21.55

zondag
Kerkplein

zaterdag

zondag
Haltestr./Schoolstr. zaterdag
zondag
Haltestr./Pakveldstr .zaterdag
zondag

3 Dagen
Gratis
Jazz in
Zandvoort

Vrijdag 5
Zaterdag 6
Zondag 7
Augustus

kop Haltestraat
Streetparade

Café Kerkhoven/
Zeestraat

"De #lbatro<§"

Café Oomstee/
Zeestraat

<5teaKbouse-§rillroon?

Klikspaan/Haltestr.

Zand voort/Haltestraat 26 / 1 2524

zaterdag 18.00-20.00 Blues Motel
20.00 - 24.00 Oscar Benton Band
zondag

18.00 - 20.00 Cosy Cotton Band
20.00 - 24.00 Beryl Bryden & Beale Street Jazz Band

»

s

i

*

Haltestraat 25 - Zandvoort
vrijdag

20.00-24.00

The Mill Base Band

La BasCille
Haltestraat 58
Zandvoort
Tel. 02507 -15111

Tel. 13400

T O P

22.10-24.00 Pumphouse Gang
18.00-21.00 Speling
21.00-24.00 Barclay Int. Big Band
18.00-20.00 Dixie Pappa's
20.15-24.00 Bredero Jazz Kwintet
18.00-24.00 Bredero Jazz Kwintet
18.00-24.00 Jaap Dekker
18.00-24.00 Jaap Dekker
18.00-20.00 Blues Motel
20.00-24.00 Oscar Benton Band
18.00-20.00 Cosy Cotton Band

O N
THE

BEACH

20.00-24.00 Beryl Bryden & Beale Street
Jazz Band
zaterdag 18.00-24.00 The Bluezz Band
zondag 18.00-24.00 Congarilla Nippy Noya and
Friends
vrijdag
19.30-22.00 Carribean Brass International
zondag 17.00-20.00 Jammin Brass International

Marcella & Fred

vrijdag 20.00-24.00 Billy B. Jacket
zaterdag 20.00-24.00 Basin Street Jazz Band

Strandpaviljoen 12A
zaterdag

13.00-18.00
Patric Sedoc Kwintet
zondag
13.00-18.00

vrijdag 20.00-24.00 Rob Schreuder Trio
zaterdag 20.00-24.00 Rob Hoeke Boogie Woogie
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag

20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00

The D'Motions
The D'Motions
Jaap Dekker
Patrick Sedoc Jazz Trio
The Mill Base Band
Dico van Putten
Patrick Sedoc Jazz Trio
Basin Street Jazz Band
Trio Max Boerée

Café Neuf/Haltestr.
DeAlbatros/Haltestr
Café Karin/Haltestr.
De Banjer/Haltestr.
La Bastille/Haltestr.
Duysterghast/
Diaconieh
zaterdag 21.00-02.00 Just in Time
Oase Bar/Kosterstr, vrijdag 20.00-24.00 Base Trio
zaterdag 20.00-24.00 Base Trio
zondag 20.00-24.00 Base Trio
De Raadsheer/
Dorpspl
vrijdag 20.00-24.00 André Valkering
zaterdag 20.00-24.00 André Valkering
zondag 20.00-24.00 Kennemer Four
Café Koper/Kerkpl. vrijdag 20.00-24.00 Birdland Kwartet
Hotel Bad Z'voort vrijdag 20.00-24.00 Dixie Tramps
Hogeweg
zaterdag 20.00-24.00 Dixie Tramps
zondag 20.00-24.00 Dixie Tramps
Wapen van Z'voort vrijdag 20.00-24.00 Doc's Holiday's Jazz Band

Cosy Cotton Band

m n
Z ni

Zondag 13.00-17.00 uur

: UNO «BE .f»

Jammin Bras International

HLTOB

Telefoon O 25 07-1-15 25

met o.a. medewerking
Caribian Danseressen

Geopend van 1-3 tot en met 30-9.
7 dngen m de week.
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JAZZ ON THE BEACH
12a Marcella & Fred zaterdag
zondag
21 Driehuizen
zaterdag
zondag
26 Sonneweelde
zaterdag
zondag
zondag
5 Take Five

13.00-18.00 Patric Sedoc Kwintet
13.00-18.00 Cosy Cotton Band
13.00-18.00 Rob Hoeke
13.00-18.00 André Valkering
13.00-18.00 Studentenband
13.00-18.00 Basin Street Jazz band
13.00-17.00 Jammin Brass International

n

zaterdag 13.00-18.00

JAZZ AT THE CHURCH

zondag 13.00-18.00

zondag

Basin Street
Jazz Band

Gasthuisplein

12.00-13.00 Ds. Boeyinga en Milly Scott

JAC. DRIEHUIZEN'
Telefoon 02507-55 24
Zandvoort
zaterdag 13.00-18.00
Rob Hoeke

Studentenband

J A Z Z

zaterdag 18.00-24.00 The Bluezz Band
zondag 18.00-24.00 Congarilla Nippy Noya and Friends

J A Z Z

JAZZ BEMIND THE BAR
Hollandia Bar/
Zeestraat

bar

Magie Frankie Blues Band
Pia Beek Trio
Speling
Beryl Bryden & Beale Street
Jazz Band

zondag 13.00-18.00
André Valkering

Ansje Molenaars

De Raadsheer

voert
al jaren
de boventoon.

Haitestraat 5" Z^-c.ocn tel 02507 1:6-:

U zeker bekend,
achter het grote
muziekpodium Gasthuisplein

Dorpsplein
TOT ZIENS

vrijdag 20.00-24.00 uur
zaterdag 20.00-24.00 uur
zondag 17.00-20.00 uur

André Valkering
André Valkering
Kennemer Four
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Zandvoorts festival erg geurild bij Nederlandse jazz-musici

Behind the Beach behoort tot de
"We behoren tot de top vijf van
Nederland", aldus Toonen, "tenminste voor zover het de buitenoptredens betreft. Dat betekent dat de
meeste bands hier graag willen spelen en zichzelf al aandienen, zoals
bijvoorbeeld de Dutch Swing College
Band". Het is voor het eerst dat deze
band in Zandvoort te zien en te horen is op dit jazz-festival, en Toonen
is er best verguld mee. Een bijzonderheid is, dat deze bekende groep
zaterdagmiddag op het Gasthuisplein (om 16.00 uur) de spits afbijt.
Een waarvoor men elders 'nooit de
moed heeft gehad', omdat je natuurlijk maar moet afwachten of er dan
al veel publiek is. Meestal worden de
bekende figuren in de finale geplaatst, aan het eind van een dag of
festival.
De komst van deze groep is er een
voorbeeld van, dat men in twaalf jaar
tijd toch wel heel wat heeft bereikt.
En dat kan ook bijna niet anders met
een festival, waarvoor bij wijze van
spreken de voorbereidingen een jaar
tevoren al beginnen, direct na de
voorafgaande aflevering. Het zes
man sterke bestuur, dat naar schatting gemiddeld driehonderd uur aan
de organisatie besteedt, bestaat
naast Toonen uit Trudy Luiten, Wim
Peeters, Ed de Zwager, Anneke Lotte
en Hans Bossink. Ondanks het enkele weken geleden nog dreigende financieringstekort bleef kwaliteit
een vereiste. Wat betreft bands,
maar ook podia en geluid. "Wil je je
naam handhaven, dan kun je niet
met omgebouwde marktkramen
gaan werken", verduidelijkt Toonen.
"En ook het geluid moet goed zijn.
Het mag niet gaan klinken als een
chinese vuilniswagen. Als je daar
niet voor zorgt, zal er het eerste jaar
nog weinig te merken zijn van een
achteruitgang van het festival. Maar
het jaar daarop komen de bands niet
meer terug.

Contacten
Toonen onderhoudt veel van de
contacten met de bands en hij is ook
sterk betrokken bij de programma•opzet voor het Gasthuisplein. "Ik
ben geen specifieke Jazz-muziek
kenner, maar ik hou wel van deze

als 'dweilgroepen' voor een streetparade zorgen. In tegenstelling tot het
gepubliceerde programma, waarop
vermeld de naam van Müly Scott, zal
zangeres Beryl Briden optreden tijdens Jazz Behind the Church, zondag om 12.00 uur op het Gasthuisplein, waaraan ook dominee Boeyinga weer een bijdrage zal leveren. In
verband met het onverwacht overlijden van de pianist wordt het optreden van het Birdland Kwartet in
Café Koper overgenomen door een
andere band.
Het aantal deelnemende strandpaviljoens blijft dit jaar beperkt tot
vier. Vanwege het slechte seizoen tot
nu toe, durven de meeste pachters
niet te investeren m een optreden.

Zandvoorters

ZANDVOORT - Zandvoort zal vanaf morgen drie dagen lang in
het teken van de jazz-muziek staan. Maar liefst achtentwintig
bars, café's en restaurants werken mee aan dit grote festijn.
Daarnaast nog eens vier strandpaviljoens plus sociëteit Duysterghast. Zondagochtend is er uiteraard weer de traditionele
kerkdienst op het Gasthuisplein. Het Jazz Behind the Beach festival heeft al zodanig naam gemaakt in Nederland, dat de bands
hier graag komen spelen, aldus voorzitter Gert Toonen van de
organiserende stichting.
muziek, zoals overigens van allerlei
soorten muziek. Maar ik heb ook
niet voor niets mijn strandpaviljoen
'Take five' genoemd".
De organisatie is niet ontevreden
over de samenwerking met de gemeente, al pleit Toonen ervoor dat
het totale beleid wel wat 'versoepeld'
wordt. "Er wordt te weinig gekeken
naar wat een plezier het festival
geeft. Niet alleen bij de toeristen,
maar vooral ook bij de plaatselijke
bevolking, want om haar is het indertijd uiteindelijk begonnen". De
oorsprong lag twaalf jaar geleden in
Duysterghast, en aan de wieg stonden figuren als Wim Nederlof, Hans
Bossink en Wim van der Zeys.
Sindsdien is het festival gigantisch
gegroeid. "En omdat er veel Zand-

voorters rondlopen is de sociale con- structurele overlast, maar hij wijst
trole groot, want er is altijd wel ie- erop dat de horeca daar al druk mee
mand die jou kent. Dat merk je ook, bezig is. "Maar het moet natuurlijk
want qua narigheid gebeurt er bijna geen dorp worden, waar je alleen op
je pantoffels doorheen kunt". Ook
niets".
voor toiletten is weer gezorgd. Er
Pantoffels
komen er drie op het Gasthuisplein
Een ander zal nog wel ter sprake en twee bij Poststraat/Kerkplein.
komen in de evaluatie van het festiUiteindelijk is er ook dit jaar weer
val. Ook de toegestane geluidssterk- een zeer gevarieerd aanbod met wel
te, welke Toonen op het Gasthuis- bijna veertig groepen, te vinden. Beplein graag op 95 dBA had gezien, in halve vanaf vrijdag binnen bij de hoplaats van 85 dBA. Dat moet kunnen reca-ondernemingen zijn de bands
volgens Toonen, die van mening is zaterdag en zondag ook te vinden op
dat je niet té veel nadruk op het be- de podia op het Gasthuisplein, Kerkgrip 'leefbaarheid' moet leggen. Een plein, hoek
Haltestraat/Schoolen ander is volgens hem echter nog straat, Haltestraat/Pakveldstraat en
te weinig uitgediscussieerd. De aan de kop van de Haltestraat. De
klachten zullen volgens hem meer Carribean Brass International en
afnemen door de aanpak van de Jammin Brass International zullen

Bij de optredende groepen zal men
ook enkele Zandvoorters tegenkomen, zoals Henk Mulder bij de Bealc
Street Jazz Band, Boudy Loogman
bij de Cosy Cotton Band en uiteraard
Dico van Putten. Ook The Motions
bestaat uit een combinatie van Zandvoortse en Haarlemse spelers.
Uiteraard worden er weer honderd- tot honderdvijftig duizend bezoekers verwacht. Vele badgasten,
maar ook Zandvoorters houden rekening met het festival bij het plannen van hun vakantie, zo weet Toonen te vertellen. Aan de publiciteit zal
het echter nauwelijks liggen. Een
deel van de door de stichting uit te
geven ƒ70.000,- is besteed aan de gratis krant, die in Zandvoort, Heemstede en delen van Haarlem wordt verspreid. Verder prijkte in de krant
van het North Sea Jazz Festival van
dit jaar pal tegenover het programma, een advertentie van het Jazz Behind The Beach Festival. Dat dit
laatste festival wat minder (buitenlandse) klinkende namen telt dan
zijn grote broertje m Scheveningen,
komt doordat het Zandvoortse niet
wordt gesubsidieerd. De gages liggen
daar dan ook stukken hoger. "Het
voordeel van ons festival is", aldus
Toonen, "dat het voor iedereen toe- • De voorzitter en de penningmeester van Jazz Behind the Beach, Gert
gankelijk is. Als je niet wilt, hoefje
hier geen dubbeltje uit te geven of Toonen en Hans Bossink. Toonen: "Ik heb mijn strandpaviljoen niet voor niets
'Take five' genoemd".
zeg maar 'leeg te lopen".
Foto: Berlott
JOAN KURPERSHOEK

zz Behind The Beach'
ZANDVOORT - De twaalfde
aflevering van Jazz Behind The
Beach gaat vanaf vrijdag 5 augiistus om half acht swingend
van start met een heuse streetparade door de Carribean
Brass International. Drie dagen lang kan.er, op 28 locaties ,
weer naar hartelust worden genoten van dixieland, blues, latin- en pure jazzmuziek, uitgevoerd door maar liefst 35 groepen uit binnen- en buitenland.
Hiermede staat dit festival qua
grootte op de vijfde plaats in
ons land. Groter zijn b.v. het
Loosdrecht Jazz Festival, dat
overigens over meer dagen
wordt gespreid, het Oudestijl
Jazz Festival in Breda, het Heineken Jazz Festival in Rotterclam en natuurlijk het North
Sea Jazz Festival, maar dan
hebben we het al over het allergrootste jazzgebeuren van Europa, ja zelfs van de wereld.
Het grote voordeel van Jazz Belind The Beach is echter wel, dat het
niet alleen veel knusser en zeker zo
.ezellig is, doch dat, in tegenstelling
ot voornoemde festivals, u desge*venst alle evenementen kunt bezoeen, uw eigen keuze kunt maken, of
;en optreden voortijdig kunt verlaen, daar dankzij sponsoring door
'en tweetal grote bedrijven nergens
-'ntree behoeft te worden betaald.
Op papier gaan we eens een wanieling door het dorp maken om te
;ien en vooral te horen, welke groe>en en solisten we zoal tegenkomen
>P ons pad. Volgens de laatste be'ichten van het KNMI via teletekst
nijgen we droog en warmer weer,
odat de paraplu kan worden thuis,elaten. Gaat u mee?
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VRIJDAG 5 AUGUSTUS
De driedaagse happening wordt
om 19.30 uur geopend met een zgn.
streetparade door het dorp, op de
wijze zoals dat aan het begin van
deze eeuw gebruikelijk was in New'
Orleans, de bakermat van de jazz.
Bij belangrijke gebeurtenissen als
feestdagen, maar ook bij begrafenissen, marcheerden dan looporkesten
door de straten. In ons geval is het
imposante orkest The Carribean
Brass International ook een echt
looporkest met alleen blaas- en slaginstrumenten, bestaande uit Arubaanse musici, het 35-mans orkest
speelt echter geen New Orleans jazz,
doch die typische en vooral aanstekelijke zuid-amerikaanse ritmen,
waarmee het in het korte bestaan ruim één jaar - al veel succes heeft
geoogst in diverse Europese landen.
Er zijn 20 blazers die trompet, trombone en saxofoon spelen en 15 bespelers van allerlei trommels. Hoewel
zij tot tien uur doorgaan, spoeden
wij ons naar de Zeestraat, waar om
20.00 uur het feest eerst goed losbarst.
De gehele avond wordt er in de
Hollandia Bar en de café's Kerkhoven en Oomstee gespeeld door res.
Billy B. Jacket, het moderne swingende trio van drummer Rob
Schreuder uit Heemstede onder de
naam OTRIAS met Bill Aerendsma
(gitaar) en Henk Scheffer (bas), en
door The D'Motions. Dit kwartet kan
diverse stijlen met gemak aan en bestaat uit Rudolf Kreuger, Joop en
Marcel Hendriks en Joris Ruyter.
De Haltestraat davert van alle
soorten jazz: In de Klikspaan zit
Jaap Dekker, 41 jaar oud en hélemaal gek van de snelle blues, de
boogie woogie, hoewel hij ook autodidact is op de mondharmonica, het
orgel en als zanger, verder actief is
als componist en arrangeur; hij is
specialist in de rhythm & blues en de

Speling, één van de nieuwkomers. Een pure vrouwenband.

blues. We komen hem nog vaker tegen.
Aanverwante klanken komen van
The Mill Base Band in Café Neuf.
Modernere geluiden produceert het
trio van saxofonist Max Boeree (La
Bastille). Hij is o.m. baritonsaxofonist in het Dutch Jazz Orchestra.
Dico van Putten zit in De Albatros en
in De Banjer is de dixieland in goede
handen van de Basin Street Jazz
Band. Onze laatste halte in de Haltestraat is Rumours, waar gitarist Patrick Sedoc met z'n Jazz Trio de
scepter zwaait. Patrick is een jonge
en begaafde gitarist, die zijn surinaamse afkomst trouw blijft in Fra
Fra Sound, maar ook graag jazz
speelt met een eigen trio, bestaande
uit John Tevreden - bas en Guno
Kramer - drums. Specialise gast is
vandaag het jonge talent op trompet
en bugel, Jarmo Hoogendijk uit Den
Haag. Hij maakt werkelijk een bliksemcarrière door, want hij wordt
door veel bandleiders gevraagd als
lid of voor een gastoptreden, tot de
Skymasters toe. Met Ben van den
Dungen maakte hij de geslaagde debuut LP Heart of the matter voor
Timeless - SJP 269.
De Oase Bar in de Kosterstraat
lopen we niet voorbij, want daar
speelt veteraan pianist Jan de Bas
met zijn Base Trio. Samen met bassist Chris Vring en drummer wim
van Werven swingt Jan a la Erroll
Garner de tent uit! Oudere jazz is
duidelijk te horen in Hotel Bas
Zandvoort aan de Hogeweg met de
Dixie Tramps en in het Wapen van
Zandvoort met Doe Holiday's Jazz
Band. Hoewel vier van de zeven musici tandarts zijn, kunt u rustig komen, want ze hebben hun helse boren voor vandaag ingeruild voor weiluidende muziekinstrumenten.
Nog zijn we er niet: In Café Koper
op het Kerkplein concerteert een
groep, waarvan de naam bij het ter
perse gaan van deze krant nog niet
bekend was. Het Birdland Kwartet

• The Pumphouse Gang

van onze AD en voormalig TV dokter
Aart Gisolf (tenor- en sopraansax +
fluit) met moderne jazz, moest helaas verstek laten gaan. De trip mag
zeker niet worden besloten zonder
een bezoek aan De Raadsheer op het
Dorpsplein, waar pianist André Valkering laat horen dat hij de boogie
Woogie evenzeer beheerst als zijn
leermeesters Jaap Dekker of Rob
Hoeke. Met zijn platen Boogie Aces
of Soul Squeeze (EMI) kan de goede
stemming nog lang op peil worden
gehouden.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
Na een uitgebreide Jazz Behind
The Bar en een welverdiende nachtrust valt er de tweede dag weer zeer
veel te genieten. Het begint al vroeg,
n.l. om 13.00 uur „On The Beach" in
de drie strandpaviljoens 12a Marcella & Fred, nr. 21 Driehuizen en nr. 26
Sonneweelde, waar verwacht worden het kwintet van patrick Secod;
boogie woogie pianist Rob Hoeke, de
onvermoeibare Haarlemmer en een
van de grootste talenten op dit gebied van Europa; en de Studentenband, een grotere swingformatie.
Hoewel zij tot het einde van de middag doorspelen, vindt er op het podium op het Gasthuisplein een doorlopende voorstelling van topformaties
plaats vanaf 16.00 uur. Tot middernacht zijn we ruim onder de pannen
met de volgende bands: Dutch Swing
College Band o.l.v. multi-instrumentalist Peter Schilperoort. De bezetting van dit zo langzamerhand oudste en beroemdste oudestijlorkest
van dit land, door Peter vlak na de
oorlog opgericht, ziet er aldus uit:
Peter Schilperoort - diverse saxofoons, klarinet, Systze van Duyn trompet en bugel, Bert Boeren trombone en fluit, Bob Kaper - klarinet en saxen, Fred Murray - piano,
arrangementen, Henk Bosch van
Drakestein - Henk van Zalingebas en
Huub Janssen - drums en zang. Zij
houden ons tot half 6 geboeid.
- Magie Frankie and the Blues Disease, onze beste vaderlandse bluesartiest! Hoewel pas 26 jaar jong
heeft deze Frank van den Bergh uit
Breda zich grondig verdiept in de
Chicagoblues van Albert Collins en
Muddy Waters, speelt de mondharmonica met evenveel flair als de gitaar, zingt er professioneel bij en
draagt een prachtig costuum. Zij
handleden zijn Michael Breukers keyboards, John Zwetsloot - basgitaar en Coen van den Bergh, z'n
broer - slagwerk. Hun eerste LP op
Feel the Jazz heet Are you listenin!?

En of! Van 17.40-18.25 uur.
- Pia Beek Trio met George van
Deyl - bas en de Nederlandse Kenny
Clarke, drummer Tonny Nüsser.
Pianiste en vocaliste Pia Beek biedt
ons een vereldelde vorm van entertainment, die in ons land zeldzaam
is. Hoewel zij geen noot kan lezen,
mengt zij veel pop en klassieke wijsjes door haar jazzy improvisaties,
waarmee zij de humor van Fats Waller, de swing van haar favoriete pianist Erroll Garner en de voordracht
van haar oud-collega Nellie Lutcher
op een unieke wijze verenigt Haar
optreden mag u zeker niet missen en
vindt plaats tussen 18.35 en 19.35
uur.
- Speling is een pure vrouwenband met vier blazers - trompet, tromone, saxofoon en fluit - een pianiste, bassiste, een drumster en twee
percussionistes. In eigen stukken en
arrangementen spelen met veel vuur
jazz en vooral salsamuz;ek tussen
19.45 en 20.45 uur.
- Beryl Bryden & Beale Street
Jazz Band. De 62-jarige Engelse tante
Beryl Bryden is een uitstervend fenomeen, daar zij als een der zeer
weinigen nog het originele wasbord
bespeelt, compleet met metalen vmgerhoeden. Als vocaliste is ze minder
interessant, doch met haar wasbord
is ze overal ter wereld bekend. Ze
speelde o m. met Lional Hampton,
de Dutch Swing College Band, Fatty
George, The Tremble Kids . . . en
vaak met The Beale Street Jazz
Band. Beryl speelt van 21.00-22.00
uur, waarna de Pumphouse Gang de
avond op het Gasthuis volmaakt,
een zevenmansband plus ex-Herman Brood zangeres Ella Elbersen.
Zij spelen funk en soulstukken van
anderen en van eigen makelij k.
Er zijn nog vier andere podia, waar
onze wandeling heenvoert, n.l. op
het Kerkplein, waar om 18 00 uur de
Dixie Pappa's oudestijljazz spelen en
om 20.15 uur het Bredero Jazz K wintet. Op de hoek Haltestraat/Schoolstraat wordt u de hele avond betoverende boogie woogiemuziek voorgeschoteld door Jaap Dekker. Op de
andere hoek van de Haltestraat, die
met de Pakveldstraat, komt de blues
aan bod van de vijfmansformatie
Blues Motel en de bekende Oscar
Benton Band. Zij delen de avond. Op
de kop van de Haltestraat tenslotte
vinden we nog meer blues, n.l. die
van The Bluezz Band, bestaande uit
9 jazz- en bluesmusici, die hun inspiratie putten uit de recente successen
van Robert Cray.
De wandeling is echter nog niet ten
einde, want Jazz Behind The Bar

heeft tussen 20.00 uur en middernacht nog acht gelegenheden voor
pittig jazz. Rob Hoeke bewerkt de
piano in Café Kerkhoven, terwijl verderop in de Zeestraat de Basin Street
Jazz Band in de Hollandia Bar en
The D'Motions in Café Oomstee u
aangenaam bezighouden.
Behalve op de podia m de Haltestraat is het in Café Karin erg gezellig met het Patrick Sedoc Jazz Trio,
nu met als gast de heavy tenor van
Kees Smit, stevig swingend lid van
het Surinam Music Ensemble. Ook
nu speelt het Base Trio in de Oase
Bar aan de Kosterstraat, evenals op
zondag. Hetzelfde geldt voor de
Dixie Tramps m Hotel Bad Zandvoort aan de Hogeweg. In De Raadsheer aan het Dorpsplein weet ook nu
André Valkering van geen ophouden.
Hopelijk bent u nog net op tijd om
de moderne combo Just in Time in
Sociëteit
Duysterghast/Diakoniehuisstraat te beluisteren. Ze beginnen rond 9 uur en mogen als enige
groep tot m de kleine uurtjes doorgaan. Deze soft swinggroep bestaat
uit vocaliste Emille de Graaff, toetsenist Mark Neerincx, bassist Douwe van der Meulen en de drummer
die ook klassiek studeert, Rogier
van der Tweel.

ZONDAG 7 AUGUSTUS ""
Deze zondag wordt voor de oprechte jazzliefhebber zeker geen
rustdag, al kan hij op gepaste wijze
beginnen met Jazz at the church, een
speciale kerkdienst in de kerk op het
Gasthuisplein, voorgegaan door Ds.
Boeyinga, waar de gezangen op decente wijze zullen worden begeleid
door Beryl Bryden op haar wasbord.
De in het programmablad vermelde
zangeres Milly Scott is n.l verhinderd Deze bijzondere dienst duurt
een uur
Hierna lopen we in do richting van
het zonovergoten strand, waar Jazz
On The Beach in alle hevigheid en in
alle vier strandpaviljoens losbarstDe dixieland viert hoogtij met de Basin Strei't Jazz Band (Sonneweelde),
de piano moet na bewerking door
André Valkering met veel boogie
woogie weer nodig gestemd worden
(Dnehuizen), de nagenoeg identieke
muziek weerklinkt via The Cosy Cotton Band (5 man. Marcella & Fred),
terwijl in Take Five ons tweede looporkest vooralsnog zitten een concert

verzorgt, de Jammin' Brass International. Om 17.00 echter, gaat dit orkest het dorp in, waar zij gedurende
drie uur de Streetparade voor hun
rekening nemen.
Inmiddels vullen de podia zich
nog eenmaal: vanaf 18.00 uur treffen
we op het Gasthuisplein de vrolijke
damesblad Speling aan; zij blijven er
drie uur, waarna het enige optreden
volgt van de Barclay Intercity Big
Band, een swing- en mainstreamorkest uit Amsterdam van één vrouw vocaliste Astrid Bras - 16 mannen en
hun leider Adri van Velsen Zij blijven tot middernacht. Dat geldt eveneens voor het Bredero Jazz Kwintet
(Kerkplein), pianist Jaap Dekker
(hoek Haltestraat/Schoolstraat) en
de band van onze beste percussionist Nippy Noya, die vurige Latm
Jazz speelt met zijn mensen onder
de naam Congarilla Nippy Noya and
Friends (kop Haltestraat). Hij is hd
van Batida. De Cosy Cotton Band
breekt na het concert m marcella
meteen op om zo snel mogelijk op
het podium hoek Haltestraat/Pakveldstraat tot 20.00 door te gaan.
waarna wasbordspeciahste Ben l
Brytlen & Beale Street Jazz Band het
van hen zullen overnemen.
Moeie voeten of niet, da wande
hngv is nog met helemaal ten einde,
daar zoals bekend het Base Trio ook
na twee dagen niet van ophouden
weet (Oase Bar), evenals de Dixie
Tramps (Hotel Bad, Hogeweg'
Als er dan tenslotte toch nog een
gaatje over is en u er als echte jazzfreak maar met genoeg van kunt
krijgen, kan m De Raadsheer ae
Kennemer Four uitkomst bieden
Hoewel het is voor te stellen, dat idoor de vele bomen het bos ni "
meer kunt zien, mag u zich m i d:.
acts niet laten ontgaan, en wel CM
van. Pia Beek vanwege haar umol'i
mengeling van ernst en humor Magic Frankie door zijn op rechte iw
aan de blues en Anilré Valkeriiv: met
z'n bezeten liefde voor de snc IK pia
noblues
Als blijvende herinnerms run- de/e
driedaagse zijn er de platen * n oc
diverse groepen Om hiei a.u. eae
moet te komen, is er een i ijiiei a f:ii
aal aanwezig van de uroi.'tsie jjz~speciaalzaak van on.s land ' • .'v.'
Inn Recoidbhop in dezi> uubb'>u!e,;
ker vindt u beneden de LP t- t r. bu
venm een nog gioteie coli"Ctir CD s
met luistermogclijkheid
ROB MEIJER

• De Dutch Swing College Band wilde graag in Zandvoort spelen.
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BAR DANCING ORFEA

Specialiteiten Restaurant

Stationsstraat 7-11 - Zandvoort
Organiseert zaterdag 6 aug.

CHINA
Lekker en gezellig met open
keuken en uitzicht op zee.

DAMES EERSTE DRANKJE GRATIS

De eerste 30 dames ontvangen een
leuke surprise en de
MOOIST GEKLEDE DAME
wint een verrassing.
Aanvang 22.00 uur tot 3.00 uur. Komt allen naar

BAR DANCING ORFEA
ZANDVOORT

GRATIS
PARKEREN

NA 17 UUR
U KUNT TEVKNS
MAALTIJDEN AFHALEN

Chinees-lndisch Restaurant China,
Boulevard Barnaart 12, hk. de Ruyterstraat
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882
Ook voor reservering

Het Samenwerkingsverband
Zandvoort
organiseert op

DONDERDAG 11 AUGUSTUS EEN

VISMAALTKJD
Aanvang 19.30 uur
Met medewerking van de Wurf.
De muziek wordt verzorgd door de

MUGGEBLAZERS.
Kosten ƒ 15,- per maaltijd

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

bestaande uit: vis, salade, stokbrood
en een drankje.
Kaartenvoorverkoop bij de VVV en
Reisburo Zandvoort.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

Nieuwstraat 1e: Tussenwen., 3 slaapk., achtertuin. Vraagprijs! 149.000,-k.k.
Flemingstraat 370: Tussenwon., 4 slaapkam.,
voor- en achtertuin, garage.
Vraagprijs f 198.000,-k.k.
WILLEMSTRAAT 31: Halfvrijst., 4 slaapkam.,
zomerwoning. Vraagprijs f 235.000,- k.k.
Gasthuisplein 2: Tussenwon., grote tuin op zuiden,
3 slaapk., zomerwoning. Vraagprijs f 245.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 52: Tussenwon met ach
tertuin en achterom, 5 slaapk., geschikt voor zomerverhuur. Vraagprijs f 249.000,- k.k.
Thorbeckestraat 46: Hoekwon., 5 slaapk., parkeren op eigen terrein. Vraagprijs f 290.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 47: Vrijst., grote tuin, 3 slaapkam., balkon, opp. 483 m'
Vraagprijs f 295.000,- M.
Brederodestraat 92 a: Tussenwon. met voor- en
achtertuin, 4 slaapk., opp. 244 m'
Vraagprijs f 335.000,- k.k. •
Prof. Zeemanstraat 11: Vrijst. woonh., 3 slaapk..
hobbyk., garage, opp. 343 m?.
Vraagprijs f 345.000,- k.k:
Patrijzenstraat: Halfvrijst. villa, 1-2 slaapk., dubbele garage, opp. 277 m2.
Vraagprijs f 425.000,- K.k.
Van Galenstraat 6: Tweekam. appartement, begane grond, uitzicht op zee, royaal zonneterras.
Vraagprijs f 89.000,- k.k.
Hogeweg 56/14: Tweekam. appartement op 4e
verdieping, uitzicht op het dorp.
Vraagprijs f 116.500,-k.k.
Van Galenstraat 218: Tweekam. appartement op
4e verdieping, uitzicht op zee.
Vraagprijs f 119.000,- k.k.
Tjerk Hiddestraat 97: Driekam. appartement op de
6e verdieping, partikulier parkeerterrein.
Vraagprijs! 120.000,-k.k.
Stationsplein 17/2: Tweekam. appartement op de
beg. grond. Vraagprijs! 125.000,- k.k.
Leeuwerikenstraat 16/8: 3/4 kam. appartement
op 4e verdieping, privé parkeerplaats.
Vraagprijs 1142.500,-k.k.
Gort v.d. Lindenstraat 2/13: Zeer luxe 3 kam.
appartement, uitzicht op duinen.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.
De Favaugeplein 43: Vierkam. appartement op de
1 e verdieping, uitzicht op zee.
Vraagprijs f 245.000,-K.k.
Ing. Friedhofplein 18/6 'Sterflat': Volledig gemoderniseerd 3/4 kam. appartement op de 2e verdieping, uitzicht op zee en duinen, garage.
Vraagprijs f 355.000,- k.k.

HOTEL-CAFE-RESTAURANT:

Zon & Zee
Hogeweg 19, tel. 17223
In Zandvoort swingt 't
weer drie dagen en

MENU
VAN DE WEEK
Groentesoep
*
Lever Botunesco ('200 <jr.)
Gcb lever, uien, spek, saus, 2 soorten yroenten,
geb aardappelen, frites, aardappelpuree,
omelet., salade

Broodje Burger
zorgt voor volle ma-

gen.

Broodje Burger
vrijdag + zaterdag
open tot 03.00 uur
's nachts
zondag tot 1.00 uur
's nachts

koffie
21,50
dagelijks happy hour van 17.00-19.00 uur

veilinggebouw

de witte zwaan
Dagelijks inbreng van
goecferen voor de veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar enz.
Ook in-

en verkoop
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Ray-Ballll
^

' .-• .- '••'.^•JzZ&s.'jtX **#&

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

VAN

Dit weekend onze heerlijke

VAN MAAS

MAKELAAR QG.

LANDELIJK ERKEND

ledere week bakken we voor u vers

25

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
023-255021
02507-18225

Openingstijden: dagelijks 09.00 -18.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur / zaterdag 10.00 -14.00 uur

Hogeweg 28

"

Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 2944* / Fax 02507 -18644

11 JAAR HONG KONG
SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te-kiezen

SLINGER OPTIEK

Afhaalprijs

Grote Krocht 20A, Zandvoort. Tel. 14395. Leverancier alle ziekenfondsen

:

ƒƒ 31,50
ƒ 42,50

Restaurantprijs
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

12 FOEYONGHAI

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)

BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken.
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

CHA SUEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)

TJAP TJOY

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas.in heerlijke
kippesaus)

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden bielstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

KOE LOU YOEK

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte riJstJ}
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl

KA LEE KAI
(geroosterde kip met kerriesaus)

10
11

(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
(gepaneerde varkensvteesbaltotjes
met zoetzure saus, een bekend
CANTONEES gerecht)

KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

kontaktlensspecialist

Qwvchton nut mfehoen of
CNiMM bami
ƒ » en '
•Jrtm
's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort Tel. 17897

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING (BIJ AFHALEN)

WEEKMEDia geeft o meer;
per luxe salonboot

VAREN OP DE VECHT
elke zaterdag tot en met 29 oktober a.s.
U vertrekt om 10.30 uur vanaf steiger 7 aan de De Ruyterkade
in Amsterdam (achter het CS).
De tocht gaat via het Oostelijk Havengebied en het
Amsterdam-Rijnkanaal naar Nigtevecht. Daar vaart u de Vecht op.
U passeert de prachtige plaatsjes Vreeland, Loenen en Breukelen.
Bij Vreeland wordt aangelegd voor een bezoek aan een
kaasboerderij.
Om 17.30 uur legt de boot weer aan in Amsterdam aan steiger 7.
Aan boord kunt u onderweg iets eten en/of drinken tegen redelijke
prijzen.
De normale prijs voor de tocht is per persoon ƒ 30,-. Kinderen tot en
met 9 jaar betalen normaal ƒ 17,50.
Lezers van dit blad betalen tegen inlevering van
onderstaande bon slechts ƒ 22,50 per persoon. Kinderen tot
en met 9 jaar mogen voor / 13,75 mee.
Heelt u belangstelling? Reserveer dan telefonisch een of meer
plaatsen voor de door u gekozen zaterdag (tot en met 29 oktober
a.s.).
Telefoon: 020 - 26 24 66 (tijdens kantooruren) of bij Hotel Entius in
Nibbixwoud, 02297- 1324 of 2445. Wel even vermelden 'met
reductiebon van Weekmedia'.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats
Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:

(maximaal vier personen per bon)
Deze bon inleveren op de dag die u gereserveerd heeft aan de
kassc op steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam (naast
de gele gemeentepont).

WEEKMEDIA geeft u meer!

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1988
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Hobby is danig uit zijn jasje gegroeid

Pieter Reus is al jaren gek van jukeboxen
ZANDVOORT - Niet elke
Zandvoorter heeft een hobby
die bij wijze van spreken in de
huiskamer begint en deze op
den duur geheel ontgroeit. Bij
Pieter Reus was dat wél het geval. Logisch, want één Jukebox
in huis gaat nog wel, maar twee
of drie erbij wordt al gauw teveel. Een bijna vanzelfsprekende stap was het winkeltje The
Fifties in de overdekte passage
in de Kerkstraat, dat eigenlijk
meer dienst doet als een klein
museum van de jaren vijftig.
In zijn jeugd raakte Pieter hélemaal 'geobsedeerd' door jukeboxen,
zoals hij zelf toegeeft. Toen moet hij
wel helemaal gek zijn geworden van
deze schitterende apparaten. Later
kon hij in België zelf een oude Seeburg kopen, 'maakte het apparaat
thuis open om het te restaureren en
daarna weer te kunnen verkopen.
"Zo ging je steeds verder. Restaureren en verkopen, om met dat geld
weer een andere te kopen". Zo werd
het 'opgebouwd', aldus Pieter, wat
betekent dat er steeds een iets duurder exemplaar kon worden aangeschaft. En op den duur moest er uiteraard af een toe een reisje naar de
Verenigde Staten gemaakt worden,
m de hoop juist die ene jukebox te
vinden. Zo kreeg hij exemplaren in
zijn bezit, waarvan hij nooit had
'durven dromen'.
Zo werd op den duur een verzameImg opgebouwd, waarvan exemplaren nu te koop zijn. En al gaan de
apparaten niet als zoete broodjes
over de toonbank, vraag is er zeker
wel naar. "De jukeboxen worden
veelal als investering verkocht, want
zij worden steeds meer waard", aldus Reus. "De oude originele worden
niet meer gemaakt, en er bestaat nog
maar een beperkt aantal. In Amerika
zijn er veel in cafés stuk geslagen
door de maffia, die de apparaten zelf
produceerde. Het oude apparaat verdween aan de achterkant door het
raam, terwijl de nieuwe bij wijze van
spreken al door de voordeur naar
binnen werd gedragen".
Een opmerkelijke manier om de
produktie en verkoop op gamg te
houden, maar toch met het uiteindeHjke resultaat dat echte oude exemplaren moeilijk te krijgen zijn. Toch
heeft Pieter nog de hand weten te
leggen op enkele oude Wurlitzers,
zoals een 1015 uit 1947, één van de
meest begeerde apparaten, en op
boxen van onder andere de merken

Ook de copiën van de oude Wurlitzers, maar dan met moderne techniek, die tegenwoordig in Duitsland
worden gemaakt, wil hij wel leveren,
maar als liefhebber en bewonderaar
van het oude vakwerk lijkt dit niet
erg in zijn geloof te passen. Maar
praktisch blijft hij wel, want voor de
oude kasten met 75-toeren platen
heeft hij ook napersingen te koop.
Daarnaast verkoopt Reus zogenaamde wall-boxen, kleine kastjes
die met de jukeboxen in verbinding
stonden en waarop men op afstand
een keuze van de muziek kon maken. Maar dat is lang niet het enige
uit de jaren vijftig, getuige bijvoorbeeld een originele Coca-Cola automaat voor kroonkurkflesjes, geheel
in tact, compleet met koeling. En
een aantal Amerikaanse fruitautomaten, waaronder waarschijnlijk
een van de eerste types, een exemplaar uit 1929. Ook andere gokautomaten zijn er, al vanaf het begin van
de jaren twintig. En wat te denken
van de eerste 'piepshow', compleet
met een oude pikante 'ansichtkaart'.

Bewegen

• De schitterende oude Wurlitzer 1015 uit 1947, bij liefhebbers één van de
meest begeerde jukeboxen, te zien bij The Fifties in de Kerkstraat-passage.
Foto: Berlott

Packerd, Ami en Seeburg, getuige de
ronde 'Washing Machine' uit
1946/'47. De voorkeur van Reus gaat
echter uit naar de Wurlitzer, omdat
deze qua stijl 'meer romantisch' is.

Rock & Roll
In de winkel, die slechts een deel
van de verzameling herbergt, zijn
ook de bekende jukeboxen uit de jaren vijftig te vinden, schijnbaar zo
weggehaald uit de periode van de
Rock & Roll en de muziek van bijvoorbeeld Elvis Presley.

De jukeboxen bevatten alle met
uitzondering van het element en een
modernere naald nog de oude oorspronkelijke apparatuur, maar worden gerestaureerd geleverd, met garantie, hoewel ongerestaureerd ook
mogelijk is. De prijzen lopen vanaf
ƒ2000,- zeer sterk uiteen. Wat te zeggen van de bijna legendarische Wurlitzer 950, waarvan er maar heel weinig zijn gemaakt. Dit apparaat, dat
ƒ45.000 tot ƒ60.000,- moet gaan kosten, is niet 'in voorraad' maar kan
dankzij de vele contacten van Reus
wel op bestelling geleverd worden.

'Als het maar kan bewegen', moet
de hobbyist gedacht hebben, bij de
aanschaf van pindapotten, oude
broodroosters en een typemachine
uit 1898. Maar het gaat allemaal nog
nét iets verder, met bijvoorbeeld
sweaters met de afbeelding van de
Wurlitzer 1050, posters en binnenkort ook T-shirts.
In Nederland bestaan nu een stuk
of drie winkeltjes waar jukeboxen
worden verkocht, maar in deze samenstelling kan The Fifties, waar
men meestal José Hulsbosch achter
de balie vindt, uniek in Nederland
worden genoemd. Andere liefhebbers zijn daar ook al achter gekomen, want het zaakje begint al aardig wat bekendheid te krijgen in heel
Nederland. En tot ver over 's lands
grenzen, te merken aan de verkoop
aan Duitsland en zelfs Japan.
Lezers die er zelf ook 'gek' van
zijn, kunnen in The Fifties hun hart
ophalen, al is het alleen maar om te
kijken. Maar ook binnenkort in het
Autotron in Rosmalen, vertelt Pieter
Reus. Op 15 en 16 oktober wordt
daar de zogenaamde internationale
'Rock around the Jukebox' gehouden, met 'nostalgie van vóór 1964'.
Deze manifestatie wordt georganiseerd door de tweeduizend leden tellende vereniging De Jukebox Fanaat. Volgens Pieter zeer de moeite
waard.

Het mes erin
Door Bert m Voet s

De crisis nlaat toe

Toen in de twintiger jaren de
ontwikkeling van Zandvoort als
badplaats een hoge vlucht ging
nemen, probeerde iedereen om
op zijn manier een graantje mee
te pikken van de welvaart die m
Zandvoort was gekomen.

Maar in de dertiger jaren sloeg
de crisis hard en pijnlijk toe. In
Duitsland kwamen hoe langer
hoe meer werklozen, geld voor
een vakantie aan de zee was er
niet meer De huizen werden
niet meer volgeboekt en hoewel
men van Stella Mans al een tehuis voor bejaarden had gemaakt, had men nog mets gevonden voor Pretoria en Duinoord. De rente kon men niet
meer betalen laat staan de aflossmg en al heel gauw stoiid het
jongensweeshuis op de stoep
van de pastorie met een aantal
keiharde eisen

De katholieke kerk investeert
Ook de katholieke kerk, die altijd een vrij armoedig bestaan
had gekend, zag nu een mogelijkheid om door verhuur aan
gasten er wat bij te verdienen.
Daarvoor hadden ze een villa
aangekocht op de Hogeiveg die
de naam kreeg van Stella Maris
en waar het gehele jaar door
voor billijke pnjzen Duitse gasten volop konden genieten van
de frisse lucht.
Om er een godsdienstig tintje
aan te geven, had men zuster
Franciscanessen van Aerdenhout ingeschakeld om het huis te
runnen. In eerste opzet zouden
daar kinderen worden ondergebracht en om hun godsdienstige
vorming te verzekeren werden
zusters aangesteld. Maar de eigenlijke achtergrond ioas toch
dat men met de verdiensten uit
deze villa een nieuwe kerk wilde
gaan bouwen.

Het loopt lekker
Toen men met de eerste villa
was gestart en er aardig luat van
overhield, wilde men nog verder
gaan en twee andere huizen Pretoria en Duinoord gaan kopen.
Nu zal men zeggen „Waar halen
ze het geld vandaan? Ze hebben
toch zelf niets?"
Maar er was een instelling in
Amsterdam die wel wat zag in
investeringen in een groeiende
toeristenplaats en dat was het
katholiek jongensweeshuis. Het
kerkbestuur van Zandvoort kon
zoveel opnemen als het maar
wilde maar ja het moest wel met
5% rente over de brug komen. In
de twintiger jaren was alles nog
rozegeur en maneschijn en zonder enige moeite werden de
transacties met het jongensweeshuis afgesloten.

Hel bisdom grijpt in
Nu was Zandvoort niet de enige plaats waar de crisis hard had
toegeslagen Er waren heel wat
meer parochies m grote moeilijkheden gekomen en hier en
daar hoorde men schuldeisers
roepen om vergelding.
Het bisdom zocht naarstig
naar mogelijkheden om parochies in moeilijkhedeii te helpen. Er werd een commissie in
het leven geroepen door de vicaris generaal van bankmensen
die het bisdom moesten adviseren. Deze commissie kreeg de
naam van genootschap kerkelijk
crediet maar omdat de beshssmgen vaak hard en pijnlijk loaren,
werd hij spoedig door de priesters omgedoopt in genootschap
van kerkelijk verdriet
Men kan begrijpen dat elke parochie ernaar streefde om uit de
handen te blijven van deze commissie. Als die ze eenmaal te
pakken kreeg, werd het mes erin
gezet en de parochie had niets
meer in te brengen dan lege
briefes

Zandvoort moet eraan geloven
Het bisdom was heel goed op
de hoogte van de situatie van
Zandvoort. Al vanaf september
1933 had Haarlem erop aangedrongen om verlaging van de
rente te verkrijgen maar dat lukte niet. 23 juni 1934 stuurde het

kerkbestuur een brief naar Haarlem met de noodkreet ,,Wij zilten noej steeds met de hoge rente
van 5°o en ire weten niet wat we
eraan moeten doen"
Toen het bisdom dat schrijven
had ontvangen, aarzelde het met
langer Onderhandelingen nierden met het joiiaensweeshuis ge
opend en men was bereid de ren
te met een procent te verlagen
als werd vastgelegd dat de huizen als onderpand zouden dienen
Er was nog een andere grote
lening van / 8000 van de piotestantse weduwe v d Mene van
4'':°o Bij de bespreking me', het
bisdom wilde mevrouw v d
Meije van geen verlaging weten
„Het is voor mij een beleaaing
geweest voor mijn oude daa en
nu alles zo slecht gaat kan ik het
onmogelijk missen Het huis dat
ik hier heb in Biltlioven kost ook
veel en daarom kan ik u niet
tegemoet komen "
Het bisdoin begreep heel goed
wat er werd bedoeld Het stelde
toen aan de weduwe v d Meije
voor om de som meens af te lossen maar dat vond zij niet eerlijk Teiislotte is er een oplossing
gevonden waar mevr v d. Meije
met grote aarzeling mee kon mstemmen.
Een andere madehge maatregel was een salarisverlaging
voor de zusters en de andere
werkers aan de kerk Dat bedroeg hier en daar wel 20°o en
dat vond het bestuur tegenover
de werknemers niet eerlijk De
reactie vanuit Haarlem was ten
aanzien van de zusters een andere werkinvulling; wanneer die efficiènt werd opgezet, was er misschien nog wat te redden.
De soep is nooit zo heet als ze
wordt opgediend Zo ging het
ook hier. De maatregelen waren
hard maar men was op het bisdom vaak soepel als het om de
mensen ging Maar wel moest
men de teugels strak aanhouden
Archief Bisdom Haarlem 219.
Parochie Zandvoort In bruikleen aan het Rijksarchief Haarlem.

BRIEVENBUS
Wandelen door
Zandvoort

ik dus aanpassing alleszins aan te
bevelen. In de overweging zou mee
betrokken kunnen worden om (ongeveer) op de plaats waar de synagoge aan de Dr. Metzgerstraat heeft
gestaan, van 1922 tot 5 augustus 1940
(opgeblazen dankzij N.S.B. c.q. nazi-'interventie'), op eenvoudige wijze
daaraan te herinneren. Want ook
dienaangaand is er geen steen, die
dit memoreert.
Hoogachtend,
J.G. Wijnbeek
(Deze gedachte blijkt bij meerdere
Zandvoorters te leven. Red.)

Hoewel inwoonsters van Zandvoort, dachten we toch, dat deze
avondwandeling plus bezoek aan
Hervormde Kerk en Cultureel Centrum ons wellicht nog nieuwe dingen over onze woonplaats zou brengen.
Afgelopen
donderdagavond,
droog, niet te warm, dus ideaal wandelweer, meldden we ons gedrieën
om kwart voor zeven bij het
VW-kantoor, waar nog twee dames
uit Zandvoort aanwezig waren.
Groot was onze verbazing toen de
juffrouw van de VW ons vertelde,
dat de wandeling deze avond niet
doorging. Reden: er hadden zich in
de loop van de dag slechts vijf personen aangemeld en dit waren er te
weinig!
Onze vraag is: hoe groot moet het
aantal deelnemers zijn om dit evenement doorgang te laten vinden? We
horen de laatste tijd zoveel over negatieve berichten aangaande Zand- • Oorlogsmonument
voort. Het moet ons van het hart dat
hetgeen we donderdagavond meemaakten, geen reclame is voor het
In deze krant van 28 juli was een
Zandvoortse toerisme.
Met dank aan het Zandvoorts artikel opgenomen over de activiteiten van de EMM-bestuurders a.i. De
Nieuwsblad voor het plaatsen,
E. de Jong leden ontvingen een schrijven van
L. Keur een soortgelijke inhoud. Hierbij zijn
E. van Zeyl m.i. wel enkele opmerkingen wense'Volgens de VVV geldt inderdaad lijk. Onder vele goede voornemens
Ij ' Jn minimum van ong. 7/8 personen. ressorteert de wens de verstandhou| i t' m. de beslissing over het al dan ding tussen bestuur en leden-bewoj 'net doorgaan, wordt men aangera- ners te verbeteren. Verder prediken
|
den tevoren te bellen. Red.) de geschriften duidelijk en verklaren deze, dat de leden het voor het
zeggen hebben. Hierop voortbouwend geeft ik gaarne enkele richtlijl Geachte Redactie
nen, die de relatie bestuur-leden bel K u door de gemeenteraad is beslo- slist zullen verbeteren:
j ten tot verplaatsing van het zgn. oor1) Profielschets bestuursleden:
j -ogsmonument - zie uw blad van 28 Deze legt men op het kantoor ter
< '»'i j.l. - lijkt 't mij (en mogelijk mij inzage. Fout. Moet de leden worden
i iiet alleen) goed om de uitvoering toegezonden ter beoordeling. Zo kan
j van dit monument tevens aan te pas- men geen nieuwigheid introduceren.
sen. Immers, het monument - waar Lijkt op donkere-kamerwerk en men
l .aarlijks de slachtoffers van de oor- gebruikt de leden als kwajongen
| !o«; 40/45 worden herdacht - heeft (m/v) resp. loopjongen (m/v). Deze
i 4ua symboliek en tekst een overwe- profielschets kan pas geldigheid
j &nd militair aspekt. Op bescheiden hebben, nadat goedkeuring - al dan
wijze
appelleert het ook aan andere niet gewijzigd - door de algemene
1
<• verzet-slachtoffers onder de bur- ledenvergadering heeft plaatsgevonó'crs (zij, die vielen) in de oorlogsja- den. Vanaf nu kan men aktiviteiten
i'en.
in deze richting wel stoppen. Zijn
Met erkenning van de grote bete- zinloos. Als men geen fiat heeft.
kenis van deze beide aspekten vind Daarna kunnen pas de bestuursle'k niettemin, dat het monument in den worden geworven. De 2 onder2'jn uitbeelding a.h.w. voorbijgaat werpen kan men technisch niet in
fian de velen, die noch als militair één vergadering behandelen. In de
noch in het verzet hun leven verlo- loop van augustus zal een vergaderen. ik bedoel degenen die om het ring profielschets moeten plaatsvin(even zijn gebracht als gevolg van de den. Overigens zal deze profieli oen heersende terreur, hier en el- schets zodanig geredigeerd moeten
j|"rs.
in dit opzicht denk ik in het zijn, dat een heroptreden van ex behl
jzonder aan de vermoorde ca. 430 bo's, die zich zeker de afgelopen 10
Joodse ingezetenen van de ongeveer jaren te statisch hebben opgesteld,
-50, die Zandvoort bij het uitbreken wordt vermeden. Verdere toelich\ an wereldoorlog II telde; een groot ting lijkt mij overbodig. Omgaande
•>egment van de toenmalige bevol- nazending van dit epistel aan de leKing.
Geen steen die aan hen herin- den is m.i. dringend gewenst.
n
ert, integendeel zelfs.
2) Onderzoek adviseur Nationale
Dat aspekt - in z'n ruimste beteke- Woningraad omtrent verbetering
"is - zou in het monument in tekst of verhouding werkapparaat versus leUitbeelding tevens tot uitdrukking den-bewoners.
'toeten komen. In dit verband zou Indien het werkschema van de
^°k
)de plaats van) het kruis herbe- NWR-adviseur klopt, dan is het ver']jchouwd moeten worden; hierbij zamelen van gegevens over deze ma' eb ik niet alleen de opvatting welke terie inmiddels beëindigd. Merk^oeree c.s. heeft, op het oog.
waardig is, dat er nog geen enkel
Hoe dan ook - maar dan wel in kontakt is geweest met gemotiveer"oed overleg met betrokkenen - acht de leden, die in de loop der jaren

Bestuur EMM

j Oorlogsmonument

en één van de drie gokkers is wegens
diefstal in aanraking geweest met de
justitie. De oorzaken van de verslaving zijn relatieproblemen, verveling, eenzaamheid, snel rijk willen
worden.
De hulpverlening staat machteloos in het opvangen van deze sterk
toenemende vorm van verslaving.
Ook in ons dorp Zandvoort heeft de
gokverslaving ernstige vormen aangenomen. Naast jongeren die geld lenen of stelen bij anderen, zijn er ouderen die al hun geld verspeeld hebben.
Het vergokte geld vloeit weg in de
handen van fabrikanten van automaten, exploitanten van gokhallen
en de overheid (schatkist). Maar wie
betaalt de opvang van duizenden
verslaafden? Om nog maar te zwijgen van het leed door ontslag uit het
werk, verbroken verhoudingen en
ziekte als gevolg van deze verslaving.
Wanneer de overheid ethische vra- • Pien Gansner was weer 'ns niet te
gen naast zich neer legt en alleen de
eigen verantwoordelijkheid van het
individu vooropstelt, is de vraag gewettigd: Onttrekt zij zich door deze
houding niet aan haar eigen verantZANDVOORT - De tweede
woordelijkheid voor het welzijn in
jaarmarkt die dit jaar in het
de samenleving?
Laten wij een leuk plan voor rege- centrum van Zandvoort werd
nachtige dagen ook leuk houden, dat gehouden, trok naar schatting
moet ook kunnen zonder gokauto- tachtig duizend toeschouwers
maten. Dan wordt Zandvoort een ge- getrokken waarmee de organizellige badplaats waar het aangeboden amusement niet strijdig is met satoren zeker een flink succeshet levensgeluk van jongeren en ou- je op hun conto konden bijschrijven. Vooral het grote aanderen.
Lokale Raad van Kerken in Zand- tal evenementen dat tijdens
In Zandvoort bestaan plannen om
voort
op het Gasthuisplein een vermaakcentrum te bouwen voor de hele faADVERTENTIE
milie onder de naam Circustheater.
Wanneer het geen strandweer is
kunnen ouders en kinderen daar
hun vertier zoeken. Een leuk initiatief, want niet elke zomerse dag is
een stranddag. Of de plaats waar het
gebouw zal verrijzen wel zo geschikt
is, laten we nu maar even buiten beschouwing.
Er blijkt echter ook een andere
kant aan dit plan te zitten. Wat is het
geval? Naast de attracties voor kinderen zal het gebouw hoofdzakelijk
argevuld worden met speelautomaten.
Daar mogen de oudere jeugd en de
volwassene zich vermaken.
In Zandvoort hebben we al meer
dan genoeg gelegenheden waar menDe Qmcksnap van Fujicolor is een
sen hun geld vergokken. De laatste
handig doosje waar de film al m zil
tijd zijn enkele onderzoeken ingeen waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.
steld naar de gokverslaving. In het
gokcircuit gaan miljarden om en
hebben ongeveer 140.000 mensen
problemen met gokken. Onder hen
zijn 20.000 zware gokverslaafden.
Het grootste deel van de probleemgokkers zit juist bij de speelautomaWeer een aantiekkelijk voordeel voor de lezers van dit
ten in hal en café en casino. En onnieuwsblad.
der hen heel veel jeugdigen. Ruim
80% van de gokkers heeft schulden
Maak tien gulden over op postrekening 3434586 t.n.v.
Weekmedia met vermelding Quicksnap dan ontvangt u van
ons, na 2 a 3 weken een bon waarmee u bij een plaatselijke
fotohandelaar een fujicolor Quicksnap kunt kopen voor maar
tien gulden

voor een positieve feitelijke inbreng
hebben gezorgd. Snel breken met
dergelijk verfoeilijk éénrichtingverkeer beslist gewenst.
3) Afwikkeling lopende zaken.
Moet, zegt men, ten faveure van de
bewoners. Fantastisch. Werkelijkheid: op de ledenvergadering van 16
juni is een motie aangenomen om
het pand Vondellaan 42 aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen, omdat er twijfels bestaan over
de kwaliteit van het geleverde groot
onderhoud. Merkwaardig genoeg is
hier nog niet aan begonnen. Als iets
een lopende zaak is, is dit het wel.
Meer dan 1.000 dagen en heus geen
sprookje uit Duizend-één-nacht.
Voor uitstel is hier geen enkel excuus. Het risico bestaat dat een en
ander ertoe zal leiden, dat werkzaamheden aan de woning zullen
moeten worden verricht en deze zullen dan beslist voor de winter afgewerkt moeten zijn. Hier geldt niet
alleen het sociale belang van de bewoners maar tevens het op redelijke
kwaliteit brengen van ONS EMM-woningbestand.
4) Laat U niet beïnvloeden door
religieuze of politieke affiniteiten.
Strijd tegen nepotisme en blijf uit
handen van de lobbies. Al deze zaken
kunnen de belangen van onze ver eniging schaden.
Tenslotte: om tot verbetering van de
verstandhoudingen te komen, ligt
nog een flink werkterrein braak.

Foto: Bram Stijnen

Jaarmarkt trekt duizenden

Circustheater

WEEKMEDIA geeft u meer

VAKANTIEVOORDEEL

FUJICOLOR QUICKSNAP
van ƒ 1 4 , 9 5 v o o r ƒ 1 0 , -

Wilt u direct beschikken over dit handige fototoestelletje dan
kunt u bij onze kantoren terecht
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Uithoorn, Stationsstraat 70;
Amsterdam, Wibautstraat 131; Weesp, Nieuwstraat 13;
Purmerend, Weerwal 19;
Zandvoort, Gasthuisplein 12;
Ook daar voor de vakantieprijs van / l O,- en uiteraard, zolang
de voorraad strekt.
• Circustheater

verslaan bij het kussengevecht op de balk.

deze markt plaatsvond, zorgde
voor een geweldige toeloop van
publiek. Ondanks het stralende weer, leek het toch niet echt
behaaglijk aan het strand, zodat de meeste toeristen voor
het centrum kozen.

gangspunten geweest, en het publiek
kreeg zeker wat men had verwacht
er werd lustig op los gemept. Tegen
de verwachting van de organisatoren
in, bleven politie, brandweer en
sportclub Afafa weg De uitdaging
was kennelijk niet sterker geweest
dan het dreigende natte pak. Daar
Voor de organisatie begon de dag door werd het een feestje voor C\L
al vroeg. Zo, rond vier uur werd be- jongeren die uiteraard met alle pnjgonnen met het opzetten van de zen naar huis gingen.
meer dan honderd marktkramen.
Een karwei dat enkele uren in beslag Vliegticket
nam en niet helemaal zonder probleBij de jeugd tot twaalf jaar eindig
men verliep. Een kleine, plotseling de als eerste Harrie de Boer Hij wat.
verschijnende windhoos met de dik tevreden met de waardebon van
daarbij behorende slagregen deed maar liefst honderd gulden Pet ei
deze vroege werkers het ergste vre- van Koningsbruggen wist bij de hè
zen. Enige paniek brak uit toen een ren het langst op de balk te blm en
der marktkramen het begaf en de zitten en hij ging naar huis niet een
schuilende Aart Koning, een der or- vliegticket, goed voor een tiendansse
ganisatoren, geheel onder het tent- buitenlandse reis. Bij de Damet- \\atzeil werd bedolven. Daar de korte Pien Gansner niet te verslaan .nen
maar hevige regenbui het zeil inmid- als twee jaar geleden won zij op alle
dels aardig gevuld had met hemel- fronten en sleepte daaimee cu kien
water, bleef een nat pak niet uit. Er- rentelevisie in de wacht, uiteraard
gernis bij Koning, hilariteit bij zijn met een prachtige beker bet-elnk
collega's Bonkerk en Vermeulen.
baar gesteld door het Samem\er
kmgsverband. Gezien cie grote be
Gedrang
langstelling bij het publiek een eve
Grote bedrijvigheid ontstond toen nement dat zeker hei haalo mag wor
de marktkooplui waren gearriveerd den
en hun genummerde plaatsen opOndertussen konden de allei klein
zochten om alsvast hun koopwaar sten terecht op het spnngkussen op
uit te stallen. Om twaalf uur moest de Grote Krocht Menig vader en
de markt „open" dus enige haast was moeder kon zo even op adem komen
wel geboden. Een enorm gedrang terwijl de kinderen zich opperbebt
ontstond toen iedereen tegelijk pro- vermaakten.
beerde om bij zijn stek te komen.
De markt telde zo'n honderdvijttia
Maar de organisatie had de zaken kramen, waardoor liet assortiment
goed in de hand, het geheel verliep koopwaar zeer uiteenlopend wat.
dan ook zonder problemen.
Dat er goed werd gehandeld, bleek
Vóór het raadhuis-carillon het pu- later uit de tevreden reacties van de
bliek kon laten weten dat het twaalf marktkooplui. Tevredenheid alom
uur was, stroomde de markt vol. De dus, ook bij de organisatoren, On
drukte hield aan tot 's avonds zeven dernemers Vereniging Zandvoort ,
uur, de sluitingstijd van de markt. onder supervisie van Leo Bonkerk.
Maar voor het zover was waren er met medewerking van Henk Ver
nog heel wat activiteiten te beleven, meulen en Aart Koning. Een pluim
zoals het Straatartiesten-Festival, voor deze heren, maar ook voor de
waarover elders m dit blad méér. mannen van Publieke werken die
Een grote trekpleister vormden de onder leiding van Ruud Wilgers er
kussengevechten op de balk boven toch maar weer voor zorgden, dat
het bad met water.
binnen de kortste keren het hele een
Twintig kandidaten hadden zi- trum weer schoon werd opgeleverd
chopgegeven om mee te dingen naar Een gigantische klus, gezien de gro
de vele pnjzen, beschikbaar gesteld te hoeveelheid afval die 'als dank
door diverse bedrijven. Hilariteit, voor het aangenaam verpozen' achspanning en sensatie waren de uit- terbleef
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Wat doen we in Zandvoort wanneer het regent?'

Zandvoort heeft
rampenplan

Zandvoorters zochten
naar nat-weer vermaak
ZANDVOORT - We hebben
nog een maand te gaan, maar
zeker is, dat er zonniger zomers zijn geweest dan die van
1988, waarin de paraplu vaker
werd gehanteerd dan de gazonsproeier. De regen die in de eerste week van juli viel was zo
overvloedig, dat in het dorp
weer een overstroming dreigde, op de noord-boulevard een
deel van het trottoir werd wéggeslagen en "De Wurf" voor
haar
folkloremanifestatie
moest uitwijken naar gebouw
"De Krocht".
Nee, dan de vroegere zomers met
maanden achtereen stralend weer
Met op het strand zonaanbidders en
m zee verkoeling zoekende baders.
Langs de boulevards flanerende badgasten, die in de loop van de avond
op een terrasje genoten van de ondergaande zon en, als het eenmaal
donker was, van een lichtende zee.
Maar was dat eigenlijk wel zo? We
gingen twijfelen toen we een dezer
dagen de anno 1917 door de Electribche Drukkerij Boek- en Kunsthandel P Saaf uitgegeven reisgids
"Zandvoort en Omgeving" in handen
kregen. In dit boekje, waavoor L.H.
van Sandevoerde (waarschijnlijk
een pseudoniem) de tekst schreef en
Leo Hagedoorn de tekeningen verzorgde, trof ons een artikeltje onder
de kop "Wat doen we in Zandvoort
wanneer het regent" Dus toch ?!
't Was duidelijk dat het voor de
neringdoenden een hard gelag was
wanneer de badgasten hun geld in
Amsterdam gingen uitgeven,of - erger nog - in Haarlem. Het was dus
zaak de gasten ook bij regenachtig

Bemanningsleden
zeiljacht veilig
ZANDVOORT - Zowel de
Zandvoortse Reddings Brigade
als de KNZHRM zijn vrijdag
uitgevaren om de twee-koppige
bemanning van het Nederlandse zeiljacht Splinter hulp te
bieden. Het schip dreef stuurloos rond op ongeveer 2,5 kilometer uit de kust, iets noordelijker dan post noord van de
ZRB.
Het zeiljacht had door het zware
weer zijn roer verspeeld. De ZRB
vernam een en ander rond kwart
over vier 's middags via de scanner,
waarna men onmiddellijk de zee op
ging om assistentie te verlenen. Dit
bestond met name uit het geruststellen van de bemanningsleden en hen
op de hoogte brengen van de komende gebeurtenissen.
Enkele minuten na aankomst van
de ZRB arriveerde de reddingboot
Johanna Louisa uit IJmuiden, terwijl op dat moment ook de reddingboot uit Zandvoort zee koos. Rond
tien over vijf was er een lijn aangebracht tussen de Johanna Louisa en
het zeilschip, waarna dit naar de veilige haven van IJmuiden werd gesleept.

drenzig, hardnekkig neertikkelt op 't
nooit falende zinken afdakje van de
buren naast-an.
Bij zulke perioden wordt 't eerst
noodig in te grijpen en door wat gepaste afleiding te zorgen dat de vacantiestemming niet verloren raakt.
De eerste dagen hebt ge natuurlijk
reeds muziek gemaakt, ettelijke
spannende romans uit de rijk-voorziene bibliotheek van den Heer Saaf
doorgewerkt, geborduurd, gebiljart,
gewhist, spelletjes gedaan met de
kleinen, uw pas gemaakte foto's ontwikkeld, fiets schoongemaakt en
weer bezoedeld, vliegers geplakt en
touw opgewonden, alles afgewisseld
door gezellige thee-uurtjes in de
Lunchroom of Bodega; dinertjes,
kleintjes koffie, Whiskeysoda's, enz.
enz. in de Hotels of Restaurants.
Eindelijk, meestal juist op den
laatsten dag van de regenperiode,
raakt ge 'au bout de votre latin' en er
komt reeds - bijna - een gevoel in U
op van 'waren we maar thuis gebleven' of iets dergelijks. Doch, zoover
laat ge 't natuurlijk niet komen. Den
allereersten keer dat zich bedoelde
symptomen mochten beginnen voor
te doen, brengt ge in Zandvoort zelve
een bezoek aan 't zoo merkwaardig
geconserveerde Oude Mannen- en
Vrouwengasthuis. Zooveel levensvreugde als die oudjes daar nog hebben! Daar komen wij, moderne menschen met onze motregenbui, 'n
massa bij te kort. Praat eens met ze,
't zal U goed doen; laat U 'de kugel'
wijzen, 'van den Engelschman' de
'kaemertjes', de 'greute zael'.
Daarna hebt ge den watertoren,
het raadhuis en wie weet, een aardige matinee in 't circus of een voorstelling in de meermalen beschreven
en daardoor zeer bekende Zandvoortsche bioscoop'.
Dat houd je toch niet voor mogelijk:
in Zandvoort een bioscoop!
Kr.M.

weer in het dorp te houden en daarom werden de attracties en bezienswaardigheden van de badplaats dan
ook breed uitgemeten onder hun
aandacht gebracht. Dit stukje Zandvoort-promotie anno 1917, dat in bedoelde reisgids verscheen, laten we
hieronder onverkort volgen.

't Allerergste
'Ziet daar een groot probleem in
ons waterland; een schrik voor de
stedelingen wanneer de plannen
voor buiten vastere vormen begmnen aan te nemen. Hoe dikwijls
hoorden we 't vragen, als een schier
onoverkomelijk bezwaar, als 't allerergste wat de aanstaande badgast gebeuren kan: "Wat doen we in Zandvoort als 't regent?" En toch, zonder
de minste illusie bij schrijver dezes,
van in staat te zijn den droeven trek
van verveling weg te praten, die alleen bij 't woord 'regen' al op de gezichten komt, waagt hij zich toch
aan 't vertellen van de eigen experinienten, op zich zelve en zijne huisgenooten toegepast.
Vooreerst, daar is regen, werkelijk
plassende, onbarmhartig in stroomen neergutsende pijpen-steelen-regen, maar die duurt gewoonlijk niet
heel lang, en daar hebben we ons dan
ook bijgevolg niet veel van aan te
trekken; dan zijn er de middelmatige, zomersene regens, die bij tusschenpoozen onzen, wel eens overmatig drogen zandgrond weer in behoorlijke toestand brengen, en waartegen men met oude jas of mantel,
desnoods regencape en parapluie
voldoende gewapend is. Men vinde
er vooral nooit een motief m om
thuis te blijven! En dan is er nog de
echte Hollandsche, vaderlandschtypische motregen, die bij wijlen
zoo'n dag of vier, vijf, stumperig kan
blijven voortsukkelen, alle boomstammen glimmend makend, en

De politie was op de man, tegenwoordig woonachtig in Amsterdam,
afgegaan, nadat men bericht had gekregen, dat hij ter hoogte van zijn
voormalige woning in de Koningstraat stond te schreeuwen. Daarnaast liep hij ook nog met een fles
bier te zwaaien. De agenten sommeerden hem door te lopen, maar
toen hij hieraan geen gevolg gaf en
op straat begon te urineren, gingen
zij over tot arrestatie.
Het 'kontje' volgde nadat hij de
handboeien had omgekregen. Enig
geweld was nodig om de schreeuwlehjk in de politieauto te krijgen en
ook op het politiebureau bleef hij
amok maken. Nadat een proces-verbaal was uitgeschreven, is hij ter ontnuchtermg opgesloten in een cel.

Vierwieler
fout geparkeerd
ZANDVOORT - Een negentien-jarige Duitser leek vorige
week woensdag de bedoeling te
hebben, zijn bij gehuurde vierwiel-fiets in een horeca-bedrijf
op het Raadhuisplein te parkeren. Er werd echter krachtig
ingegrepen.
Samen met zijn drie vrienden reed
de man met het voertuig het trottoir
van het Raadhuisplem op, in de richting van de horecazaak. Het binnenrijden werd echter voorkomen door
de eigenaar van de aldaar gevestigde
leershop, die de knapen met fiets en
al van de stoep trok, zodat ook het
normale voetgangersverkeer weer
gewoon doorgang kon vinden.
Hoewel de foutparkeerder aanvankelijk klaagde over een klap op zijn
hoofd, verklaarde hij later tegenover
de politie, dat hij aan zijn haren was
getrokken Hij had geen letsel en wilde ook geen aangifte doen, omdat,
zoals hij toegaf, hij toch ook duidehjk fout was geweest.

Jeep overleeft vrije val met glans
ZANDVOORT - Een niet alledaags tafereeltje vond
eind vorige week plaats in de Curiestraat. Met behulp
van een vorkheftruc en een shovel werd daar een Jeep
van de eerste etage gehaald. Het voertuig was vier jaar
geleden als een stapel losse onderdelen naar de bovenverdieping van de Auto Ruiten Centrale gebracht,
waar het geheel in elkaar werd gezet tot een Willy
Overland Jeep.
Omdat diverse onderdelen niet meer voor handen
waren, werden deze met de hand vervaardigd. Ook de

motor ontbrak. Hiervoor werd een Mercedes-motorblok aangepast. Voor de bekleding werd een speciale
koeienhuid geïmporteerd.
Eind vorige week was het voertuig klaar en kon het
de straat op. Direct al bewees de Jeep stevig in elkaar
gezet te zijn. Toen de wagen vijftig centimeter boven
de grond balanceerde, brak een kabel waardoor het
gevaarte een kleine vrije val maakte. Zonder een
schrammetje of andere schade.

ZANDVOORT - Vorige week
betrapte de Zandvoortse politie op de Boulevard Barnaart
een goudkleurige sportauto
met het kenteken van een rode machte zich te legitimeren. Hij werd
Porsche. Het voertuig werd aangehouden. De eenentwintig-jaristaande gehouden.
ge man probeerde één van de agen-

Wegens belediging
in de cel gestopt

Toen de agenten de uit IJmuiden
afkomstige bestuurder aanspraken,
reageerde de man met een grote
mond. Hij kon geen rijbewijs of kentekenbewijs tonen en was niet bij

ten bij het 'even wegzetten van de
auto' een tikje met de bumper te
geven. Een gebaar dat hem niet in
dank werd afgenomen.
Op het politiebureau bleek dat er

nog een geldboete van hem openstond. Pas na een en ander geregeld
te hebben mocht de man het bureau
weer verlaten. Hij liet echter niet na,
bij de deur enige verwensingen naar
de hoofden van de hem uitzwaaiende
gezagsdragers te slingeren. Terstond
werd hij voor de tweede keer ingerekend en na nog een extra bekeuring
te hebben ontvangen wegens belediging van ambtenaren in functie,
werd hij voor een nachtje in de cel
gestopt.

Van Genderen kreeg bij geen enke
Ie gemeente een bevredigend ant
woord op vragen over de aanwezig
heid van een rampenplan. Bij de
meeste plaatselijke overheden wa
ren de verantwoordelijke personen
niet te bereiken, in andere gevallen
werd de telefoon niet eens opgeno
men. In twee plaatsen was er wel een
rampenplan, dat in werking zou tre
den, mits de ambtenaren het stuk
tijdig zouden vinden.
"Zeker voor olie hebben wij een
rampenplan, opgesteld in samen
werking met de provincie", aldus
Wertheim. Indien het probleem
plaatselijk is, zoals een lichte olie
-vervuiling, treedt de gemeente zelf
standig op, desnoods met een cricis
centrum onder leiding van de burge
meester. Bij grotere calamiteiten
neemt de provincie de coördinatie
over. Dat moet waarschijnlijk ook
verwacht worden indien er een gif
gaswolk op het dorp afkomt, want
daar spitste het onderzoek van Van
Genderen zich op toe. Aanleiding
waren de dreigende gevaren rond de
lichting van het voor de Nederlandse
kust gezonken gifschip Anna Bropre.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een lichtmast en
zeven palen moesten het donderdag
ontgelden, toen een vierenveertig-jarige Amsterdammer onder invloed
van alcohol de bocht op de Boulevard Barnaart te laat opmerkte. Hij
reed rechtdoor.
Uit het volgende onderzoek bleek
dat het vervoermiddel niet verze
kerd was.

Bij de Hema heeft de jong belegen
geen tijd om oud te worden.
HAfflNJAGERS
*Uni- en verduistenngs-rolgordijnen.
90 t/m 210 cm breed. 37.75 t/m
49.75. NU met 5.- korting
60-t/m 85.-.
1 Nu met
; 10.-korting

V Sweatshirt. Mt 86-164.
24.75 t/m 32.75.

NU met 4.- korting
*Stonewashed denim
rokje. Mt 86-164.
27.75 t/m 34.75. Nu

90-t/m 120.-.
Nu met 15.-

met 5-korting

korting

Agent krijgt
'kontje'
ZANDVOORT - Verdachten
kunnen af en toe kennelijk ook
creatief zijn bij hun verzet tegen de aanhouding. Zo gaf een
zesendertig-jarige
ex-Zandvoorter op een donderdagavond een agent een 'kontje'.

ZANDVOORT - Zandvoort
heeft zeker een rampenplan.
Dit zegt directeur Publieke
Werken, de heer Wertheim.
Het Noordhollandse Statenlid
van De Groenen, Van Genderen, kwam afgelopen weken tot
de conclusie, dat de kustgemeenten 'niet bepaald waken'
over hun burgers.

w Pak met 30
compactluiers.
5.75. Nu
2 voor 10.25

V Lange badjas. 100%
Katoen. In wit, rose of
turquoise. Mt 38/4046/48.
60- nu

50.- A

WPiqué poloshirtje.
100% Katoen. O.a. geel,
wit en turquoise.
Mt 68-80.9.75 Nu
2 voor 14.75

*Naadlozebeha van
elastisch katoen. O a
£;'\ peach en ivoor.
K
x
Mt70-80A,70-85B
| / en 75-85C. 12 75
nu

9 Pakje met
2 katoenen meisjesslips met div. prints
Mt 104-164. 5.50.

VUni of gestreept
overhemd.
Polyester/katoen.
Mt 37/38-43/44.

Stevig kartonnen Walt
Disney- boekjes. O.a.
"Donald en zijn
vrienden". 3.75 nu

NU

475

VSurfzeilen, 4.7 m2,
5.7 m2, 6.4 m2. 230t/m 325.-. Nu met
50.- korting

Effen of bedrukte
katoenen damesslips
en directoires
Mt 38-50 4.75 t/m
8.25. Nu met

75 et korting
Wiez'n foto's afhaalt, vindt in het zakje
een waardebon. Die bon geeft u 3.50
korting op de nabestellingen van
uw mooiste foto's. (Minimale afname
5 stuks, geldig t/m 3/9/88).

V Heren boxershort Polyester/
katoen Mt5-8

975

Aanbiedingen zi|n geldig t/m 6 augustus 1988

De Hema-Goudse kaas •^••••••••^H wordt, onder onze voortdurende controle, op natuurlijke wijze gerijpt. Precies tot-ie jong belegen is. Op onze
kaasafdeling krijgt u 'm altijd vers van 't mes. En wilt u 'm in plakjes, dan kan dat ook.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
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Autonieuws

Limousine met sportwagenkwaliteiten

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

De ontwikkeling- in de automobielindustrie gaat snel, bar snel. Neem
nu alleen maar even de enorme vooruitgang die er de laatste jaren is
geboekt met de voorwielaandrijvers. Door het ontwikkelen van heel
slimme wielgeleidingen merk je bijna niet meer dat je met een
voorwielaandrijver te maken hebt. Alleen in echte grenssituaties
wil zo'n voorwielaandrijver ons nog wel eens in de steek laten,
vandaar dan ook dat er in de Formule-racerij uitsluitend met achterwielaandrijving gereden wordt. En als u echt in mijn hart zou
kunnen kijken, dan zou u zien dat ik nog steeds een goede achterwielaangedreven automobiel prefereer boven een voorwielaandrijver.

Sublieme
achterwielaandrijver
!k greep dan ook met beide handjes de
kans aan om met de nieuwe Alfa Romeo 75 V 6 3 O - en dat bleek een
sublieme achterwielaandnjver te zijn an Kopenhagen naar Amsterdam te
blazen Maar laat mij eerst even het
doopceel van de?e Alta 75 lichten De
drie liter V6 motor levert een vermo.ien van 188 pk bij 5800 omw/min en
'iceft een maximum koppel van 25 mkg
h ij zowel 3000 als 4000 omw/mrn Om
i,ven een kleine indruk te geven hoe
soepel deze beresterke motorwei is, bij

11

1988

240 k m / h ovci de autobahn ia/en H i |
/al dan misschien een t i k k e l t j e o v e r d n j v e n maar/eker niet veel wanl /ells
vooreen uitgesproken spoitwagen als
een Porsche 924 was de/e topsnelheid

welhaast \an?ellsprekend Dat h h | k t
bijvoorbeeld al u i t de liLhtmetalen velgen mei biede banden de veibiede
wielkasten de goed geprofileerde /etelsen het s t u u r w i e l Jat i n d e hoogteen
lengte veistUbaai is

Koepelbeurs voor
miniatuurauto 's

Het gemiddelde veibrink op het wel
/eer snel gereden t r a j e c t van Kopenhagen naai Amsteidam viel a!les/ms
mee een slordige acht kilometer pei
l i l e i V.in/ellsprekend kan dat /inniger
als de /weep er w a t minder tors ovei
gaat I en nadeel heelt de/e limousine
met spoitwagen-kvvalitciten v\el hi|
k o s t n a m e l i | k / sH 290 -en dat is veel
geld ook al /it er alles in. op en aan

Op /omlag 1 1 septembu 19SS oiga
mseeil Het N a t i o n a a l A u t o m o b i e l
museum te Raamsdonksxeei in sa
m e n w e r k i n g met het t i j d s c h r i f t Model
auto \ooi de dei de a c h t e r e e n v o l g e n d e
keei van l O tot 17 uur de Koepelbeurs
in de koepel \an het N a t i o n a a l A u t o
mobielmuseiim Stcurweg S Raanis
d o n k s v e e i De e n t i e e p i i j s bedraagt
/ 3 - p e r persoon k i n d e r e n tot l i |aar

ƒ 2 De/e unieke uiilbetiiN voor m i n i a t u m a u t o s met nieei dan t w e e h o n d e r d
standhouders t r e k t j a a r l i j k s een me
nigte be/oekers int de/e apai te tak \ an
de autohobbv Op de stands w o r d e n
t i e n d u r / e n d e n m i n i a l u u r a L i t o s aange
boden in a l l e r l e i slaat m alle schalen
en m p r i j s v a r i ë r e n d % a n heel goed
koop tot schier onbetaalbaar
Daarnaast biedt de Koepelbeurs een
aantal a a n t r e k k e l i j k e piesentaties in
een af/onder l i j k e expositiehal /o is ei
cenover/iehtvan DAI personenauto s
in m i n i a t u u r een collectie l e c h m s e h Lego automodellen een volledige v ei
/ameling v a n de kostelijke Matchbox
75 Series-modellen en een unieke sei ie
b l i k k e n speelgoedauto s hen aantal
leden van de l a n d e l i j k e B i a n d w e c i

1000 omw/min is het koppel al 22 mkg
Die motor staat uiteraard voorin en om
een welhaast ideale gewichtsverdeling
op voor- en achteras te krijgen, <cijn
vliegwiel, drukgroep, versnellingsbak
en differentieel achterin gebouwd
Alfa Romeo geeft een acceleratie van O
naar 100 km/h op in 7,3 sec en een
topsnelheid van 220 k m / h Ik heb dit
met gecontroleerd maar ik wil het
graag geloven want deze Alfa gaat er
vanuit stilstand vandoor of de duivel
hem op de hielen zit en bij plankgas in
de vijfde versnelling weet de snelheidsmeter ons te vertellen dat we met

vcicniging sectie modelbouw toont
de meest Ir uiie staaltjes van model
bouw op biandweclgebicd Hen aardig
over/icht van de diverse in gihnuk
/i inde schaak e i houdingen is te/ieii hi|
een echte l er rar i lestarossa Dc/e mi
posante sporiw igeri wordt omiinnd
met alleilei modellen m steeds atvvi]
kende schalen
De Koepelbeurs is gegroeid tot een
jaarlijks trelpunt van ledeieen die de
auto in het algemeen en de aulohobbv
in hel bij/ondei een w irni h u t toe
diaagt \ cel be/oekers maken uehiuik
van de mogelijkheid om ils heiirsbc
/oekcl tegen een gcicdueeeid toe
uangsprijs de tiaaie collectie u'omo
hielen vin het Museum te bu1. inde

ren

(Advertentie)

HET LEUKSTE VAN
DE SKODA SUMMEOTIME:
ZONDER TE BETALEN.
We zien je al n]den in de nieuwe Skoda Lichte besturing
comfortabele slaapsteden een zee aan bergruimte radiaalbanden 2 jaar garantie enz
En wie snel genoeg gaat ki|ken wat Skoda deze zomer
aan extra voordeel en korting te bieden heeft kri|gt een van
de dne Skoda s Summerdme misschien helemaal gratis
Bekijk het slim en stap meteen naar de Skoda dealer
Grote kans dat |e straks wegrijdt zonder te betalen'
Wist |e trouwens dat er al
een Skoda is vanaf
F 185- per
maand7

DE SKODA SUMMERTIME.
MISSCHIEN WEL GRATIS ALS JE SNEL GENOEG BENT.
Importeur de Bmckhorst Auto & Motor Import B V Voorschoten Tel 071 600200 AkticSkoddSummertimeduurttot 21 september 1988
Ijchtmctdlen wielt n tegen mterpri|s Dealeradressen vindt u m de Oouden Gids
____

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p d. ex btw
*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

j;
HAARLEM 023-270434
l Verhuur varluit Bentveld 023-240102

RReus
• „Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204

uw traiteur en visspecialist

weekspecialiteit uit eigen keuken:
Zalm kabeljauw quiche
100 gram

2,75

Tongrolletjes gevuld
met zalm
in Hollandaise saus

U kunt Je tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgrrokaart

Wonmgruil
5,5O

100 gr.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Aangeb aanleunflat Huis in
de Duinen Gevr woonruimte
voor echtpaar in Centrum
Event 3 hoeksruil
Tel 02507-13808

Surfkanoen
Zandvoort
LESSEN EN VERHUUR
Tel 0250717600/18600
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be
handeling
Te koop wedstrijdformaat
tafeltennistafel haast niet ge
bruikt merk Heemskerk Prijs
mcl net ƒ250 Tel 02507
14786
* T k 2 p bed + matras
ƒ50 z g a n 2 p elek deken
ƒ75 2 p 100% woll deken
ƒ35 lakensets Tot 18 30 uur
02507 15904 daarna 19549

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 28
Tel 02507 12070
1 film ƒ 51ƒ l 50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie boxen

Prestaties
Topsnelheid 220 k m / h Acceleratie
van O tot 100 k m / h in 7.3 sec Gemiddeld b r a n d s t o f v e r b r u i k 9 8 l per 100

km

Ongelofelijk soepel
Maar uiteraard hoeft het allemaal niet
zosnel want zoals blijkt uit het machtrge koppel van 22 mkg bij 1000 omw/
min is deze motor ongelolelrjk soepel
Veel schakelen met de behoorlijk werkende vrjfbak is dan ook beslist niet
nodig Doch alleen al de wetenschap
dat er m kritieke situaties /o n pak
vermogen voorhanden is geeft de burger zelfvertrouwen
Tja, wat zal ik nog vertellen over het
weg-en bochtengedrag' Dat is gewoon
des Alfa s Stuur je een bocht snel m,
dan waarschuwt hij middels het piepen
van de voorbanden dat hij het niet helemaal eens is met de?e behandeling
Gaat het nog sneller, dan begint h i j op
die voorwielen naar de b u i t e n k a n t v an
de bocht te schuiven De beste en snelste remedie is dan om zoveel gas bij te
geven dat ook de achterwielen gaan
schuiven, waarna u in een prachtige
vierwreldrift die bocht door komt
Maar niet alleen de motor en het
bochtengedrag staan op een hoog mveau Ook de remmen zijn helemaal op
hun taak berekend Het zijn bekrachtigde schrjfremmen rondom, met een
drukregelaar op de achteras De voorschrjven zijn geventileerd en hebben
dubbele remklauwcn Dat het i n - en
exterieur aangepast is aan de sportieve
prestaties van deze geweldenaar, is

* Om zelf op te knappen ba
bywieg donkerbruin rotan
ƒ25 + div babykleertjes
nieuw + 2e hands Tel 15913
* Op donderdag 1 sept zet
de Zandvoortse Schaakclub
zijn tanden m een nieuw
schaakseizoen
Komt
u
ook'? 02507 15721 17272

Als u zonder auto bent

BARON AUTOVERHUUR BV

net iets te veel van het goede H i j
moest dan ook afhaken b i j een snelheid van ruim 220 km/h op de teller
van de Alfa

* OSS Gymnastiekver kan
nog veel nieuwe leden gebrui
ken voor alle afd peuter
kleuter
jeugd enz Vraagt
ml tel 18910 of 12918
* OSS start jazzgymn 5
sept a s Prmsessehal Geeft
u snel op Tel 18910 12918
Komt allen het houdt u fit
* Schaken" Vanavond tv
Ned 1 2 of 3 Teletekst pagi
na 338 en 685 Voor info tel
02507 17272 15721 14884

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599 Corn Slegersstr 2
Geopend dinsdag t/m zater
dag van 1000 1400
STUDENT zoekt met spoed
KAMER m Zandvoort of omg
Tel 05108 1558
* Te k kanariekooi wit ƒ 30
parkietenkooi zw ƒ25 par
kietenkooi goudkleur iets
besch ƒ 30 rotanstoel ƒ 25
Tel 02507 16242 na 18 uur
* Te koop 2 skipakken maat
176 en maat 38 a ƒ20 Te
vens 2 paar skischoenen
maat 7'/2 en 9'/2 a ƒ35 Tel
02507 19943
Te koop 2ZITS ROTAN
BANKJE
Nw prijs ƒ 2250
vrpr ƒ400 Tel 02507 17512
Te koop 330 DAKPANNEN 2
jaar oud 25 cent per stuk
middelgrote GASHAARD ƒ 50
(zelf afhalen) Tel na 16 uur
02507 18320
*• Te koop
aangeboden
fraaie Pfaff naaimachine di
verse steken Prijs ƒ 100 Tel
02507 15433
* Te koop buikkastje 3 la
den eiken ƒ 120 Tel 02507
13952

Suzuki

Geld
l 58290.- rnel B T W
genbelastmg van / 730.
per jaar

Motornjturtot / 760 -

Techniek
Motortype 6cilrnder m V m e t b e n /rne inspuiting c i l i n d e r i n h o u d
29S9cm3 Boring en slag 88x683
mm. Compressreverhoudrng 9 l
max vermogen 188 kW b i j 5800
omw/min. max koppel 245 Nm b i j
4000 o m w / m i n A a n d i i j v m g achterwielaandn jvrng wielophanging
voor onafhankelijk met torsreveren achter de Dron-as met WattParallellogram en
schroefveren
Telescopische schokdempers toisistabihsator voor en achter velgmaat
6 ^
J
bandenmaat
191/60 VR 14
Lengte 432 cm. bieedte 166 cm
hoogte 140cm, wielbasis 2 5 l e m
spoorbreedte voor 139 cm achter
138 2cm. draaicirkel 10 l m tankrnhoud 49 l . massa I 6 7 S kg
max aanhangergewicht ongeremd
62S kg geremd 1300 kg

hen van de meest opmerkelijke t e l e v i sie commeicials van de laatste t i j d is
ongetwijfeld die van de Giant Su/uki
Het ligt dus ook \ oor de hand een speciaal aktie-model ondei de naam Su
/ u k i S w i f t Giant te brengen
Behalve de standaard voor/ieningen
van de Switt GA /oals 5 versnellmgsbak aehterruitverwarmnig en v o o r i i n t
van gelaagd glas h e e f t de Su/uki S w i f t
Giant bovendien een aparte o p \ a l l e n -

Oursus SPAANS voor begin
ners en gevorderden en con
Grote Krocht 26
versatie Start v a 15 augus
Telefoon 13529
tus Inl M Perez tel 18596
Uw film op video ƒ 1 75
* De stafkaart die de bezet
per minuut met gratis
Lijsten op maat
ter gebruikte staat m het aar
achtergrondmuziek
dige boekje Oh Wat een
bij
GARAGE TE HUUR
Heerlijkheid Koop het bij
Foto Boomgaard Cult Ct Gen O u d Z v t a / 15
Burg v Fenemaplein
Tel 14534
Grote Krocht 26
DENNIS PAPEGAAIEN
GARAGE te huur gevraagd
een begrip m Nederland Bel
Tel
13529
W Visser Brederodestraat
voor gratis infoboek 020
38 Tel 02507 14759
VIDEOTHEEK DOMBO 1 film 665 7658 Inruil en fin mog
* Gevonden m de Kostverlo va f5 per dag 5 films ƒ25 * Diverse
schoolboeken
renstraat bruin/zwart han per week Corn Slegersstr aangeboden voor 3e klas
2b
tel
02507
12070
goorkonijn (mannetje) Te
Wim Gertenbach Mavo Nadi
bevr bij fam Cense Kostver Met spoed gevr WOON ne tel 02507 20180 b g g
lorenstraat 115 Tel 12614
RUIMTE voor 2 pers (jong 16914
* Gevr 3 boeken VWO De stel) in Haarlem of omg Tel
Foto Boomgaard
Ver Staten v Amerika Indo 058 137027 of 880699
ook voor
nesie als ontw land schr TUINMAN voor al uw tuin
portretfoto s
Goirl Vaiaty m writing schr v straat en hekwerk levering
pasfoto s
Leeuwen Tel 02507 15486 alle materialen vrijbl pnjsop
receptiefoto s
gave
Tel
023243568
Gevr een flink MEISJE of
groepsfoto s aan huis
VROUW om s middags wat 2 jongens bieden zich aan
Grote Krocht 26
te komen helpen en voor de voor TUINWERKZAAMHE
Tel 13529
gezelligheid Brieven o nr DEN Tel 02507 17348
798 76046 bur v d blad
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres'' Dat hebben wij voor ui
Inl tel 029075235

Foto Boomgaard

KOOPJE crossmotor Yama
ha 80 cc watergekoeld bj
83 ƒ 600 Tevens onderdelen
Yamaha 80 cc Tel 17087

5 REGELS

Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwiel
centrale Zandvoort B V Gro
te Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
* Huisvrouw Thuisvrouw'?
Kom nou' De Ned Ver v
Huisvrouwen in Zandvoort
Haarlem Heemstede Tel
12127
19583

*A*

voor muziek CD s singles
CD singles MC s videoban
den Badhuisplein 8 2042 JB
Zandvoort Tel 02507 17679

* Te koop Kreidler Floret 74
vr pr ƒ 300 mcl verz Tel
0252687166
'Te koop PHILIPS KLEUREN
TV zeer goede staat Prijs
ƒ375 Tel 02507 16848

* Te koop snorfiets Cillera
citta z g a n Tel 02507
12857
* Te koop wandelwagen
met bontgev voetenzak Tel
02507 19545

LESSEN EN VERHUUR
Tel 02507 17600/18600

CD shop Solange

Gratis
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

ADVERTENTIES
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander hursraad te koop? Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd

* Te koop campmggasketel
m maat (leeg) Tel 02507 * T k 3 dozen vol met Bar
19387 (na 18 uur)
bie spullen o a 8 poppen en
* Zandv Operette Verenig
18 aug beginnen we weer in * Te koop eetkamertafel veile ace Prijs ƒ 250 Ook m
studie Showboat en Hong rond 1 m met tussenblad gedeelten Tel 02507 18990
Bruiloft om 19 uur dans en ƒ 45 blank beuken toilettafel * T k eethoek uitschuifbare
Tel 17405
ballet Gem huis Inl 13840
•onde tafel 4 stoeien maho
* Te koop Etna gasfornuis + me ƒ200 Tel 02507 13952
* Te koop hand grasmaai
machine merk Folbate ƒ25 oven z g a n eiken eethoek
tafelblad 140x80x4 cm •+ 4
Tel 0250713329
stoelen Tel 02507 14632
* Te koop
kofferschnjf
machine Adler Gabnelle 35 * Vrouwen van Nu ook in de
niet elek ƒ100 Tel 02507 zomer gezellig Aarzel met
hè! antw Kkelen van uw d at ims
langer maar bel 02507 19057 OokPnMvoor
12791 na 19 uur
Nt*4*o!*r
voor informatie
Sig mag
Vandaag
* Wie heeft belangstelling
üssenberg
gebracht
voor zelfgemaakte bamboe
OverHaltefluiten piccolo sopraan alt
straat 9
morgen
en
tenor
Tel
02507
17512
tel
02507klaar
gediplomeerd
12151
hondentrimster
* Wie heeft in duinen zuid
(Zwanenmeer) mijn honkbal
Friedhoffplem 10
handschoen
gevonden7
^^"^"\
2042 BN Zandvoort
•
Waarschijnlijk
door
een hond *(om ft Profitwr «rvart!
Tel 02507-12773
meegenomen 02507 19653

Ellen Cats

Catamaran zeilen
Zandvoort

Te koop KOELVITRINE 290
m Smeva ƒ 3500 Te groot
gekocht In werking te zien in
Koffieshop Aquanus Koster
straat 11 Tel 02507 14975
* Aangeboden golfballen
z a a n Tel 02507 16202
* Aangeboden
hondebed
en auto honderek ƒ 50 Celsi
usstraat 95 Zandvoort

GRATIS

* Jack gaat ook weer bij de
schaakclub11 leaere donder
dagavond m het Gemeen Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
schapshuib vanaf 1 septem iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
ber 1988
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
* Jonge cavia s te koop Tel Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
02507 18206 na 17 uur
voorbeeld aangeeft
J vr 36 jr met knd zkn
vnendsch met n niet roken
de en drinkende j m tot 40 jr
Ifst niet kl dan 1 75 m ook
geen snor of baarddragend
Je ml wet dat ik geen si vr
ben Leuke brieven m f kr
altijd antw Postbus 32059
1003 HB Amsterdam (N )

Kleurenfoto's
vanaf 45 cent

de striping een dakspoiler in de klein
v a n de auto een Iraaie wieldoppenset
matten en een radio eassetteieeoidci
ineliisiel antenne en speakers
Normaal gesproken een meerprijs v a n
/ 12M) - de p i i j s van de Svvilt Giant
bedraagt echter all-m f 1 5 9 9 ^
Dat
betekent een v o M deel van f 8 ^ 0 De S w i l t Giant is eveneens als auto
maat leverbaar (j 18 39s - )

Voorbeeld
*• T e
3 8 ,
r i e

k 0oP b r u i d s t a Po n , mt
i e u k|e
on 0 d
s a 10 n t a e
(
t e n s t oe 1
T|e 1 0 2 0 - 1 1|1,

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN IVilCRO
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

'~<$% u

«4ï P

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

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

Naam
Of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

een foto van het

ENCORS
van de evenementen

r omheen

PRIJZEN

SPELREGELS

in Aalsmeer worden rond het corso nog talloze andere activiteiten
georganiseerd, zoals een bradene, tentoonstellingen en een kindervoorstellmg.
Wij nodigen u uit van een van die evenementen een foto te maken
en die voor 14 september a.s. te sturen naar:
Weekmedia
Postbus 51
1180 AB Amstelveen.
U kunt uw foto ook inleveren brj onze kantoren in:
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56 en
Uithoorn, Stationsstraat 70.
Aalsmeer, Stationweg 38.
Het is de bedoeling de uitslag van de fotowedstrijd op 21 september
in deze krant te publiceren.

De fotowedstrijd is bedoeld voor
echte amateurs, (semi-)professionals zijn van deelname uitgesloten.
De foto's mogen niet kleiner zijn dan
9 x 12 en niet groter dan 24 x 30
centimeter
U mag kleurenfoto's en/of zwart/
wit foto's inzenden. Geen dia's.
Achter op elke foto moet u vermelden: naam, adres en telefoonnummer.
De inzendingen dienen uiterlijk 14
september bij ons binnen te zijn.

Van de ingezonden foto's dient u de
negatieven beschikbaar te houden.
Ingezonden foto's worden niet teruggestuurd.
Alle prijzen worden in natura uitgekeerd.
Het gebruik van de ingezonden foto's in het kader van de fotowedstrijd is vrij van copyright.
De uitspraak van de jury is bindend, daarover kan niet worden
gecorrespondeerd. Deelname aan
de wedstrijd betekent dat u akkoord
gaat met de spelregels.

Er is voor ruim 10.000 gulden aan prijzen te verdienen.
* 4 SONY CD-spelers totaalwaarde ƒ 2.000,- beschikbaar gesteld
door Radio Hassing bv. Uithoorn en Sony.
* Een MEUBELCHEQUE
t.w.v. ƒ 2.000,-, beschikbaar gesteld door Firma v.d. Schilden,
Thuis in Wonen, Aalsmeer.
* Een CANON-EOS-camera t.w.v. ƒ 1.500,-, beschikbaar gesteld
door COMBIFOTO-DE BOER, Aalsmeer.
* Een GARDEROBE t.w.v. ƒ 1.500,-, beschikbaar gesteld door
BROECKMANS, dames- en herenmode
* TAPIJT t.w.v. ƒ 1.500,- beschikbaar gesteld door GOEMANS TAPIJT. Aalsmeer.
* BRUYNZEEL 3 x monta-meubelen, totaalwaarde ƒ 2.000,- beschikbaar gesteld door Firma Groen, Uithoorn en Bruynzeel

Met bovendien van FUJI

DE JURY
De juiy die de foto's zal beoordelen bestaat uit:
Han Sas, bladmanager Weekmedia
Dick Piet, redactiechef Weekmedia
Bob L odewegen, verkoopleider Weekmedia
Ad Maarse, van het organisatiebureau dat het CORSO mogelijk maakt

l FUJI-DL 250
Autofocus compact camera
l FUJI-fümpakket
4 winnaars mogen mee met een van de FUJI-ballonvluchten
100 FUJI Quicksnap camera's als prachtige troostprijzen

De Quicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de füm al in zit
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden

dames- en herenmode

GOEMANS TAPIJT
NOVASTIL

ook voor
gordijnen en zonwering

MEUBELEN

ZIJDSTRAAT 23
AALSMEER
TEL. 02977-24541

.V.D. SCHILDEN
Oosteinderweg 205 - 1432 AS Aalsmeer
Telefoon 02977 - 26486 • 3000 m2 interieurcenlrum

AALSMEER - HOOFDDORP - UITHOORN

hassing bv
adm. tromplaan 67 - uithoorn - telefoon 02975-63585
amsterdamseweg 160 - amstelveen - telefoon 020-412510

Thuis in wonen

Samenwerken met grote merken

G3OER

HOUT - VERF
BEHANG
JALOUZIEEN

ZIJDELRIJ 6 - 1 4 2 2 BV UITHOORN - TEL. 02975-68155

cambipOIO
DE BOER B.V.
AALSMEER - A'DAMSE POORT - UITHOORN

bruynzeel
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Duitsers bij lichte overtredingen gewoon op de bon

Zandvoortse politie gaat door
met uitdelen van bekeuringen
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie zal gewoon doorgaan
met het bekeuren van Duitsers voor lichte overtredingen. Zowel
voor parkeerovertredingen als bij ongerechtigdheden van het
bewegende verkeer. Hiermee laat men in feite de richtlijn van
vijf procureurs-generaal links liggen. De situatie wordt anders
onwerkbaar, zo liet korpschef Menkhorst vorige week tijdens
een TV-interview weten. De VVD-fractie Zandvoort-Bentveld
heeft haar landelijke vertegenwoordigers gevraagd, invloed uit
te oefenen opdat de richtlijn ongedaan wordt gemaakt.
De richtlijn is opgesteld omdat de
Duitse justitie nog nauwelijks meewerkt \ aan het vervolgen van verkeersovertreders die 'op kenteken'
zijn geverbaliseerd. Het uitschrijven
van bekeuringen heeft dan ook weinig zin. Ook al kan men aan het
adres van de overtreder komen, men
is toch volledig afhankelijk van de
welwillendheid van deze om te betalen. Weigert de aangeschrevene dit,
dan staat de Nederlandse justitie
machteloos. De Duitse collega's zijn
van mening dat zij wel wat anders te
doen hebben, dan achter hun landgenoten aan te lopen. Dat zal men wel
doen bij overtredingen waarop boetes van ƒ80,- of meer staan.
Een en ander komt erop neer dat
Duitsers in Nederland ongestraft
hun auto onbetaald kunnen achterlaten bij een parkeermeter, met 64
km door de bebouwde kom kunnen
rijden of met 94 over de Zandvoortse
Zeeweg.
Korpschef Menkhorst toonde zich
weinig gelukkig met de richtlijn, die
in feite een rechtsongelijkheid tus-

sen Duitse en Nederlandse verkeersdeelnemers betekent. De Zandvoortse politie zal dan ook de oosterburen
blijven bekeuren, ook al heeft dat
waarschijnlijk weinig zin. Men
hoopt hiermee echter te voorkomen
dat de ambtenaren op straat moeilijkheden krijgen doordat zij wel
bonnen op Nederlandse maar niet
op Duitse auto's bevestigen. Uiterlijk wordt de rechtsgelijkheid zo taewaard, maar als de - eenmaal thuis
weergekeerde - Duitser weigert te betalen, houdt het op.

Wielklemmen
Voor zwaardere maatregelen voelt
men weinig. Het hanteren van wielklemmen brengt personele en ruimtelijke problemen plus hoge uitgaven voor de aanschaf met zich mee.
Personele, omdat de klemmen moeten worden aangebracht, maar ook
weer verwijderd, ruimtelijke door de
opslag van deze apparaten, terwijl
uiteraard ook het vervoer extra voorzieningen vergt. Daarnaast bestaat

Salarissen vallen stuk lager uit

Merendeel zwembadpersoneel
krijgt een baan bij Vendorado
ZANDVOORT - Alle vaste
krachten van zwembad De
Duinpan hebben van Vendorado een vaste aanstelling aangeboden gekregen, met uitzondering van de in de ziektewet lopcnde chef-machinist. De salarissen voor de 'badmeesters'
liggen echter een stuk lager.
De nieuwe betrekking moet ingaan op l juni 1986 en de Raad van
Beheer toont zich 'erkentelijk' voor
deze ontwikkeling. Men constateert
echter dat de nieuwe salarissen van
de badmeesters stukken lager liggen
'dan momenteel. De raad heeft zich
inmiddels tot Vendorado-directeur
Bouman gericht met de verwachting
dat dit wordt recht getrokken. 'Wij
spreken de hoop en verwachting uit
dat betrokkenen tot aan hun huidige
salarispeil door uw N.V. worden gesuppleerd per l-6-'89, aangezien een
salaristeruggang - variërende van
ƒ100,- tot ƒ400,- per maand - nauwelijks sociaal aanvaardbaar genoemd
kan worden.
Door een door de Raad opgesteld
sociaal plan zouden de uitkeringen
van de werknemers tot hun indiensttreding bij Vendorado worden aansevuld tot op het niveau van hun
oude salarissen. De betrokkenen is
!iet advies gegeven, Vendorado
schriftelijk te verzoeken om toezending
van de verdere arbeidsvoorv>: aarden en het huishoudelijk regiement van de Vendorado Leisure N. V.
De Raad van Beheer betreurt in
hoge mate dat voor de huidige chef-machinist geen aanvaardbare arbeidsplaats kon worden gevonden,
maar lijkt zich hier wel bij neer te
leggen. 'Wij zullen ten aanzien van
de rechtspositie van betrokkene
overleg plegen met de N.V. Sportfondsen te Amsterdam'.

Wat betreft de overige werknemers acht men het wenselijk dat er
meer duidelijkheid komt en dat de
laatste onzekerheden worden weggenomen. Hiertoe heeft men Vendorado uitgenodigd voor een voorlichtingsmiddag op 24 augustus.
Overigens maakte de heer Korver
de redactie er op opmerkzaam, dat
niet hij de initiatiefnemer was tot de
'tegelactie', maar wijlen de heer Hagen. Korver was een van degenen die
eraan hadden meegewerkt.

de mogelijkheid dat de foutparkeerders niet aan het bureau gaan betalen, maar gewoon een paar uurtjes
wachten, tot de klem wordt weggehaald, wat dagelijks moet gebeuren.
Wegslepen behoort tot de mogelijkheden, maar brengt voor de overtreder hoge kosten met zich mee en
bovendien is dit nooit in voldoende
mate uit te voeren. Menkhorst voelt
hier ook weinig voor, omdat het uiterst toeristonvriendelijk is en daarmeejijnrecht ingaat tegen alle pogingeri van de diverse Zandvoortse instanties om toeristen naar deze badplaats te krijgen. Bovendien is 'eenvoudige overtredingen met grof
geschut bestrijden te vergelijken
met het paard achter de wagen te
spannen', aldus Menkhorst. Deze
week zou hierover nog driehoeksoverleg plaatsvinden tussen korpschef, burgemeester en de officier van
justitie.
De VVD-fractie afdeling Zandvoort-Bentveld heeft zich in verband
met deze zaak gericht aan de leden
van de Fractie van de VVD in de
Tweede Kamer. De nieuwe richtlijnen zijn in strijd met het (rechts) gelijkheidsbeginsel, zo stelt men in het
schrijven. Daarnaast wordt het in
strijd geacht met het zogenaamde
accoord van Schengen, waarbij afspraken werden gemaakt om te komen tot een eenheid van beleid op
het gebied van wet- en regelgeving
tussen een groot aantal E.G.-lidstaten. Volgens de mening van de WD
wordt bovendien afgeweken van het
verdrag d.d. 30 januari 1983, gesloten
tussen Nederland en Duitsland, betreffende aanvulling en toepassing
van het Europese Rechtshulpverdrag. 'Juist in een badplaats als
Zandvoort met één van de grootste
percentages Duitse toeristen komt
de nieuwe maatregel hoogst onrechtvaardig over', zo meldt men.
De fractie vraagt om de tekst van
de vragen, gesteld door de heren
Dijkstal en Korthals, en om de antwoorden die daarop worden gegeven. Daarnaast dringt de afdeling
Zandvoort-Bentveld er op aan, 'om
via alle daarvoor geëigende kanalen
de greiotit mogelijke invloed aan te
wenden om de richtlijn ongedaan te
maken'. Of, indien dit onmogelijk is,
zorg te dragen voor financiële middelen voor onder andere een effectiever wegsleepbeleid en het gebruik
van wielklemmen.

© Het vijftig-jarig jubileum
van
kampeerdersvereniging Helios wordt een week
lang uitgebreid gevieraPag. 3
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Gezelligheid, al is het een subjectief gegeven, het was het meest opvallende aspect van het jazzfestival.
Het mooie weer werkte daar zeker
aan mee, drie dagen lang. Vrijdagavond al trof men duizenden bezoekers op de terrassen of op straat
voor een café, waar een jazzbandje
voor de nodige sfeer zorgde. Het was
vaak gedwongen buiten staan, want
de meeste horecabedrijven waar live
muziek werd gespeeld, puilden uit.
Van de muziek was op straat niet
zo gek veel te horen. Aan de ene kant
jammer voor de bezoekers, aan de
andere kant een compliment waard
in verband met het voorkómen van
geluidsoverlast. Zaterdagavond was
het duidelijk anders, maar toen

mocht het ook, met de buitenpodia.
Op enkele strandpaviljoens was het
's middags al redelijk druk geweest
in verband met optredende groepjes.
Op zondag, met nóg mooier weer,
zou het nog wat drukker worden.
Een gokje van de organisatoren
viel goed uit. Tegen de gewoonte in
had men een band met een 'grote
naam' het openlucht-festival laten
openen. Het was de Dutch Swing
College Band die zaterdagmiddag
om vier uur op het Gasthuisplein de
spits afbeet. Voor een talrijk publiek, want de gok was goed uitgevallen. Het voordeel was dat door de
drukte de sfeer er al vroeg in zat. De
DSCB werd opgevolgd door een aantal geïnspireerde groepen, waarvan
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ö De dames van TZB3
softbal zorgden voor een
verrassing in de competitie.
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ADVERTENTIE

Grote
Krocht 23
7andvoort
c Het strand puilde zondag weer eens ouderwets uit.

ZANDVOORT - Zandvoort
kon afgelopen weekend weer
even proeven, aan hetgeen hier
de afgelopen maanden dagelijks had kunnen zijn: schitterend weer en de bijbehorende
topdrukte. Het was weer even
zomer.
De toevoerswegen zagen zaterdag
en zondag weer zwart van de auto's.
Maar behalve het schitterende zomerweer werkte daar ook zeker het
Jazz Behind the Beach festival aan
mee. Tezamen brachten deze twee
toeristenlokkers zo'n honderdvijftig
bezoekers naar Zandvoort. Velen
maakten gebruik van de gelegenheid
om op het strand bruin te worden,
een kans waar men lang op had moeten wachten. Wat dat betreft had ook
de maand juli niet al te veel te bieden. Deze maand bleek achteraf bijna de naiste van deze eeuw, tot, wanhoop van de assurantiebedrijven die
regenverzekeringen afsluiten. Maar
ook zeer tot het nadeel van een groot
aantal ondernemers langs de kust
die met toerisme te maken hebben.
Daarentegen maakten pretparken

Foto: Bram Stijnen

weer

Speling, de uit negen vrouwen bestaande band, er als meest opvallende uitsprong.
Tal van optredens zouden die
avond en de zondag daarop volgen,
op de vijf over het dorp verspreide
podia. Grote. mensenmassa's dus
weer op het Kerkplein, de Haltestraat op drie plaatsen en - zoals vermeld - op het Gasthuisplein. Variatie
genoeg aan optredens, 'voor elk wat
wils'. Het festival werd dan ook gekenmerkt door een overheersend
aantal nevenvormen van jazz, zoals
Boogie Woogie, Funk, Blues en Dixieland. Wel of niet goed? Het was
druk, en men genoot. En dat gold
ook voor de zondagavond, al was de
drukte veel minder dan de avond
tevoor. Mogelijk omdat ook menig
jazzliefhebber de volgende dag weer
moest werken.
Een echt hoogtepunt en waardig
daverend slotstuk van het festival
leek zondagavond te ontbreken, hoewel ook dit afhankelijk is van

02507-18412

60% KORTING

de afgelopen periode grote winsten.
Wegens de overbelasting van de
Zandvoortselaan leidde de Haarlemse politie het verkeer tussen 10.00
uur en 12.30 uur om via de Zeeweg.
De parkeerterreinen Zuid en Friedhoffplein waren om kwart voor elf al
vol en deze wijk werd een kwartier
later dan ook voor alle verkeer afgesloten. Op het strand waren zondag
naar schatting zo'n honderdtwintig
duizend badgasten aanwezig, wat
geen grote problemen gaf. Wel werden er op de politiepost Rotonde 71
kinderen als vermist opgegeven en
maandag raakten nog eens 40 vader
of moeder kwijt. Uiteindelijk kwamen alle kinderen weer veilig terug.
. De terugkeer huiswaarts van badgasten en jazzfestival-bezoekers verliep zondagavond zo verspreid, dat
er van files nauwelijks sprake was.
Het beddenbestand was dit weekend
volledig bezet en de VVV moest
doorverwijzen naar het acnterland.
Overigens bleef het druk, wat dinsdagmiddag ook in het dorp duidelijk
te merken was. Doordat de lucht betrok, puilde het dorpscentrum uit
van de toeristen. Het was zelfs zo
druk, dat de Haltestraat voor het

Jazz Behind the Beach festival vormt
zeer geslaagde Zandvoort-promotie
ZANDVOORT - De stichting Jazz Behind the Beach mag dik
tevreden zijn. Toonen en consorten, plus de vele horeca-bedrijven, technici en anderen die een bijdrage aan het festival leverden, hebben de vele bezoekers niet teleurgesteld. De muziek was
goed en de sfeer was uitstekend. Gezelligheid troef dus tijdens
het twaalfde Jazz Behind the Beach festival.

© De Kring Zandvoort van
de Vereniging van Huisvrouwen zoekt plaatselijke
bestuursleden.
Pag. 3

smaak. Jaap Dekker trok bijvoorbeeld nog zoveel publiek, dat de Haltestraat op de hoogte van de Schoolstraat weer propvol stond. Op het
centrale punt, het Gasthuisplein,
had Barclay, samen met Heineken
hoofdsponsor, de finale voor zich opgeëist met de Barclay International
Big Band. Helaas voor een klein gezelschap een inspirerend slotstuk,
dat men beter had kunnen overlaten
aan de daarvóór spelende dames van
Speling, met hun levendige Zuidamerikaans georiënteerde muziek.
Ondanks enkele kritische noten,
verdienen de organisatoren toch zeker veel lof voor hun prestatie: drie
dagen bruisend feest in de badplaats, aangepast aan de geluidsnormen (enkele klachten bleken lateiongegrond), veel gezelligheid zonder
wanklanken en duizendenden bezoekers. Kortom een enorme promotie voor Zandvoort, waar ook veel
bewoners zelf volop van hebben genoten, zo mag men wel aannemen.

verkeer werd afgesloten. Opmerkelijke incidenten hebben zich afgelopen dagen niet voorgedaan.

op de gehele
ZOMERKOLLEKTIE

Politie brengt hoogzwangere
vrouwen ijlings naar
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft afgelopen dagen
twee hoogzwangere bezoeksters door het drukke verkeer door
in ijltempo naar het ziekenhuis moeten brengen. De dames
arriveerden daar net op tijd.

Zondagavond rond kwart voor negen brak er enige paniek uit op het
Kerkplein, toen bleek dat een vierentwintig-jarige inwoonster uit
Zwanenburg op het punt stond te
bevallen. De politie verscheen al snel
ter plekke, evenals de gealarmeerde
gemeente-arts, die nader onderzoek
nodig achtte. Met zwaailichten en sirene aan werd de vrouw met een
politie-auto naar het bureau gebracht. Daar bleek opname in een
ziekenhuis noodzakelijk, waarop de
vrouw in een ziekenwagen werd geplaatst. In record tempo ging liet
vervolgens, vooraf gegaan door de
Zandvoortse politie, naar het Elisabeth Gasthuis in Haarlem, waar de
aanstaande moeder binnen een
kwartier arriveerde.
Een unieke prestatie, aldus de politie zelf, gezien de grote verkeersdrukte, ontstaan door duizenden vakantiegangers, jazzfestival-bezoekers en dagjesmensen die op dat moment per auto huiswaarts togen en
met hun voertuigen de wegen blokkeerden.
Maandag moesten agenten opnieuw in actie komen in verband
met een naderende bevalling. Deze
was al zeer nabij bij een vijfentwintig-jarige Amsterdamse vrouw, die
die dag een bezoekje aan het strand
bracht. Tijd om op een ambulance te

wachten was er niet meer. Maar ook
nu bleken de mannen van de gemeentepolitie niet voor een 'kleintje'
vervaard en op Ring het weer met de
grootste spoed richting Haarlem. Na
enige spannende minuten was de
vrouw net op tijd in de Mariastich
ting.

ZANDVOORT - Een woonkamer en een keuken in een woning aan de Jan Steenstraat
brandden maandagavond bijna
geheel uit. De plaatselijke
brandweer was snel ter plaatse
en kon erger voorkomen. Wel
viel er een gewonde.

Bij aankomst van de brandweer
bleek de negenenveertig-jarige bewoner nog in de woning aanwezig. Met
zware verwondingen aan de onderbenen werd de man opgenomen in
een ziekenhuis in Haarlem, van
waar uit hij later moest worden overgebracht naar het Brandwonden
Centrum te Beverwijk.
Het vuur bleek te zijn aangestoken. In de woning werd een nagenoeg lege jerrycan met benzine aan
getroffen, die door de Zandvoortse
recherche voor nader onderzoek
werd meegenomen.

Trouwen op 8-8-'88
ZANDVOORT - De datum 8-8-'88 had ook in
Zandvoort zijn uitwerking
bij de Burgerlijke Stand.

De Ouicksnap van Fujicolor is oen
handig doosje waar do lilm al in
en waarmee direct (buitenj
gefotografeerd kan \vordt>n.

Drie bruidspaartjes traden in jj
het huwelijk op deze maandag, jj
een dag waarop normaal ge- '
sproken nooit getrouwd wordt
in deze gemeente. Eén van de
bruidjes was de Zandvoortse
Suzanne Eückert, die trouwde
met Nars ter Beek. Hun huwelijksaankondiging bleek aan de
achterkant een echt ('Echte')
Boterbriefje.

fe
'^-'^V

FUJICOLOR OUICKSNAP
t.w.v. ƒ 14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.
Naam:
AdresPostcode

Plaats: _

Giro/bank .

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW
LW
1 1 aug
03.53 12.05 16.12 --.-'2 aug
04,30 00.13 16.48 13.46
'3 auq
04.59 00.53 17.21 14.26
W aug
05.30 01.25 17.52 14.52
1
5 aug
06.02 01.48 18.22 14.14
16 aug
06.35 02.13 18.52 14.41
17
aug
07.05 02.44 19.21 15.09
'8 aug
07.33 03.16 19.49 15.37
19 aug
08.03 03.48 20.21 16.05
Vaanstanden:
Vrijdag 12 aug. NM 14.31 uur
• Gezelligheid troef bij 'Marcella en Fred' met het Patric Sedoc Kwintet.
14 aug. 17.52 u. NAP+96cm

Telefoon _
Ik word abonnee en betaal per
O maand/3,95'
O Kwartaal / 12,90

(i v.m controle bezorging)

O halfjaar / 23,70

O jaar / 43,75

Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOD OUICKSNAP
' Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk
bij automatische betaling Voor postabonneos
gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
Foto: Berlott
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bellen kan ook: 020-668.1300
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Prestaties:

Drie Skodafs 105 S te winnen in Summertime-aktie

Topsnelheid 131 km/h. Acceleratie
van O tot 100 km/h in 23 sec. Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test
l op 11,6. '

B tijden bij Skoda
l Jij Skod;i moeten /e gedacht hebben
ü;u \\anneei je een aktie \ocrt. je het
ook goed moet doen want de "Summertime" jiktie is echt iets bij/onders.
Niet alleen is er direkt voordcel te bchalen in de vorm van een accessoirespakket, een aantrekkelijk financieringsaanbod. een korting of een extra
hoge inruilprijs maar ook is er de mogelijkheid voor de deelnemers aan de
aktic om een van de drie gratis Skoda's
te winnen. 13e deelname aan deze ludieke aktie staat open voor iedereen,
met als enige restrictie dat per persoon
maar eenmaal kan worden meegedaan,
l n de shou room van elke Skoda dealer
/ijn tijdens de aktieperiode ( t o t 21
september) genummerde deelnameformulieren verkrijgbaar. Voor de
start van de aktie "Smnmertime" /ijn
de winnende nummers al dooreen notaris vastgesteld en deze worden pas op
28 september bekend gemaakt. De
drie houders van de formulieren met
de juiste nummers krijgen elk een gratis Skoda 105 S ter waarde van
ƒ 9.995.- incl. BTW. Mocht de winnaar tijdens de aktieperiode al een
Skoda hebben gekocht, dan wordt de
aanschafprijs vergoed, tot het genoemde bedrag als maximum. Om
voor de gratis Skoda's in aanmerking te
komen is het niet noodzakelijk een
Skoda te rijden ofte kopen, alhoewel
het om bovenstaande redenen natuurlijk wel aantrekkelijk is om tot de aankoop van zo'n ruime vierpersoons
Skoda over te gaan. Want laten we
eerlijk zijn. het is wel heel veel auto
voor dat geld.
Het eerste waar ik mij over verwonderde toen ik in de Skoda 105 S stapte
was de verhouding prijs en hoeveel heid auto die je voor die prijs krijgt.
Want laat ons eerlijk zijn. ƒ 9.995,- is
een schijntje wanneer je de afmetingen
en de binnenruimte van zo'n Skoda
bekijkt. Vergelijkbare auto's wat
ruimte en afmetingen betreft kosten
over het algemeen het dubbele. Maar
nu hoor ik u al denken dat het in dit
leven nog steeds uit de lengte of de
breedte moet komen met als consequentie dat er dan wel ergens verschrikkelijk op bezuinigd moet zijn.
Het gekke nu is dat er niet echt bezuinigd is op belangrijke zaken en zeker
niet op comfort en de veiligheid verhogende zaken zoals traploos verstelbare
rugleuningen, elektrische ruitensproeiers, ruitenwissers met twee snelheden. achteruitrijlampen, halogeen
koplampen, mistachterlicht, knipperlichtinstallatie, elektrisch verwarmde
achterruit, voorruit van gelaagd glas,
kindersloten, veiligheids stuurkolom,
stuurslot. rembekrachtiging, in twee
delen neerklapbare achterbank enz.,
enz.
ZANDVOORT
Te koop aangeboden

LUXE GESTOFF.
PART. FLAT
op De Schelp. Mooi aangel. tuin, entree, gr.
woonk.,
slpkam.,
inb.
keuk. gr. badk.

Pr. ƒ 90.000,Tel. 18700 of 14529

Techniek

Geen elektronische
toestanden

Kijk. dus daar is niet op bezuinigd
maar elektronische toestanden zult u
tevergeefs zoeken. De brandstofwordt
verneveld door een carburateur en de
ontsteking is gewoon mechanisch, zoals we dat al jaren kennen.
Nu we toch bij de motor van deze Tsjechoslowaak zijn aangeland, deze makker heeft een zuigerverplaatsing van
1046 cm3 en levert een vermogen van
46 pk. Geen echte krachtpatser dus.
Hij heeft dan ook 23 sec. nodig om van
O naar 100 km/h te accelereren en de
topsnelheid is 131 km/h. Stoplichtsprintjes zullen erdus niet meegewonnen worden maar het vermogen is voldoende om mee te komen in het hedendaagse verkeer.
Het verbruik van deze motor is alleszins redelijk. Met mijn toch wel forse
rijstijl kwam ik op l litersuperper l 1,6
km. Maar iemand met een rustige rijstijl zal zeker l op 13 a 14 kunnen
halen.
Wat de carrosserie betreft zou ik mij
ook al niet echt zenuwachtig maken
want het plaatwerk is maar liefst 0,8
mm dik terwijl 0.4 mm heden ten dage
normaal is. Daarnaast is het mij opgevallen dat er in de Oostblok-landen
bossen Skoda's rondrijden die tien en
meerjaren oud zijn en er nog piekfijn
uitzien. Natuurlijk is het wel zo dat
automobielen in die Oostblok-landen
bijzonder goed onderhouden worden
want de levertijden en de prijzen van
nieuwe auto'szijn daar gigantisch maar
toch geeft dit wel een indicatie betreffende de kwaliteit van het spul.

onze brave Skoda tamelijk zijwindgevoclig en in bochten wil de achterkant wanneer het hard gaat - best naar de
buitenkant van die bocht schuiven. Dit
wordt gewoon veroorzaakt door het
vrij grote gewicht achterin. Ik heb gemerkt dat deze eigenschap voor een
goed deel wordt opgeheven als er in de
forse kofferruimte voorin wat gewichtige bagage zit. Vandaar dat het missehien raadzaam is om er voor te zorgen dat er altijd enige gewichtige zaken
in die kofferruimte zitten.
Het interieur ziet er netjes uit, zonder
overdadige toestanden. Vier personen
vinden er royaal de ruimte en ze kunnen middels vier portieren probleemloos instappen. Het dashboard heeft
voldoende informatie met duidelijke
ronde meters.
Dat ze daar bij Skoda toch wel overtuigd zijn van de kwaliteiten van hun
produkt, bewijst het Skoda-twee-jaarzeker-plan, waarbij u er twee jaar lang
zeker van bent dat u geen extra kosten
hoeft te maken, mocht er onverhoopt

iets mis zijn. Ach. deze Skoda 105 S
geeft veel voor weinig geld maar is beslist niet geschikt voor makkers die
wedstrijdjes willen aangaan met fanatiekc BMW-rijders of soortgelijken.
Wel is hij uitstekend geschikt voor
mensen die rustig en comfortabel van
A naar B willen rijden voor een bijzonder redelijke prijs. En mocht ook
deze redelijke prijs problemen opleveren. dan kunt u nog altijd gebruik
maken van het Skoda Vrije Rijden
Plan. Binnen dit plan is het namelijk
mogeljk om voor een bescheiden vast
bedrag per maand ineen nieuwe Skoda
te rijden. Middels de Skoda dealers is
het ook mogelijk een nieuwe Skoda te
financieren. Vanaf/ 185.-per maand
kunt u al in een nieuwe Skoda 105 S
rijden.

Overlangs achterin geplaatste viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
1046 cm 3. Boring x slag 68 \ 72
mm. Compressieverhouding 8,5:1.
Max. vermogen 34 kW bij 4800
omvv/min. Max. koppel 75 Nm bij
3000 omvv/min.
Achterwielaandrijving.
Vierversnellingsbak met achteruit. Voorwielophanging
onafhankelijk,
schroefveren.
Achterwielophanging onafhankelijk, schroefveren en
pendelassen.
Torsiestabilisator
voor. Schijfremmen voor, trommels
achter, gescheiden en bekrachtigd.
Velgmaat 4.5 J x 13, bandenmaat
165 SR 13. Besturing tandheugel.
Lengte 420 cm, breedte 161 cm,
hoogte 140 cm. Wielbasis 240 cm.
Spoorbreedte voor 139 cm, spoorbreedte achter 135 cm.
Draaicirkel 11 m. Massa 902 kg,
Max. aanhanggewicht geremd 750
kg, ongeremd 400 kg. Inhoud
brandstoftank 36 I.

BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

443.-

Persoonlijke leningen
netto
in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,35.000,-

Woninggids van Zandvoort

MICRO

Boetiek Blue Bayou
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Bandplooibroeken

3 b,"

Overhemden
Kerkstraat 22 Zandvoort

Specialiteiten Restaurant

CfflNA
Lekker en gezellig met open
keuken en uitzicht op zee.
GRATIS
PARKEREN

NA 17 UUR
U KUNT TEVENS
MAALTIJDEN AFHALEN

Chinees-indisch Restaurant China,
Boulevard Barnaart 12. hk. de Ruyterstraat
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882
Ook voor reservering

\

Weekmedia op^microfiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

CtlW E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Silhouettes

Breisters gevraagd

Huid en Haar

gediplomeerd
hortdentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

NVM

* Aang.: mooi ben.huis, 4 k.,
badk., tuin op z., A'dam-Watergr.m. Gevr/ huis in Z'voort,
huur ƒ 470. Reactie: Postbus
41060, 1009 EB Amsterdam. * Schaken?? Ook de Zand* Aangeb. tafelvoetbalspel voortse jeugd doet het!! ledeƒ40. Kinderwagentje Fischer- re donderdagavond in het gepnce ƒ 15. Ift. 3/4 jr. Dieren meenschapshuis vanaf 1 sep
huid eland groot ƒ30. klein tember. Tel. 14884/17272.
ƒ25. Kinderfietsje ƒ 15. Tel.
12698.

DENNIS PAPEGAAIEN
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
een begrip in Nederland. Bel
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- voor gratis infoboek' 020665.7658. Inruil en fin mog.
voort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
Foto Boomgaard
AA Uithoorn.
ook voor
portretfoto's,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefopasfoto's,
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
receptiefoto's,
bezorgklachten), of zenden aan:
groepsfoto's aan huis
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Grote Krocht 26.
Postbus 122,
Tel 13529.
1000 AC Amsterdam.
Foto Boomgaard
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgiGrote Krocht 26.
rokaart.
Telefoon 13529.
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
* T k a ong schoolbankje 2 * T k a z.g.a n beige winterGARAGE TE HUUR
pers a ƒ 25 en rotan baby- jas mt 54/50 1 Paar nieuwe
Burg v Fenemaplein
.vieg a ƒ 25 Tel 15913
beige
Helioform
dames
Tel. 14534
* Verzamelaar vraagt oude schoenen mt 41 ƒ50. Tel
* Geniet nu van zon en zoprentbnefkaarten te koop Te- 15679
vens oude foto's Tel 023- * T k. gevr dames- en/of he- mer, maar m september start
377405
renfiets
tot
ƒ75
Tel het nieuwe seizoen van de
verg. Vrouwen Van Nu. Word
02507-13233
Voor trouwfoto's
lid' Tel. 14462.
* T k zeer mooi aquarium +
* Gevr surfpak dames mt.
toebeh.
afgewerkt
met
hout,
Foto Boomgaard
afm. h 70, b 60, d.70 ƒ 300 40 evt met zwemvest. AanGrote Krocht 26 incl toebehoren. Tel 18178 geb versch. zwemvesten
baby en kleuter/peutermt.
* T k a. 3 pers. tent kl li. blw e.a b. 3 horeca stoeltjes, ƒ 30.
Tel. 13529
Typ "Super Adelaar" met 02507-12698
* Welke lieve oppas wil 's toebeh 3.80x2.20/55. 17225
zelfstandige
avonds voorn weekends op * Nog 21 dagen en dan kan * Gevraagd
onze 2 zoontjes resp 5 en 1 jr iedereen weer gaan schaken hulp in de huishouding voor 1
ochtend of middag per week.
passen Tel 19629
m het gemeenschapshuis Tel 15325.
* Wie kan mij aan top 40 Voor info 17272/15721/14884
maand cassettebandjes hel- * Ooit aan schaken ge- Goh Duidelijker en met nog
meer nadruk kan ik het niet
pen Tel 02507-12125.
dacht? Vanaf 1 september in zeggen. IK HOU VAN JE en
het
Gemeenschapshuis.
Bel
Watergolf ƒ 19,50 maareven. Tel 17272/15721/ wil je NOOIT meer MISSEN.
Kom terug en praat. ROV.
14884
* Gratis mee te nemen twee
PASSAGE 20 - TEL. 16309
spaanplaten kastdeuren. Tel.
Maandagochtend en dinsdag
16136 vanaf 2000 uur
de gehele dag gesloten

Ellen Cats

Videotheek 'Dombo'

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel, 02907-5235.

Tel. 02507-15795.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor*
Cirkelzaag
tafelmodel + 3
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterbladen ƒ 200. Motormaaier
grootten.
ƒ50. Miniwas/50. tel 16824.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Cursus SPAANS voor beginMicro's op de pagina „MICRO'S".
ners en gevorderden en conPlaatsing is mogelijk in de volgende editie.
versatie. Start v.a. 15 augusZandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
tus Inl.: M. Perez, tel 18596.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.

Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi/Rijwielcentrale Zandvoort B V , Grote Krocht 18. Tel. 12600.
Tevens inkoop en verhuur

118,51
1 58,23
219,19
313,13
417,50
730,63

Bedrag
10.000,15.000,20.000,25.000,-

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd.
300,- p.mnd.
400.- p.mnd.
500,- p.mnd.
'vanaf

Bel BECAM:
05270-16991*

PIEN
van harte
gefeliciteerd
WILLEM

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Woningruil

BOUWMAN

RUIMT OP

141,05
189,13
262,49
374,99
499,98
874,97

Theoretische looplijd 65 mnd.
efl. rente bi) 10 000.- 0,91 % p mnd.:
15 000,- 0,81 % p.mnd.: 20 000,0.77% p.mnd.; 2500O,- 0,77% p.mnd.

leder bedrag tussen / 1.000,- en ƒ 100.000,- en

FIN. B E M I D D E L I N G
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

Gratis

OOK NAAR MAAT

looptijd*
60 mnd.

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Het weg- en bochtengedrag wordt
nogal beïnvloed door het gegeven dat
de motor en de vierversnellingsbak
achterin zitten. Bij een forse wind is

ELAST. KOUSEN
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

looptijd*
48 mnd.

Doorlopende
kredieten

verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9,6%.

Zijwindgevoeligheid

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

'California Dream' met staartvin en
'gangster cap' en een op een Ferrari
geïnspireerde Saab 900 twcezitter.
Géén van deze auto's viel echter in de
prijzen. Verantwoordelijk hiervoor
was de jonge Zweed Jonas Ottoson.
die zowel de jury alsmede het massaal
toegestroomde publiek verbijsterde
met zijn verlaagde en verbrede Saab
met zogenaamde 'vleugeldeuren'.
Alleen de voorruit verraadt dat het
hier een Saab 900 betreft.

Onlangs vond in het centrum van Nyköping de verkiezing plaats van de
meest bijzondere Saab. Zo'n 50 deelnemcrs uit alle delen van Zweden hadden kosten noch moeite gespaard om
met hun Saab aan deze voor het 7e jaar
in successie georganiseerde kompetitie
deel te nemen.
Veel fraais was er te zien zoals bijvoorbeeld een verlengde Saab 9000 Sedan,
een 900 Targa Convertible, een futuristische 9000 'Van', een gele Saab 93

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

Geld

ƒ 9.995,- incl. BTW.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ
tot ƒ 458.- per jaar.

DROGISTERIJ

Sweaters

Echt wel een Saab hoor

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2.
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.
* Stelt u ook zo'n prijs op het
culturele verleden van Zandvoort, wordt dan lid of don. v.
Folk. Ver. De Wurf m. jaarl.
div. uitv. Info 15068.
* Te koop damesfiets ƒ 75.
Tel 14058.
* Te koop gevr. surf-pak 6-8
jaar. Tel. 15058.
* Te koop huiskamertafel
rond, 1 m. middellijn, blank
beuken met tussenblad ƒ 45,
toilettafel met 2 laden en spiegel ƒ25. Tel. 17405.
•*• Te koop judopak mt. + 140
ƒ 3 0 , fietscrosspak mt. 152
ƒ30. Tel 17893.
Te koop Knaus caravan Monsum, z.w. uitv. 380 m. 2 tenten
+ slaapt kopkeuken. Rondzit
cv., toiletr., spoiler, antislin
gerapp ƒ4500 Tel. 13214.
* Te koop Solex in prima
staat ƒ 250. Tel. 023-264222,

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

Zandvoort t.h. ruim zomerhuis
v.a. 20aug. 1988 tot juni 1989.
Ind. kamer, slaapk., k./d./t.
Tel. 02507-14058 of 15668.
T.k.a. noten eethoek ƒ400,
salontafel ƒ 125, dressoir
ƒ150, miniset ƒ65, theewagen ƒ65. Tel. 15585.

Hoge beloning! Zoek geraakt
Aangeb.: aanleunflat Huis in op Zandvoortse strand (tent
de Duinen Gevr.: woonruimte 24), kl. zw. Boomer hondje m.
voor echtpaar in Centrum. krulstaart + 25 cm. m. wit
befje en borst (teefje), heeft
Event. 3-hoeksruil.
tatouage nr. MQ 502 Bel
Tel. 02507-13808.
02507-15791, na 20.00 uur
Woningruil: aangeb. Haarlem 020-731438.
ƒ231,= p.m., huis + c.v., * Huisvrouw-Thuisvrouw?
open haard, parket, keuk., gr. Kom nou1 De Ned. Ver. v.
douche, kl. tuin. Boven: 1 gr., Huisvrouwen in Zandvoort,
2 kl. sl.pk., 5 min. v. centr. Haarlem, Heemstede. Tel.
Gevr. Zandvoort geen Noord 12127 - 19583.
3/4 k.huis of flat + c.v. en lift.
* Ik zoek alles wat met autoTel. 023-330085.
sport en het Circuit van Zand* T.k. 2 chem. toiletten 1 van voort te maken heeft!! Ver55, = , andere nw. ƒ 110., luxe goeding + ruilmateriaal aanspoelbak ƒ95. Tel. 12510.
wezig. Tel. 02159-41033
* T.k. Barbie keuken ƒ30, * Jazz-gymnastiek
OSS
Barbie fitness ƒ 15, Barbie start weer op 5 september in
winkel met rieten stoeltjes de Prinsessehal bij voldoende
ƒ 15, Barbie koets met paard deelname. Opg. tel. 12918. U
ƒ15. Tel. 18990.
komt toch ook?
* T.k. div. leerboeken Mavo * T.k. eiken buikkastje met 3
4, Coornhert Lyceum. Tel. laden, in goede staat, ƒ 120.
15923.
Tel. 02507-13952.

5 REGELS

J.m., 27 jr., net pers., b b.h.h ,
z.s.m. kmrs/zmhs of etage m
eig. k.d.t., huurpr. ± ƒ450 allin v onbep. tijd. P.A. Hollander 023-250613/02507-17225
KAMER GEVRAAGD
voor 1 pers. voor ± 10 maanden. Tel. 02507-16017.
Kamermeisjes gezocht. Hotel
Zuiderbad. Tel. 12613.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 filrr
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films f2i
per week. Corn. Slegersstr
2b, tel. 02507-12070.
TUINMAN voor al uw tuinstraat- en hekwerk, levering
alle materialen, vnjbl prijsop
gave. Tel. 023-243568.

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
mt
Te k o o p b r u id s l a Po n
*
•
Tl o d
1 e uke
3 8 •
s a 1 o n t a e
r ie t en s t oe 1
T e 1 0 2 0 - 111 .
T

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

* Te koop Tefal stnjkmachine z.g.a.n., prijs ƒ 100. Tel.
16091.
Te koop Volvo L, bj. juli '80,
APK april '89, schuifdak. In pr,
st Tel. 15648.

Zandvoorts Nieuwsblad

Tienerkamer bed + onderladen
+
bureau.
Tel.
023-363953.
* Wie mist er een zwarte
poes met witte bef en witte
pootjes. Is al langere tijd van
huis, heeft slechte huid Keesomstr 275, 12225 na 6 uur.

Kleurenfoto's
vanaf45 cent
Ook voor hel onlwikkelen van uw diafilms

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

<om A ProBttcr *front

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

{j
•
J
|
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VVCtlMVItLJIA JU

Vereniging van Huisvrouwen
wacht op

Zandvoortmeeuwen Junioren A

^**j&^^^j-,,,,^^

Deze foto, gemaakt in 1949, werd gemaakt van het Zandvoortmeeuwen
Junioren A elftal, bekend omdat het elk jaar bijna kampioen werd. Deze heren
deden zo hun best, dat zij in de jeugdafdeling kwamen te spelen, bij 'grote
jongens' als Ajax en Blauw Wit. Ook namen zij in die jaren deel aan een
DWS-toernooi, waarvoor de teamleden werden ondergebracht bij DWS-supporters.

De inzender van de foto is J. Seijsener.
De spelers zijn: achterste rij (v.l.n.r.) Gijs Keur (de Reu), Arie Stokman, P.
Koning (Pries), Arie Molenaar (mona), J. v.d. Bosch.
Voorste rij: Charles de Munck, Joop van Loon, Japie Keesman, Corrij Schilpzand en J. Seijsener.

Nieuwe spannende avonturen met Rekreade
ZANDVOORT - De jeugd
weet Rekreade dit jaar goed te
vinden. Honderdzeventig kinderen méér dan in dezelfde periode vorig jaar namen afgelojen week al deel aan de vele
spelletjes en andere activiteiten die dagelijks worden ge-

houden. De medewerkers gaan
komende dagen vrolijk door en
de jeugd is ook dan van harte
welkom.
Een bijzonderheidje: dinsdagavond 16 augustus is er
Vossenjacht op het Jan Snijerplein.

Weekenddiensten
Weekend: 13/14 augustus

De meeste kinderen zaten tijdens
de afgelopen warme dagen waarschijnlijk aan het strand, maar voor
de jeugd die de vakantie liever op
een andere manier doorbracht, bleef
het Rekreadeteam actief. Een welkome bijdrage aan het vakantieplezier van tal van kinderen van 4 t/rn
12 jaar, vooral ook als de weersomstandigheden, zoals voorspeld, iets
minder worden. Komende week zijn
er twee nieuwe enthousiaste teams
van Rekreade, welke uiteraard te
vinden zijn in het Jeugdhuis achter
de Hervormde Kerk en in 't Stekkie
in Zandvoort-noord, van maandag
tot en met vrijdag tussen 10.00 en
12.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur. De
toegangsprijs is een gulden per keer.
Zoals gebruikelijk kunnen de kinderen ook op donderdag- en zondagavond terecht in het winkelcentrum
Zandvoort-noord om 18.30 uur en op
het Jan Snijerplein om 19.30 uur,
voor (gratis) poppenkast en volksdansen.
In Zandvoort-noord draaiden de
activiteiten deze week om de vraag
'Is het waar wat zij zegt?', terwijl de
kinderen m het centrum spannende
avonturen beleefden in 'Café-restaurant 'De Gevulde Mier'. Deze onderwerpen gelden nog tot en met morgen, vrijdag 12 augustus. De programma's in centrum en noord beginnen om 10.00 uur en duren vier
uur. Dus brood meenemen. Komende dinsdagavond is er Vossenjacht
op het Jan Snijerplein, wat begint
om 19.30 uur. De kinderen uit noord
worden om 19.00 uur opgehaald bij
het Stekkie.

Verloskundige:
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, ZandPOLITIE: tel. 13043, Alarmnummer voort,
tel. 02507-14437, bgg:
14444.
023-313233.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Centrum Voor Vrijwillige Hulpvernummer 12000.
lening: Voor informatie, advies en
WBULANCE: tel. 023-319191 (On- hulp tel. 17373, op alle werkdagen
gevalllen), Centrale Post Ambulan- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord: l, Zandvoort. Spreekuur op maantel 19507, Bart van Bergen. Huisart- dag en donderdag van 1.30 tot 3.00
ienpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paar- uur door de heer Frits van Veen of
dekoper: Voor dienstdoende arts na telefonische afspraak. Tel:
bellen: tel. 15600/15091. Verdere in- 02507-19393
ichtingen omtrent de weekenddien- Belbus: Om van de belbus (voor besten worden verstrekt via de tele- woners van 55 jaar en ouder) ge'oonnummers van de huisartsen: bruik te kunnen maken, dient men
*nderson, 12058; Drenth, 13355; File- zich 24 uur van tevoren op te geven
ringa, 12181; Zwerver, 12499.
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusTandarts: Hiervoor de eigen tand- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
arts bellen.
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, binnen de gemeente.
H B A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging-: Voor informatie Alg. Maatschappelijk Werk Zandover de dienstdoende wijkverpleeg- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
undige: 023-313233.
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze
Volgende week is het thema voor
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt noord 'Noodlanding met de fietsauPeriode: 2-8 augustus 1988
dat ervoor de vrager geen kosten tobromvlieger'. Stel je voor! Er landt
op een dag een fietsautobromvheger
verbonden zijn.
in je kamer. Wat zou je dan doen?
Ondertrouwd:
•on, Abdelhamid en Zwenne, Linda Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. Kijken wie of wat eruit zou komen
frommel, Leonardus Willem en Davidsstraat. Eerste en derde of hard wegrennen? Als je wilt kun je
ichijff, Janneke Willempje
woensdag van de maand van bij de landing van de fietsautobromvlieger aanwezig zijn. Wat er daarna
3alk, Leonardus en Van Knotsen- 17.30-18.30 uur.
'urg, Monique
Huurdersspreekuur NVH: 't Stek- allemaal staat te gebeuren, is nog
Sarrnentlo, Hendrik Albert en Van kie, Nieuw Noord. In juli en augus- een raadsel. Maandag wordt het
mysterie opgehelderd.
Veenendaal, Petronella Elisabeth tus geen spreekuur.
ilaria
Dierenarts: Mevrouw Dekker, ThorIn het centrum draait komende
Bakker, Dirk en Slaman, Rebecca
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
week alles om een rinkelende ring:
15847.
ehuvvd:
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. 'Ringelingeling. Wat is dat voor een
ring?'. Het moet iets heel bijzonders
Bosch, Paul Henry en Lentz, Linda Taxi: tel. 12600.
zijn. Een ring aan je vinger? Een
-atherina
gordijnring? Een ring van de OlymDekker, Dick en Ruijssenaars, Kapische Spelen? Het kan van alles
"n Birgit
zijn! Wie er meer van te weten wil
komen, moet maar komen kijken in
Beek, Bernardus en Ruckert,
het jeugdhuis, waar elke dag een
>usanna Antonia Petronella
Weekend: 13/14 augustus
spannend 'rmgavontuur' te beleven
der Moolen, Rolf Willem en
valt.
t, Irma
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Herv./Ger. dienst m Hervormde Kerk,
Ds. J.M.J. Brants, Haarlem
Kindernevendienst
ZANDVOORT - Vorige week
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Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Herv./Ger. dienst in Hervormde Kerk,
Ds. J.M.J. Brants, Haarlem
Kindernevendienst

donderdag vond er op de hoek
Zandvoortselaan-Kostverlorenstraat een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's.

De personenauto bestuurd door
een 47-jarige inwoner uit het BraVrijzinnige
Geloofsgemeenschap bantse Schijndel reed over de KostNPB:
verlorenstraat richting Tolweg. Een
Tot en met 28 augustus geen dienst. 60-jarige Zandvoorter op de Zandvoortselaan, dacht dat de andere auRoomskatholleke Kerk:
tomobihst wel zou stoppen voor de
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- voorrangsweg. Hij had echter buiten
ring
de onoplettendheid van zijn medeZondag 11.00 uur: Woord/commu- weggebruker gerekend, die gewoon
niedienst
doorreed.
Er ontstond alleen materiële schade.
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Overduin
ZANDVOORT - Vorige week reed
een 22-jarise inwoner van AmstelNed.Chrlstelijke
Gemeenschaps- veen in een gammele personenauto
bond:
over het Raadhuisplem. Daar dit verGedurende de zomermaanden geen voermiddel op het eerste gezicht zosamenkomsten
veel gebreken vertoonde, besloot de
Zandvoortse politie de auto aan te
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, houden en voor een technisch onderSmedestraat 37 te Haarlem.
zoek m bewaring te nemen.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maanUit dit onderzoek bleek, dat verdedag 19.00 - 21.00 uur.
re deelname aan het verkeer onverInlichtingen: R. van Rongen, L. antwoord was. De eigenaar heeft
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel. vrijwillig afstand gedaan van het
023-244553.
wrak.

Personenauto in
beslag: genomen

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu
brengt bij een minimale deelname
van tien personen aanstaande zaterdag een bezoekje aan het Frans
Halsmuseum. Hiervoor verzamelen
om 20.00 uur. Men krijgt er een rondleiding bij kaarslicht terwijl men
kan genieten van de muziek van een
kamerorkestje. De deelnamekosten
bedragen ƒ2,50 per persoon, exclusief de toegang tot het museum.
Volgende week donderdag, 18 augustus, houdt de vereniging een bijeenkomst m het Gemeenschapshuis. Hier kan men nog eens herinneringen ophalen aan de voorjaarsreis naar Voggenzell en vast forumlieren invullen voor een visum voor
Hongarije, waar de najaarsreis naar
toe gaat.

ZANDVOORT - Op initiatief
van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem en Omstreken
werd een paar maanden geleden in de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool een expositie
gehouden over "Klein Chemisch Afval". Met deze tentoonstelling, georganiseerd in
samenwerking met de gemeente, handelde de vereniging vplgens één van haar doelstellingen: 'het opkomen voor de belangen van de consument,
mede door het geven van voorlichting en het doen verrichten
van onderzoek'. Hoewel de
Haarlemse afdeling al 72 jaar
bestaat (de landelijke vereniging nog langer) zijn er talloze
vrouwen wier kennis van de
vereniging niet verder reikt
dan het keurmerk.
'Goedgekeurd door de Vereniging
van Huisvrouwen' is een vertrouwen wekkende slogan en biedt zekerheid voor kwaliteit. Maar de verenigmg doet meer dan zich bezig
houden met belangen van de vrouw
op huishoudelijk terrein Volgens
het bestuur zouden aan haar de creches te danken zijn, de glasbakken,
de strepen in het postkantoor, die de
privacy waarborgen van degene die
aan het loket staat, en - op internationaal niveau - het waterproject in
Porto-Haria.
Door leden van de in totaal tweehonderd afdelingen wordt met gulle
hand bijgedragen aan deze wereldomvattende actie van de Unesco, die
onder het motto 'Schoon water voor
iedereen' wil meewerken om overal
ter wereld dit streven te verwezenhjken. In de jaren twintig vormde het
toenemend tekort aan inwonend
personeel, dat het bewerkelijke
huishouden draaiende hield, het
grootste probleem voor de huisvrouw.

maar méér nog dat ze haar leden een
veelheid aan activiteiten biedt. Beter gezegd "bood", want in april van
dit jaar kwam er een eind aan de
cursussen, lezingen, modeshows,
koffie-ochtenden ('s zomers op het
strand), excursies, kienmiddagen,
sinterklaas- en kerstvieringen De
dames die al zo'n jaar of zeven de
Kring Zandvoort hadden geleid, legden in die maand april hun functie
neer om plaats te maken voor anderen. Maar die bleken er niet te zijn
en twee bestuursleden van de afdeling Haarlem houden nu tot eind
van dit jaar de zaak draaiende Met
het organiseren van een filmmiddag
op 13 september, een lezing over Japan op 25 oktober, een bezoek aan
het politiebureau op 15 november en
een causene door majoor Bosshardt
op 6 december zijn ze daar uitstekend in geslaagd. Maar dan is het
fmi. Uiteraard zijn de Zandvoortse

leden welkom bij Haarlemse actuiteiten als een bezoek aan het binnen
hof, de K.L.M , de suikerfabriek m
Halfweg en de kerstmarkt in Dusseldorf, maar voor velen is dat be
zwaarhjk. Wat zij willen, is het
voortbestaan (en verjonging wordt
beslist niet geschuwd) van de eigen
Kring Zandvoort. En die mogehjkheid ia er. Wanneer er wat nieuwe
leden bijkomen, een paar enthousiaste vrouwen er hun schouders onder gaan zetten en bereid zijn de
leiding op zich te nemen, dan blijft
de kring Zandvoort bestaan
Ze kunnen daarbij rekenen op de
volledige instemming en medewerking van de dames C. Dees-Ohvier,
Burg.Engelbertstraat 15 zw, en
C H.J. Lampier-de Leur, Boulevard
Paulus Loot 97, die op hun respectievelijke telefoonnummers 19583 en
12127 graag reacties zullen ontvan
gen
Kr.M

Ontmoetingsdag De Rozenknop
ZANDVOORT - Stichting De
Rozenknop houdt aanstaande
zondag 14 augustus in hotel
Triton, Zuiderstraat 3, een informatie-, ontspannings- en
ontmoetingsdag. Het thema
van deze dag is: 'Eenzaamheid
is staatsvijand nr. l'. De zaal is
open om 11.30 uur. Vanavond
wordt in Haarlem een lezing
gehouden.

wustwordmg, de heahng op zelfge
nezmg en hulpverlening.

Diverse onderwerpen komen aan
bod en het programma ziet er als
volgt uit: 12.00 uur, De kracht van
het positieve denken; 14 00 uur, Eenzaam maar met alleen (of wel alleen); 15.00 uur, Magnetiseren en mtuitieve massage. De ontmoetingsdag wordt om 17.00 uur afgesloten.
Als entreeprijs vraagt men een gift
ter ondersteuning van de hulpverlening en activiteiten van De Rozenknop. Voorzitter Ruth Zwijgers houdt
vanavond in het Centrum voor InIn die tijd bestond er in Zandvoort tuitieve Ontplooiing, Zijlstraat 61 te
reeds een bloeiende vereniging. In Haarlem een informatieve lezing, al1959 kwam er opnieuw een afdeling cohol- en rookvrij en opent haar exvan de grond. Toenmalige bestuurs- positie. Door het niet verkrijgen van
leden herinneren zich de talrijke ac- de benodigde ruimte in Zandvoort,
tiviteiten, het groeiende aantal leden verricht De Rozenknop haar werken de prima sfeer, waardoor veel zaamheden nu voor een groot deel in
huisvrouwen uit Aerdenhout en Haarlem en Amsterdam.
Haarlem zich tot de Zandvoortse afDe lezing begint om 20.30 uur,
delmg voelden aangetrokken. Als ge- maar voor de rust sluiten de deuren
volg van meningsverschillen in het om 20.15 uur. De entree kost ƒ3,50.
bestuur vond er een jaar of tien gele- Zwijgers vertelt over haar visie omden een afsplitsing plaats, waardoor trent de overlapping van de psychiaer een nieuwe vereniging ontstond trische en de paranormale wereld,
naast de bestaande, resulterend in over het normale van het paranorledenverlies voor "de huisvrouwen". male, en over de ontwikkehngs-heaAls "Kring Zandvoort" werd ze een linggroep. Na afloop kan men hieronderdeel van de afdeling Haarlem voor inschrijven. De Rozenknop
met een eigen bestuur. Belangrijk is start deze groep in september in dit
haar vertegenwoordiging in onder centrum, m samenwerking met Isis.
meer de Federatieve Vrouwenraad, De ontwikkeling is gericht op be-

(Bijna) Dagelijks:
Expositie van vijf schilders m de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34, tot en met 24 augustus
Rekreade voor kinderen van 4 t/m 12
jaar op doordeweekse dagen, van
10 00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot
17 00 uur, m 't Stekkie en het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk.
Elke donderdagavond rondwandelingen door het oude dorp, aanvang
19.00 uur b.v.k. tevoren aanmelden
bij het VVV kantoor.

Inschrijven kan men ook tijdens
de paranormale mini-manifestaties
in Isis op maandagavond van 20.00
tot 23.00 uur, of telefonisch via num
mer (02507) 19059.

Agenda

Donderdag 11 augustus:
Poppenkast en volksdansen met
Rekreade, 18.30 uur winkelcentrum-noord, 19.15 uur Jan Snijerplein
Openlucht Vismaaltijd op het Gasthuisplem m.m.v. De Wurf en De
Muggeblazers, aanvang 19.30 uur
Zaterdag: 13 aujrustus:
Diverse races op het circuit
Zondag 14 augustus:
Diverse races op het circuit
Poppenkast en volksdansen met
Rekreade, 18.30 uur winkelcentrum-noord, 19.15 uur Jan Snijerplem
Dinsdag 16 augustus:
Orgelbespelmg door Everhardt
Zwart in de Hervormde Kerk, aanvang 20.00 uur, toegang J 5,-.
Rekreade vossenjacht 19.30 uur op
het J. Sneijerplein

Helios viert een week lang uitbundig feest
ZANDVOORT - Kampeerdersvereniging Helios ontving zaterdagavond de gelijknamige
Griekse zonnegod 'in hoogst
eigen persoon'. Hij kwam kijken of zijn naam gedurende de
afgelopen vijftig jaar met eer
was gedragen, zodat het bestaan van deze vereniging verlengd mag worden. Zijn komst
was 's middags tijdens een uitgebreide ceremonie al aangekpndigd door dochter Celena,
die begeleid van een hoop kabaal en rookwolken vanuit de
godenwereld arriveerde.
De feestelijke middag vormde de
opening van de viering van het vijftig-jarig bestaan van Helios. Het
Griekse thema was een goede kapstok voor een week lang feest en om
in stijl het glas te heffen. Beide deed
men graag, al loopt een en ander
nooit uit de hand, zo liet men weten,
omdat de sociale controle op het terrein groot is. In die vijftig jaar is
namelijk een hechte gemeenschap
met een grote saamhorigheid ontstaan, wat bevestigd werd door de
grootschaligheid van het feest. Indien niet zoveel leden hun medewerking hieraan hadden verleend, had
dit nooit zo uitgebreid kunnen zijn.
Velen stonden klaar voor een week
met vele leuke evenementen in
Griekse stijl, zoals bijvoorbeeld de
wagenrennen op maandagmiddag.
De drie 'delen' van de vereniging,
noord, midden en zuid, werden elk
vertegenwoordigd door een bemande wagen, over het strand voortgetrokken door een aantal 'paarden'
(door insiders herkend als medekampeerders). Dat de verder nauwkeurig nagebootste Griekse wagens
met plastic wielen of luchtbanden
hun tijd wat vooruit waren, deerde
niemand.
Ter gelegenheid van het feest is
een grote tent opgesteld, welke ruim
een week blijft staan. Tot en met
zondag duren de festiviteiten, zaterdagmiddag gestart met de komst
van 'Poethon, boodschapper van de
goden' en 'Selena, dochter van Helios'. Vooraf constateerde voorzitter
Leo Dijkstra tijdens een toespraak
dat het wel mooi weer moest zijn,
gezien de naam van de vereniging. In
het kort omschreef hij de situatie
van de kampeerders, die nu al decennia beschikken over houten
huisjes van officieel achttien vierkante meter, vaak met een alleraardigste woonkamer met eettafel,
slaapbank, een aanrechtje, én - in
veel gevallen - uitzicht op zee.
Men treft er wel een kraan aan,
maar het water komt uit een reservoir op het dak, dat via een slang
aangevuld kan worden. Daarnaast
hebben veel huisjes nog een klem
slaapkamertje met stapelbedden.
"Het gekke is, dat wij nog steeds
over 'onze tent' spreken", aldus
Dijkstra die daarnaast wees op reac-

• "Het gekke is dat wij nog steeds over onze 'tent' spreken", aldus Helios-voorzitter Leo Dijkstra zaterdagmiddag. Foto Bcrlo't

ties van wandelaars op de boulevard, als: 'Goh, ze hebben ook een
keuken En deuren!' Kennelijk verwachtte men een ritssluiting, vermoedde de voorzitter, "maar wij blijven glimlachen".

Fluitketel
De gemeente heeft drie simpele
douches geplaatst op het strand
voor de huisjes. Wil men echter een
warme douche, dan zal men een
fluitketeltje warm water moeten nemen. Tevens staan er nu enkele toiletcabines, waarvoor de kampeerders apart betalen. Een bezoekje aan

j Dommel

het toilet betekent voor menigeen
echter een flinke wandeling door het
mulle zand en voor 's nachts wordt
er dan nog al eens een alternatieve
oplossing gezocht
De geschiedems van Helios wordt gevormd door
voorspoed maar ook tegenslag, zo
als de apnlstorm m 1980, toen een
groot aantal huisjes werd verwoest.
"En een paar weken geleden werd ik
verrast doordat er zandzakken achter de huisjes lagen", zo vertelde
Dijkstra Hij doelde hiermee op het
regenwater, afkomstig van de parkeerplaats, dat een diepe geul groef
door de strandafgang. "Maar als het
nodig is, slaan wij ons samen door

alle narigheid heen" Zo is het bnm
altijd gegaan bij Helios
De meest actuele bedreiging
voi mt dt strandafkalvmg, onststaan
door de verlenging van de IJmuidense pier 'Opspuiten' met zand vanuit
de bocht voor de pier, wordt hier als
oplossing aangegeven Het laatste
woord hierover lijkt echter nog niet
gesproken of geschreven
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Vismaaltijd echt Zandvoorts

Loeiende sirenes voor zieke zeehond
ZANDVOORT - Vorige week
donderdag werd op het naaktstrand een jong zeehondje gevonden. Het zes weken oude
diertje was er slecht aan toe.
Door een perfecte samenwerking tussen de politie, dierenbescherming en de vliegdienst
van Schiphol werd het beestje
binnen twee uur bij Lenie 't
Hart van de zeehondencrèche

in Pieterburen afgeleverd,
waar het dank zij deze reddingsactie bij zijn zieke soortgenoten net op tijd kon worden
opgenomen.
„Een volkomen raadsel," vindt Le
me 't Hart de aanwezigheid van het
zeehondje voor de kust van Zandvoort. Daar werd het gevonden door
een stiandtentexploitant in de Zuid
bij het uitzetten van zijn strandmeu-

BRIEVENBUS
tegenstander' van het met ondertekenen van ingezonden brieven verzocht hij de redactie dit alsnog te
doen Bij deze dus.

Bejaarden

Mijne Heren.
Van goede vrienden krijg ik het
Zandvoorts Nieuwsblad gcbtuind en
ik hei kende op de oude foto van liet
bcjaaidenuitstapje op do voorste rij
naast Dr Gerkc, mevrouw L Bakels
Een artikel in een ochtendblad,
Sc harler en daarnaast waarschijn
lijk mevrouw Juni?, gewoond heb over de 'terreur' van wielrenners op
l)i nde op de Wilhelmmawug Vol de fietspaden, is mij uit het hart geuent> mi] ritten op de voorste rij de giepen Wordt het geen tijd hier m
Zandvoort ook op te treden tegen
VI1JV. l l l l g L ' l f Ik heb xan 1906 tot 1948 m Zand- deze race-fietsterreur, voordat er onvoort gewoond en stel nog steeds be- gelukken gebeuren? Op de Boulelangstelling in ons dorp Oude foto's vard Barnaart rijden ze je met 50 km
ben ik jammer genoeg in de oorlog per uur voorbij, niet te vergeten de
brommers op het fietspad, die vaak
kwijt geiaakt
Met vriendelijke groet aan alle harder rijden.
De boulevard is mooi geworden,
oude bekenden,
maar geen boulevard in de juiste zin
E van der Weerd Brokmeier
Avondzon. Postbus 9000 k 173, 6880 van het woord. Het is nog steeds een
racebaan voor auto's, motoren,
GA Volp
brommers en racefietsen
Deze laatste groep heeft ook geen
bel. Wielcirkels zijn blijkbaar ook
niet nodig Op mijn vraag, waarom
zij dat niet hoeven, kreeg
ik van de
1
Onder de ingezonden brief van vo- politie ten antwoord 'Zij maken
rige week onder de kop Bestuur geen gebruik van de openbare weg'.
EMM, is per abuis geen naam Ik hoop dat de politie toch paal en
plaatst. De inzender, S. Hofstra, perk stelt aan deze levensgevaarlijke
wees ons hier op Als 'principieel toestand.
W. Duns

Fietsterreur

bilair op deze donderdagmorgen.
Waarschijnlijk is het diertje afkomstig uit de Waddenzee, maar het is
ook zeer wel mogelijk dat het is afgeclreven van de kust van Engeland,
aldus deze vrouw, die zich al jaren
inzet voor de belangen van de zeehonden voor de Nederlandse kust.
Aan de telefoon is Lenie 't Hart
zelf, als wij haar opbellen oin te mformeren over het wel en wee van
deze ,,Zandvoortse zeehond". Het
diertje is er slecht aan toe, weet zij te
melden. Bij het hoesten geeft het wat
bloed op, het bekje is ontstoken en
de tanden zijn verrot. Of het lijdt aan
het beruchte virus, dat al vele slachtoffers onder deze diersoort heeft gevergd, kan zij nog niet met zekerheid
zeggen, daar is nog wat onderzoek
voor nodig vindt zij. Toch heeft zij
goede hoop dat het dier binnenkort
weer kan worden losgelaten in de
Waddenzee.
De gealarmeerde dierenambulance uit Haarlem was snel ter plaatse.
In een speciale zeehondenmand
werd het dier door de „broeders"
naar het hoofdbureau van de Haarlemse politie overgebracht, die het
vervolgens met zwaailichten en loeiende sirenes naar Schiphol vervoerde. Daar stond inmiddels een vhegtuig klaar om het doodzieke dier met
de grootst mogelijke spoed naar de
provincie Groningen af te voeren.
Op het vliegveld Eelde stond de
gewaarschuwde Lenie 't Hart inmiddels klaar om het zeehondje over te
nemen. Goed verzorgd verblijft het
nu m de zeehondencrèche van Pieterburen, in afwachting van terugplaatsmg in de Waddenzee.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

droog in de gpzellige lichtval van <•,
ZANDVOORT - Degenen die plastic
afdakje. Tussendoor zois-,
enkele weken geleden de tradi- de Muggeblazers
weer voor vrolyi,
tionele vismaaltijd op het Gast- klanken.
huisplein gemist hebben, krijDe vismaaltijd kost /15,-, w;u,
gen vanavond nog een kans. voor men een heerlijke vis krijgt
Het Samenwerkingsverband gediend, compleet met salades, stof
en een drankje. Het begint o
organiseert dit gezellige evene- brood
19.30 uur, en het leukst is het uitc
ment voor zowel bewoners als aard
als men er bijtijds bij is. K;i;
toeristen voor de tweede keer ten kan men ook in de voorverko0(
dit jaar.
kopen bij het VVV en Reisbur

• Oe kerkdienst op het Gasthuisplein werd bezocht door honderden belangstellenden.
Foto: Berlott

Jazz Behind the Chnrch
wekt veel belangstelling;

De vismaaltijd is een echt Zandvoortse gebeurtenis. Door het goed
verzorgde maal van Jaap Kroon,
maar vooral ook door de medewerkmg van De Wurf, die in klederdracht de bediening op zich neemt.
Zandvoorts is het echter ook, doordat men tussen de gasten nogal wat
oude bekenden kan tegenkomen. Zo
leert de ervaring tenminste, want
meestal bestaat meer dan de helft
van de gasten uit bewoners van deze
kustplaats.
Net als enige weken geleden hoeft
men met bang te zijn voor een regendruppeltje, want ook als de wolken
zich onverhoopt boven Zandvoort
samenpakken, zit men toch heerlijk

Granaat
onschadelijk

Zandvoort aan de Grote Krocht.

Snelheidsduivel
ZANDVOORT - Amper veer
tien jaar oud reed een Amster
dammerse 'coureur' vorig
week woensdag met een snel
heid van rond de tachtig ki!0
meter per uur op zijn bromfiet
sover de Celciusstraat. Oven
gens zonder de verplichti
helm.
Dit nu vond de Zandvoortse pohtit
wel wat al te gortig. De snelheicls
duuivel werd dan ook onmiddellyi
tot steppen gedwongen. Daar ooi:
aan de technische staat van het veh>
kei een en ander te wensen overliet
werd "het voertuig in beslag geno
men.

ZANDVOORT - Het Jazz behind the Beach festival omvatte
uiteraard ook dit jaar weer een kerkdienst, Jazz Behind the
ZANDVOORT - Ter hoogte
Church. De dienst, verzorgd door dominiee Boeyinga, trok honvan de strandkampeerdersverderden gelovigen en andere belangstellenden.
ZANDVOORT - Een 58-jar;
eniging Amsterdam werd voriMilly Scott was verhinderd, maar dium op het Gasthuisplein, waar hij ge week woensdag door spelen- ge Zandvoorter maakte bij zijr
werd op grandioze wijze vervangen er op zijn gemak bijstond. Bijna op de kinderen een granaat gevon- nachtelijke thuiskomst eer.
door zangeres Beryl Briden, die met de wijze als Toon Hermans, die hij den.
flinke smak toen hij struikelde
haar reusachtige stemgeluid de vele zelf citeerde met "De mens is mooi
Het projectiel was naar het op- over een door hem zelf neerge
kerkgangers wist te inspireren. Bri- met al zijn streken". Het geloof
den werd uitstekend begeleid door (want daar draaide het uiteraard al- schrift te oordelen afkomstig uit de legde rol tapijt.

Smak

The Spirits bij onder andere de numrners Down by the Riverside en
Alexanders Ragtime Jazzband.
Dominee Boeyinga voelde zich
weer helemaal thuis op het grote po-

lemaal om tijdens de dienst) was een
hulpmiddel om dit mooie naar buiten te laten komen, om jezelf je kunnen zijn, 'om in een bepaalde richting te kunnen kijken'.

Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst werd van de
vondst in kennis gesteld, waarna het
gevaarlijke tuig voorzichtigheidshalve in de duinen, achter Camping „De
Duinrand" tot ontploffing werd gebracht.

De man had deze rol zolang in dt
gang gedeponeerd met bedoeling de
volgende dag zijn huiskamer op
nieuw te stofferen. Door de val raak
te zijn linkerarm uit de kom en is hij
per taxi voor behandeling naar hei
Marinehospitaal afgevoerd.

DE WINTERGIDSEN ZIJN UIT VOOR AL UW ZON EN SNEEUWBESTEMMINGEN
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Laat de zon
maar
schijnen met
bloemen van

Aart Veer
vraagt voor de Groente- en Fruitzaak een

enthousiaste
medewerker/ster

BLOEMENHUIS

(geen vakantiehulp)
Tel. 14404 of na 18.00 uur 12888.

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

Fa.
Kroonenberg

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

500 gram

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Zandvoorfs SVieuwsStiati

RReus
„U/s en Specialiteiten"

Tonijn Lasagna

Fa. Gansner & Co.

Celsiusslraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Fa. Veldwijk
AKO

Kabeljauwwangetjes
in Oriëntaalsaus
100 gram

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Sig. mag.
Lissenberg

7,25

Huizenhoog*
Haltesir 9 Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort
Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

kilo

MOK VERKOOP JK

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, ma

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

mee'

TACO
BROODJE
BURGER

Patisserie

Thomas
Haltestraat 13.
Tel. 14738.

Schoolstraat 4 Tel. 18789
Geopend van 11.00 tot
01.00 uur 's nachts
Weekend van 11 00 tot
03.00 uur 's nachts
DINSDAG GESLOTEN

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Tel. 02507-18686.

PELLEBOERSWEERLIJN

06-91091081

APPARTEMENT
met zicht op zee,
voor 6 mnd. of 1 jaar.

EEN SPLINTERNIEUWE
SNELkOOKPAN

Tel. 020-416706, tijdens kantooruren.

18-8-'87

UMMERTIME:
ONDER TE BETALEN.

VERHUIZEN?

voor enkele
uren per dag.

BEL:

Vers van 't mes

belegen kaas

NEEM EENS VAKER
een

Te huur gevraagd: z.s.m.

parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

literpak

AFWASHULP

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

020-562.2762
SUPER

Gevraagd

We zien ie dl ri|dcn in de nieuwe Skodci Lichte besturing
comfortabele slaapstoclen een/cecianbersanmte rdclicuilbdnden 2 |dar garantie, enz
En wie snel genoeg gaat kijken wat Skoda deze zomer
aan extra voordeel en korting te bieden heeft kri|gt een van
de dne Skoda s Summcrümc misschien helemaal giatis
Beki|k het slim en btap meteen naar de Skoda (Jealer
Grote kans dat |e straks wegrijdt zonder te betalen'
Wist |e trouwens dat er al
een Skoda is vanaf
l' 185 - per
maand"1

1JAAR

18-8-'88

mede dankzij uw klandizie zijn wij alweer
een jaar druk bezig.
Dit feit willen wij niet zomaar voorbij
laten gaan.
Van donderdag 18/8 t/m woensdag 24/8
hebben wij voor alle klanten een leuke
attentie klaar liggen.

BOVENDIEN
DE WIT VERHUIZINGEN

DE SKODA SUMMERTIME.
MISSCHIEN WEL GRATIS ALS JE SNEL GENOEG BENT.
g) Itt'l i 11,t i li Hirulhi» I \uh.l \MntlMip, nin U il-.il k n li l H7I i,n > .211(1 \kli skin! iSumtmrtiim duurt ti t J l M ptunl' r l'lx* Uhtrml ilumn k u n i» n mn run

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

Autokrooy, AMSTERDAM NOORD, TT. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg), tel. 020-310615;
Garage Diamant, AMSTERDAM, Schepenbergweg 22, tel. 020-963333;
Heto B.V. Automobielbedrijf, AMSTERDAM, Amstelveenseweg 638-642, tel. 020-463390;
Garage Koppenol, AMSTERDAM, J. v. Lennepstraat 16-22, tel. 020-180967;
Garagebedrijf Hein Kooyman, DE KWAKEL, Drechtdijk 80, tel. 02975-65509;
Automobielbedrijf A. Post, ZAANDAM, Oostzijde 192, tel. 075-164444
Garage Resoort, OUDE-MEER, Schipholdijk 253, tel. 02977-25345.

Bij besteding van ƒ40,- of meer een

elektrische krulborstel
GRATIS
(zolang de voorraad strekt)

Tolweg 20. Zcmder o/spraak. Tel 12231.
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Nederlandse rijders gereed
voor spannend raceweekend
ZANDVOORT - Op het Circiüt Park Zandvoort is komend
weekend weer het nodige te
doen. Zaterdag zijn er in de
strijd om de vierentwintigste
ADAC Noordsee Cup vele Duitse rijders te zien met schitterende voertuigen als maserati's en andere sportwagens,
zondag is het de tijd voor de
zevende ronde van de Internationale Opel/Lotus Challenge.
Aan de start van deze zware foriniilewagen competitie, die zondagmiddag om drie uur begint, verschijnen ook de rijders van het Opel Dealer Team Holland, te weten Allard

Kalff en Frans Vörös. Naast deze serie voor het Open Duitse kampioenschap komen de rijders van het
ODTH ook uit in het Europees kampioenschap van de GM/Lotus Euro
Series. Staat Allard Kalff in de EK-competitie op een prima vijfde
plaats, in het Duits kampioenschap
bezet de coureur uit Baambrugge
een uitstekende tweede positie.
De wedstrijd van zondag gaat over
vijftien ronden. De Duitse automobielclub Langenfeld, die dit evenement al voor de 24e keer organiseert,
laat op die dag nog vele andere wedstrijden verrijden, zoals toerwagenraces, merkenraces en een ronde
voor het Beneluxkampioenschap in
de FF1600. Hoofdmoot van het programma is echter de ronde van de

Opel/Lotus Challenge, waarin de
Westduitser Heinz-Harald Frentzen
aan de leiding gaat voor de Nederlander Allard Kalff. De ODTH-rijder
wist de eerste ronde op het Belgische circuit van Zolder te winnen en
scoorde vervolgens nog twee maal
een tweede plaats.
In de zesde race wist Allard een
uitstekende derde positie te bereiken. De competitiestrijd in deze serie is hevig, getuige de derde plaats
in de titelstrijd van de Westduitser
Jürgen von Gartzen op slechts vijf
punten van Kalff. Zandvoort is een
thuiswedstrijd voor Vörös en Kalff
en de verwachting leeft dan ook, dat
beide rijders het zondag op het Circuit Park Zandvoort uitstekend zullen doen.

Coureurs verschillend actief
ZANDVOORT/KNUTSTORP/MALLORY PARK Afgelopen weekeinde trad de
horde Opel/Lotus coureurs
weer^voor een Europese wedstrijd aan in het Zweedse Knutstorp. Een merkwaardig klein
circuit van maar net 2 km lengte. niet bar weinig rechte stukken en razend veel bochten
met een hoge moeilijkheidsgraad.
Voorwaar alle ingrediënten voor
plaatsgenoot Frans Vörös om zich te
doen gelden. Hij is immers meester
met het zeer secuur sturen, en blij
ven concentreren. Bovendien door
de lengte van het circuit mochten er
aan de race slechts 20 deelnemers
meedoen, de rest viel in de trainin
gen al af. Zandvoortse Frans deed
wat van hem verwacht werd en zet
ten in de eerste tijdtraining reeds
een 4e plaats neer, die in de tweede
en laatste training werd verwisseld
voor een vijfde plaats.

Prima vooruitzichten dus. Helaas
is ook deze supersporter niet imH
muun gebleken voor verkoudheid,
en kwam er een koortsaanval in de
nacht van zaterdag op zondag en net
als bij zijn grote voorbeeld diezelfde
dag in Hongarije met koorts de are
na in moest (bedoeld wordt Nigel
Mansel), ging Vörös met knikkende
knieën en bevend van start. Vooral
in de eerste ronden werd hij min of
meer om z'n oren geslagen, maar
gaandeweg de wedstrijd vorderde
kwam hij wat terug met als uiteinde
lijk resultaat een 10e plaats.
Jan Lammers had dit weekeinde
eens niets te racen, en gebruikte zijn
tijd om eens lekker bij te komen, en
deed dat in Schotland bij zijn team
genoot Dumphries. Dit snelle jongH
mens is buiten zijn adellijke titel en
familie-vermogen ook nog twee
dochters rijk. Eén daarvan werd af
gelopen zondag gedoopt en Jan ge
noot de eer om als peetvader op te
treden, en was daardoor alleen maar
telefonisch met het Zweedse Knuts

torp in contact voor de broodnodige
teamtactiek enz. enz. Overigens lijkt
het langzamerhand wel of deze hele
Opel/Lotus cup door twee of mis
schien door drie „Top"rijders be
heerst'wordt. De razendsnelle Fin
Hakkinnen en de Nederlande MarlH
boro coureur Peter Kox. In deze
volgorde kwamen de Heren, zoals zo
vaak, weer over de finishlijn.
De meeste jonge talenten zijn te
genwoordig van het „Jockey" type.
En dat is ook broodnodig want om in
de Formule I te komen is klein zijn
beter dan een Anton Geesink-body.
Die lange uit De Meern, zoals Gerrit
van Kouwen vaak wordt genoemd,
heeft dat min of meer tegen. Lola, de
grootste race- en sportwagenfabriH
kant ter wereld, heeft dan ook vorig
jaar een speciale wagen voor Gerrit
van Kouwen gebouwd, die in de For
mule 3000 ingezet zou worden. Dit
project werd even uitgesteld, en Ger
rit rijdt hoofdzakelijk in Engeland
met een BMW M3 het Britse toerwaH genkampioenschap.
Afgelopen weekeinde werd Van
Kouwen tweede achter teamgenoot
Robin Brindle. Toch zal het de insi
ders zijn opgevallen, dat er mis
schien wel meer in gezeten zou heb
ben, maar teamorders zijn teamorjH
ders. Niet alleen bij de eerste de bes
te wielerkoers voor beginnelingen
rond de kerk, maar ook voor Senna
en Prost, dus ook voor Gerrit die a.s.
zondag weer in Engeland in actie
komt.

M

• Evenals zijn teamgenoot Frans Vörös wil ook Opel/Lotus-rijder Allard Kalff (5) dit weekend beslist scoren op Zandvoort.

Dames TZB 3 zorgen voor verrassing
Gedoodverfde kampioen Bloemendaal met verlies naar huis gestuurd
ZANDVOORT - De Softbalsters van TZB 3 onder leiding
van coach Frits Vleeshouwers
hebben afgelopen maandag
een unieke prestatie geleverd
door het tot nu toe ongeslagen
Bloemendaal met een eindstand van 14-10 te kloppen.

kampioen kreeg het nu echter aan de
stok met de dames uit Zandvoort,
het werd een confrontatie die de
Bloemendaalse dames nog lang zal
heugen. '
Zelfverzekerd verschenen de Bloemendaalsen in het veld, in de stellige
veronderstelling ook deze wedstrijd
te zullen gaan winnen. Helaas voor
Het team uit Bloemendaal speelt hen waren de TZB dames niet van
al jaren achtereen met oud hoofd- zins zich zonder meer naar de
klassers en is daarmee voor iedere slachtbank te laten leiden. Bloementegenstander een onoverwinnelijke daal ging met voortvarendheid van
tegenstander. Deze gedoodverfde start want in de eerste slagbeurt

Eerste nederlaag softbalsters TZB
Kampioenschap toch zo goed als zeker

• Zandvoorter Frans Vörös voor zijn formulewagen.

Rob Bossink scoort goed bij
Prindle-kampioenschappen

ZANDVOORT - De softbalsters van TZB Prietpraat hebben afgelopen vrijdag op het
Noordersportpark tegen het
laag geklasseerde Sparks hun
eerste nederlaag moeten incasseren. Sparks, dat in de thuiswedstrijd een paar weken geleden nog door de dames van
TZB van het veld werd gevaagd, nam haar revanche en
won deze wedstrijd met een minimaal verschil van slechts één
punt. De wedstrijd eindigde
met 6-5.

Door deze nederlaag blijven de
Zandvoortse dames de ranglijst nog
steeds aanvoeren en maken zij de
beste kans om met nog vier wedstrijvoor de boeg kampioen te worZANDVOORT - Afgelopen re typen catamarans zoals de Prind- den
den in de klasse 3B.
weekend werd het Nederlandse le 15 (een eenmans-catamaran)
In de eerste inning kwam TZB
Prindle 18 (18 foot) prindle 19 (19 Prietpraat op 1-0 doordat Jolanda
Kampioenschap Prindle Cata- foot
met zwaarten) en sinds kort de Kuin de thuisplaat kon passeren.
naran te Zandvoort gezeild. 18.2 (een 18 foot met zwaarden).
Sparks daarentegen had als onmidWatersportvereniging Zand- Behalve de Prindle 15 waren de dellijk
antwoord een serie goede
voort organiseerde in samen- overige klassen met de sterkste zei- honkbalslagen
waardoor deze dawerking met Prindle Associ- lers dit weekend in Zandvoort verte- mes konden scoren,
zodat de softbalatie Nederland het Nederlands genwoordigd. Onder de zeer gunsti- sters uit Zandvoort op een 3-1 achkampioenschap Prindle Cata- ge weersomstandigheden werd dit terstand werden gezet. Door de nerin 4 klassen gestreden om veus spelende TZB'sters werden in
maran. In 1976 arriveerde de weekend
het Nederlands kampioenschap. Er de tweede en derde inning geen reeerste Prindle. Catamaran in werden
5 wedstrijden gevaren waar- sultaten behaald terwijl Sparks wel
Nederland en tevens in Euro- van één wedstrijd
(de slechtste) afge- tot scoren kwam en de voorsprong
trokken mag worden. De Zandvoor- wist uit te bouwen naar 4-1. In de
In 1977 kwamen 48 Prindle 16's ter Bob Bossink mag zich na 12 maal vierde inning kon Linda v.d. Meulen
en 16 foot catamaran) aan de start deelgenomen te hebben aan dit kam- door een zeer goede slag Claudia Pie"U Watersportvereniging
Zand- pioenschap voor de 6de maal Neder- ters de thuisplaat laten passeren, zo°ort, waarbij Rob Bossink zich di- lands kampioen noemen en heeft dat de stand op 4-2 kon worden geect
ontpopte als de sterkste zeiler in ook reeds 2 maal in deze klasse het bracht.
;
KO klasse. In de loop der jaren ont- Europees Kampioenschap op zijn
In de vijfde inning ging Yolanda
"kkelde de Prindle fabriek meerde- naam.
Kuin uit door een vangbal van kortestop Anneke Bies, die een sublieme
ADVERTENTIE
wedstrijd speelde, wat bleek uit haar
zes vangballen, drie goede aangooien
naar eht eerste honk en een slagge-

Geblesseerd

Uiterste concentratie bij Linda v.d. Meulen.

middelde van 3 uit 4 (0,750).
Annemiek v.d. Meulen kwam op
het tweede honk door de bal ver weg
te slaan, waarna Joyce Toorneburg
na een goede honkslag de al ver naar
voren geschoven Annemiek wist
thuis te brengen, 4-3. De spanning
bij beide ploegen en het publiek was
nu te snijden. In de vijfde innig
bracht Anneke Bies de stand op 5-3
in het voordeel van Sparks, dat koste
wat kost voor eigen publiek wilde
winnen. De dames van TZB vochten
als leeuwinnen en in de zesde inningbrachten Linda v.d. Meulen en Pienel Kerkman de stand weer in evenwicht, het werd 5-5.
In de laatste inning was het
Sparks dat TZB Prietpraat geen
kans meer gaf om te scoren, en wéér
was het de korte-stop van Sparks die
voor drie nullen zorgde. In de laatste

Foto: Bram Stijnen

gelijkmakende slagbeurt gingen de
eerste twee slagvrouwen van Sparks
uit, doordat pitcher Yolanda Kuin
tweemaal goed aangooide naar eerste honkvrouwe Pienel Kerkman.
Anneke Bies maakte er nu een
eind aan en na een goede slag kon zij
even later de thuisplaat bereiken en
hiermee de Zandvoortse softbalsters
hun eerste nederlaag mee naar huis
geven.
De eindstand van de wedstrijd was
6-5, daar hielp geen moedertje lief
aan. De werpcijfers van Yolanda
Kuin waren 9-2-9-2 en het hoogste
slaggemiddelde konden op het konto van Irene Koel (3 uit 4) en Linda
v.d. Meulen (2 uit 3) bijgeschreven
worden.
Stand klasse 3b: 1. TZB Prietpraat
11-20, 2. HHC 12-18, 3. Terrasvogels
12-15.

TZB start Duin Cup met nederlaag
Schoonheidssalon voor dames en heren

GROTE KORTINGEN
OP ONZE TOTALE KOLLEKTIE
TASSEN EN BYOUX
Behandeling op afspraak
eventueel ook 's avonds

Passage 18
02507-19950

ZANDVOORT - Het zondagelftal van TZB is de oefencampagne voor het nieuwe voetbalseizoen gestart met een nederlaag tegen HVB Ie klasser Waterloo uit Driehuis. De wedstrijd in het kader van de Duin
Cup werd na een ruststand van
0-4 uiteindelijk met 0-6 verloren.

kwamen maar liefst vijf dames over
de thuisplaat wat hen al direct een
5-0 stand opleverde. De start van de
Zandvoortsen verliep wat moeizamer. In de gelijkmakende slagbeurt
kon alleen Nikkie Valkenstijn voor
TBZ scoren 1-5. In de tweede inning
kreeg het geroutineerde Bloemendaal drie snelle nullen. TZB kwam
echter op 2-5 doordat Wilma van
Riemsdijk over de thuisplaat wist te
snellen. Liesbeth Willemse en Yvonne Bluys stonden al op de kussens
toen het de beurt aan Nikkie Valkenstijn was, om de bal te slaan. Die
deed dat met zoveel verve dat de bal
als een projectiel in het outfield belandde. Een homerun en de thuiskomst van haar medespeelsters
brachten de stand op 5-5. In de derde inning kwam Bloemendaal weer
op voorsprong en de stand werd 5-7.
Wilma van Riemsdijk van TZB wist
de score weer op 6-7 te brengen
waarna Bloemendaal in de vierde inning nog eenmaal scoorde.
. Twee goede aangooien van pitcher
Nikkie Valkenstijn naar de uitstekend spelende Ie honkvrouwe Callista van Keulen deed het zelfvertrouwen bij de Zandvoortse dames
stijgen. De derde nul kwam op naam
van Marion de Vries die de bal prima
ving 6-8. De TZB dames gingen nu
steeds beter draaien, wat bleek uit de
slagbeurt van Wilma van Riemsdijk,
die het leer met een ferme klap in het
oneindige sloeg. Haar medespeelsters Lucy v.d. Ham en Callista v.
Keulen konden zodoende op hun
sloffen „binnen komen", 8-8 was nu
de stand.

vergrootte Waterloo de voorsprong
tot vier goals, opnieuw van de voet
van Kramer en Willemse.
In de tweede helft was TZB iets
meer opgewassen tegen zijn tegenstander en kreeg het zelfs een aantal
mogelijkheden. Maar Waterloo, dat
in tegenstelling tot TZB over de volledige selectie kon beschikken,
stond geen treffer toe. TZB-doelman
Ronald Eerhardt moest ondanks
zijn vaak uitstekend ingrijpen nog
In de eerste twintig minuten van twee doelpunten toestaan, voordat
de wedstrijd wist TZB-doelman Ro- de goed leidende arbiter Frencken
nald Eerhardt zijn doel schoon te
houden, ondanks het feit dat Waterloo met goed opgebouwde aanvallen
enkele goede mogelijkheden kreeg.
TZB, dat vanwege de vakanties verre
ZANDVOORT - De softbalvan compleet was, kreeg weinig gelegenheid de Waterloo-keeper in moei- vereniging TZB organiseert op
lijkheden te brengen. Na twintig mi- zaterdag 13 en zondag 14 aunuten opende Waterloo de score gustus weer twee softbaltoerdoor Kramer en bracht Willemse nooien op de prachtige velden
kort daarop de voorsprong op twee aan de Kennemerweg in Zanddoelpunten.
Waterloo legde nog meer het ac- voort, die een sportief bezoekje
cent op de aanval, wat TZB enkele naar deze lokatie alleszins
kleine kansjes opleverde. Jos van rechtvaardigen.
Houten en Frits Vleeshouwers schoIn een zeer sterk veld zal er door
ten echer naast. Nog voor de pauze de heren op zaterdag slag geleverd

werkelijk zien dat een wedstrijd niet
alleen door routine alléén gewonnen
kan worden. In een grandioze eindsprint en na een paar goede honkslagen wisten de Zandvoortse dames de
eindstand naar 14-10 te brengen en
daarmee het kampioensfeestje voor
Bloemendaal nog even uit te stellen.
Werpcijfers: Nikkie Valkenstijn
0-1-18-1. Hoogste slaggemiddelde:
Sonja Koper 3 uit 5, Marion de Vries
2 uit 4.

Uitslagen softbal
Dames:
Sparks-TZB Prietpraat 6-5, TZB 2TZB 3 0-12, TZB 4-Rooswijk 2-9, TZB
3-Bloemendaal 14-10, Remova-TZB 2
12-6.

Heren:
TZB 2-TZB 3 15-14, THB-TZB l 119.

Programma:
Dames:
Vrijdag 12-8 19.00 uur TZB Prietpraat-Kinheim.
Zondag 14-8 10.00 uur TZB dames
2 en 3 toernooi.
Maandag 15-8 19.00 uur TZB 4-DSS
7, TZB 2-Hoofddorp.
Dinsdag 16-8 19.00 uur TZB 2-Flags
2-Flags 2.
Woensdag 17-8 19.00 uur TZB 5Flags 3.

Heren:
Donderdag 11-8 19.00 uur TZB 2Schoten, 21.00 uur s.c. Haarlem-TZB
3.
Vrijdag 12-8 19.00 uur RemovaTZB 1.

Wilma echter raakte geblesseerd
en kon niet verder komen dan het
Aspiranten:
derde honk. Ingeborg van Keulen
Zaterdag 13-8 11.00 uur Hoofdwerd nu als loopster ingezet en het dorp-TZB.
was Marion de Vries die haar even
later kon binnenslaan en hiermee de
stand op 9-8 in het voordeel van TZB
bracht.
Blijkbaar niet gewend te verliezen,
raakte Bloemendaal danig aangeslagen en alhoewel zij in de volgende
slagbeurt nog even terug wisten te
komen en de stand op 9-10 konden
brengen was het pleit weldra beslecht. TZB speelde nu werkelijk de
sterren van de hemel en liet nu pas
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voor de laatste maal floot en de eindstand 0-6 op het wedstrijdformulier
genoteerd kon worden.
Komende zaterdag speelt TZB een
oefenwedstrijd tegen het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen, op
het terrein aan de Van Lennepweg,
aanvang 19.00 uur. Volgende week
woensdag staat een uitwedstrijd
voor de Duin Cup op het programma
tegen SVIJ en zaterdag in IJmuiden.
De aanvang op sportpark Zee wij k is
wederom 19.00 uur.

Spectaculair softbaltoernooi
worden tussen de ploegen Remova,
Schalkwijk-Haarlem, de Pinguïns,
THB, TZB 2 en TZB 3. Bij de dames
zullen op zondag aantreden: Spaarnwoude, Koedijk, de Pinguïns, Remova, TZB 2 en het succesvolle TZB 3team. De toernooien beginnen op
beide dagen om 10.30 uur en zijn
voor het publiek gratis toegankelijk..
Na afloop zal er 's avonds op beide
dagen een gezellige barbecue gehouden worden •

De Quicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al in zi
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

FUJICOLOR QUICKSNAP
v a n ƒ 1 4 , 9 5 voor ƒ 1 0 , Weer een aantrekkelijk voordeel voor de lezers van dit
nieuwsblad.
Maak tien gulden over op postrekening 3434586 t.n.v.
Weekmedia met vermelding Quicksnap dan ontvangt u van
ons, na 2 a 3 weken een bon waarmee u bij een plaatselijke
fotohandelaar een fujicolor Quicksnap kunt kopen voor maar
tien gulden
Wilt u direct beschikken over dit handige fototoestelletje dan
kunt u bij onze kantoren terecht
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Uithoorn, Stationsstraat 70;
Amsterdam, Wibautstraat 131; Weesp, Nieuwstraat 13;
Purmerend, Weerwal 19;
Zandvoort, Gasthuisplein 12;
Ook daar voor de vakantieprijs van ƒ 10,- en uiteraard, zolang
de voorraad strekt.
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis dat, na een langzaam afnemende gezondheid, is overleden mijn lieve vrouw, onze geweldige moeder, onze liefste oma en omi en onze
tante

Sijtje Koning-Molenaar
weduwe van Jan Koning.
m de leeftijd van 72 jaar.
Beverwijk:
J. C. van Langen
Zandvoorf
J. Bakkenhoven-Koning
W. A C Bakkenhoven
Martin en Monique
Frcd en Marijke, Dennis.
Zand\oort:
M Nijkamp-Koning
G A. Nijkamp
Wendy
Arnold
Beverwijk.
J. C van Langen
A. M. van Langen-Kloes
Ed en Patricia
Mare
9 augustus, 1988
Kuikensweg 185
1945 EK Beverwijk.
Liever geen bezoek aan huis
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condolercn op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum. Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 12 augustus om 11.30 uur in het crematonum Velsen te Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een
dor ofntvangkamers.

Liefste oma
| we zullen je zo missen.
Wendy, Arnold

Bedroefd om haar heengaan maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame, dappere en spontane

ar zouden we in 't huishouden
blijven zonder stroom....en de Hema?
HAKHNJA6CKS

HAffiMAGERS

V Badhanddoeken.
100% katoen
50x90 cm. 5.25.
Nu 2 voor 8.25
V Washandjes

V Katoenen theedoeken. J!i
2.25. Nu 3 voor 5.75"
VKatoenen
keukendoeken. 2.75.
NU 2 voor 4.75

90 et
Nu 7 voor 5.-.

V Kunststof fotobloes met ontspiegeld glas. Wit, zwart
ofgrijs.9x!3cmt/m
30x40 cm. 2.75
t/m 12.75

VDoosmetSO
theelichtjes m
capsule 675 nu

575

Nu L-korting
V"Jumor" breigaren. 100% acryl.
50 gram.
2-nu

V Kaart met 10
dubbele scheermesjes. Passen op
alle dubbelsysteem-apparaten. 4.75. Nu
2 voor 8.25

VHerenoverhemd.
Pol./ katoen. O.a.
wit, grijs, bleu en
beige. Mt 37/3843/44.16.75
nu

„__ „ „jnfe
^wU^iwm

12r
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^&

Elina Smid „Liny"
echtgenote van GEKARD VAN DEN BOGAERT
op de leeftijd van 61 jaar.
Gerard van den Bogaert
Gerard, Evelien en
Tijmen van den Bogaert
Joost en Annemiek van den Bogaert
2042 BR Zandvoort, 3 augustus 1988
Mr. Troelstrastraat 23
De begrafenis heeft op zaterdag 6 augustus op de
algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden

van

V Hemax gezinswas.
Extra voordelig totaalwasmiddel. 2 kg 4.25.
Nu 2 voor 7.25

V Kinder-joggingbroek.
O.a. paars, groen en
marine. Pol./katoen!
Mt 128-164.26.75/

V Herensmglets of
herenslips. 4.-. Nu
3 voor 9.50
VJongensslips. 3.-.
NÜ 3 voor 7.-

,775*20-

V Kinder-en herentrainingspakken.
100% polyester.
Mt 140-164, 65.-.
Mt M t/m EL, 75.-.
Nu met

V Meisjes- en
damesslips
Mt 104-164 en
mt 36-44.1.75.

Nu 3 voor 4.25

15.- korting

Boudewijn Duivenvoorden
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
A. Duivenvoorden-van der Mije
Zandvoort, augustus 1988
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven ons betoond na
het heengaan van onze lieve moeder en oma

V Beha met kanten cups./^;.^' ~\
Wit of skin. 80-100B/C / ,4é& M l

"*Geëmailleerde
pannen met
anti-aanbaklaag.
Steelpan 15.75. Koekepan,
24cm 0,22.75. Nu3- korting

Normaal 105.-

Jansje v. Roon-Bol

Aanbiedingen zijn geldig t/m 13 augustus 1988

Voor een degelijk apparaat moet je bij de Hema zijn: al onze electrische apparaten zijn niet alleen
goedgekeurd door de KEMA, maar zijn ook grondig getest in ons eigen laboratorium. U krijgt daarom l jaar schriftelijke Hema HHMKTOKlpIPIpMI garantie, én... niet goed, geld
terug. Bovendien deze week Kt/mSjlBNB^OJiJMilftB extra aantrekkelijke kortingen.

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam
E. Koning-v. Roon
Zandvoort
augustus 1988
Celsiusstraat 62
2041 TL Zandvoort

HEMA

ADVERTENTIES

.Echt Waar Voor Je Geld.

Nieuw in Haarlem

Als u zonder auto bent

HOE W I N JK
EEN kERS\ ERSE

\\ERKkR\nrr

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351
DA G EN NACHT VERZORGING

Bouwkavels
De gemeente Zandvoort biedt aan uitsluitend Zandvoortse ingezetenen de volgende bouwkavels te koop aan.
Kavel A ± 560 m2
M19.280- excl. B.T.W. k.k.
Kavel B ± 650 m2
f 138.450,- excl. B.T.W. k-k.
Kavel D ± 750 m2
f 159.750,- excl. B.T.W. k.k.
Kavel E ± 460 m2
'f 97.980,- excl. B.T.W. k. k.
De betreffende kavels zijn gelegen nabij de Sophiaweg ten zuiden van de
spoorlijn
De betreffende kavels zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen,
max. twee ?bouwlagen met kap (bebouwingsoppervlak A, B en D max. 100 m2, E
max 80 m )
Voor het verlenen van een bouwvergunning dient nog een planologische procedure te worden gevolgd.
De hiervoor verschuldigde leges zijn naast de bouwleges voorrekening van de
koper.
BIJ de toewijzing van de kavels zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden
met het doorstromingseffect.
Voorrang zal worden gegeven aan die personen die een huurwoning van
gemeente of E.M.M, achterlaten.
Daarnaast zal bij de toewijzing van de kavels rekening worden gehouden met
het inkomen van de gegadigde
Rekening moet worden gehouden met Stichtmgskosten van minimaal
/ 330.000,-.
BIJ bv. een hypotheek van ± f 300.000- is een inkomen vereist van minimaal
f 90.000,-.

V Vruchtensiropen. Sinaasappel,
citroen, cassis of aardbeien. Zonder kleur-en conserveermiddelen
Inh. 0,75 Itr 4.75 nu
» Casa Carsoni Italiaanse rode of
witte wijn. 1,5 Itr.
6.95 nu 5.95
V Fijn of grof volkoren tarwebrood
2.20/2.40 nu 1.90
V Belegen Goudse kaas, 500 gram
6.45 nu 5.45
V Parijzer boterhamworst,
100 gram
1.00 nu 150 gram 1.25
V Bramen/slagroomtaart,
8.75 nu 1.75

A.vl • In)'i,(,o'lii'l mniiniltU'iW HS8 204 9 8

en80-90D. 11.75
'.^T^l/ >
NU 2 voor 18.75 '
\/ j

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

Gemteresseerden kunnen zich tot 26 augustus 1988 schriftelijk bij het college
van Burgemeester en Wethouders melden.
Het betreffende verkavehngsplan ligt vanaf heden op de afdeling Volkshuisvestmg en Ruimtelijke Ordening (geopend 09.00 tot 12.00 uur).
Inspraak Beleidsplan Dorpsvernieuwing
Overeenkomstig het bepaalde m de inspraakverordening ligt met ingang van
15 augustus 1988 gedurende twee maanden ter inzage het'Beleidsplan Dorpsvernieuwmg Gemeente Zandvoorf.
In dit plan worden de voorgenomen dorpsvernieuwmgsactiviteiten weergegeven voor de periode 1988 t/m 1992.
Realisering van voormelde activiteiten is mede afhankelijk van financiële steun
uit het provinciaal fonds stads- en dorpsvernieuwing.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder ten aanzien van
voormeld plan schriftelijk reacties bij het college van Burgemeester en Wéthouders indienen.
Het beleidsplan ligt ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening (geopend ma t/m vnj 09.00 - 12.00 uur).
Bestemmingsplannen
ingaande 22 augustus 1988 ligt op de afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening van de secretarie het onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'Recreatieproject van Lennepweg-Vondellaan' voor een ieder ter inzage.
b

Zandvoort, 11 augustus 1988.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk, geboorte of andere famihebenchten
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m Zand
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts j 27,56, (prijs excl. 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975-40041.

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Palace Hotel
vraagt per direkt

part-time

BARKEEPER/STER
erv. gewenst
salaris volgens C.A.O.

inl. Hr. Kesselaer
Tel. 12911

Tel. 02507-13278

BegrafemsseJ
en crematies|

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
IS
Daarnaast kunt u bij ons |
terecht voor:
> inschrijvingen
Uitvaartverzekering
fj|
NIVO-POLIS
Üf
• een Natura' ' lf|
uitvaartovereenkomst
;l;v
Vraag rustig vrijblijvend aljj|
inlichtingen bij:
il

P T

Hét adres voor:

JT • «l •

Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.

UITVAARTVERZORGEE

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

•Vr>'?''"'Tr''

Secretaris Bosmanstraat 40 j|f
2041 KT Zandvoort
1JJ
Tel. 02507-17244

il
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
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Politie pleit voor verbeteringen op korte termijn

Wéér verkeersdode op noord-boulevard
ZANDVOORT - Het aantal
verkeersslachtoffers op de
Boulevard Barnaart is opgelopen tot drie doden en twee
zwaar gewonden in één .maand
tijd. Zondagochtend vroeg,
rond half vier werden een Duitse vrouw en man aangereden
door een taxi-busje uit Zandvoort. De vrouw overleed
maandagavond aan haar verwondingen. Volgens de Zandvoortse politie is het noodzakelijk dat er op korte termijn verkeersmaatregelen worden getroffen om de veiligheid te vergroten.
Het ongeluk gebeurde ter hoogte
van het benzine-station, ten noorden

Wateroverlast
blijft binnen
de perken
ZANDVOORT - Het dorpscentrum werd vorige week
donderdagochtend getroffen
door wateroverlast, als gevolg
van een onweersbui. Het water
kon niet tijdig verwerkt worden omdat de pompen door
een technische storing waren
uitgevallen.
Voor een flink aantal inwoners
was het weer kantje-boord, bijna was
het water weer de huiskamers in gelopen. Maar de 'ramp' was minder
erg dan vorig jaar. Voor zover bekend bleef de schade nu beperkt tot
enkele ondergelopen kelders. Met
zandzakken, weer gevuld in de zandbak buurt, hadden de anderen het
water buiten de deuren weten te houden. Daarmee kwamen de meeste bewoners met de schrik vrij.
De schrik zit er al jaren diep in
aangezien deze overlast regelmatig
is voorgekomen. In dit najaar wordt
begonnen met de aanleg van de effluentleiding naar Haarlem. Vermoedelijk is de dreiging van wateroverlast eind volgend jaar voorgoed voorbij.

van de rotonde, waar het busje
kwam aanrijden uit de richting Bloemendaal. De twee Duitsers begaven
zich op dat moment op het donkere
stuk onverhoeds op de weg, waardoor de chauffeur hen niet meer kon
ontwijken. De vrouw, een eenentwintig-jarige inwoonster van Iserlohn
en de zevenendertig-jarige man, afkomstig uit Gelsenkirchen, werden
naar het ziekenhuis overgebracht.
De vrouw met zwaar hersenletsel en
verwondingen aan borstkas, longen
en blaas, de man met een kaak- en
een polsfractuur.
Volgens het politie-onderzoek
treft de taxichauffeur geen enkele
blaam. Men wijt het ongeval vooral
aan de slechte verlichtingssituatie
daar ter plekke op de boulevard.
Door het samenspel van gebrek aan
verlichting en de felle lichtschijn uit
de verte, rijdt een chauffeur vanuit
de richting Bloemendaal bij wijze
van spreke een donker gat in. De
politie pleitte er dan ook vorig jaar al
voor in ieder geval meer verlichting
te plaatsen. Er is een rapport opgesteld over de situatie, dat nu bij de
gemeente ligt. Het onderzoek strekte zich uit over de periode l januari
1985 t/m 31 oktober 1987, waarin in
totaal 130 aanrijdingen plaatsvonden, met 4 doden en 33 personen met
licht tot zwaar lichamelijk letsel.

regelen nemen, ook maatregelen
waardoor de snelheid indirect wordt
beïnvloed. Daarom stelt men voor in
het midden van de weg een doorgetrokken streep aan te brengen en
langs de zijkanten vangrails. Deze
laatsten hebben als voordeel dat tevens de parkeerplaatsen
afgeschermd zijn. Deze zou men dan
moeten oprijden en verlaten op centrale plaatsen, bij goed verlichte
oversteekplaatsen
met vluchtstrook. "Dat maakt het voor de automobilist al veel overzichtelijker". Aldus Vermeulen. Eventuele aanpas-

singen staan in feite pas gepland na
vernieuwingen aan Boulevard de Favauge plus zuid-boulevard. Voor
Vermeulen mag deze 'weg van dood
en verderf' echter eerder aan de
beurt zijn. Een alarmpaal met rechtstreekse verbinding met het politiebureau staat als laatste op het verlanglijstje.
Het ziet ernaar uit dat het pleidooi
van de verkeerspolitie gehoor krijgt.
Binnen het college van Burgemeester en Wethouders voelt men er veel
voor, hiervoor een extra bedrag op
de begroting van 1989 te reserveren.

De gemeente dient het terrein van
de huidige manege op l september
kaal op te leveren aan Vendorado.
Doordat de vereiste vergunningen,
waarmee de provincie toestemming
verleent voor bouw op de nieuwe locatie, lange tijd uitbleven, ontstond
er echter de nodige vertraging ten
aanzien van de nieuwbouw. Vandaar
dat de gemeente een noodoplossing
moest zoeken om de grond alsnog op
tijd vrij te krijgen. Noodgedwongen
verhuist men de manege nu eerst
naar de voormalige Mavo, en daarvandaan later naar het nieuwe onderkomen. De gedwongen extra verhuizing zal de gemeente - eigenlijk
onnodig - handen vol geld gaan kosten want voor het tijdelijk onderbrengen van de manege moeten de
nodige voorzieningen getroffen worden. Zo komt er een tent van 15 bij 25
meter, en tal van demontabele boxen
om de vierendertig paarden te herbergen.
De tussenmaatregel geldt tot 30
november 1988, want uiterlijk op die
datum moet de nieuwe manege, geraamde kosten ƒ800.000,-, door de
hiervoor aangetrokken Belgische
bouwmaatschappij worden opgeleverd. Het is de bedoeling dat ook op
deze datum begonnen zal worden
met de afbraak van de Jaap Kiewiet
Mavo, ten behoeve van de daar geplande woningbouw.
Hoewel hem een hieuw onderkomen wacht, neemt de zestig-jarige

Waterstanden
Datum
HW
LW HW
LW
18 aug
07.33 03.16 19.49 15.37
19 aug
08.03 03.40 20.21 16.05
20 aug
08.40 04.20 20.59 16.40
21 aug
09.28 04.57 21.51 17.31
22 aug
10.47 05.52 23.37 18.38
23 aug
12.17 07.12 --.- 19.52
24 aug
01.06 08.59 13.50 21.21
25 aug
02.14 10.30 14.51 22.36
26 aug
03.07 11.27 15.37 23.24
Maanstanden:
Zaterdag 20 aug. EK 17.51 uur
Doodtij 23 aug. 12.17 u. NAP+62cm

ZANDVOORT - Alle verenigingen die gebruik maakten
van zwembad De Duinpan, zijn
tijdens de komende renovatiewerkzaamheden
onderdak.
Door intensief overleg met omliggende gemeenten, vooral
Haarlem, is in verschillende
baden in de omgeving ruimte
gevonden om de Zandvoortse
zwemmers voor een aantal
uren onder te brengen.

Zoals bekend gaat De Duinpan,
overgenomen door Vendorado, in
september dicht voor een grondige
renovatie en verbouwing, welke naar
verwachting in juni 1989 is voltooid.
Tal van verenigingen, als Zeeschuimers, ZRB, en ANBO dreigden daardoor echter op straat te komen
staan, wat betreft hun trainings- of

ontspanningsuren in het zwembad.
Een aantal uren, zoals van het
schoolzwemmen en de ZRB-jeugd,
konden worden ondergebracht in
zwembad Sonneveld bij Bouwos Palace. Voor de overige uren hebben
Ruud den Boer van Sportzaken en
wethouder Jan Termes Haarlem benaderd met de vraag of men hier
tijdelijk terecht kon. "De gemeente
Haarlem heeft enorm veel medewerking verleend", aldus Den Boer,
"maar ook de verschillende zwembaden, waardoor nu het hele pakket
elders is ondergebracht".
Het aantal uren waarvoor men el-

ZANDVOORT - Het Anjerfonds dat geld inzamelt ten behoeve van culturele doeleinden, zoekt nog een aantal vrijwilligers voor de collecte van
komende week, vanaf maandag 22 augustus.
Iedereen die zijn steentje aan de
collecte wil bijdragen is uiteraard
van harte welkom. Men kan hiervoor contact opnemen met de heer
Hedden, afdeling Burgerzaken
(Schoolstraat), telefoon C1506.

Duinwandeling

Snelheid
Voor enkele miljoenen is de Boulevard Barnaart opgeknapt, maar het
gedeelte waar de verkeerssituatie
het slechts is en waar het laatste
ongeluk gebeurde, viel daar net buiten. Behalve verlichting speelt vaak
ook de toegestane snelheid (80 km
p/u) een grote rol. Omdat de weg
breed is, blijkt deze ook uitnodigend
om nog harder te gaan rijden en dubbel in te halen. 'Levensgevaarlijk',
aldus Henk Vermeulen van de Verkeerspolitie, die constateert dat dit
ook op drukke dagen gebeurt. Vooral dan is het gevaarlijk omdat op
elke meter langs de weg een auto of
voetganger onverwacht kan oversteken.
Op de maximum snelheid heeft
men nauwelijks invloed omdat dit
een provinciale weg is, en de provincie staat niet gauw klaar om deze
omlaag te brengen, zo is de ervaring.
De gemeente kan echter wel in overleg met de provincie verkeersmaat-

Zwemmers zijn
al onder dak

Oplage: 4.500

ders ruimte moest vinden, is niet
gering. Zo trainde bijvoorbeeld vereniging De Zeeschuimers in totaal al
26 uur in De Duinpan. Voor dezegroep zou het dan ook funest geweest zijn, indien men niet elders
terecht kon."Natuurlijk zal rnen er
wel hinder van ondervinden, dat
men buiten Zandvoort moet zwemmen, maar het belangrijkste is. dat
de activiteiten nu door kunnen
gaan", aldus Den Boer.
Individuele zwemmers moeten
zelf tijdelijk hun heil elders zoeken,
maar om een baantje te trekken, kan
men bijna overal terecht. Als Vendorado zich aan de afspraken houdt, is
eind volgend jaar alles weer bij het
oude. De renovatie moet op l juni
1989 voltooid zijn, zodat de vercnigingen dat jaar bij het begin van het
nieuwe seizoen weer terug in Zandvoort kunnen zijn.

Collectanten
voor Anjerfonds

ZANDVOORT - De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling
Zandvoort/Bentveld, houdt op
dinsdag 23 augustus een rondleiding door de Amsterdamse
Waterleidingduinen.
• Het groepje toeristen dat deelnam aan de rondwandeling trof in de zuidbuurt Wilfred Tates (tweede van rechts) voor
zijn kleine café De Gnoom. Bij de bouw van het oud-Zandvoortse huisje is volgens gids Ge Loogman (rechts)
oorspronkelijk gebruik gemaakt van wrakhout.
Fow-. Beriott

Een leerzame wandeling door het dorp
ZANDVOORT - Voor een luttel bedrag kunnen toeristen en uiteraard
ook Zandvoorters op donderdagavond een rondleiding krijgen, verzorgd door een gids, goed op de
hoogte van de plaatselijke historie.

De wandeling leidt langs - veelal rustieke plaatsjes, met een lang
en/of opmerkelijk verleden. Als gidsen kan men treffen architect. Wagt'
naar, Jelle Attema, Joop Bisenberger
of Ge Loogman. Met laatstgenoemde

Manege verhuist woensdag naar Kiewiet Mavo
ZANDVOORT - Komende
week zal manege Ruckert verhuizen naar de voormalige
Jaap Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg. De laatste fase van het
ontruimingsplan ten behoeve
van het Vendoradopark is ingegaan en de huidige manege
moet dus plaats maken voor de
vakantiehuisjes. Uiterlijk 30
november moet de nieuwe manege klaar zijn, gelegen in het
duinterrein tussen J.P. Thijsseweg en Prof. Zeemanstraat.

Editie:30

Ben Ruckert met pijn in het hart drieëntwintig jaar geleden zijn maafscheid van zijn oude manege. Ooit nege annex kinderboerderij. Het beals sinaasappelverkoper op het drijf heeft hij zelf geheel opgebouwd
strand gestart met een carrière als en uitgebreid. Aan stoppen denkt hij
zelfstandige ondernemer, begon hij echter nog lang niet. Enerzijds vindt

hij zich daar nog te jong voor, anderzijds is zijn liefde voor het paardenvak daar nog te sterk voor. Bovendien ziet het er naar uit dat zijn zoon,
die momenteel als hoefsmid zijn
brood verdient, het bedrijf in de toekomst zal overnemen.
De kinderboerderij heeft Ruckert
echter een half jaar geleden moeten
afbreken, en pauwen, kippen en geiten moest hij elders onderbrengen.
Het afscheid van deze dieren deed
hem pijn, zo liet hij later merken,
evenals het afscheid van zijn oude
stek. "Daar kan geen nieuwe manege
tegen op", vindt hij. Van zijn drie
pony's kan de manegehouder geen
afscheid nemen. Bontje, Pollie en
Pukkie, waarmee hij ooit zijn manegerie begon en die inmiddels de respectabele leeftijden v'an 25, 26 en 23
jaar bereikt hebben, gaan mee naar
de nieuwe locatie.

liep de redacteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad eens mee, voor wat werd
een korte kennismaking met onder
andere dwerg Jane Paap on zijn tijdgenoten.
Zie hiervoor pagina 3.

Burgemeester vaart
uit met reddingmij.
ZANDVOORT - Burgemeesster Van der Heijden
is deze maand benoemd tot
voorzitter van het plaatselijk bestuur van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, KNZHRM. Zaterdag volgt de eerste vaart.
In Zandvoort is het. gewoonte
dat de burgemeester deze functie krijgt aangeboden. De burgemeesters Nawijn en Machielsen
waren ook voorzitter.
Aanstaande zaterdag kan Van
der Heijden op een directe manier kennismaken met de reddingboot van de KNZHRM. Dan
volgt zijn 'zeedoop' met een
tochtje naar Scheveningen.

Cultureel Centrum geeft tinnen beeldje uit in verband met tentoonstelling

De rondwandeling begint om 19.00
uur en start vanaf de ingang aan de
Zandvoortselaan.
De deelname aan de rondwandeling is gratis, maar wel komt de entreeprijs voor de Waterleidingduinen voor eigen rekening.

• In Huis in de Duinen was
het donderdag volop feest
met de verjaardagen van
een honderdjarige en een
honderdtweejarige. Pag. 3
• De ADAC-Noordzeecup
werd een spannend en
spectaculair
evenement,
met een 'mooie' rol van
Frans Vörös.
Pag. 5
• A.J. Assié, hoofd Bouwen Woningtoezicht en officier bij de vrijwillige brandweer neemt afscheid van
zijn collega's.
Pag. 7
• Radio- en TV-omroep
Veronica komt woensdag
met Nederland Muziekland
naar Zandvoort.
Pag. 7
^

NS akkoord met afsluiting
van Verlengde Haltestraat
ZANDVOORT - De Nederlandse Spoorwegen heeft zich
akkoord verklaard met de afsluiting voor snelverkeer van
de Verlengde Haltestraat. Dit
wordt nodig geacht in verband
met de verkeersveiligheid.

De Verlengde Haltestraat stond bij
menig fietser en voetganger als gevaarlijk bekend vanwege de hoge
snelheden waarmee automobilisten
vaak de bocht om kwamen vliegen.
Het doodlopend maken van deze
straat moet hier een eind aan maken. Voor fietsers en voetgangers
blijft de doorgang naar noord gewoon open. De spoorwegovergang
wordt aan de nieuwe situatie aangepast.
Aan het eind komt ruimte om met
de auto te keren, met name bedoeld
voor de bewoners en bezoekers die
gewoon met hun voertuig de straat

in kunnen rijden, zij het over een
drempel oftewel verhoogd trottoir
aan het begin. Voor hen worden ook
extra parkeerplaatsen aangelegd, op
terrein dat door de NS ter beschikking wordt gesteld. Indien de gemeenteraad accoord gaat, kunnen
de werkzaamheden op korte termijn
daarna beginnen, want in 1987 was er
reeds geld voor gereserveerd.
Een en ander houdt in dat automobilisten die geregeld gebruik maakten van de Verlengde Haltestraat, nu
via een andere route noord moeten
bereiken. Aangeraden wordt hiervoor zoveel mogelijk de Sophiaweg
te nemen, die de 'hoofdslagader'
naar noord wordt. De Van Lennepweg wordt hiervoor aangepast.
Maar ook mogelijk is de Van Speijkstraat. Deze blijft echter smal, doordat er aan twee kanten geparkeerd
mag worden, met het voordeel dat
'de snelheid eruit wordt gehouden'.

Zandvoort
Nieuwe

Zandvoortse schelpenvisser vereeuwigd
ZANDVOORT - Tinnen Figuren is de eenvoudige titel, waarachter in het Cultureel Centrum Zandvoort aan het Gasthuisplein een uitgebreide tentoonstelling met tinnen figuurtjes schuilgaat. Veel soldaatjes
uiteraard, maar daarnaast ook
tafereeltjes uit het dagelijks leven, zij het wél uit vroeger tijden. Ook de Zandvoortse schelpenvisser is in tin vereeuwigd,
waarvoor Leen Driehuizen
'model' heeft gestaan.

Het beeldje van de schelpenvisser,
compleet met paard en kar, werd
gevormd aan de hand van een foto
van Leen Driehuizen, zeventien jaar
geleden gemaakt tijdens de opnamen van 'Tussen Eb en Vloed' van
Ted van der Leden. Driehuizen
speelde daarin de rol van schelpenvisser. Evenals toen trad hij afgelopen vrijdag in vol ornaat aan om
samen met burgemeester Van der
Heijden, die de tentoonstelling opende, de eerste exemplaren van het
beeldje in ontvangst te nemen. In het
Cultureel Centrum kan men een
exemplaar van 30 mm hoog kopen,
ongeschilderd kost het ƒ9,95, aan
weerszijden geschilderd (inclusief
een 'landschapje') ƒ32,50.
Emmy van Vrijberghe De Coningh
is er in samenwerking met leden van
de stichting De Tinnen Tafelronde in
geslaagd, een zeer gevarieerde expositie samen te stellen. Het zijn allen
hobbyisten, die de figuurtjes zelf maken. Door de verschillen in interesse
ontstond een variatie in onderwerpen, waardoor de tentoonstelling

ook zeker interessant of boeiend
lijkt voor degenen die zich niet zo
aangesproken voelen door het fenomeen 'tinnen soldaatjes'. Want dat is
in veel gevallen waarschijnlijk het
enige wat men verwacht. Ten onrechte.
Inderdaad staan er honderden of
zelfs wel duizenden soldaatjes, maar
daarnaast zijn er vele 'burgertafereeltjes' te zien, uit diverse tijden.
Als voorbeelden zijn te noemen het
Hollands lees-kabinet, Hollands ijsvermaak uit rond 1650, het Bonenfeest naar schilder Jan Steen (1625)
en de Muiderkring (1640). De Hollandse fenomenen Gouden Koets en
de Prins van Oranje ontbreken niet.
De variatie blijkt verder onder andere uit een Londens straatbeeld uit
rond 1880, compleet met 'bobby' en
een groenteventer, Azteken-rituelen,
Griekse krijgers, prachtig geschilderde ridders, een eendenjacht in
Egypte, en Nefertete die door een
beeldhouwer wordt geportretteerd.

Compleet met landschap, boerderijen en kanonnen, en de 'vleugels' van
de legers zoveel mogelijk opgesteld
volgens de historische gegevens.
Voor de hobbyisten worden boekjes uitgegeven, waarmee oude oorlogen nauwkeurig nagespeeld kunnen
worden. Men zoekt dan ook nog wel
eens naar een andere afloop. Fanatiekelingen constateerden zo, dat het
maar weinig heeft gescheeld, of de

Slag bij Waterloo was anders afgelopen. Uiteraard met de nodige gevol'gen voor de loop van de geschiedenis. Daarnaast bestaan er internationale spelregels voor een oorlogsspel.
Alles is tot en met 2 oktober te zien
in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 12, van 13.30 tot
16.00 uur, behalve op maandag en
dinsdag. De toegang is gratis.

Waterloo
De meeste tinnen soldaatjes zijn
gemaakt naar voorbeelden uit de tijd
van Napoleon. Dat komt vanwege de
grote variatie aan uniformen en
kleuren uit die tijd. De groene legeruniformen uit later tijden worden
over het algemeen te saai bevonden,
en daarom ziet men deze dan ook
niet op de tentoonstelling.
De vele soldaatjes staan veelal in
kleine landelijke tafereeltjes opgesteld. Soms met honderden tegelijk,
zoals met de Parade voor Keizer Napoleon, beneden in de grote vitrine,
of bij de Slag bij Waterloo, boven op • Het tinnen beeldje van de schelpenvisser, te koop in het Cultureel Centrum
het grote tableau, midden in de zaal. Zandvoort.

De Ouicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al in zit
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

FUJICOLOR QUICKSNAP
t.w.v. ƒ14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.
Naam
Adres:
Postcode

Plaats:

Giro bank
Telefoon .
Ik word abonnee en betaal per
O maand/3.95'
O kwartaal / 12.90

(i.v.m. controle bezorging)
O halfjaar / 23,70

O jaar ƒ 43,75

Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOR QUICKSNAP
' Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk
bij automatische betaling Voor poslabonnces
gelden andere tarieven.
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051. 1000 PA Amsterdam.
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bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

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

Oma en opa de Rooy
geven met vreugde kennis
van hun 2e kleinzoon

Robbie

ZANDVOORT

tel. 02507 - 15351

,

zoon van
Joke en Cor

VRIJDAG
19 AUGUSTUS

DAG EN NACHT VERZORGING

de Cocq van Delwijnen
Engelsedijk l
5231 EH Den Bosch.

"ssssL
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is van
ons heengegaan onze lieve moeder en oma, mijn
levensgezellin

Monika Schouten - Polenz
weduwe van
Johannes Schouten
2-4-8-1904
13-8-1988
Munster:
WDR
J. Akkerman
Ralf
Sven
Zandvoort:
A. Beenen
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 50
2042 PS Zandvoort
De uitvaart en crematie heeft inmiddels plaatsgehad

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
huisarts
afwezig tot 12 september
Waarnemers de huisartsen Drenth en Zwerver

Zandvoortse Operette
Vereniging
begint hedenavond weer met de
repetities. In studie Musical
Showboat en operette Hongaarse
Bruiloft om 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
25 aug. wordt gestart met de
nieuwe dansgroep voor
bovenstaande uitvoeringen.
Aanvang: 19.00 uur in het
Gemeenschapshuis
Zangers en dansers zijn van
harte welkom.
Alles onder deskundige leiding.

Aangevraagde bouwvergunningen

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echterzonder meer worden verleend, (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

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

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

Zaterdag
20 augustus a.s.
speelt bij ons in
DE

Shirley Zwerus "-*•

•
•
•
•

44 woningen
uitbreiding woning
dakkapel
berging

LIVE MUZIEK

• vermaakcentrum
uitbreiding woning
wijziging voorgevel
serre

op buiten podia van 20.00-24.00 uur

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

veilinggebouw

In verband met de komst van het bungalowpark is

Ruitersport Centrum Rückert
m.i.v. 24 augustus 1988 tijdelijk gehuisvest in en bij de voormalige
Jaap Kiewiet-Mavo aan de

de witte zwaan
Inboedelveiling

Sophiaweg 10 te Zandvoort
Per 1 december 1988 zal de manege een nog te bouwen manege aan
de Heimansstraat 25 kunnen betrekken.
Zandvoort, 18 augustus 1988

J

Voor september
kunnen goederen
dagelijks worden
ingebracht
of afgehaald.

Vrij vanaf 1 sept.

comf.
vacantie
appartement.

DAG en NACHT bereikbaar

emssen
«i crematies!
IKÏfVl/:;-;^'
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BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK

VAN BEGINNER
TOT PROFESSIONEEL

^Uitvaartverzekering

Vanaf 5 september de gehele week geopend
Inschrijvingen vanaf nu voor:

fc| uitvaartovereenkomst
!ÏS^4r-;r;!E'-;-"n" -ii

; Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

d'HONT
^ifeARTVERZORGER .
plMecretaris Bosmanstraat 40
. t f e Zandvoort

Klassiek-Jazzballet
Préballet vanaf 4 jaar
Kinderjazz
Conditioning - Conditioning jazz op hedendaagse
muziek overdag en 's avonds. Buikspieroef.,
lichaamshouding etc. etc.
Tel. 17789 b.g.g. 12598 tussen 19.00-21.00 uur
Studio adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort

.
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Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

H

Te huur gevraagd
voor lange periode

telef

02507-1553Ï
telefax 02507-20025

j Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

woning of
appartement
dicht aan zee.
Prijs n.o.t.k.
tel. 033-946194

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG
PALMPJE

W
PflQTTTP P V
. T T . VA/UIJUIV D. T.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

WIJ ZOEKEN EEN

om ons team in de
drukke uren bij te staan.

f

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
3
f^lia&.H'.:'A'
^Daarnaast kunt u bij ons
èHèntvoor:

Van Stolbergweg 1
\Zandvoort - Tel. 1709

Je koopt een vrijstaand huis. . . maar wat is vrijheid
als die ophoudt bij het hek?

PARTTIMESTER

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Tot begin december dinsdag gesloten

Tel. 18987

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u
Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Grote Krocht 24

Kwekerij P. van KLEEFF

Ook voor iets
langere tijd.

ERICA

Tel. 02507-13278

De Slop
Priet Praa1

- uitbreiding garage

adverteer m oe nr

The Cosy Cotton Band

* B,,tl„,

IUIUU JC1II3CII
411 • l
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Verleende bouwvergunningen
71B88 Celsiusstraat 187
9B84 wijziging: Burg. van
Alphenstraat
59B88 Sophiaweg 10
100B88 Oosterstraat 1
96B88 Fahrenheitstraat 36
95B88 Grote Krocht 33
76B87 Gasthuisplein 5/Kosterstraat 5-7
34B88 Boul. Paulus Loot 35
105B88 Kerkstraat 15
62B88 Leeuwerikenstraat 7

CaféNeuf
Chin Chin
Albatros

Ruud Jansen

Haltestraat
eind

Voor een mooi
boeket op
kleur
bent u
bij ERICA
aan de
goede deur.

DROGISTERIJ

lUlftft*!**
l VIH S **Hl!/l
IfltMwlUtl

Haltestraat/
Pakveldstraat

^^

109B88 Dr. C. A. Gerkestraat 147 - uitbreiding woning
110B88 Potgieterstraat 10
- uitbreiding woning
Rectificatie:
103B88 Oranjestraat 2-10
- uitbreiding woning

Boogie Boy «n

Inl. FOTO BOOMGAARD,
Grote Krocht 26, tel. 13529.
Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

WEEKMEDIft geeft u meer.
AANSTAANDE BRUIDSPAREN
De Felicitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te bieden.
Bovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwelij ksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
vóór uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Graag ontvang ik tijdig vóór mijn huwelijksdag bezoek van een
hostess van de Felicitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:

Naam bruidegom:
-vdres:
-.
Postcode:
Telefoon:
Huwelijksdatum: ..

Plaats:

WEEKMEDIA geeff u meer.'
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Dwerg Jane Paap en z'n tijdgenoten

OSS Handbal

Donderdagavond,
gereed
voor een historische rondwandeling door het dorp. Telefonisch bij het VVV geïnformeerd of de wandeling wel
doorgaat, om zo een onaangename verrassing te vermijden.
Bovendien wordt men verzocht zich van tevoren op te
geven. Het gaat door.

Rond 19.00 uur verzamelen, waarna men om 19.15 uur vertrekt, zo
geeft men mij door aan de andere
kant van de lijn. Met de gewoonte
om ergens 'niet al te vroeg' te komen,
arriveert de redacteur om 19.iO uur.
"De groep is net weg", zegt het meisje achter de balie. "Zij zijn nu waarschijnlijk bij het raadhuis".
Rennend om nét niet dat ene belangrijke te missen, wordt de groep
inderdaad voor het raadhuis inge- • Het 'volkskoffiehuis' en 'Lokaal voor Christelijke en Maatschappelijke
(Archieffoto Kr.w.)
haald, waar de twaalf deelnemers Belangen', Ons Huis op het dorpsplein.
net een en ander te horen krijgen
over dit karakteristieke Zandvoort- ook het woord gortepap hoort val- voorbeeld gebouwde Gasthuibhofju
waar we nog even binnen °aan
se bouwwerk. Een historie waarover len.
deze krant vorig jaar nog uitvoerig
De wandeling gaat voort langs de Oorijzers
schreef, dus wat dat betreft gelukkig
Voor de deur van het Cultureel
niet teveel gemist. Op gaat het naar Bakkerstraat en het Kerkdwarspad,
het Kerkplein, waar wij in de Her- en Loogman vertelt verder, onder Centrum is net de vismaaltijd aan de
vormde Kerk worden ontvangen andere over twee oude dames en hun gang, maar Wurf-hd Gansnei wil lus
door koster Jaap Paap. "Straatte- voormalige snoepwinkeltje, en over sendoor best even wat vertellen over
gels, mooi hè!", is de eerste opmer- een huisje dat op de ribben van een Zandvoorts folklore, met name de
king van een Haarlemse bij het be- schip is gebouwd. De eigenaars van kleding. 'Oorijzers' roept hij, deze
treden van de kerk. De gewassen deze alleraardigste woning, Karin en aanwijzend bij een van de m Zand
grinttegels op de vloer zijn volgens Peter Janssen, hebben het gebouw- voortse klederdracht gestoken da
haar makkelijk schoon te houden. tje in tien jaar tijd schitterend opge- mes. Hij moet zijn stemgeluid danig
Jaap Paap weet echter ieders aan- knapt. Toevallig zitten zij net met verheffen vanwege de Haarlemse
dacht te vangen met een boeiende een drankje op het plaatsje en tonen band De Muggenblazers die op enke
uitleg over de pilaren, afkomstig van zich best bereid wat vragen te beant- Ie meters afstand staat te spelen
de gestrande Alba, de herenbank, het woorden. Ook de stal is bij de wo- Terwijl hij de spelden uit een kapje
Deze foto van het OSS handbalteam in 1946 werd ingezonden door
Koper, Coba v.d. Moolen, Annie Schaap en Tony Sleeman.
orgel en natuurlijk ambachtsheer nmg getrokken. De paarden hebben haalt om iets te demonstreren meen
Miep Kurpershoek-Bluys.
Voorste rij: Jopie Best, Nel Sietsema, Rie Eysenbrand, Geertje Luyten,
Paulus Loot, die op de historie van nu eenmaal plaatsgemaakt voor een ik het jaartal 1575 op te vangen. "De
modernere vrouwen gaan dan. .",
De speelsters zijn: achter (v.l.n.r.): Dien Behrens, Wil Dees, Lena
Miep Bluys, Martha Koper en Jennie Drommel.
deze kerk een duidelijk stempel auto.
verder hoor ik het niet want de Mua
heeft gedrukt. Om alles nog eens
Voor café De Gnoom treffen wij
rustig na te lezen krijgen we een eigenaar Wilfred Tates en even bin- genblazers gooien er nog een schepje
stencil mee. Maar voor wij de kerk nen kijken in dit kleine zaakje kan bovenop Ik sta verder weg dan de
verlaten, vertelt Jaap Paap toch ook dus niet uitblijven Het huisje is anderen, die het zo te zien wel kon
nog even het indrukwekkende ver- deels uit wrakhout opgebouwd. den volgen.
We vervolgen onze weg en Loog
haal van Jane Paap, die in de negen- Vroeger een normale zaak in Zandman vertelt over de oudste smederij
tiende
eeuw
leefde.
Toen
later
het
gaan
doen?
In
't
Stekkie
moet
het
voort. Tegenwoordig klinkt 'wrak-noord, op werkdagen van 10.00 tot
ZANDVOORT - Twee nieuwe sautobromvlieger'. Hoewel daar de
graf van deze dwerg werd geopend, hout' met meer, bedenk ik, en zou je m Zandvoort en de typische dorpsafgelopen dagen de nodige mysteries komende week duidelijk worden.
12.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 bleek
teams van Rekreade zijn af ge- zijn
omroeper Jan Snrjer, die daarnaast
dat
zijn
stoffelijk
overschot
dat woord maar beter vóór je kunis er vast nog wel een
uur. Morgen van 10.00 tot 14.00 uur,
lopen week enthousiast van over opgelost,
was verwisseld voor dat van een kin- nen houden. Het lijkt een geschikte nog zo'n tiental functies bekleedde
voor nog een spannend avon- Centrum
dus brood meenemen.
Hoe, wie en wanneer bleef locatie voor een foto, dus graag ic- Hij sliep alleen maar als ie tijd had.
start gegaan. Zij blijven nog tot tuur, morgen in 't Stekkie.
Volgende week donderdag is er in derlijkje.
In het centrum draaide deze week
zo zou hij ooit beweerd hebben
een misterie.
en met volgende week actief, Komende week gaan de kinderen alles
dereen even meewerken. Maar zodra
het
jeugdhuis
een
pyama-festival!
om een rinkelende ring: 'RingeIn het Palace Hotel worden \ve
Aan
de
overkant
in
de
Poststraat
de
fotograaf
zijn
toestel
heft,
wordt
zowel in het centrum als in zich daar bezighouden met 'Tante lingeling. Wat is dat voor een ring?'. Het leukst is het als de kinderen in staan huizen met de balkons naar
ontvangen door de in klederdracht
Zandvoort-noord. Komende Truus en de kabelknaagster'. Die Was het thema, dat nog tot en mor- pyama komen, met brood mee voor het noorden gekeerd. De Amster- de Gnoom vergeten en staat het gestoken Wurf-vertegenwoordigster
groepje toeristen te poseren. Dat is Kiek Bluys en hotelmanager Paul
picknick want het programma
week is helaas alweer de laat- twee gaan vast vreemde dingen uit- gen geldt. En wie denkt er bij ringen de
dammers die hier een tweede huis
halen. Tante Truus houdt helemaal niet aan trouwen? De kinderen in duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Die dag bouwden, wilden dat zo, legt Loog- ook niet de bedoeling, wat men ge- Spaan. De koffie staat bruin. 'Tante
ste van Rekreade, dat vrijdag niet
radio, televisie of krant. Ze ieder geval wel, en zij togen dan ook ook in noord brood meenemen voor man uit, om op hun balkon uit de lukkig snel begrijpt.
Kiek' is een echte Zandvoortse, zegt
26 augustus traditiegetrouw vindtvan
het maar vervelende dingen, met enkele tientallen tegelijk naar de vier uur durende dolle avonturen zon te kunnen zitten. De bouw van
Ge Loogman, waarna hij haar uitnowordt afgesloten met Santek- misschien wel net als de kabelknaag- het Raadhuis om daar op de trappen met tante Truus en de kabelknaag- de woningen was het gevolg van de Verder gaat de wandeling door digt
om iets over haar kleding te vei •
deze
buurt.
Loogman
stopt
bij
een
raampie op het Jan Snijerplein. ster, die haar dwars heeft gezeten. een huwelijk in te zegenen. Op uitno- ster. De toegangsprijs is een gulden opkomst van Zandvoort als bad- doorkijkje. "Als u nu uw ogen eens tellen.
De gasten tonen veel interes
Deze week, tot en met morgen, Samen zouden zij leuke namen ver- diging van de burgemeester konden per keer.
se. Nadat onze gids nog de huidige
plaats,
die
zo
ruw
weg
rond
het
begin
half
dicht
doet,
en
u
kijkt
door
uw
Zoals gebruikelijk kunnen de kin- van deze eeuw inzette. Na wat nadespelen de activiteiten van Rekreade zinnen voor programma's, maar dat zij echter naar binnen en mochten
heen, dan kunt u bijna zien bouw- en toeristische ontwikkelmin Zandvoort-noord zich nog af rond ging niet door omdat de kabelknaag- zij - net als in het echt - van de raad- deren ook op donderdag- en zondag- re details over de bouw, lopen we oogharen
het leven hier vroeger geweest gen binnen Zandvoort aangekaart
het thema 'Noodlanding met de fiet- ster geen zin had. Wat zouden ze nu zaal gebruik maken. Een hele bele- avond terecht bij 't Stekkie om 18.30 door over het 'Kerkpad' naar de er- hoe
is". Hij heeft gelijk, met zijn com- heeft, volgt een diapresentatie, al
venis! Ook morgen valt er nog een uur en op het Jan Snijerplein om achter gelegen Zuidbuurt, waar nog mentaar erbij is er slechts weinig gaat deze meer over Haarlem en omringavontuur te beleven in het 19.15 uur, voor (gratis) poppenkast typische Zandvoortse woninkjes te fantasie voor nodig.
geving dan over Zandvoort "Dat
Jeugdhuis achter de Hervormde en volksdansen.
gaat binnenkort veranderen", vertelt
zien zijn met onder anderen als kenVia het Schelpenplein en de Buur- Loogman mij. Er wordt kennelijk geKerk.
merken, een stijl dak aan de ene kant
Santekraampie
023-320899 of 320464. Spreekuur op
Weekend: 20/21 aug. 1988
eweg, langs de scheiding van oud en werkt aan een diaserie over Zanden
een
glooiend
aan
de
andere
kant.
Komende week is het thema
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanVolgende week vrijdag is het alnieuw Zandvoort, ontstaan door de voort. Als de presentatie is afgeloze slaapt!' Zou ze wakker weer de laatste dag van Rekreade,
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 'Ssssttt
sloopactiviteiten in de tweede we- pen, neemt hij afscheid van de gasder volgens afspraak. Deze hulpver- worden? Zou ze gedroomd hebben? dat dan traditioneel wordt afgeslo- Snoepwinkeltje
14444.
reldoorlog, belanden we op het ten, die hij nog een prettig verblijf
De
kinderen
die
deze
week
naar
het
lening,
beschikbaar
voor
iedere
inten
met
Santekraampie
op
het
Jan
"De kinderen sliepen boven, of bene- Dorpsplein, met rechts het pand toewenst. Het is inmiddels 20.50 uur
BRANDWEER: tel. 61584, alarm'droomhuis'
(in't
jeugdhuis)
komen,
woner van Zandvoort, is gratis.
Snijerplein, van 11.00 tot 14.00 uur. den onder de bedstee", weet Loog- waarin vroeger 'Ons huis' gevestigd geworden en tevreden ga ik naai
nummer 12000.
kunnen misschien meegenieten van
AMBULANCE: tel. 023-319191 (OngeDeelname aan man, "de zogenaamde ondergescho- was. 'Daar kon je een broodje eten en huis. Het was leuk om op deze wijze
valllen), Centrale Post Ambulance- Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. haar dromen.
Santekraampie kost /2,50 per per- venen". Beeldend vertelt hij over het een kop chocola drinken' aldus onze weer eens bij Zandvoorts historie
Davidsstraat. Eerste en derde
De activiteiten zijn voor kinderen soon, maar voor ,/2,- kan men ook gezinsleven in de tijden dat er nog gids. En 'de jongens' konden er 's stil te staan. Bovendien kwamen er
vervoer (CPA) Kennemerland.
woensdag van de maand van van 4 t/m 12 jaar, en vinden plaats in kaarten kopen in de voorverkoop, overwegend vis, bonen en erwten winters dammen en schaken. Loog- best heel wat nieuwe feitjes aan het
het Jeugdhuis achter de Hervormde welke maandag 22 augustus in het werd gegeten. "Dat vind ik nog lek- man vertelt over het voormalige licht. De moeite zeker waard dus
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord: 17.30-18.30 uur.
ker", reageert de Haarlemse als zij Gasthuis en het naar Amsterdams
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huls- Huurdersspreekuur NVH: 't Stekkie, Kerk en in 't Stekkie in Zandvoort- Jeugdhuis en in 't Stekkie begint.
JOAN KURPERSHOEK
artsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Nieuw Noord. In juli en augustus
Paardekoper: Voor dienstdoende geen spreekuur.
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorinlichtingen omtrent de weekend- beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
diensten worden verstrekt via de te- 15847.
lefoonnummers van de huisartsen: Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- Taxi: tel. 12600.
ringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandZANDVOORT - We raken er ze altijd bezig geweest, met de zaak.' en 12 achterkleinkinderen) verblijft
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Weekend: 20/21 aug. 1988
onderhand aan gewend dat
In 1929 ging het gezin naar Hol- al geruime tijd in het Huis m de
Neutel, tel. 13073
steeds meer landgenoten ou- land waar een huis gekocht werd in Duinen en prijst zich gelukkig dat
haar dochter in één van de 'huisjes'
Wijkverpleging: Voor informatie Hervormde Kerk, Kerkplein:
der worden dan honderd, maar Overveen en de kinderen het Kenne- woont
en haar meermalen per dag
over de dienstdoende wijkverpleeg- Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeumer
Lyceum
bezochten.
Hoewel
mehet bereiken van exact deze
gezelschap komt houden. De band
kundige: 023-313233.
vrouw
Damstra
in
Indonesië
gebowen
leeftijd is toch altijd een vreug- ren werd, was het toch haar man die die dochter Margot met het bejaarVerloskundige: Mevrouw Tine Ouds- Kindernevendienst
devolle gebeurtenis en goed na verloop van tijd heimwee kreeg denhuis heeft, dateert van 1956, toen
hoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
voor een feestje. Dat was er dan en voor een jaartje terugging. Daar ze nog in Haarlem woonde en door
Gereformeerde Kerk:
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverle- Zondag 10.00 uur: Ds. J. de Waard, ook vorige week donderdag in bleek dat z'n financiële toestand privé omstandigheden genoodzaakt
nlng: Voor informatie, advies en Schiedam
haar vroegere beroep van boekhet Huis in de Duinen. Op 11 minder rooskleurig was dan hij was
houdster weer op te nemen. Via een
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Kindernevendienst
dacht
en
hij
adviseerde
zijn
in
Holaugustus was het precies een
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
achter gebleven vrouw het huis uitzendbureau kwam ze terecht op
eeuw geleden dat Margot Sta- land
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
in Overveen te verkopen en iets de administratie, die het eerste jaar
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Dienstencentrum: Koninginneweg l, NPB:
vers werd geboren in Lawang, goedkopers te zoeken. Ze vonden in in het raadhuis was ondergebracht.
Zandvoort. Spreekuur op maandag Tot en met 28 augustus geen dienst. in het voormalige Nederlands Haarlem een huurwoning aan de
Een goede verbinding dicht bij het
en donderdag van 1.30 tot 3.00 uur
Indië, waar ze haar jeugd door- Zijlweg.
eindpunt van de tram en bovendien
door de heer Prits van Veen of na Roomskatholieke Kei k:
bracht.
zou het slechts voor twee dagen zijn.
telefonische
afspraak. Tel: Zaterdag 19.00 uur: Woord/commuBergen
02507-19393
Op
haar
zeventiende
vertrok
ze
niedienst
Vader kwam terug, werd na een
Belbus: Om van de belbus (voor be- Zondag 11.00 uur: Eucharistievie- naar Soerabaja' waar ze boekhoud- jaar weer onrustig en vertrok in 1937 Bloemen
ster
werd
in
het
bij
veel
NederlanHet werd echter twintig jaar, waarwoners van 55 jaar en ouder) gebruik ring
ders bekende restaurant 'Hellen- opnieuw naar Indonesië. Toen hij van tien jaar voor halve dagen. De
te kunnen maken, dient men zich 24
daar een baan had gevonden, verwituur van tevoren op te geven bij Huis Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, doorn'. Ze was er intern, evenals de tigde hij z'n vrouw ervan die, nu de rest van de tijd was ze werkzaam op
chefkok Koert Damstra, en het klikeen Zandvoorts administratiekanm de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 Haarlem:
kinderen op eigen benen konden
en 17.00 uur. De kosten bedragen Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. te van beide kanten. Ze trouwden en staan, op de boot stapte. Zijn gezond- toor, dat zij na het vertrek van de
bleven in 'Hellendoorn' wonen, waar
eigenaar overnam. Een paar jaar ge./1,50 per persoon per rit binnen de E. Bodamer
heid was echter achteruit gegaan en
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Over- in respectievelijk 1915 en 1916 hun het was een geluk dat ze nog een leden zette ze een punt achter haar
gemeente.
zoon en docher werden geboren.
adminstratieve werkzaamheden en
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- duin
Deze laatste, de thans op een steen- eigen huis in de bergen bezaten. Ze nam haar intrek in één van de woninvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
woonden daar heerlijk rustig tot hij
Ned.Chrlstelijke
Gemeenschaps- worp afstand van het bejaardenhuis in 1942 door verraad werd opgepakt. gen. Aardig detail is dat het ruim
wonende Margot Damstra, herindertig jaar geleden mede tot haar
bond:
Mevrouw Damstra wilde haar man
Gedurende de zomermaanden geen nert zich dat haar vader suikerpa- niet alleen laten gaan en verbleef taak behoorde de 'huisjes' aan gegadigden te laten zien.
tiënt was en door zijn ziekte genoodsamenkomsten
zaakt werd in 1927 te stoppen met met hem in een kamp voor echtparen tot op een kwade dag alle manDe familie Damstra kijkt niet pleJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, werken. Hij verkocht het inmiddels nen werden weggevoerd. Ondanks zier
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
terug op de feestelijke viering op
in
zijn
bezit
gekomen
restaurant
en
Smedestraat
37
te
Haarlem.
Bentveld en Acrdenhou! Verschijnt op
alle ellende en ontberingen m de veraugustus. Er waren hartelijke
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maan- kocht een huis in Soerabaja, waar schillende Jappenkampen overleef- elf
donderdag Uitgave Weekmedia BV
toespraken van directeur Brabanhet gezin twee jaar heeft gewoond.
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
dag 19 00 - 21.00 uur.
de zij in tegenstelling tot haar man, der, burgemeester Van der Heijden
Pckelharing
Inlichtingen: R. van Rongen, L. 'Dat was een fijne tijd want toen had- de oorlog.
en een lid van het bestuur. En uiterMeeszstraat 14 te Haarlem, tel. den we voor het eerst vader en moeKantoor: Gasthuisplein
aard bloemen, cadeau's en een fruit023-244553.
12 Zandvoort lel 02507
der voor onszelf. Vóór die tijd waren
De honderdjarige (6 kleinkinderen mand. De feestvreugde werd nog ver17166 Postadres
hoogd door de viering van de 102e
poslbus26 2040 AA
verjaardag van mevrouw Jonkman,
Zandvoort
die het uiteraard evenmin aan harteKantoor geopend
maandag 13 16 u
lijke belangstelling ontbrak.
Periode:
dinsdag 10 13 14 16 u
C E KRAAN-MEETH * Mevrouw Jonkman vierde vorige week haar 102e verjaardag.
Foto-Beriott
woensdag 9 11 u
9 - 15 augustus 1988

Nog een laatste week dolle pret met Rekreade

Weekenddiensten

Feestje in Huis in de Duinen, samen met 102-jarige mevrouw Jonkman

• Kerkdiensten

Margot Damstra-Stavers honderd jaar geworden
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Ondertrouwd:
Van den Boogaard, Peter George en
Moelee, Miriam

Dommel

Geboren:
Tim Gerardus, zoon van: Medenblik,
Gerardus Leendert en Heesemans,
Cornelia Anthonia
Chantall Romana, dochter vanHaak, Gerard Hendrik en Sietses,
Marion Margriet
Wilhelmus Jeroen Cornelis, zoon
van: Vogt, Jeroen Hubertus Cornelis
en Slebe, Divera Carolina Maria
Overleden:
Smid, Elina, echtgenote van Van den
Bogaert, oud 61 jaar
Polenz, Monika, weduwe van Schouten, oud 83 jaar
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De honderd-jarige mevrouw Damstra-Stavers vierde feest in gezelschap

van haar dochter.

Foto: Berlott
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Subaru Justy ECVT

Gas geven en wegwezen

Surniru heeft do/c CVT-overhrenging
nu gemonteerd in de Justy en noemt
hem KCVT (lilectronische Continu
Variabele Transmissie l. een hele mond
vol maar het /.egt ook wel ongeveer
\\aar hel om gaal.
De/e C o n t i n u e Variabele Transmissie
heeft namelijk een paar grote voorde-

1988

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Er breken weer goede tijden aan voor die over het algemeen wat
oudere dames en heren, die met weemoed terugdenken aan de gouden tijden van de DAF-jes, die handige automobieltjes waarmee je
kon gas geven en wegwezen zonder je kopzorg te maken over schakelen en koppelen. Natuurlijk zaten er wel enige nadelen aan die DAFjes met hun Variomatic. Deze vorm van automatisch rijden kostte
door de grote wrijvings weerstanden en het vrij grote gewicht nogal
wat energie in de vorm van brandstof. Daarnaast piepten en kraakten de riemen in kort genomen bochten een weinig maar dat ongerief
en die kosten werden graag voor lief genomen want als je maar kon
sturen en gas geven, kwam je prima van A naar B. Maar helaas, DAF
is wel Volvo geworden maar Volvo is geen DAF gebleven. Volvo
heeft dat kleine spul met Variomatic gelaten voor wat het was,
waardoor de grote schare liefhebbers in de kou kwam te staan.

CVT
G e l u k k i g voor de liefhebbers is er nu
de CVT. ook al nel als de \ariomatic
ontsproten aan het geniale brein van
H u u b van Doorne. De/e CVI' heeft
de/elfde voordelen als de Variomiitie

maar niet de nadelen. Ook bij de/e
CVT is het g;ts geven en wegwezen
maar daarnaast is hij vrijwel even zuinig als een conventionele versnellingsbak en heeft hij ongeveer hetzelfde
gewicht en afmetingen.

In vijftien seconden omhoog of omlaag

Ford Escort met elektrisch bedienbare kap

De Subaru .Insiv met I-'lectroniselie Continu Variabele Transmissie.
len ten opzichte van de al lang bestaande automatische transmissies. Een van
die voordelen is dat deze ECVT niet
met drie of vier versnellingen werkt,
die weliswaar automatisch bediend
worden maar met een oneindig aantal
versnellingen. Vanaf de start tot het
rijden met maximum snelheid wordt er
continu traploos opgetrokken. Wilt u
helemaal niet op topsnelheid (140 km/
h in dit geval) rijden, dan neemt u gas
terug tot de gewenste snelheid en automatisch zoekt de ECVT het gunstigste toerental van de motor op.

Rijden met de Justy
ECVT
Het rijden met zo'n Subaru Justy
ECVT is dan ook een heel ontspannen
ervaring. Je zet de handel in stand D. je

geeft gas en voor de rest kun je je volkomen op het verkeer en het rijden
concentreren. Heb je haast of zit je in
de bergen, dan zet je de handel in stand
Ds en de Justy gaat er als een haas
vandoor of stormt tegen de berg op en
daalt er met een behoorlijke remming
van de motor weer af. Maarzo af en toe
wilt of moet u waarschijnlijk ook eens
een eindje achteruit rijden. Ook daar is
aan gedacht, de handel in stand R
plaatsen, gas geven en gegarandeerd
gaat de Justy zonder problemen achteruit. Daarnaast is de schakelhandel
ook nog in stand N te zetten en u had
waarschijnlijk al begrepen dat dit de
vri jstand was. Stand P is parkeren met
een/elfde functie als de N-stand doch
met dit verschil dat de Justy in stand N
braaf een hellinkje wil aflopen en in
stand P niet.
Rest mij nog te melden dat deze Sub-

De elektrisch bedienbare kap van de Ford Escort Cabriolet is in 15 seconden te
openen oj' ie sluiten.
De Ford Escort XR3i Cabriolet biedt
thans de luxe en het gemak van een
elektrisch bedienbare kap. die als extra
uitrusting leverbaar is. Dooreen druk
op de knop kan de kap in 15 seconden
omhoog of omlaag gedaan worden.
Het nieuwe dak is door de "Special
Vehicle Engineering" divisie van Ford.
in samenwerking met de Duitse carrosseriefirma Karmann. ontwikkeld.
Het openen en sluiten gebeurt door
middel van hydraulisch bediende armen en de benodigde druk wordt door
een compacte, elektrisch aangedreven
pomp in de bagageruimte opgewekt.
Omdecabrioletkapteopenen. behoeft
de bestuurder slechts twee veiligheidsvergrendelingen in de auto los te maken en de speciale schakelaar op de

middenconsole in te drukken. Om de
kap te sluiten, moet de omgekeerde
procedure worden gevolgd.
De kap is net als de standaard-cabrioletkap volledig geïsoleerd en voorzien
van een glazen achterruit met verwarmingselement. Voor de extra veiligheid kan de kap alleen worden bediend
wanneer de wagen stilstaat en het
contact is afgezet. Mocht het electrisch/hydraulische bedieningssysteem
buiten werking raken, dan kan het dak
met de hand worden geopend of gesloten.
De elektrisch bedienbare kap is tegen
een meerprijs van ƒ 2.586.- inclusief
BTW. leverbaar op de 185 k m / u u r
snelle Escort XR3i Cabriolet.

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in dp volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u cien acceptgi• rokaart.
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi'Rijwielcentrale Zandvoort B V , Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur
* Huisvrouw-Thuisvrouw7
Kom nou' De Ned Ver v
Huisvrouwen m Zandvoort,
Haarlem, Heemstede Tel
12127 - 19583
HULP GEVRAAGD
m de oliebollenkraam
Tel 02507-18108
JONGE VROUW alleen zoekt
per 1 okl woonruimte Huur
tot ƒ500 p mnd Tel 16629

•* Beloning tip gestolen fiets
voor huis Oosterparkstraat
14-8, tussen 6 en 6 15, kl
rood, m Heideman handr,
versn., M Koper, tel. 16017

Breisters gevraagd
Tel 02507-15795
Cursus-Centrum BALANS
Kl Houtstr 117, Haarlem,
start vanaf sept met nwe cursussen, o a Yoga, positief
denken, voetreflex-massage,
ontspannings- en metamorfose massage Energie bewust
zijnen Chakra's Bel voor info
023-318398, na 17 uur

Prestaties

aru Justy te leveren is indriedeursen in
vijfdeurs uitvoering. De prijzen /ijn
respectievelijk
ƒ 18.995.en
ƒ 19.495.-.

Topsnelheid 140 km/h.
Acceleratie van O naar 100 k m / h in 16

sec.
Brandstofverbruik l liter loodvrij op

15 km.

Ook met CVT

Seat en de
Olympische
spelen in 1992

Geld

De Subaru Justy met ECVT heeft twee
concurrenten, de Fiat Uno Selecta en
de Ford Fiesta CTX, ook beide voor/ien van de door van Doorne ontwikkeldc Continu Variabele Transmissie.

Subaru
Justy
ECVT 3 deurs
ƒ 18.995.-, 5 deurs ƒ 19.495.-.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 308.tot ƒ 316,- per jaar.

Er is echter een opmerkelijk verschil.
De Fiat Uno Selecta en de Ford Fiesta
CTX hebben bij stilstand en ingeschakeldc transmissie een zekere kruipneiging. zoals ook conventionele automatische versnellingsbakken vertonen.
De een vindt dat vervelend, de ander
vindt het juist weer handig bij parkeren
en filerijden, de Subaru Justy ECVT
heeft de/e eigenschap niet. Bij dit apparaat is stilstaan dan ook stilstaan.
Persoonlijk prefereer ik de/e laatste
eigenschap, ook al om kleine tikjes te
voorkomen wanneer er in de file even
vergeten wordt om de rechtervoet op
de rem te houden.

Techniek
3 cilinder lijn motor met l bovenliggende nokkenas en een carburateur: cilinderinhoud 997 cm3; boring en slag 78 x 69,6; compressieverhouding 9,5:1; max. vermogen
40 kW bij 6000 tpm; max. koppel
54 Nm bij 3000 tpm; aandrijving op
de voorwielen; wielophanging, voor
onafhankelijk, McPherson en een
stabilisator, achter onafhankelijk
met schroefveren.
Bandenmaat 145 SR 12: lengte
353.5 cm: breedte 153.5 cm;
hoogte 139cm; wielbasis 228.5cm;
spoorbrcedte voor 133 cm, achter
129 cm; draaicirkel 9,8 meter: tankinhoud 35 liter; massa 730 kilo:
max. aanhangergewicht 800 kggeremd.

De prijzen van de Uno Selecta en de
Fiesta CTX zijn
respectievelijk
ƒ 21.740,-en ƒ 22.285,-, waarbij opgemerkt moet worden dat de Uno
voorzien is van 5 deuren en de Fiesta
van 3 deuren.

De Spaanse autofabrikant Seat /.al
haar medewerking verlenen aan de
Olympische Spelen die in 1992 in Barcelona worden gehouden, door onder
andere als "official supplier" van d<.
Spelen op te treden.
De secretaris van het Olympisch Comite, de heer Josep Miquel Abad, en
de voorzitter van de raad van bestuur
van Seat, Juan Antonia Dia/ Alvarcz.
tekenden hiertoe vorige week een intentie-verklaring in aanwe/igheid van
de burgemeester van Barcelona, tevens president van het organisatiecómite. Pasqual Maragall.
Seat. de grootste autoproducent van
Spanje, is sinds de oprichting in 1950 in
Barcelona gevestigd. Seat /al alle officiele auto's en bestelwagens, die gedurcnde de Spelen /uilen worden gebruikt, leveren en als exclusieve sponsor van het "Volunteers Training Programma" optreden.
De medewerking van VW-dochter
Seat aan de Olympische Spelen in 1992
kan worden ge/ien als een teken van
vertrouwen in de toekomst, waarin
Seat zich verder zelfstandig zal o'ntvvikkelen.

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Doorlopende
Persoonlijke leningen kredieten
netto
in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,35.000,-

looptijd *

looptijd*

48 mnd.

60 mnd.

141.05
189,13
262,49
374,99
499,98
874,97

118,51
158,23
219,19
313,13
417.50
730.63

TheoretlBChe looptijd 65 mnd.
eH. rente bij 10.000.- 0.91% p.mnd.;
15 000.- 0,91 % p.mnd.: 20 000,-

0.77% p mnd.: 25 000.- 0.77% p mnd.

Bedrag
10.000,15.000,20.000,25.000,-

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd.
300,- p.mnd.
400,- p.mnd.
500,- p.mnd.

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 100.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9,6%.

'vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G
Bedrijfsweq 26, Emmeloord

* 5 Sept. a s. start OSS met KAMER TE HUUR aangeb.
* Te koop: 2 syn. dekbedjazz-gymnastiek in de Prin- met wastafel, met gebr. van
den + kussens ƒ80; 4 deksessehal. Geeft u snel op. toilet. Tel. 02507-16181.
bed-overtr. + slopen + hoesKomt allen. Inlicht, tel. 12918.
lakens/ 140; 4 spiralen + ma* Leen gaat naar de over* Aangeboden 10-daagse gang, hij ziet dus 23 aug. Ook voor het ontwikkelen van uw Oiaftlms tras/50. Tel. 02507-16305.
busreis, 1 persoon, Joegosla- Abraham.
Gefeliciteerd. PK*PnMfet»4*«l*r
* Te koop BMW motor, klem
vie, Puia, h-pension, vertrek Rook, Maartje, Elly, Claudia,
defect Tel. 02507-15393.
Sig.mag.
Vandaag
september. Prijs ƒ250. Tel. Dirk, Pamimah.
Lissenberg
gebracht
* Te koop Bocal gashaard +
02507-14447
Over* Leen zie Abraham de 23- HalteEtna keukenkachel, wegens
AUTOVERZEKERING
straat
9
morgen
ste Hartelijk gefeliciteerd.
overcompleet. Tel. 02507TE DUUR?
tel.
02507klaar
Ton, Paula, Freddy, Francis.
17276.
12151
yv
Bel geheel vrijblijvend
* Leen ziet Abraham de 23* Te koop Bonnie II catamavoor een prijsopgave
™^l ran ƒ300 l Molenaar, Haarste. Gefeliciteerd. Fred, Ja- *^•iiYi'flIitëiP'-'
OLOF GORANSSON:
!
2
02507-18505 (ook 's avonds) net, Paulme, Juriaan, Nan, Ri- ' ^ '=! ' l iM 1 1 M f •i 4nB*W^" "llemmerstr. 39. 02507-15623.
<omIP™fi«,r«wn!
AAIÏïS'l
nus, Rokus en Jeffery.
Een voordelige maand* Te koop gevraagd: 2-pers.
of kwartaalpremie is
* Liesbeth wordt zaterdag
slaapbank. Tel. 18990.
ook mogelijk.
20 augustus 31 jaar (erg hè).
* Te koop Luxaflex voor
Bel 18280 Van harte gefelici- * Te koop Puch Maxi, kleur: woonk. flats Flemingstraat,
* Eindelijk lekker weertje. Ga teerd Wieke, Ton en Sira.
zwart/rood, start klaar en t.e.ab Tel. 17038.
nu naar Zandvoorts park
gst.,
bj.
'84. Tel. Kleur donkergroen.
Maar koop eerst: Oh! Wat een
Lijsten op maat 02507-17068.
heerlijkeheid m 't cult.ctr. of
* Te koop luxe sjoelbak ƒ 95.
bij
* Te koop sporttas, Zand- Tel. 02507-12510.
genootschap Oud-Zvt. ƒ 15
Foto Boomgaard voortse Meeuwen en voetbalDENNIS PAPEGAAIEN
schoenen, Puma en Nike. Tel
een begrip in Nederland. Bel
Grote Krocht 26 02507-15727.
voor gratis infoboek 020Tel. 13529
Te koop SURFZEIL, merk
665.7658. Inruil en fin mog
North Ezzy Wave, 4 5 m 2 ,
Diverse SCHOOLBOEKEN
ƒ425, mei '88. Tel. na 18 uur:
HAVO-3, VWO-6
02507-17817.
Videotheek 'Dombo'
Tel. 02507-16451.
T.h
gevr
met spoed:
Corn.Slegersstraat 2B
gediplomeerd
Foto Boomgaard
ZOMERHUIS
Tel. 02507-12070
hondentrimster
ook voor
of flat in centrum tot ƒ 600.
1
film ƒ5//7,50 p.d.
Friedhoffplein 10
portretfoto's,
Tel. 02507-13397.
5 films ƒ 25 p.week
2042 BN Zandvoort
pasfoto's,
T.h. of t k gevr. KANTOORVerhuur movie-boxen.
receptiefoto's,
Tel. 02507-12773
RUIMTE m Centrum Zandgroepsfoto's aan huis
voort, evt m comb met
Grote Krocht 26.
* Nog 2 weken en dan weer woonruimte Bel 023-325236,
Tel. 13529.
schaken m het Gemeen- vraag naar C. H Alberts.
ledere donder- * T.k 3-zits bank, i.g.st , veFoto Boomgaard schapshuis.
dagavond.
lours bekl (z. groen), ƒ 300
Grote Krocht 26
* Zing mee, zing mee, bij de
* Ook de Keizer komt scha- Tel. 02507-12271.
Telefoon 13529
ken op donderdag 1 septem- * T k. div. gas- gevelkachels; gezellige Ver. Z.O.V. Elke
Uw film op video, ƒ 1,75
ber in het Gemeenschaps- nieuwe badge ser. Tel 18200 donderdagavond, Gemeenper minuut met gratis
schapshuis. Kom gerust een
achtergrondmuziek.
huis
Voor
info.
tel of 17930.
keer kijken. Koffie gratis.
17272/15721/14884.
GARAGE TE HUUR
* T k. eethoek, rond, stoelen * Wie kan mij één keer in de
Schoonmaakbedrijf
Burg v Fenemaplein
moeten bekleed worden; ron- 2 weken helpen met strijken?
Tel. 14534
De Witte Tornado de salontafel; 3-laden buik- Tel
020-14560.
kastje, Alles uitgev noten* HarteljkdankschillemanP.
voor uw gebouwen
* Wie wil Euro '88 plaatjes
hout. Tel 17363, na 18 u.
Duivenboden voor de vele
en kantoren
ruilen? Roderick Fransen. Tel.
jaren dat u bij mij schillen
Tel. 02507-18546
* T k elektr olielamp; bruine
heeft opgehaald. Jammer, * Scouting zoekt meisjes vouwdeur; bl kat vloerkl.; 17385.
het is voorbij C.B. Koper
teak tafeltje, 40x75, wringer * T.k. MOD. KEUKEN, wit
tussen de 14 en 17 jaar.
(v camping). Tel 02507- kunststof met bruin aanrecht* Heeft 7u nooit om egeltjes Interesse? Bel dan 16548.
19968, 023-379769.
gelachen Lees dan in' Oh
blad, 2.5 mtr lang, 5 onder- +
wat een heerlijkheid over het
* T k. gevr. kinderzitje voor 6 bovenkastjes, 2 hoge staanKostverlorenpark
BIJ
't
achterop fiets 020-15913
de servieskasten, spoelbak
MAATKLEDING EN
Cult.C ofGem.OudZvt ƒ15.
afdruip gedeelte. Prijs
VERANDERWERK
* T k gevraagd kinderauto- ƒmet
1000. Tel. 17133.
* Help de Polen. Stuur
eens Tel 18599, Corn. Slegersstr2. stoeltje voor op de achter1
een voedselpakket Geen Geopend dinsdag t/m zater- bank Tel. 02507-12B12
T.k. wasmachine, bovenlaadres? Dat hebben wij voor u! dag van 10.00-1400
* T k gevraagd imperiaal der; t.v.-kastje ƒ 100; salontaInl tel. 02907-5235
TE HUUR 2 gestoff. kamers voor Toyota Starlet Tel. fel, rond, antiek, ƒ275; oude
karrewiel tafel, eiken, ƒ 100.
m vrije keuken, douche, toilet 02507-12531.
Definitieve
Alles i.pr.st. Tel. 19670.
en balkon, ƒ800 p. mnd incl.
ontharings
1 mnd borg Br o. nr. 798- *• T k. halve Perzische kitten T.k.a. 3-2-1-zits leren bankstel
ƒ75 Tel. 02507-15772 of (zwart), nw pr. ƒ 7400, nu
behandeling
76070 bur v d. blad.
15381
ƒ 2450; grootbeeld kleurenTE HUUR GEVR. stalling voor
*•
T k herensportfiets, i.g.st., t.v met teletekst, merk: Panacamper Tel 02507-15141.
PASSAGE 20 - TEL 16309 TE HUUR GEVR va. 10 sept. 10versn.^ 125; hobbelpaard sonic, nw.pr. ƒ 2200, nu ƒ 925;
Maandagochtend en dinsdag tot eind okt v werk. student, groen/rood, ƒ20; logeerbed- wit marmeren salontafel,
je, opv.baar, ƒ 30 Tel. 19113 nwpr. ƒ 1500, nu ƒ465; stede gehele dag gesloten.
kamer. Tel na 18 u 15854
na 18 uur
reo-mslallatie, merk Sony: tu* Te koop olielamp (elektr ) * T k horecastoeltjes ƒ 15; 4 ner, verst., radio en pick-up
* Linda en Robert Schmidt ƒ 65; vouwdeur ƒ 25; vloer- eetk.st. zw hout, r. gestoff. met boxen, nw.pr. ƒ 2200, nu
schaken ook bij de Zand- kleed ƒ50; laag tafeltje ƒ20; ƒ 20; div. zwemv., baby, peu- ƒ 850; 2 eenpers. Aupingbedvoortse Schaakclub Kom jij wringer
ƒ 25
Tel. ter, kleuter a ƒ20; meisjes- den + matras ƒ575 Bellen
ook7 Bel maar even1 Tel 02507-19968/023-379769.
fiets 5/6 jr ƒ 15. 02507-12698. tussen 7 en 10 uur 's avonds,
tel. 14754.
14884/15721/17272.
Te koop OPEL KADETT 1.6 * T.k. Luxaflex, br 124 cm,
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film diesel, sp strepen, zwart, hoog 106 cm, en br 129 cm, * T k. massief donker eiken
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 bouwjaar dec. '82, APK-gek hoog 106 cm, pastei/groen. wandmeubel + eettafel + 6
per week. Corn Slegersstr. Vrpr ƒ800 Tel. 023-310873 Prijs
pst
ƒ25 Tel. stoelen + salontafel + deken2b, tel 02507-12070
02507-12668
kist Tel 18200 of 17930
of 323367

Kleurenfoto's
vanaf 45 cent

Ellen Cats

TUINMAN voor al uw tuin-,
straat- en hekwerk, levering
alle materialen, vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-243568.
* Vanaf maandag 5 sept.
opent de gymver. OSS weer
zijn zalen. Komt allen weer in
grote getalen voor alle afd.
Vraagt inl.: tel. 02507-18910.
* Voor slechts ƒ 17,50 kunt u
de rest v. 1988 lid worden v.d.
Ver Vrouwen van Nu. Waarom zou u het niet doen? Bel
nr. 14462.

Bel BECAM:
05270-16991
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Welke ervaren confectie verkoopster die ook shows kan
lopen, mt 40 t/m 42 en vrij is in
sept./okt. belt ons. Tel. 023243200 (Bentveld).
* Werkend stel zoekt werkster voor ± 3 uur per week.
Tel. 18366 of 023-173242.

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
V^CI U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

5 REGELS

BARON AUTOVERHUUR BV

CH

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

NVM

GRATIS

ICRO

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

Silhouettes

Voorbeeld:
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30j §
l,

Huid en Haar

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

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1988

Zandvoarter Frans Vörös in glansrol

Noordzeecup wordt spannend spectakel
ZANDVOORT Wat als gewoon de 24e editie van deze Internationale ADAC-Noordzeecup, georganiseerd door Motor sport Club Langenfeld uit
Duitsland, verreden zou wor
den werd een geweldige race
weekeinde met veel hoogtepunten, alsmede ook wat diep
tepunten en vooral veel spannmg en emoties Buiten de vele
toerwagen races met veel renwagens die wij hier zelden of
nooit zien, waren het toch overduidelijk de drie Formulewa
«en races die boeiden en alle
aandacht opeisten
Hoofdmoot was de Opel/Lotus
Challenge voor het Duitse Kampi
uenschap, maar de beide FF 1600
i aces, een voor het Duitse en de an
Icre voor het BENELUX Kampi
oenschap, deden daar niet veel voor
onder Vrijdag in de vrije trainingen
begon het allemaal al De Duitse or
^inisatie wilden perse alles zelf
doen, wat soms voor wat chaotische
situaties zorgde Track manager
Marcel Luitze het alles maar begaan,
met het idee van 'als ze dan van onze
"rvarmgen niet willen profiteren,
zoeken ze het maar uit' En gelijk
had de man, maar hij was wel zo
verstandig om te blijven en waar no
dig op te treden
Merkwaardige taferelen deden
zich ook al voor, voor het gemak
zullen we maar direct de Hollandse
vertaling geven Een stevige Duitse
dame zat op een stoeltje bij de slag
boom met
een hond aan de lijn
vast aan haar stoel Een Hollandse,
op het circuit bekende dame kwam
ook met haar hondje, maar zeer bele
digd moest de laatste van het circuit

af, omdat het hier voor honden ver
boden was
Zaterdag buiten de vele trainingen
ook twee wedstrijden Maar de trai
ningen gaven al alle redenen om te
kijken Marlboro coureur Peter Kox,
een van de kanshebbers bij de Opel
/Lotus, werd een snelle tijd ontno
men, daar volgens de technische
commissie zijn vleugel l cm te hoog
stond Weg sublieme derde tijd, te
rug naar de 7e startpositie Frans
Voros kampte met veel problemen,
maar uiteindelijk bleken het zijn
banden te zijn Allard Kalff liet in de
vrijdag namiddag nog een kakelver
se motor uit het rek plukken en in
zijn wagen bouwen
Bij de trainingen van de FF 1600
kwam groot talent Michael Vergers
er heel beroerd vanaf In principe
ook één van de kanshebbers kwam
hij de Marlboro bocht uit, en eindig
de direct in de vangrails Het verve
lende van vangrails is dat het je niet
echt 'vangt', maar wel je wagen de
formeert In vaktermen 'Er waren
drie hoeken van z'n wagen a f ' Alle
monteurs vaders (diverse) en vrien
den alsmede andere hulpen gingen
aan de slag, en de volgende dag stond
daar weer een spik en span Reynard
renwagen, waar tevens nog een nieu
we motor in gehangen werd Geluk
kig kwam Michael zelf er zonder
kleerscheuren af, en mentaal was er
ook niets aan de hand

Bewondering
De wedstrijd zou moeilijk worden,
want door alle toestanden zat er
'slechts' een 12e plaats m Overigens
verraste Jorg Muller vriend en vij
and door de snelste trammgstijd
voor zich op te eisen Hij werd op de
voet gevolgd door Kersbergen en
marlboro talent Frank Eglem
Volgens de verwachtingen zetten

de Duitsers Frentzen en Werner de
snelste tijden op de klokken bij
Opel/Lotus Echter de vierde tijd
van Zandvoorter Frans Voros, nog
geen seconde van de snelste man af,
oogste allerwegen bewondering
Kalff op een vijfde positie, en Marl
boro coureur Peter Kox, door zijn
terugzetten zevende Welaan drie
Nederlandse talenten bij de eerste
zeven rijders als dat geen mgredien
ten genoeg zijn voor een spannende
race, wat moet er dan nog meer ge
beuren
Zaterdag ook twee races Om 17 00
uur ging voor het speciale toerwagen
tot 1600 cc en boven de twee liter
Duitse kampioenschap een hele hor
de wagens van start Weinig span
nmg te melden, wel veel bijzonder
aparte snelle race monsters Het
blijkt dus dat men m Duitsland over
betere auto's beschikt, ook over veel
meer geld, maar de eerlijkheid ge
biedt te melden dat doorgaans de
betere coureurs hier zijn Ook de
tweede wedstrijd, een volkomen
Hollands gebeuren, miste de span
mng die we hier normaal van onder
gaan Vaste mensen bij de Alfa s en
de Ascona's die de enorme kransen
en bekers voor zich opeisten
Te melden valt alleen nog dat Mar
co Bakker onder aan de Hugenholtz
bocht een ferme opdonder kreeg,
zodat hij meters door het gras moest
ploeteren Daarnaast ook de pech
die de onder de schuilnaam 'de
Kerstman' opererende Ene Post
had Hoe het mogelijk is, dat uitgere
kend een rijder als Post onder pseu
doniem van de Kerstman acteert zal
voor ons altijd wel een geheim blij
ven

Zondag
Zondagmiddag 'punktlich' om
12 00 uur startte de eerste voorzitter

en wedsnjdleider Jost Reichel onder
een stralende zon en voor redelijk
gevulde tribunes de wedstrijddag
Acht wedstrijden zouden er gereden
worden, veel voor Duitse kampioen
schappen, maar ook de hoofdmoot
Opel/Lotus en de Benelux match
voor FF 1600 De Opel/Lotus kende
een pracht start Duidelijk was er
een teambespreking bij het Opel
Dealer team Holland geweest Allard
Kalff vanaf een 5e startplaats direct
al als eerste de Tarzanbocht in Alle
grote mannen, en dat waren er in dit
geval zes, streden een Duitsland
Holland match Drie Duitsers en
drie Nederlanders die in dit super
snelle gezelschap even over 15 ron
den lang de dienst gingen uitmaken
Helaas hadden de twee kemphanen
Kalff en Kox iets te veel oog voor
elkaar Een Titanenstrijd weliswaar,
waar op een juiste manier Zand
voortse Frans Marco Werner en
Jurgen von Gartzen zich mee be
moeide De koploper m dit kampi
oenschap, Heinz Harald Frentzen
kon al geen potten meer breken Hij • Michael Vergers neemt na deze races de derde plaats in, zowel m de strijd om het Benelux- als om het Nederlands
Foto Ton Spn
moest m dit pure racegeweld genoe kampioenschap
gen nemen met een uiteindelijke
den met de vierde positie en zo kon van Nederland) Marlboro couleur
achtste plaats
Maar daarvoor gebeurde nog het teamgenoot Kalff de o zo belangrijke Frank Eglem De rappe Belg Cohen Uitslagen
STT (supertoei wagens) boven
een en ander Doordat Kox en Kalff punten van de derde plaats optellen tekende voor een tweede plaats ter
het wel zeer druk met elkaar hadden bij zijn totaal in de tussenstand Een wijl Kersbergen iets teleurgesteld 2000 cc Hans Homburger BMW MI
kon Marco Werner langzaam aan bij groots gebaar van Frans Voros die gnoegen moest n"inen met de derde tot 1600 cc I Horst Hahne VW Golf
dit strijdende duo weglopen Bij het echter van Allard Kalff mee moest plek Talent Michael Vergers ploeg Squadra Bianca l David Hart 2
ingaan van de laatste ronden waren naar de prijsuitreiking en zo ston de zich door een hele horde concur Paul van Splunteren 3 Patuck
renten heen Liet verd
goed werk Huisman Allen Alfa Romeo Opel
er nog 5 kandidaten voor de tweede den ze samen op de trede behorend
1
tot en met de vijfde plaats Achter m bij de derde plaats Grote klasse " zien maar kwam, en dat m hoofd Ascona Cup l Fianc ten Wolde 2
De FF 1600 race voor het Benelux zaak door de motor, niet verder dan Egbert Top 3 Rene Rekelhof allen
moeten Kalff en Kox elkaar geraakt
hebben, want voor dat de finishvlag kampioenschap was er weer een vol een 8e plaats Toch moeten we op Opel Ascona
viel kwamen redelijk ver uit elkaar van emoties Pure rijklasse, voer deze jongen blijven letten Want de
Opel/Lotus l Marco Weiner, 2
de eerste drie aan racen Frans Vo tuigbeheersing tot en met en span juiste instelling en njkwaliteiten Jurgen von Gartzen 3 Tians Voros
ros op een geweldig goeie derde plek mng Als roeptoeter (circuit omroe heeft hij zeer beslist Jong genoeg is en Allard Kalff FF 1600 Benelux l
Echter teamgenoot Allard Kalff per) loopt dan met stralen het zweet hij ook nog zodat er volgend jaar Frank Eglem Marlboro van Die
was m de vierde positie niet zo gein van je kale bol af Ogen te kort om werkelijk alle kansen zijn om m Eu men 2 Stephane Cohen (Belg ) Van
teresseerd Frans nam ogenblikke werkelijk alles te zien Winnaar ropees verband te heersen in deze Diemen 3 Evan Kersbei gen Rey
lijk gas terug stelde zich zelf tevre werd (en daardoor tevens kampioen klasse
nard

'ZB 3 roemvol ten onder in softbaltoernooi
ZANDVOORT - Het Heren
softbaltoernooi van afgelopen
zaterdag op het Kennemersportpark is geëindigd in een
overwinning van THB uit
Haarlem De Zandvoortse
ploeg kwam na een serie overwinningen op de andere deelnemers op een eervolle tweede
plaats TZB 3 kwam in de fmale, door tijdens het toernooi in
een spannende wedstrijd Renova te verslaan met 16-15 Vervolgens werd S C Haarlem
met een stand van 7 11 uitgeschakeld
TZB 3 kwam m de eerste wedstrijd
aanvankelijk op een 5 l achterstand
te staan maar door een schitterende
homerun van Joot en een zevental
goede honkslagen, werd deze achter
stand snel ingelopen en liep de score
op naar 5 7 in het voordeel van TZB
In de derde slagbeurt wisten vier Re
novanen de thuisplaat te bereiken en
zo de stand voorlopig met 9 7 in hun
\oordeel te brengen In het geheel
niet aangeslagen kwam TZB in de
gelijkmakende slagbeurt terug en
het was Marcel Loos die Ane en
Hans Loos via een fraaie slag naar
binnen sloeg (9 9) Martin Hellingman had weinig moeite met de bal en
wist door een welgemikte mep op
het eerste honk te komen, daarmee
meteen zorgend dat Marcel, inmiddels ver naar voren geschover riant
kon binnen komen (9 10) Terwijl in
middels Hellingman en de na hem
spelende Harm Buyen de honken m
het veld bezetten, kon Henkie Cordes laten zien wat hij waard was
Henkie kweet zich uitstekend van
zijn taak en onder luide aanmoedi
gingen van het publiek bracht hij
met een ferme klap de stand op 9 12
Penova was niet van plan zich bij
deze stand neer te leggen en in de
laatste fase van deze enerverende
wedstrijd zag zij zelfs nog kans de
stdnd op 15 12 te brengen Niet voor
lang echter Onder aanvoering van
Hans Loos en Harm Buyen, die bei
den hun slaggemiddelde naar 4 uit 4

Zandvoorters niet opgewassen tegen slaggeweld van THB

Martin Hellingman van T.Z.B 3 met een aangooi naar het eerste honk. Hans Loos kijkt gespannen toe.
Bram Stijnen
wisten te brengen, kwam TZB al snel
langszij en brachten hiermee de
eindstand op 15 16
Na dit spannende gevecht tegen
Renova moesten de heren van TZB
het voor de tweede maal m drie da
gen opnemen tegen SC Haarlem Vo
rige week donderdagavond speelden
deze twee teams op het softbalcom
plex van het Noordersportpark een
lichtwedstrijd in competitie ver
band Tijdens deze confrontatie sloe
gen de Zandvoorters maar liefst ze
ven en twintig honkslagen en liepen

Na achtervolging ingerekend
ZANDVOORT - De Zand^oortse politie heeft na een
achtervolging m de duinen
tw ee mannen weten aan te hou
aen en naar het bureau aan de
Hogeweg overgebracht
De heren waren door de Bloemen
daalse politie gesignaleerd toen zij,
\oiige week donderdag, m de nach
'' hjke uren op een onverlichte
hiomfiets over de Boulevard Bar
n lart reden Zij droegen geen helm
PU ook het verzekeringsplaatje op
l'tt voertuig ontbrak Na een korte
zoekactie zag de gewaarschuwde

Zandvoortse politie de bromfiets rij
den op de Zeeweg
Bij het zien van de surveillance
auto sprongen de beide berijders van
hun voertuig en vluchtten zij over
het hek het duinterrein in De politie
zette de achtervolging in en even la
ter konden de beide verdachten van
19 en 21 jaar oud, worden aangehou
den Samen met de bromfiets wer
den zij overgebracht naar het bu
reau, waar bleek dat het voertuig
was gestolen van het Stationsplein
m Zandvoort Tegen hen werd pro
ces verbaal opgemaakt

Gratis toegang tot race-spektakel
WAARDE F15,-

N ET VOOR GELD
INWISSELBAAR

WAARDE F15,-

NIET VOOR GELD
NWISSELBAAR

! LUCKYSTRIKE
JS1988! 21AUGUST
Aanvang voorprogramma 10 00 uur
Start wedstrijden 12 00 uur
De hojde van d t toegangsoe* is aa vaa dl dal bet ed ng va
het c cutte e n voo e gen scogeschedl
C cu t ZandvooM bv aanvaa dl geen aansp aKe hhe d
voo schade ot lelse onlstaan l idens geb u k ol bel ed ng
van hel c cutle e

l
Aanvang voor program m a 10 00 uur
l
Start wedstrijden 12 00 uur
l De houde van d l toegangsbe* is aanvaa dl dat bel ed ng van
r cu He' te n voo< e gen s co gesch edi
l C 'cuhell Zandvoo
l bv aanvaa dl geen aansprake! jhtie d
voo
schade
ol letsel ontslaan t |de is geb u k ol bel'ed ng
l
van hel L culle en
p i
_L

zij vier Homeruns Ook tijdens dit
toernooi was het weer raak 17
Honkslagen en een Homerun door
de geblesseerde Harm Buven waren
nodig om deze tegenstander ook nu
weer uit te schakelen en met een
eindstand van 117 over te stappen
naar de volgende ronde
Hierin moest Zandvoort het opne
men tegen het gevreesde THB uit
Haarlem Tijdens deze finale bleek
dat deze kampioensploeg TZB dui
dehjk de baas was De eerste twee
inmngs konden de Zandvoorters nog

enigszins in het spoor blijven van de
Haarlemmers maar na de derde en
laatste inning moest TZB zijn meer
dere in THB erkennen en konden de
Haarlemmers die uiteindelijk over
meer klasse bleken te beschikken,
met een 6 2 stand dit toernooi afslui
ten en daarmee de titel en de beker
mee naar huis nemen

EINDSTAND HEREN:

ZANDVOORT - Nadat tij
dens de Ben Koning en Jaap
Kerkman toernooien de eerste
teams van TZB enkele weken
geleden hun kunnen op de
grasmat aan de Kennemerweg
hadden vertoond was het dit
weekend de beurt aan het twee
de en derde team om te laten
zien wat men zoal in zijn/haar
mars nad Bij de dames van
TZB 3 had dit toernooi een
nare bijsmaak, die werd veroorzaakt door het inzetten van
een hoog gekwuahficeerde pitcher van de tegenpartij in de
eindstrijd van dit toernooi
Door toedoen van deze „wissel
truc" konden de Zandvoortse
dames hun behaalde voor
sprong in deze fase van de
strijd niet handhaven en ein
digden dan ook op de tweede
plaats
De dames van TZB 3 wisten zich
onder leiding van Frits Vleeshou
wers en Cor Draaier via de voorron
den te plaatsen voor de finale door
de eerste wedstrijden winnend af te
sluiten tegen Spaarnwoude (6 4) en
Koedijk (7 0) In de eerste wedstrijd
van dit toernooi tegen Spaarnwoude
kwamen de Zandvoortse dames in
eerste instantie op een achtei stand
van 4 O te staan Maar na een aantal
perfecte honkslagen brachten Wil
ma van Riemsdijk, Liesbeth Willem
se en Marion de Vries de stand alras
op 4 3 Ingeborg van Keulen kwam
door vier wijd op de eerste honk en
nadat haar nichtje Calhsta van Keu
len de bal het outfield m joeg, kon
den beide dames op het tweede en
derde honk komen SonjaKoperwas
nu aan slag en zij deed wat van haar
verlangd werd Haar goede slagbeurt
zorgde er voor dat de nichtjes kon
den binnenkomen Stand 4 5 m het
voordeel van TZB Ria van Dam
maakte het karwei af door m de laat
ste slagbeurt de stand op 4 6 te bren
gen
TZB diende nu aan te treden tegen

l T H B , 2 TZB 3 . 3 T Z B 2, 4 Koedijk om in de volgende wedstrijd
Renova 5 Pinguïns 6 SC Haarlem uit te gaan maken wie de finale

Dames TZB 3 onderuit
„wisseltruc" tegenstander

plaats zou gaan bezetten In de eer
ste slagbeurt van deze wedstrijd
kreeg de tegenpartij drie snelle nul
len op rij Hierdoor allerminst ont
moedigd joeg Nikkie Valkenstijn als
eerste slagvrouw het leder met een
ferme klap over het veld en belandde
op het tweede honk Ingeborg van
Keulen wist de pitcher van de tegen
partij m de volgende slagbeurt zo
goed bezig te houden dat Nikkie
kans zag een honk te stelen en na een
openingsslag, die weliswaar uit ging
kon zij dan ook op haar gemak bin
nen komen Stand l O
Door een aantal honkslagen kwa
men nu alle honken vol te staan Een
riant uitgangspunt voor Wilma van
Riemsdijk die nu kon laten zien hoe
het spel gespeeld diende te worden
Zich niets aantrekkend van alle op of
aanmerkingen vanuit de kant, sloeg
zij uiterst beheerst de bal met een
formidabele klap tussen de spaarza
me wolken hiermee haar drie op de
kussens staande medespeelsters en
zichzelf via een snelle run en een
perfect uitgevoerde sliding over de
thuisplaat brengend Een homerun
plus drie punten waren goed voor
een „grandslam"
Deze zelden vertoonde actie
bracht de stand op 5 O De dames van
TZB er geen genoeg van krijgen en
het vele publiek kon nu weikelijk
genieten van sportief en hoogstaand
softbal Het werd uiteindelijk 7 O, na
dat pitcher Nikkie de al m de start
blokken klaarstaande Liesbeth Wil
lemse en Marion de Vries via een
goede slag naar binnen kon brengen
Een verdiende finaleplaats voor de
meisjes van TZB 3

de eeiste nul van deze wedstrijd
sloeg door een drie slag Calhsta
hield de pitcher van de tegenpartij
goed bezig nadat Nikkie twee hon
ken kon stelen
De openingsscore kwam al snel
doordat Calhsta de bal verder sloeg
en zodoende de inmiddels op het
derde honk belandde Nikkie naar
binnen kon brengen Door de goede
aangooien van de pitcher van de Pin
gums kregen Yvonne en Sonja met
de kans te socren Beiden werden
dan ook uit gegooid De Pinguïns
hadden hun pitcher naar huis ge
stuurd en daarvoor in de plaats een
speelster uit het eerste team inge
huurd '
Een tactische zet die hun uitei
aard met in dank werd afgenomen
door de dames v an TZB Zij vergaten
m protest te gaan bij de wedstrijdlei
ding een protest dat trouwens toch
geen zoden aan de dijk gezet zou
hebben gezien het ontbreken van
een wedstnjdreglement dat een der
gelijke ingreep verbood De eindfase
van de wedstrijd werd hieidoor een
ongelijke strijd wat bleek uit de vol
gende zeven nullen die deze geiouti
neerde pitcher op haar naam kon
schrijven
Er viel weinig eer te behalen vooi
de dames van TZB de resultaten van
hun kant waren verder bedroevend
Er werd door hen met meei ge
scoord De Pinguïns daai entegen
wisten nog wel twee punten te verga
ren en zodoende deze wedstrijd WIP
nend af te sluiten waardoor de stand
op l 3 kon worden gebracht m het
\oordeel van Haarlem Door deze
.wisseltruc werden de Pinguïns de
winnaars van dit toernooi Een toer
nooi met een wat wiange nasmaak
Finale
In de tweede poule waren het de voor de speelsters en het publiek \ an
dames van de Pinguïns uit Haarlem TZB
die zich voor de Dames van Renova
en TZB 2 voor de finaleplaats wisten Eindstand:
te plaatsen zodat de eindstrijd be
l Pinguïns 2 TZB 3 3 TZB 2 4
slecht diende te worden tussen TZB Koedijk 5 Spaarnwoude 6 Reno\a
3 en de Pinguïns TZB begon de eer
Beste slaggemiddelde Dormda
ste slagbeurt met pitcher Nikkie Val Pinguïns (O 667) Calhsta TZB 3
kenstijn Nikkie kwam met vier wijd (0500) Liesbeth TZB 3 (O 500)
op het eerste honk waarna Ingeborg

Zestienjarige Jaco Koning winnaar van Bloemendaalse Zeemt]!!U
ZANDVOORT - De tradi- hennneringsmedaille en een war
tionele Bloemendaalse zee- me beker koffie of soep als belo
voor hun uithoudingsver
myl die dit jaar voor de 31e mng
mogen terwijl de winnaars m de
maal werd gehouden en verschillende categonen en
waaraan honderd zesender- prachtige beker, beschikbaar ge
tig zwemmers en zwemsters steld door de organiserende red
uit het gehele land deelna dingsbrigade mee naar huis
nemen Voor Koning
men is afgelopen zondag mochten
er bovendien de wisselbeker
voor de Zandvoortse Zee was
die hij evenals vorig jaai toen hij
schuimers een groot succes ook deze race wist te winnen tot
geworden De 16 jarige Jaco de volgende zeemijl in zijn bezit
Koning zwom de afstand mag houden
van 1852 meter in 31 mmuten en 45 seconden en werd Opmerkelijk
Een opmerkelijke prestatie Ie
daarmee eerste bij de Heren,
de dertienjarige Manon
terwijl Desiree Bruntmk verde
uit Zandvoort, die ge
met 38 minuten en 15 secon Bruntmk
zien haar jonge leeftijd door mid
den als tweede bij de Dames del van een door de organisatie
wist te finishen
verleende dispensatie ook in de
Door de straffe wind en de vrij
hoge golven werd er heel wat uit
houdingsvermogen gevergd van
de deelnemers om deze afstand
zo snel mogelijk te overbruggen
Een opgave die niet door iedereen
kon worden volbracht, gezien de
vijftien deelnemers die de finish
niet haalden en vroegtijdig door
de Blnpmendaalse reddmgsbnga
de uit het water werden gevist en
met boten naar de wal moesten
worden gebracht Kramp was
hiervan meestal de oorzaak ter
wrjl ook de vermoeidheid vaak
een grote rol speelde
Voor degenen die wel binnen de
gestelde limiet de wal wisten te
bereiken wachtten na afloop een

gelegenheid werd gesteld aan
deze zwemtocht mee te doen De
tengere Manon die in het gedrang
bn de start als een der laatste het
zilte nat indook eindigde als acht
ste in het totale deelnemersveld
Een prestatie die nog veel goeds
beloofd voor de toekomst van dit
jongste Zeeschuimertje
Oud voorzitter van de Bloe
mendaalse
reddingsbrigade,
Hans Smit reikte na afloop van
deze geslaagde zwemtocht de
prijzen uit, na eerst Fons van Lo
veren die ook nu weer optrad als
microfomst hartelijk dank zegde
voor zijn weergaloze optreden
Uitslagen Dames
l M cie Ridder, Amsterdam, 36 04

Foto Bram b! jne

minuten, 2 D Bruntmk Zand
voort, 38 15 minuten, 3 L Lak,
Haarlem, 38 34 minuten
Uitslagen Heren

l J Koning Zandvooit 31 45 nu
nuten 2 M Tabbeis Haailem
33 45 minuten J H Biands Am
sterdam 34 00 minuten

De poedclpiijs was \ooi Rota
\ an de Kamp uit Heemskei k Hii
kwam binnen na een uui en t w c t
en twintig minuten
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DE WINTERGIDSEN ZIJN UIT VOOR AL UW ZON EN SNEEUWRESTEMMINGEN
Toeikoop Reisburo Zandvoort, Grote Krocht 20, tel. 02507-12560
Geen
festival
zonder
bloemen van

Bij de Hema verdient u deze week
een dik belegde boterham.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist m al uw bloemwerken

HAffiMAGWS
P.Reus
„Uis en Specialiteiten"

V "Perlé" breigaren Acryl 100
gram 3.-i
nu ,

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

weekspeciaiiteit uit eigen keuken:

9 Damespyjama.
65/35% pol./
katoen. Blauw,
turquoise of roze.
Mt 38/40-46/48.

V Miss Helen hairspray.
Met normale of extra
versteviging. Inh. 300 ml

GRIEKSE
STOOFSCHOTEL

VBabyjoggmgpakje.
70/30% katoen/pol.
Mt62-80. Oawiten
lichtgeel. 24.75 nu

een heerlijke combinatie van courgette, aubergine, tomaat, paprika, garnaaltjes, stukjes vis en
crab.
Alleen even warm maken
p. pond

7,25

V Bedrukt katoenen
meisjessetje. Mt 104-164
Hemdje4.-.SIipje3.-.
Samen 7.-. Nu /^

b:

V Baby pullover.
70/30% katoen/
pol. Mt 68-80.0.a.
wit en turquoise.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

V Herenondergoed
van elastisch katoen.
Wit of bleu. Mt 5-8. Slip
ofhemdSJS.rrcn
Nu ,ƒ .OU

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:

ZANDVOORT:

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

9 Baby joggingbroek,
70/30% katoen/pol,
Mt62-80.0.a.witen
turquoise.9.75/10.75

nü2.-korting

V "Slim naar
school met
Suske en Wiske".
4.75 nu

V Geweven heren pyjama. 65/35% pol /
katoen. Mt 46/48-58.
29.75
nu

Welke

kapper

'4r

of

V "Berusting" of de
geschiedenis van een
huwelijk. 6 75 j
nu

kapster
wil in Zandvoort graag voor
zichzelf beginnen?
Voor info: 02507-16309,
na 18.00 uur 16481.

Kort damesnachthemd. 65/
35% pol./katoen.
Blauw, turquoise
of roze. Mt 38/4046/48
24.75 nu

'2P

Specialiteiten Restaurant

CHINA

150 gram 2.10 rui

135

Inl.
Boulevard Barnaart 12. hk. de Kuyterstraat
(aan de zuo) Zandvoort. Tel. 02507-18882.

Aanbiedingen zijn geldig t/m 20 augustus 1988

Met zo'n prijsje neemt u I^^^HHHHHHBHHH toch ook een extra plakje
op uw brood? De kwaliteit van onze ham wordt nauwlettend in de gaten gehouden door onze
keurmeesters. En voorverpakte ham zult u bij de Hema niet vinden: alles is vers van 't mes.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Onze moderne open keuken en
goede service staan garant
voor de hoogste kwaliteit.

Min. 10 vol w. pers.

V Soepel leren rugzak.
Met vilt gevoerde
schoudernemen.

Schouderham

3

Een diner bij U thuis?
Wij komen met kok en kelner
bij U om dit te verzorgen.

ƒ

Fa. Frank
DAK-

BEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk. ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

BAR DANCING ORFEA
Stationsstraat 7-11 - Zandvoort
Organiseert zaterdag 20 aug.

^
A
Cl;^S|

DAMES EERSTE DRANKJE GRATIS
De eerste 30 dames ontvangen een
leuke surprise en de
MOOIST GEKLEDE DAME
wint een verrassing.
Aanvang 21.00 uur tot 3.00 uur.

ZONDAG 21 AUG.
ROMANTISCHE SOULNIGHT

II

BEGIJNE BOETIEK
Grote Krocht 23
Zandvoort

Café
De Banjer
Haltestraat 59
Zandvoort

La Bastille
Haltestraat 58

Zandvoort
Tel. 02507-15111

tel. 02507-18412

LAATSTE WEKEN
LAAGSTE KOOPJES

Vrijdag 19 augustus
de Ruud Jansen Band en Shirley Zwerus
aanvang 20.00 uur

NU ALLE ZOMERRESTANTEN

25,- en 49,-

Haltestraat 57 Z3-d.oort tel 02507-126?j

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1988

6ÏA/EEKIVIEDIA30

ïert Assié verlaat vrijwillige brandweer en Bouw- en Woningtoezicht

.en zegt dat wij altijd 'rode olifantjes' zien
van instructeur op zak had, was hij
tevens nog een avond per week weg
om les te geven. En dan niet te vergeten de uurtjes die in de actieve
Brandweervereniging
Zandvoort
gingen zitten.
De combinatie van HTS-Bouwkunde en zijn kennis op het gebied
van brandpreventie en -bestrijding
kwamen uitstekend te pas bij zijn
werk op Bouw- en Woningtoezicht.
Bijvoorbeeld bij het inschatten van
het 'gedrag van een gebouw bij
Dat Bert Assié een goede baan op- stanties in Zandvoort van een auto- brand', afhankelijk van de materiaoeeft, is indirect het gevolg van zijn matische brandmelding zijn voor- len waaruit het is samengesteld.
toetreding tot de vrijwillige brand- zien. Ook al groeide hierdoor het "Bouw- en Woningtoezicht heeft de
v;cer, veertien jaar geleden op uitno- aantal gevallen van vals alarm aan- zorg over alles wat bouwt en verIdiging van de toenmalige comman- zienlijk, de brandweer komt in elk bouwt. En wij proberen daarbij studant Paap. Begon hij toen als Brand- geval in actie. "Want één keer kwa- rend op te treden", verklaart hij, kenwncht Tweede Klas op de onderste men daadwerkelijk de vlammen het nelijk met een vooruitziende blik
vooruitlopend op de opmerking dat
Itrcde van de brandweercarrière, nu dak uit".
Jljeeft Vrijwillig Officier Assié beDe Rijks Brandweeracademie is het doen en laten van deze afdeling
eikt, waarop menig afgestudeerde tijdens zijn carrière nooit in zijn 'ge- wel eens als lastig wordt ervaren.
an de Rijks Brandweeracademie ja- zichtsveld' gekomen.
Daardoor "Als iemand boos is omdat een veroers kan zijn.
klom hij langzaam op door ervaring gunning wordt geweigerd, heb ik
Samen met de heren Loos en en cursussen. Want voor niets gaat daarop mijn antwoord klaar. De
Schilpzand vormde hij een drieman- alleen de zon op, en dat geldt ook maatschappij heeft regels opgesteld
schap, dat de leiding had in de perio- voor Assié. "Van die veertien jaar en ambtenaren uitgevonden om deze
de tussen de commandanten Paap heb ik ongeveer negen jaar cursus regels te handhaven. En men kan
u Schröder. In die tijd kwam Assié gelopen. En dat heeft uiteraard wel dan wel boos worden, maar wij zijn
•aak in actie, omdat hij zich het een wissel getrokken op het thuis- dan uitsluitend bezig met de uitvoeinakkelijkst vrij kon maken. Daar- front". Het betekende dat vrouw ring van onze taak".
naast kon hij, doordat de bouw wat Mieke en de twee kinderen, Marieerug liep, een dag per week beste- -Suzanne en Toine, Bert menig Derden
"Maar we lopen natuurlijk niet als
jden aan brandpreventie van gebou- avondje moesten missen. Niet alleen
•cn. "Maar met één dag red je het vanwege het volgen van cursussen, een tiran door het dorp. Dat werkt
jniet", moet hij toegeven. Hij toont want daarnaast moest hij nog de niet. Wij bekijken één vergunninzich echter dik tevreden over het feit deur uit voor oefen- en vergadera- gaanvraag vanuit het standpunt:
dat in de afgelopen jaren dertien in- vonden. En sinds Assié het diploma 'hoe kunnen wij deze afgeven', en
niet vanuit 'hoe kunnen wij deze weigeren'. Alleen moeten wij bij die gemiddeld tweehonderd bouwvergunningen per jaar wel de belangen van
derden in de gaten houden. Wij stellen ons dus op ten dienste van de
gemeenschap, en wij hanteren dus
de regels die door de maatschappij
zijn ingesteld. Je krijgt dan wel eens
reacties als 'Ik mag op m'n eigen erf
wat ik zelf wil', maar wij beslissen in
ZANDVOORT - De Hilver- gustus is het de beurt aan verband met de eigen veiligheid van
iiimse radio- en tv-omroep Ve- Zandvoort. Diverse bands en die mensen zelf".
De vergunningenaanvragen varië•onica heeft aardig wat be- artiesten zullen die dag optrekendheid verworven met de den op de Boulevard de Favau- ren van nieuwe projecten, zoals het
Vendoradopark, het Beach Hotel en
jhow 'Veronica komt naar je ge.
Veronica nestelt zich woensdag- het nieuwe casino, tot het aanbren:oe', welke meestal druk begen van een dakkapel of andere klei:ocht wordt. Woensdag 24 au- ochtend vroeg in strandpaviljoen De ne veranderingen in de bestaande
Wurf van Jan Paap en zendt daarvandaan om 07.00 uur het program- bouw. Maar ook voor andere zaken,
ma 'Ook goeie morgen' uit, gepre- waardoor het een continu-bedrijf
senteerd door Bart van Leeuwen. lijkt. Zo komt tussen de vragen dóór
Om 09.00 uur is het tijd voor 'Muziek met collega Huipen een spandoek
terwijl u werkt', waarbij presentator ter sprake, dat tussen twee lantaarnHans Mondt langs enkele bedrijven palen is gespannen. De betreffende
gaat en een praatje maakt met de ondernemer moet gesommeerd worwerknemers. Deze programma's den, dat weg te halen, zo besluiten
zijn zonder publiek.
HAARLEM - Het Provinciaal
's Middags verschijnt op de Boule[Overlegorgaan
Gehandicaptenbe- vard de Favauge Veronica's Grote
ieid heeft een blad uitgegeven over Zomertruuk, van waaruit diverse
:le toegankelijkheid van stranden programma's worden uitgezonden.
en strandpaviljoens. Het bevat een Zo om 12.00 uur 'Will wil wel', Will
jeknopt overzicht van voorzienin- Luikinga met 'Harry op herhaling'
ZANDVOORT - Ten behoeve
;en die in de directe omgeving van en live-optredens van onder andere
van
rolstoelgebruikers werd
,-an het strand gerealiseerd kunnen Debbie & Andres, Wet Wet Wet_en
.vorden om ook mensen met een li- Los Fieras. Om 14.00 uur 'Terug in onlangs in samenwerking met
:hamelijke handicap in de gelegen- de tijd' met Bart van Leeuwen en de de heer Vermeulen van de
leid te stellen gebruik te maken van allerbeste 'gouwe ouwen'. Om 15.00 Zandvoortse
verkeerspolitie
3e Nederlandse stranden. Het gaat uur is het tijd voor 'Nederland Mu- een rondrit door het centrum
laarbij om parkeerfaciliteiten, pa- ziekland', waarvoor Chiel van Praag
i'iljoens, strandafritten en toilet- Nederlandse produkties draait. georganiseerd. Bewoners van
• oorzieningen. Per voorziening zijn Daarnaast interviewt hij de makers, Nieuw Unicum zouden daaroplossingen uitgewerkt waardoor en zijn er live optredens van diverse mee onderzoeken of de trotstrand en paviljoens zelfstandig be- artiesten, waaronder Pasadena Dre- toirs genoeg obstakel-vrij zijn.
reikbaar, toegankelijk en bruikbaar amband en Tambourine. Een en anDit bleek lang niet overal het geval.
zijn voor mensen met een motori- der duurt tot ongeveer 17.00 uur.
In de Haltestraat stonden een reclae handicap. Dergelijke voorzieTussen 24 augustus en 4 septem- mebord van een slagerij en een rek
nmgen zijn ook gemakkelijk voor ber zal deze omroep nauw samen- met riemen van een boetiek dusdamensen met een kinderwagen en werken met de lokale omroep Radio- nig opgesteld dat er voor de rolstoelvoor oudere badgasten.
station Haarlem op 94.1 kabel. Vanaf rijders geen doorkomen aan was. Op
In afwachting van een definitieve de Firato en vanuit Haarlem zullen de hoek van de Schoolstraat stond
l
n landelijke publicatie is het wen- beide samen 24 uur per dag pro- wederom een reclamebord van een
ienblad een voorlopige uitgave. Be- gramma's verzorgen. Veronica doet horecabedrijf hinderlijk opgesteld.
angstellenden kunnen het blad be- dit als Veronica Lokaal, op de uren De eigenaar van dit bedrijf werd ontstellen door overmaking van 4 gul- dat Radiostation Haarlem niet uit- boden op het politiebureau om herden 50 op giro 758135 ten name van zendt. Naast Haarlem is met nog zes- haling te voorkomen. Daarnaast
Stichting POG Noord-Holland te tig andere lokale omroepen een der- werd ook op het Kerkplein door een
Haarlem onder vermelding van gelijk twaalf dagen durend samen- terras de doorgang ernstig belem'\Venkenblad Stranden'.
werkingsverband ingesteld.
merd.

.ZANDVOORT - "Een brandweerman is humaan bezig". Dit
Bert Assié, die na veertien jaar de Zandvoortse vrijwillige
randweer gaat verlaten. Deze 'hobby' is hem goed van pas geko'men op Bouw- en Woningtoezicht, waar hij ruim vijftien jaar
lieeft gewerkt, waarvan acht als hoofd. Ook hier neemt hij afsclieid. Beide functies gaven hem de kennis en ervaring om van
zijn hobby zijn werk te maken, gezien zijn nieuwe baan als
lioofd van de afdeling Preventie bij de gemeentelijke brandweer
van Schiedam. Vrijdagmiddag nemen brandweer en Publieke
\Verken afscheid van Assié en zijn gezin.

Obstakels
rolstoelen

STUNT;

De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen afdeling Zandvoort is
afgelopen maandag weer gestart met
haar activiteiten in het Gemeenschapshuis. Het eerste evenement
wordt een Bingo-middag op dinsdag
23 augustus, aanvang 14.00 uur. Er is
koffie met koek voor ƒ0,75 en er vallen mooie prijsjes te winnen.
Voor 6 september staat een dagtocht
gepland, een rondrit door Noord-Holland. Vertrek 09.00 uur bij het
Gemeenschapshuis.
De heer B. Rooymans en mevrouw
E. Vlieland hebben onlangs de wens
te kennen gegeven, af te treden, wat
inmiddels is gebeurd. Het bestuur
bestaat nu uit: dhr. P. Bol, voorzitter; dhr. M. Roosendaal, vice-voorzit-

• Bert Assié voor de spiegelwand van het nieuwe casino. Ook met de
brandveiligheid van dit gebouw heeft hij zich beziggehouden.

ZANDVOORT - Vorige week
donderdag werden twee mensen in een winkelbedrijf op de
beide heren. "De mensen hebben ten, wordt ons wel eens verweten, Grote Krocht aangehouden op
geen idee wat een kracht er op zo'n dat wij 'altijd rode olifantjes zien',
spandoek kan komen te staan, en oftewel dat wij altijd dingen zien die verdenking van winkeldiefstal.
daardoor op de lantaarnpalen", verklaart Assié. Als het flink waait, kunnen de palen krom getrokken worden, zo is zijn ervaring.
Behalve dat deze afdeling ook een
oogje houdt op de naleving van de
Hinderwet, heeft het hoofd samen
met de directeur Publieke Werken
en drie architecten ook nog zitting in
de Welstandscommissie. De taak
van deze - openbare - commissievergadering is bouwplannen goed te bekijken, ook aan de hand van de vraag
of iets wel of niet mooi is. Een lastige
taak, dat kan Assié niet ontkennen,
omdat 'mooi' sterk van smaak afhankelijk is=-Het oordeel stuit dan
ook nog wel eens op onbegrip, vooral
als aanvragers van een vergunning
blijven volhouden: 'Ik vind dat
mooi'. "Het is altijd lastig om naar
de burger te vertalen, 'waarom een
plan is afgekeurd. Maar wij doen bij
de beoordeling niet kinderachtig en
proberen de mensen met wat aanwijzingen alsnog op het goede paard te
zetten. Natuurlijk komt het ook wel
eens niet goed, dat is dan jammer'.
Het nut van deze instantie is volgens
Assié goed te zien, zij het niet altijd
voor buitenstaanders.

Vluchtwegen
Bij elk nieuw gebouw kijkt Bouwen Woningtoezicht nauwkeurig naar
de vluchtwegen. Zo bijvoorbeeld in
het casino, waar op last van deze
afdeling aan de zijkant vier deuren
moeten worden aangebracht. "Doordat wij zo op de brandpreventie let-

niet bestaan. Maar je kunt brand
nooit helemaal uitsluiten. "Je kunt
nooit zeggen: 'dat overkomt mij
niet', want gemiddeld staat éénmaal
per 700 jaar je huis in brand. Als je
het niet meemaakt, heb je geluk gehad".
Op de vraag of een brandweerman
ook niet een beetje een piromaan is,
heeft Assié zijn antwoord klaar. "In
het woordenboek staat: een piromaan steekt branden aan. Een
brandweerman maakt het vuur uit.
Uit het feit dat de bevolking uitloopt,
blijkt dat vuur fascinerend is. Maar
pas als er brand is, gaat de brandweerman aan het werk". Uitgezonderd het preventieve werk uiteraard.
"Het is een dankbare taak, want
het geeft bevrediging als je iets hebt
weten te behouden. Je bent goed en
eigenlijk dus humaan bezig, als 'je
schade en leed tracht te beperken.
Bij 't brandweervolkje leeft dan ook
het gevoel: rekening houden met je
medemens".
Het echtpaar, waarvan ook Mieke
met haar werk in het schoolbestuur
van de Mariaschool en de Nicolaasschool sociaal niet stil zat, moet binnenkort dus verhuizen. "We laten
heel wat achter", beseft Assié, "fijne
collega's en een uitgebreide vriendenschaar". Morgenmiddag wordt
hem een afscheidsreceptie aangeboden in de brandweerkazerne. Voor
genodigden, maar als het aan hem
ligt, zijn daarna, vanaf ongeveer
16.30 uur, ook anderen van harte
welkom.
JOAN KURPERSHOEK

Bedrijfs/opslag-2
ruimte 100 m .

Vrouw met kind
zoekt
woonruimte in
Zandvoort of
omgeving (etage

De eerste was een man van 43 jaar,
die zonder te betalen met twee dozen
bonbons langs de kassa was gelopen.
De tweede verdachte betrof een
meisje van 13 jaar, dat had 'vergeten'
enkele goederen, die zij in haar
schoudertasje had gestopt, af te rekenen.
Bij aankomst van de politie legde
het meisje onmiddellijk een bekentenis af. De man echter bleef in eerste instantie hardnekkig ontkennen,
maar koos na enige tijd toch eieren
voor zijn geld en biechtte zijn wandaad aan de agenten op. In overleg
met de Officier van Justitie te Haarlem werd de verdachten direct een
justitie-transactie aangeboden: Honderdvijftig gulden voor de man en
honderd gulden voor het meisje. Na
betaling mochten beiden naar huis
vertrekken. Alleen moesten zij de gestolen spullen nog even aan de kassa
gaan afrekenen.

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

171 66

BRIEVENBUS

Ongeval
Naar aanleiding van het ongeval
op zaterdagavond j.l op de Noord-Boulevard (en vele ongevallen daarvoor) waarbij twee mensen respectievelijk zwaar gewond en gedood
werden, wil ik graag drie suggesties
aan de hand doen. De boulevard
heeft zeker 's zomers een sterke toeristische functie en leent zich beslist
niet als racebaan (ook niet voor 80
km p/u.). Toeristen kijken nu eenmaal graag naar zee, zoeken naar
een parkeerplaats, steken plotseling
over, etc.
1) Voer daarom gedurende de zomermaanden een max. snelheid van
50 km p/u. voor de hele boulevard in
2) Maak gebruik van middengelei
ders, zoals op de Zandvoorterweg m
Aerdenhout, waardoor het onmogelijk wordt om m te halen, maar zoda
mg dat het parkeerplaats zoekende
verkeer wel kan voorsorteren voor
linksaf. In de praktijk blijkt een versmalde rijbaan snelheidsremmend
te werken (zie Zandvoorterweg en Ie
gedeelte Noord-Boulevard). Tevens
heeft de overstekende voetganger
dan een vluchtplaats.
3) Als het financieel mogelijk is, laat
dan tijdens de zomermaanden verlichting op de boulevard branden, 's
Nachts zijn voetgangers op de rijbaan niet te zien.
Ik hoop dat er iets gedaan wordt
aan de levensgevaarlijke situatie op
dit ogenblik (dit geldt ook voor de
Zeeweg), want ook al is geconstateerd dat de taxichauffeur die bij de
laatste aanrijding betrokken was,
geen schuld heeft, het ongeval vergeet hij nooit meer en ik hoop dat m
de toekomst geen van mijn chauffeurs dit ooit hoeft mee te maken.
Paul v.d. Boogaard
Taxi Centrale Zandvoort

(Bijna) Dagelijks:
Expositie van vijf schilders in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, tot en met 24 augustus
Rekreade voor kinderen van 4 t/m 12
jaar op doordeweekse dagen, van
10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot
17.00 uur, op vrijdag en donderdag 25
aug. van 10.00 tot 14.00 uur, in 't Stekkie en het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk.
Elke donderdagavond rondwandelingen door het oude dorp, kosten
/'5,- p.p., aanvang 19.00 uur, tevoren
aanmelden bij het VVV kantoor.
Donderdag 18 augustus:
Poppenkast en volksdansen met
Rekreade, 18.30 uur wmkelcentrum-noord, 19.15 uur Jan Snijerplein
Vrijdag l!) augustus
Zandvoort Festival vrijdagavond m
het dorpscentrum, met live optredens op diverse podia.
Zaterdag 20 augustus:
Kermis Holliday op het NS terrein,
aanvang voorstellingen 16.00 en
20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij
VVV en a.d. kassa, a ƒ12,50 - ƒ27,50
per stuk. Kinderen ./2,50 korting.
Zondag 21 augustus:
Kermis Holliday op NS-terrein (zie
zaterdag).
Lucky Strike Racing Day op het circuit, aanvang voorprogramma 10.00
uur, start wedstrijden 12.00 uur. Toegang ƒ15,- p.p. of gratis met de bon
elders in dit blad.
Poppenkast en volksdansen met
Rekreade, 18.30 uur winkelcentrum-noord, 19.15 uur Jan Snijerplein

SUPER

MIDDEN-EN KLEINBEDRIJF

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

4,39
een flesje Volny
HALFROOM GRATIS

tntoec

Roomboter gehakt half
zilver 250 gram
pakje

1r98
min. 3 p. p. klant

om half
kilo

4,90

of app.)
Tel.

1 kilo

doorregen
shoarma
rollade
6,95
BOUCHERIE

02507-19007

"facf&

Jan de Boer
Catamarans int. B.V.
vraagt

technisch
personeel

publiciteitsdrukwerk

Even afrekenen

Foto: Berlott

Bij aankoop van
1 pak a 500
gram koffie

en

Vereniging Vrouwen Van Nu vertrekt aanstaande zaterdag om 08.00
uur vanaf het Gemeenschapshuis
voor de gebruikelijke augustus-excursie, samen met echtgenoten en
donateurs. Het uitstapje gaat dit jaar
naar het zuiden, hoofdzakelijk Brabant. In Zwijndrecht wordt gestopt
voor een kopje koffie met gebak,
waarna men de rit vervolgt naar Dordrecht. Daar wordt een bezoekje gebracht aan het museum van Simon
van Geijn, een antiek ingericht herenhuis.
's Middags maakt men vanaf Lage
Zwaluwe een boottocht door de Biesbosch, om te genieten van een uniek
stukje Brabantse natuur. De deelname kosten bedragen /31,- per persoon, inclusief koffie met gebak, entree museum en boottocht.
Woensdag 24 augustus om 14.00
uur houdt de vereniging een spelmiddag aan het strand, bij paviljoen
12, De Wurf. Iedereen is welkom om
te kaarten, een ander spelletje te
doen of om lekker bij te praten op
het terras.

ter, me"r U. Bosman, secretaris;
dhr. J. Glastra, 2e secr.; dhr. J. Hoogervorst, penningmeester, dhr. J de
Vries, a.i. penningm.; en du leden
dhr W. Bosch Evers en dhr H van
Dorth

Te huur in
Zandvoort Noord

Brieven
onder nr 943517
bur. v. d. blad.

Specialisten in organisatie-

Vrouwen Van Nu

ANBO

Veronica komt naar
andvoort toe

Wenkenblad over
•toegankelijkheid
||van stranden

VERENIGINGSNIEUWS

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer

Telefoon: 02977-25 14 l *
Telefax: 02977-2 1968

(18-25 jaar) en commercieel
medewerkers voor de verkoop van
catamarans (20-30 jaar).
Voor spoedige indiensttreding.
Zij die vertrouwd zijn in de watersport
genieten de voorkeur.
Tel. 02507-13815

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

s deV

Kerkstraat 12. Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192. Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9. Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151
Ik wil mooi weten over CRF Vei.'ekonnge'i Stuu' mi] ik' hiochuie

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2. Zandvoort

Naam
Adies
Postcode plaats
Toicd« n
In een ongeliankceide envelop opsturen IIA.II CRF \ei. el ennuen
Antwoordnummer ~ H80\R 'VnfteKeon

Maak een foto van het

LOEMENCORSd
of van de evenementen
er omheen

Op zaterdag 3 september a.s. trekt voor de 41 e keer in successie het
Aalsmeers Bloemencorso naar Amsterdam.
In Aalsmeer worden rond het corso nog talloze andere activiteiten
georganiseerd, zoals een broderie, tentoonstellingen en een kindervoorstelling.

Wij nodigen u uit van een van die evenementen een foto te maken
en die voor 14 september a.s. te sturen naar:
Weekmedia
Postbus 51
1180 AB Amstelveen.
U kunt uw foto ook inleveren .bij onze kantoren in:
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56 en
Uithoorn, Stationsstraat 70.
Aalsmeer, Stationweg 38.
Het is de bedoeling de uitslag van de fotowedstrijd op 21 september
in deze krant te publiceren.

PRIJZEN

SPELREGELS

De fotowedstrijd is bedoeld voor
echte amateurs, (semi-)professionals zijn van deelname uitgesloten.
De foto's mogen met kleiner zijn dan
9 x 12 en niet groter dan 24 x 30
centimeter.
U mag kleurenfoto's en/of zwart/
wit foto's inzenden. Geen dia's.
Achter op elke foto moet u vermelden: naam, adres en telefoonnummer.
De inzendingen dienen uiterlijk 14
september bij ons binnen te zijn.

Van de ingezonden foto's dient u de
negatieven beschikbaar te houden.
Ingezonden foto's worden niet teruggestuurd.
Alle prijzen worden in natura uitgekeerd.
Het gebruik van de ingezonden foto's m het kader van de fotowedstrijd is vrij van copyright.
De uitspraak van de jury is bindend, daarover kan niet worden
gecorrespondeerd. Deelname aan
de wedstrijd betekent dat u akkoord
gaat met de spelregels.

Er is voor ruim 10.000 gulden aan prijzen te verdienen.
* 4 SONY CD-spelers totaalwaarde ƒ 2.000,- beschikbaar gesteld
door Radio Hassing bv. Uithoorn en Sony.
* Een MEUBELCHEQUE
t.w.v. ƒ 2.000,-, beschikbaar gesteld door Firma v.d. Schildei
Thuis in Wonen, Aalsmeer.
* Een CANON-EOS-camera t.w.v. ƒ 1.500,-, beschikbaar gesteli
door COMBIFOTO-DE BOER, Aalsmeer.
* Een GARDEROBE t.w.v. ƒ 1.500,-, beschikbaar gesteld doo
BROECKMANS, dames- en herenmode
* TAPIJT t.w.v. ƒ 1.500,- beschikbaar gesteld door GOEMANS TA
PIJT, Aalsmeer.
^,
* BRUYNZEEL 3 x monta-meubelen, totaalwaarde ƒ 2.000,- be
schikbaar gesteld door Firma Groen, Uithoorn en Bruynzeel.

Met bovendien van FUJI

DE JURY
De jury die de foto's zal beoordelen bestaat uit:
Han Sas, bladmanager Weekmedia
Dick Piet, redactiechef Weekmedia
Bob Lodewegen, verkoopleider Weekmedia
Ad Maarse, van het organisatiebureau dat het CORSO mogelijk maakt.

De Quicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de iilm al m z:
en waarmee direct (buiten)
gelotografeera kan worden
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l FUJI-DL 250
Autofocus compact camera
l FUJI-filmpakket
4 winnaars mogen mee met een van de FUJI-ballonvluchten
100 FUJI Quicksnap camera's als prachtige troostprijzen

dames- en herenmode

GOEMANS TAPIJT
NQVASTIL

ook voor
gordijnen en zonwering

MEUBELEN

v

^/

AALSMEER - HOOFDDORP - UITHOORN

radio hiassing bv
adm. tromplaan 67 - uithoorn - telefoon 02975-63585
amsterdamseweg 160 - amstelveen - telefoon 020-412510

ZIJDSTRAAT 23
AALSMEER

A/.D. SCHILDEN
Oosteinderweg 205 • 1432 AS Aalsmeer
Telefoon 02977 - 26486 • 3000 m2 interieurcentrum

TEL 02977-24541

Thuis in wonen

Samenwerken met grote merken

G3OER

HOUT - VERF
BEHANG
JALOUZIEEN

ZIJDELRIJ 6 - 1 4 2 2 BV UITHOORN - TEL. 02975-68155

cnmbiFOIO
DE BOER B.V.
AALSMEER - A'DAMSE POORT - UITHOORN

bruynzeel

monta

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Nieuwsblad

WEEKMEDIA
Donderdag 25 augustus 1988

48e jaargang nummer 34

Los nummer ƒ1,-

Reddingsbrigade
zwaar gedupeerd
door inbraak

Verlenging Heijermansweg
wordt geraamd op 14miljoen

ZANDVOORT - Verlenging van de Herman Heijermansweg
gaat rond de veertien miljoen gulden kosten. De Heidemij B.V.
komt tot deze conclusie in een uitgebreid rapport dat in opdracht van de gemeente is opgesteld. Gezien dit kostenplaatje en
andere bezwaren, onder andere met betrekking tot de natuur, is
het niet waarschijnlijk dat doortrekking plaats gaat vinden. Het
College van Burgemeester en Wethouders lijkt hierover nog
verdeeld.

De post aan het zuidstrand was
slechts heel even door de leden van
de ZRB verlaten om te eten. Na een
half uur kwamen zij al terug, maar
in de tussentijd hadden de inbrekers
een raam van het EHBO-hok geforceerd. Daar lagen het kostbare statief van rond de ƒ 10.000,- en de kijker
van ongeveer dezelfde waarde. De
kijker is via de Marine aangeschaft
en er is zeer moeilijk aan een nieuwe
te komen.

• Kampioenschap
; biertappen
;. ZANDVOORT - In het
: Boeckaniersnest wordt op
' • 3 november een biertap'\1 wedstrijd gehouden, welke
meetelt voor het nationaal
. kampioenschap.
Horecamensen, zowel van
j eenmanszaken als teams, uit
Zandvoort omstreken kunnen
deelnemen, publiek is welkom.
De winnaars gaan door naar de
, eindronden tijdens de Horecava
; in van januari.
De jury bestaat uit acht personen, twee van de brouwerij en
zes ondernemers, waaronder
uit Zandvoort Pred Paap en
Freddy Zonneveld. Voorzitter is
Dik Mark van de Heineken
Brouwerij.

De jeugdige Zandvoortse Skateboardrijders vinden het tijd worden voor een eigen, vast terrein.
Foto Bram Stijnen

Skateboardrijders willen 'n eigen plek
ZANDVOORT - Een grote groep jeugdige Skateboardrijders
houdt een dezer dagen een handtekeningenactie om zo de rest
van de bevolking achter haar plannen te krijgen. De jongeren
willen bij de Gemeente op aandringen op een locatie voor hun
favoriete vrijetijdsbeoefening. Uit veiligheidsoverwegingen voor
het verkeer, voetgangers en zichzelf achten zij het noodzakelijk
dat de plaatselijke overheid haast maakt met het zoeken naar
een geschikte plek voor hun sport.
Toen enkele j aren geleden het skateboardrijden uit Amerika naar Europa kwam overwaaien kon niemand vermoeden dat deze tak van
sport zo'n grote vlucht zou nemen
onder de jeugd. De formule was simpel. Men nam een plank en monteerde daaronder vier wieltjes die paarsgewijs onafhankelijk van elkaar
konden bewegen. Met een beetje behendigheid moest men in staat zijn
zich op dit - zij het wat provisorisch vervoermiddel voort te bewegen.
Een goedkoop en eenvoudig alternatief dus voor het „scheuren" op een
bromfiets zoals de jeugd in de afgelopen decennia placht te doen.
De zelfgemaakte plank is er al lang

niet meer, want, wil je een beetje
mee kunnen meedraaien in het circuit van je leeftijdgenootjes, dan is
een professioneel skateboard geen
overbodige luxe. Airo-dynamisch en
voorzien van kogellagers kunnen op
deze „planken" van weleer inmiddels snelheden gehaald worden van
soms wel meer dan veertig kilometer per uur.
Geen wonder dat tegen dit „alternatief" met enige argwaan wordt
aangekeken door 'medeweggebruikers'. Vooral door voetgangers, die
soms ternauwernood door een voor
hun gevoel levensreddende sprong
een aanvaring met de boards weten
te voorkomen. Behendigheid aan de

Nieuwe directeur Regionale VWZuid-Kennemerland in dienst

Combinatie Zandvoort/Haarlem 'super'
ZANDVOORT/HAARLEM Het personeelsbestand van de
Regionale VW Zuid-Kennemerland nadert zijn voltooiing.
Per l september 1988 treedt directeur Peer Sips in dienst en
wordt oud VW Zandvoort manager Karin Kas aangesteld
voor de taken Promotie en
Marketing.
Eind juni werd al bekend dat de
drieënveertig-jarige Sips directeur
zou worden, maar in verband met de
opzegtermijn bij zijn vorige werkgever, de Streek VW Zuidwest Veluwe, zou hij pas l september in dienst
treden. In feite is zijn standplaats
het kantoor te Haarlem, maar in
praktijk zal hij veel onderweg zijn
tussen de diverse vestigingen van de
Regionale VW. "Zandvoort en
Haarlem zijn de twee brandpunten
van de VW, gecombineerd is dat
super", aldus een energiek klinkende Sips, waarmee hij doelt op de
toeristische faciliteiten van beide gemeenten. De 'gecentraliseerde opzet' beantwoordt volgens hem goed
aan het uitgangspunt van de Regionale VW, om via een gestroomlijnde organisatie het gebundelde toeristische produkt op de markt te
brengen. Het ontwikkelen van initiatieven hiertoe is een van de belangrijkste taken waarmee hij zich zal
bezighouden.
Karin Kas, die meer dan een jaar
parttime manager van de VW Zandvoort was, gaat zich vanaf l september fulltime richten op marketing en
promotie. Haar vaste standplaats
wordt Zandvoort, vooral om voeling
te kunnen houden met het plaatselijke bedrijfsleven. Voortaan zal zij
echter weer onder haar meisjesnaam, Karin ter Beek, door het leven gaan, een wens die al jaren bij
haar leefde. Jeanette Harder, nu ook
al werkzaam in Zandvoort, zal zich
bezig gaan houden met de dagelijkse
leiding van de vestiging in de bad-

plaats.
en Fred Paap te vinden, in het AlgeHet bestuur is nog niet helemaal meen Bestuur Bart Schuitmaker
gevormd, maar waarschijnlijk zal van Hotel Triton en de heer Tillenidat op l januari 1989 wel rond zijn. us Kruithof, algemeen secretaris
Vanuit Zandvoort zijn in het Dage- van de Kamer van Koophandel voor
lijks Bestuur zijn wel al Ide Aukema Haarlem en omstreken.

kant van de skater is allang niet
meer bepalend. De factor „geluk"
gaat nu een duchtig woordje meespreken. En zoals de ervaring leert,
is deze factor, niet bepaald iets waar
men op kan rekenen.
Volgens de skaters dus hoogste
tijd voor de overheid om te zorgen
voor een locatie voor het beoefenen
van deze sport, waar veiligheid en
speelgenot niet in het gedrang komen. Vandaar dat de 14-jarige Dennis van der Meijden en zijn even
oude vriendjes Onno Adema en Matthijs Schuiten nu gestart zijn met
eenhandtekeningenactie. Een geschikte locatie hebben zij al op het
oog, een stuk grond op het Friedhofplein naast het parkeerterrein, dat,
hoewel betegeld, niet gebruikt
wordt.
Uitermate geschikt voor het aanleggen van een z.g. RAMP (spreek
uit 'remp') vinden zij zelf. Gelet op
het succes van de voorziening die
destijds ten behoeve van deze jongeren op het terrein van het inmiddels
bijna gesloten zwembad „De Duinpan" was aangebracht, is dit initiatief alleszins de moeite van het overwegen waard, vindt ook de wethouder van sportzaken Jan Termes. Hij
is bereid te zijner tijd de verzamelde
handtekeningen in ontvangst te nemen en een en ander in het college
van B en W te bespreken, verklaarde
hij desgevraagd. Want ook deze wéthouder is van mening dat de jeugd in
het kader van het herstructureringsplan van Zandvoort beslist niet vergeten mag worden.

Behalve voor de aanleg van het
wegdek vergt verlenging vele andere
uitgaven zoals voor aanpassingen
van kruispunten, verkeerslichten en
bewegwijzering, aankopen en schadeloosstellingen. Duurste onderdeel
van het plan zou de spoorwegonderdoorgang worden, ten bedrage van
4,4 miljoen. Deze kosten vallen zo
hoog uit dat het onwaarschijnlijk is
dat het gemeentebestuur tot de uitvoenng van dit project overgaat.
Wethouder van financiën Ide Aukema liet enige weken geleden al weten
de gemeente dit niet kan betalen.
Van hem en zijn collega wethouder
Termes is bekend dat zij niet tot de
voorstanders behoren.
Op korte termijn moet er echter
een bestemmingsplan Kostverlorenpark in procedure zijn gebracht. In
verband daarmee adviseert directeur Publieke Werken Wertheim het
college om te beslissen de weg wél in
het bestemmingsplan op te nemen.
Omdat 'dit enerzijds niet de verplichting geeft de weg aan te leggen
en anderzijds nu er verschillende financiële mogelijkheden zijn een
goed afgewongen besluit door de
raad kan worden genomen.
De Heidemij heeft zich ook gebogen over de gevolgen voor het Kostverlorenpark, dat vanuit het oog-

Grote Krocht 7

Varkenshaasjes

kilo 19,75

Jan Brugman heeft inmiddels aardig wat bekendheid verworven in
Nederland, want welke treinmachinist of conducteur die Zandvoort
wel eens aandoet, kent niet zijn
soep? Brugman, aangeschoven aan
een van de tafeltjes, geeft het toe. "Ik
kreeg regelmatig te horen: 'Omdat

we naar Jan zouden gaan, hebben we
maar geen brood meegenomen'. De
spoorwegmensen stelden hun lunch
uit om bij mij te kunnen e^en. Dat is
ontzettend leuk om te horen. Op een
gegeven moment kwam er een conducteur hier op z'n vrije dag, met
zijn echtgenote. Zegt hij tegen zijn
vrouw: 'Dat is nou die soep van Jan'.
Voor zichzelf vond Brugman het
leuk, voor die vrouw, die zijn produkt maar moest zien te evenaren,
misschien iets minder.
Zo ging het hard met de mond op
mond reclame tussen het NS-personeel onderling, maar ook naar anderen toe. Want menig treinpassagier
kreeg hele verhalen te horen over de
kookkunst van Jan Brugman. Hij
haalde er zelfs de landelijke pers
mee, toen een hostesse verklaarde
dat er één ding was, dat zij nooit zou
overslaan in Zandvoort: de soep van

ZANDVOORT - Door het gure
weer en een vermoedelijke 'festival-moeheid' bij het publiek
kan het Zandvoort Festival, vorige week vrijdagavond in het
dorpscentrum, nauwelijks geslaagd genoemd worden.
Daarnaast viel te betreuren dat er
kennelijk aanleiding was voor diverse klachten over geluidsoverlast tij-

Jan Brugman. Vooral zijn erwten- de naam. "Een van de leuke dingen
soep was bekend en op koude dagen van dit werk vond ik, datje een eigen
ging er makkelijk twintig liter over klantenkring had. Met de spoorwegde toonbank. Maar daar was dan mensen heb ik een fijne band opgeook wel aardig wat werk aan vooraf bouwd, maar ook met veel tremreigegaan, en de spliterwten voor in zigers, die hier dag in dag uit kwatotaal zo'n vijftig liter, stonden de men. Maar meestal werden zij door
hele nacht tevoor al te weken.
mijn vrouw geholpen, want eigenlijk
stond ik zelf meer in de keuken".
De restauratie bleef open tot 's
'Mevrouw'
avonds half zes, en meestal werkten
Voor Jan en Bea, door de klanten Jan en Bea de hele dag slechts met
respectievelijk 'Jan' en 'mevrouw' z'n tweeën. Alleen op drukke dagen
genoemd, begon de dag altijd vroeg, in de zomer was er wel eens hulp.
om zodoende koffie, thee, soepen en "Het was hard werken, maar dat is
andere verse etenswaren op tijd het meestal in de horeca en dus klaklaar te hebben. Jan was er om half gen we niet, hoor! Want dat wisten
zes al, terwijl zijn vrouw iets later we van tevoren. Voordat wij met de
kwam. "Dagelijks was het om half restauratie begonnen, had ik al twinvijf opstaan, 's winters zes dagen in tig jaar bij café/restaurant Van Houde week, zomers zeven", vertelt ten in de Zeestraat gewerkt", verBrugman terwijl hij tussendoor en- klaart hij. "Toen wij hoorden dat dit
kele klanten groet. Veel kent hij bij vrij kwam, heb ik tegen mijn vrouw
gezegd: we kunnen eraan beginnen
maar dan moeten we het ook volbrengen, en met zeuren".
Veertien jaar hebben zij het zo volgehouden. Lang genoeg kennelijk,
want vanaf l september hebben beide zichzelf alleen nog maar vrije tijd
beloofd. "Als je stopt val je natuurlijk in een gat", realiseert Brugman
zich. "Maar dat gebeurt toch eens,
óók als je op je vijfenzestigste stopt".

Spanning blijft nog even

ZANDVOORT - De bewoners van Schoolstraat en wijde omgeving hebben het
voorlopig nog even hard te verduren. Zaterdagochtend steeg ongetwijfeld de
spanning binnenshuis weer danig, toen de rijbaan weer eens geheel onderliep.
Voorlopig blijft dit nog even zo, tot de uitgebreide werkzaamheden aan het
rioleringsstelsel en de effluentleiding naar Haarlem zich in een ver gevorderd
stadium zijn.
Zo lang blijft het nog even 'het hart vasthouden', in de hoop dat het binnen maar
droog blijft.

dens evenement, dat in de plaats is
gekomen van het vroegere Grand
Prix Festival.
Bij de Zandvoortse politie kwamen nogal wat klachten binnen over
geluidsoverlast, welke werd veroorzaakt door het tegen elkaar in spelen
van twee bands in de Haltestraat, bij
de Schoolstraat en de Pakveldstraat.
Afgesproken was dat respectievelijk
Boogie Boy en Massada om beurten
zouden spelen, maar volgens de
klachten hield men zich hier met
aan. Een woordvoerder van het samenwerkmgsvertaand is het hier
niet mee eens en verklaart dat dit
waarschijnlijk te maken had met het
inspelen. De politie vond de klachten echter zo gegrond, dat zij handelend optrad, ook omdat de volumeknoppen te ver open stonden. "Wij

constateerden dat het behoorlijk uit
de hand liep", aldus een politiewoordvoerder, "vandaar dat wij hebben ingegrepen". De organisatoren
zijn uiteraard niet blij met deze gang
van zaken. Men zal hierover bmnenkort rond de tafel gaan zitten voor
een gesprek met de plaatselijke
overheid.
Gek druk was het niet in het dorp,
maar de weersomstandigheden waren met een straffe wind dan ook
bepaald niet optimaal. Voor het podium aan het eind van de Haltestraat, bij de Bastille, waar Ruud
Jansen en Shirley Zwerus optraden,
stond men nog het meest in de luwte. Wellicht dat hierdoor, vooral op
de late avond, de meeste toeschouwers zich op deze plaats 'ophoopten'.

IMieuwsbla

De Quicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de füm al m zit
on waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden

FUJICOLOR QUICKSNAP
t.w.v. ƒ 14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.
Naam

Hobby
Voor het sociale leven komt nu in
ieder geval meer tijd vrij. Jan en Bea
waren nooit voor half zeven thuis,
maar moesten toch zeker om half
tien al weer op bed liggen, om het
werk vol te kunnen houden. Nu kunnen de kinderen met een gerust hart
ook 's avonds weer eens langs komen. Verder zal Jan zich in ieder
geval niet zo gauw vervelen: "Mijn
hobby is koken, mijn vrouw hoeft
dat dus ook nooit te doen. Maar zoals ik het liefst kook, gaat er veel
werk en tijd in zitten. Dan is het niet
een kwestie van even een aardappeltje schillen".

• Bea ('Mevrouw') en Jan Brugman stonden veertien jaar lang van 's morgens vroeg tot half zes 's avonds klaar
voor NS-personeel en treinreizigers.
roio Betioti

Vervolg op pagina 7

• De eerste vier maanden
in Zandvoort zijn burgemeester Van der Heijden
uitstekend bevallen. Pag. 7

Laatste festival geeft aanleiding tot klachten

'Vrouw, dat is nou die soep van Jan'
ZANDVOORT - NS-medewerkers en treinreizigers die regelmatig in de stationsrestauratie
komen, zullen achter het buffet na l september andere gezichten zien. Jan en Bea Brugman, die dag in, dag uit vanaf 's
morgens half zeven de koffie
klaar hadden staan, stoppen
na veertien jaar met dit werk,
om nu, op drieënzestig-jarige
leeftijd, wat rustiger aan te
kunnen gaan doen.

punt van natuurbehoud als waardevol is te beschouwen, aldus het rapport. 'Naast het verdwijnen van een
deel van het duinterrein moet rekemng worden gehouden met negatieve effecten op vegetatie en fauna m
het resterende deel van het gebied.

• Herman Vos, lid van Helios, haalt herinneringen op
over het ontstaan van het
kamperen op strand.Pag. 4

ADVERTENTIE

Jan en Bea Brugman stoppen exploitatie stationsrestauratie

Waterstanden
Datum
HW
LW HW
LW
25 aug
0214 1030 1451 2236
26 aug
0307 1127 1537 2324
27 aug
0352 1346 1620
28 aug
0434 0005 1701 1701
29 aug
0516 0047 1742 1525
30 aug
0558 0132 1823 1605
31 aug
0642 0220 1904 1640
1 sep
0726 0307 1946 15.24
2sep
0814 0352 2031 1611
Maanstanden,
Zaterdag 27 aug VM 1256 uur
Sprmgtij 29 aug 05 16 u NAP+131cm

Oplage: 4 500

Doortrekken naar Zandvoort-noord niet waarschijnlijk

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade is zwaar
gedupeerd door de diefstal van
een zeeverrekijker en een
zwaar statief. De goederen werden dinsdagavond tussen zes
en half zeven gestolen bij een
inbraak in post Ernst Brokmeier.

De apparatuur was bij uitstek geschikt voor het reddingswerk omdat
de kijker op een bepaald punt in de
verte vastgezet kon worden. 'Aan
land heb je er niets aan', aldus secretaris Torn de Roode.
Vermoed wordt dat de dieven gericht op kijker en statief ingebroken
hebben. Andere waardevolle spullen
lieten zij liggen.

Editie:30

Per l september dus eindelijk tijd
genoeg voor Jan en Bea, die per die
datum worden opgevolgd door de
familie Van Loon, die momenteel de
kantine in de Van Pageehal beheert.
JOAN KURPERSHOEK

Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank .
Telefoon
Ik word abonnee en betaal per
O maand/3.95'
O kwartaal / 12,90

(i v m controle bezorging)
O halfjaar / 23,70

O |aar ƒ 43,75

Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOH QUICKSNAP
' Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk
bij automatische betaling Voor postabonnees
gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonde' postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

g "7 1 0371"0 17003"

bellen kan ook: 020-668.1300

r

WEEKMEDIA30

Je klaart de Mus in één keer met
dubbeldekkende muurverf van de Hema.

FAMILIEBERICHTEN

t
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is van
ons heengegaan onze lieve moeder en oma, mijn
levensgezellin

Monika Schouten-Polenz
weduwe van
Johannes Schouten

24-8-1904

13-8-1988
Munster, WDR:
I. Sudbrak-Schouten
J. Akkerman
Ralf
Sven
Zandvoort:
A. Beenen
Jhr. Quarles van Uffordlaan 50.
2042 PS Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

HARTENJAGERS

HARTENJAGERS
425

13?5

2 voorr ii

2 voor •

80 Make up wattenpads Per pak 2.50

Na een kortstondige ziekte is overleden onze
(oud) Commandant

Naadloze beha. Mt. 70-80AA/A, 7085B, 75-85C. 7.75
/

170

Klaas Paap

=±•

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en zijn
vriendin
Namens de Gemeentelijke Brandweer
Zandvoort
R. Ph. Schroder
Commandant.

Q50

Gloeilampen met grote fitting, flame
40-60 Watt

3 voor \/•

Katoenen damesshps. Mt 36-48.3.75

tot'

korting
PVC douchegordijn.
Uni: 120x200 cm.
180x200 cm.
Gedessineerd:
120x200 cm
180x200 cm.

Zeer plotseling is overleden ons ere-lid en
medeoprichter van de vereniging de heer

•8-75 775
J27S 10.75
tot

Katoenen jongensondergoed, 1x1 rib.
Wit, blauw of grijs. Mt 104-176: T-shirt
6.-/6.50, smglet 5.-/5.50, slip 4.757
5.25

Klaas Paap
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.
Namens de Brandweervereniging
Zandvoort
R. van Essen, voorzitter

375
"Shetlana" breigaren. 80/20% acryl/wol. 100 gram. •i

6 voor

2 voor

10.-

Acryl herensokken. In diverse kleuren.
Mt 39/42-43/46. 3 voor 5.75

5

ADVERTENTIES

16?

Chmtz kussentjes. 30x30cm 9.75

Huwelijk

tot

24.

Huishoud'/opbergmandjes. Blauw, wit
of zwart. i?51.50,5^5 2.30,4^54-,
•ê^-55.75

-2955

Jumbo bellenwekker. Diverse kleuren.

tot

L-

korting

75

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl 6% BTW).
"Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

JLm

korting

I4r75 12.75
15.75

Ir

korting
Roestvrij edelstaal bestek „Chique"

PELLEBOERS-

mes
vork
lepel

TE KOOP AANGEB.

3-753 - Lepels
-3-^2.25 aardappel ë-75 4 75
3-^225 groente ê-75 4 75

dessert

sausmes
3-50275 soep
vork/lepel 2^52- ijs
gebaksvork 4-351 10 thee

zwart leer bankstel,
3-2-1-zits, 2 jr. oud. Nw.
ƒ 7400,-. Vr.pr. ƒ 2450,-.

Sony stereo-install.

S-75 4 7 5
44-7513 75
4-35 1 10
4^& 0 85

Onze vele soorten muurverf dek- ^•••••••^••HI^H^I ken perfect. De Hema heeft voor
elke muur de juiste verf: veegvast 5.75, Rauhfaser® 24.75, structuur 23.75 of plafondverf 32.75. Daarnaast hebben
we witte latex 19.75/29.75, maar ook gekleurde 12.75 en zelfs een speciale vochtbestendige soort 7.25/41.75.
Voor ongeopende emmers of blikken krijgt u uw geld terug. Gratis folder met verftips m de winkel verkrijgbaar.

(compl.) + 2 boxen. Nw.
ƒ2200,-. Vr.pr. ƒ725,-.

Tel. 14754,

06-91091091

tussen 19.00-22.00 uur.

De Zandvoortse
Bridgeclub start het
nieuwe seizoen op
woensdagavond 14
september.
Ook indien u geen bridgepartner heeft
kunt u zich aanmelden.
Inl. de neer C. Broun, fel. 14060

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

§Begrafenissen
ipt crematies!

?,"•.t, '.'-'. •

••

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
•"''•^ •"••
Daarnaast kunt u bij ons
ie. recht voor:
. «T inschrijvingen
Uitvaartverzekering

Aanbiedingen zijn geldig t/m 27 augustus 1988

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
DROGISTERIJ

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

Aangevraagde bouwvergunningen
111B88
112B8S
113B88
114B88
115B88
116B88
117B88

Thomsonstraat 1
Dr. C. A. Gerkestraat 153
Volkstuinencomplex
Zandvoortselaan 37
Zandvoortselaan 131
Badhuisplem
Lorentzstraat 15

-

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

uitbreiding kantoorruimte
oprichten woning
tumhuisje
vergroten woning
oprichten garage
ondergrondse parkeergarage
opslagruimte

OOK NAAR MAAT

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meerworden verleend, Jwettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn
25 augustus 1988

Pistachenoten.
150 gram

l

2.-

-3r5tJ

2.95

TVAARTVËRZÓRGER
•
'
»

Secretaris Bosmanstraat 40
12041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244
Aanbiedingen c

t m27aunisliisl988 H8821023 8

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

w ^^ ^^ m

w

W

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 15351

dineren, het café blijft daarna nog enkele dagen geopend.
Na ruim 24 jaar van noeste arbeid hebben wij er, zij het met
gemengde gevoelens, voor gekozen het iets rustiger aan te

oen.

Een aantal personeelsleden willen wij met name danken voor hun inzet:
Mevrouw van Veenendaal -Jur van Gelderen - Michel ZantvoortBabette Spaapen
Niet genoemd maar evenmin vergeten zijn de andere voortreffelijke
medewerkers, die in de loop der jaren bij ons hebben gewerkt, zijn
opgeleid of hun ervaring hebben uitgebreid.

G. Zwinkels
Haltestraat 30

De leveranciers, de mede-ondernemers en in het bijzonder onze collega's
uit de Kerkstraat, willen wij bedanken voor de samenwerking.

500 gr.

RIB KARBONADE
1 hele PAARDEWORST
BERLINER LEVERWORST

1,95

100

4

Echt Waar Voor Je Geld.

9r'

5,75
6, -

150

2 voor 9.75

Op 31 augustus 1988 kunt u voor het laatst in
Restaurant L&

Hema huiswijn, rood of Wit

HEMA

• •

DAG EN NACHT VERZORGING

l Itr. 5.75

Gelderse achterham
100 gram
2r=-1.70
Jonge Goudse Kaas.
l kg
}Q2a 8.50
Luxetompoucen.
Per stuk 1.50
4 voor 4.75

d'HONT

Tel. 01749-43036
na 18.00 uur.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

DE KLUSSENMEESTER

HARJEMtffiRS

Vloerbrood.met
sesam

Te koop v. part.
2 compl. inger.
horeca units m.
terras en w.c.
container.
T.e.a.b.

Nieuw in Haarlem

Heerlijk Hema
Voordeel

een Natura: uitvaartovereenkomst
;- ' ..
*Vraag rustig vrijblijvend
allé inlichtingen bij:

>.:,.''

Draaitopstofzuiger met metalen buizen
en electronisch regelbare zuigkracht
Opbergruimte voor accessoires. 1000
Watt.

9r'

ITALIAANSE MORTADELLA
100 gr

'
VLEESSALADE

* «-Arr

1,95

i oc
1,Z5

Speciaal bedanken wij onze vele „vaste gasten", die met alle veranderingen
die „La Reine" in al die jaren heeft ondergaan, hebben meegeleefd.
U hebt ons het meeste plezier in ons werk gegeven.
Wij laten u dan ook niet in de steek . . .
Op lauweren wordt er namelijk niet gerust!
Wij blijven ons gebak en een lichte lunch voor u maken in

Patisserie

Thomas

Haltestraat 13.
Wellicht komt u nog eenmaal in „La Reine" om van ons restaurant
afscheid te nemen en wij hopen u daarna regelmatig te moeen begroeten i n
„Patisserie THOMAS''.
&
&
&
b
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Familie Th. van Houten.

CO
CO
X

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1988

WEEKMEDIA 30

Alle aandacht wordt nu gericht op 'Pdtisserie Thomas'

Karel Doormanschool

Familie Van Houten sluit 'La Reine'
ZANDVOORT - Restaurant
La Reine, gevestigd in de Kerkstraat, gaat per l september
1988 dicht. 'Na ruim vierentwintig jaar van noeste arbeid
hebben wij er voor gekozen het
iets rustiger aan te doen', zo
verklaren Theo en Marijke
Van Houten-Epker in een brief
waarmee zij de vaste gasten bedanken voor hun klandizie.
Het café-gedeelte blijft nog
enkele dagen langer open,
maar daarna richt de familie
Van Houten zich helemaal op
haar 'Patisserie Thomas' in de
Haltestraat. Het pand in de
Kerkstraat gaat over naar
grootwinkelbedrijf Het Kruidvat.
'Met gemengde gevoelens' zijn
Theo en Marijke tot hun besluit gekomen. Het pand is al vijfentwintig
jaar in gebruik bij de familie sinds
vader Van Houten dit overnam van
banketbakker Vink. Deze had hier
tien jaar zijn beroep uitgeoefend, zij
het dat de winkel, Banketbakkerij
Houtman, nog de naam van zijn
voorganger droeg. Met een grondige
verbouwing werd de winkel veranderd in een volwaardig restaurant,
waarin vooral de Franse keuken het
dineren tot een aangename taezigheid moest maken. Maar om een
goede traditie voort te zetten, werd
de gebakafdeling gehandhaafd.

Onb., Hetty Meijer, Ilona Timman, Siska Braun, onb.. Elly v.d. Sloot,
Greetje, Pia Koper, onb., onb.. Ilia van Keulen, Janet van de Geer, Hans
Paap.
Irene Cordes, Jasperin Jacobs, Wilma Eickhoff, Els Visser, Ria SchaarsDe namen zijn (van linksboven naar rechtsonder): Onb., Meester Coops, berg, Henny Witmer, Ton Daane. Joeri Keur. Nico Lantinga en Klaas
Vermeulen.
Cor Schaft, onb., Max Woudenberg, Pim Meyer, Frank Schiltmeijer.

Deze foto werd ingezonden door Janet Greeff-v.d.Geer en Ton Daane. Het
plaatje werd gemaakt op de Karel Doormanschool, hoogstwaarschijnlijk
in het schooljaar 1961/1962.

j Weekenddiensten
Weekend: 27/28 augustus

woensdag van
17.30-18.30 uur.

de

maand van

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
Huurdersspreekuur NVH: 't Stek14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- kie, Nieuw Noord. In juli en augustus geen spreekuur.
nummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulan- Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
cevervoer (CPA) Kennemerland.
15847.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisart- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
senpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paar- Taxi: tel. 12600.
dekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; FlieWeekend: 27/28 augustus
ringa, 12181; Zwerver, 12499.

Kerkdiensten"!

Burgerlijke stand B

Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
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Kantoor Gasthuisplem
12, Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
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woensdag 9-11 u .
donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9 12 u
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1941
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clwrjnt hiermee een van de weinige
terrassen in deze drukke wandel- en
'paradeer'straat.
Er wordt s>een officieel afscheid
Uiteindelijk besloot liet echtpaar genomen van de gasten 'want wij
om La Reine van de hand te doen De gaan door', aldus Theo van Houten
keuken sluit op 31 augustus. Het 'Op lauweren wordt er nog met ge
pand werd verkocht aan een taeleg- rust', waarbij gewezen wordt op Pager, die ook de winkelruimte van tissene Thomas Daarnaast geeft
kledingzaak Bromet in de Halte- het echtpaar te kennen, dat het nog
straat overnam. Deze laat de exploi- een aantal ideeën voor de toekomst
tatie van het pand in de Kerkstraat heeft, maar daarover te zijner tijd
over aan Het Kruidvat Helaas ver- meer

Rekreade eindigt morgen met
grote klapper Santekraampie
ZANDVOORT - Rekreade loopt op zijn eind. Morgen sluit het
grote zomerse kinderfestijn af met het gebruikelijke Santekraampie op het Jan Snijerplein. Maar ook vanavond kunnen de
kinderen zich nog op dit plein vermaken met volksdansen en
poppenkast, aanvang 19.15 uur.
De kinderen hebben weer een clolle week achter de rug. In het centrurn met de Rekreade-medewerkers Suzan, Conna. Yvctte, Cornc,
Jan en Sandra, met het thema
'Ssssttt... ze slaapt'
In noord stonden Margriet, Esther,
Lydia, Nel, Mmke en Monique klaar
met 'Tante Truus en de Kabeiknaagster

gigantisch feest worden, waarop van
alles te beleven valt Drie uur achter
elkaar allerlei spelen, knutselen en
frutselen in allerlei kramen, panne
koeken smullen, volksdansen en de
slotvertoning van de poppenkast
Dat moet dit jaar een absolute klapper worden.

En iedereen is welkom, jongens en
meisjes (ook degenen die nog met op
Maar aan alles komt een eind en Rekreade geweest zijn), vaders,
dus ook aan Rekreade 1988 en alle moeders, opa's, oma's, ooms en tanvakantieplezier dat dit met zich tes.
meebracht voor kinderen van vier Voor hen is er een gezellig zitje in
tot en met twaalf jaar. Vanavond 'Restaurant De Gevulde Kip'. Zoals
kunnen zij vanaf kwart over zeven reeds vermeld staat Santekraampie
nog volksdansen en naar de poppen- dit jaar in het teken van 'Ot en Sien'
kast kijken op het Jan Snijerplein, en de rekreademedewerkers zouden
morgen komt er echt een eind aan. het dan ook heel leuk vinden als de
Gewoonte getrouw is voor deze dag kinderen zich m die stijl verkleden
weer Santekraampie georganiseerd, Maar 'alles mag en niets moet'
het grote slotfeest van Rekreade op
het Jan Snijerplein, midden in het Deelname kost ,/2,50 per persoon,
dorp, dat duurt van 11.00 tot 14.00 ./2,- in de voorverkoop m het Jeugduur.
huis achter de Hervormde Kerk en
En ook dit jaar moet het weer een in 't Stekkie.

BRIEVENBUS

Zandvoort begin deze eeuw regelmatig decor voor speelfilms

Vijverhut

Oude filmproducenten namen hier meer op
dan Trijntje en Mijntje naar Zandvoort'

Wim Sonneveld zong eens: Langs
het duinpad van mijn vader, zal ik de
hoge bomen staan.... enz.
Wij zagen eens langs het duinpad
van de Vijverhut de eendjes en de
vogels gaan. Waarom gemeente,
heeft U niet 'n stukje park voor de
inwoners gelaten?
Het Vendoradopark is nu voor velen
een 'Weg Park Potverdorieplan'.
MARIA MOLENAAR KARSTENS

Onduidelijk

ZANDVOORT - Maurits Binger, een naam die echt in de
vergetelheid zou raken wanneer vanaf volgende week in de
Vishal te Haarlem niet een tentoonstelling zou zijn gewijd
aan de op l september 1913
door hem gestichte filmfabriek 'Hollandia'. Aan 'wijlen'
de filmfabriek zouden we eigenlijk moeten zeggen, want
het gebouw aan de Anthoniestraat werd enige maanden geleden gesloopt om plaats te
maken voor woningbouw.

ZANDVOORT - Tijdens een
surveillance van de Zandvoortse politie werden vorige week
dinsdag drie Amsterdammers
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- Hervormde Kerk, Kerkplein:
aangehouden die bezig waren
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- een personenauto naar een
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, wen, Viering Heilig Avondmaal
parkeervak te duwen. Het
'Hollandia' was gevestigd in een
Kindernevendienst
H.B.A. Mulder, tel. 13185
voertuig bleek gestolen.
riant huis aan het Spaarne, dat zich
Wijkverpleging: Voor informatie Gereformeerde Kerk:
over de dienstdoende wijkverpleeg- Zondag 10.00 uur: Cand. J.W. Overkundige: 023-313233.
vliet, Kampen
Verloskundige: Mevrouw
Tine Kindernevendienst
Geloofsgemeenschap
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Vrijzinnige
voort,
tel. 02507-14437, tagg: NPB:
Tot en met 28 augustus geen dienst.
023-313233.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Roomskatholieke Kerk:
lening: Voor informatie, advies en Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviehulp tel. 17373, op alle werkdagen ring
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Zondag 11.00 uur: Woord/communiedienst
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
l, Zandvoort. Spreekuur op maan- Haarlem:
dag en donderdag van 1.30 tot 3.00 Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
uur door de heer Frits van Veen of J. Overduin
na telefonische afspraak. Tel: 19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Overduin
02507-19393
GemeenschapsBelbus: Om van de belbus (voor be- Ned.Christelijke
woners van 55 jaar en ouder) ge- bond:
bruik te kunnen maken, dient men Gedurende de zomermaanden geen
zich 24 uur van tevoren op te geven samenkomsten
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten Smedestraat 37 te Haarlem.
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg Inlichtingen: R. van Rongen, L.
023-320899 of 320464. Spreekuur op Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 023-244553.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Aan deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, zijn geen
kosten verbonden.
Periode: 16 - 22 augustus 1988
YVetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde Ondertrouwd:
Watzema, René Paul en Mik, Marion

De opzet taleek geslaagd. Het restaurant kreeg vele vaste gasten, die
konden genieten van de culinaire
hoogstandjes van de familie Van
Houten. Intussen had Theo ook de
scepter van Patisserie Thomas had
overgenomen. Al werkten beide echtelieden met veel plezier en verheugden zij zich over de vaste klantenkring, de combinatie van beide taedrijven vergde toch veel van het gezinsleven. Aan hobby's kwamen beide nog nauwelijks toe, al vond

Marijke nog wel wat tijd om de me
nukaarten te calhgraferen, een van
haar hobby's

De rondrijdende politie zag de
auto over de Brederodestraat rijden,
waar de motor afsloeg. Het voertuig
kwam midden op de rijbaan tot stilstand. De drie inzittenden stapten
uit waarna de auto naar een parkeervak werd geduwd. Door de wantrouwig geworden agenten werd de bestuurder verzocht zijn rij- en kentekenbewijs te tonen.
Omdat er een onduidelijk verhaal
werd opgehangen, besloot men een
nader onderzoek in te stellen. Hieruit bleek, dat het contactslot verbroken was, er verschillende waarschuwingslichtjes brandden en dat er
kortsluiting in de bedrading was. De
link was snel gelegd. Inderdaad
bleek dat de auto daags tevoren was
gestolen in Amsterdam.
De drie verdachten van 18 en één
van 17 jaar werden meegenomen
naar het bureau waarvan zij later
door de Amsterdamse politie onder
dankzegging werden opgehaald. De
auto werd geretourneerd naar de
rechtmatige eigenaar.

Snel verdiend
ZANDVOORT - Tweehonderd gulden voor het slijpen
van vier messen diende een bewoonster van het Huis in de
Duinen vorige week te betalen
aan twee jonge mannen, gekleed in blauwe overalls.

Verontwaardigd

altijd goed is voor lachsalvo's uit de
zaal, werd gemaakt door de gebroeders Mullens, later opererend onder
de naam Altaert Frères.

september tot en met 23 oktober kan
men in de Vishal nostalgisch mijmeren over Nederlands meest vermaarde filmproducent en zijn helaas gesloopte studio.

Mijmeren

Dan valt het doek. Wat rest, zijn
In het kader van de jubileumvie- een aantal blikken trommels in een
ring van het vijfenzeventig-jarige bunker in Overveen en de wetenWaren al deze films vervaardigd Frans Halsmuseum werden en wor- schap dat er in het begin van deze
door Maurits Binger, 'Avonturen den tentoonstellingen georgam- eeuw meer Nederlandse filmsterren
van een heertje zonder pantalon', seerd en het is verheugend dat daar- zijn geweest dan de bijna legendandie op 'oud-Zandvoortse' avonden bij ook aan de in 1913 gestichte film- sche Trijntje en Mijntje.
nog wel eens wordt gedraaid en dan fatanek 'Hollandia' is gedacht. Van 3
C.E. KRAAN-MEETH

uitstekend leende voor binnenopnamen. Vor de buitenopnamen maakte men een dankbaar gebruik van de
Zandvoortse duinen, het strand en
de buitenplaatsen in de regio. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat een
filmkenner bij uitstek, onze plaatsgenoot Simon van Collem, één van
zijn publicaties de titel 'Toen Hollywood nog aan het Spaarne lag' meegaf.
De bekende toneelspeler Louis
Chrispijn Sr., een goede vriend van
Maurits Binger, werd door hem benaderd met het verzoek mee te werken als regisseur en speler, iets waar
deze gretig op inging. Niet minder
dan vijftig Nederlandse films werden geproduceerd en acteurs als Jan
van Drommelen, Willem van der
Veer, Mien Kling, Annie Bos, Theo
Frenkel Sr. en uiteraard Chrispijn,
zorgden ervoor dat het publiek in
groten getale kwam kijken.
Door de tweede wereldoorlog
raakte de filmfabriek in de problemen omdat export met langer mogelijk was. Hoewel men later de draad
weer opvatte, werd het Haarlemse
filmbedrijf toch niet meer wat het
geweest was en moest het uiteindelijk de strijd tegen de inmiddels opgekomen concurrentie
staken.
Waarom in het Zandvoorts Nieuwblad aandacht voor een toch wel specifieke Haarlemse aangelegenheid?
Wel, omdat men nog steeds in de
veronderstelling verkeert, dat Zandvoort in de tijd van de stomme film
slechts voor 'Avontuurtje van een
heertje zonder pantalon' en 'Trijntje
en Mijntje naar Zandvoort' als locatie had gediend.

De mannen, gearriveerd in een
donkerblauwe auto, hadden bij haar
aangebeld en haar voorgesteld tegen
een „kleine" vergoeding haar botte
snij- en knipgereedschap weer piccobello in orde te brengen. De messen
werden inderdaad vlijmscherp bij Kilometers
Niets is minder waar want in de
haar afgeleverd doch de prijs van
deze servicebeurt bleek zelf niet zo bunker in Overveen, waar het archief van het Nederlands Filmmuscherp te liggen.
De Zandvoortse politie adviseert seum, bestaande uit duizenden kiloGeboren:
dan ook om niet in te gaan op derge- meters filmmateriaal, opgeborgen
Dave Hendricus Wilhelmus, zoon lijke aanbiedingen, of van te voren in blikken trommels, bevinden zich
tal van producties waarin onze duivan: Rubeling, Hendricus Wilhel- een prijs af te spreken.
nen, het strand en de zee een belangmus Anthonius en Rosenboom, Rayrijke rol vervulden. In 'Telegram uit
monde
Mexico' bijvoorbeeld rennen vurige
Kim Elisabeth, dochter van: Epker,
paarden duin op duin af en proberen
Johan Cornelis en Van Donselaar,
ZANDVOORT
Een
hoogstcowboys een regen van kogels te ontHendrika Elisabeth Maria
Marijn, Dominique, zoon van: Pie- verontwaardigde vrouw meid- wijken. De in 1914 opgenomen film
roelie, Arnold Eduard en Mulder, de vorige week maandag bij de 'Toffe jongens onder de mobilisatie'
Mirella
Zandvoortse politie dat zij op laat zien hoe in Zandvoort gelegerde
Danny Pieter, zoon van: Van der de Hogeweg bijna was aangere- militairen in badkoetsjes met een
paar plaatselijke schonen van kleVeer, Lammert Jan en Koetsier, Suden door een vuilniswagen.
ding wisselen.
zanna Elisabeth
Zij vertelde dat zij bij een bakker
brood
had
gekocht,
dat
tijdens
het
Niet alles wat vroeger aanspoelde
Overleden:
Van der Meer, Theodorus Bartholo- instappen in haar auto door de vuil- werd bij de strandvonderij gebracht,
niswagen uit de handen werd gere- maar het siert de Zandvoortse schelmeus, oud 71 jaar
penvisser anno 1913 dat hij in de
Gimpel, Casper Frederik Adam, oud den.
Bij nader onderzoek taleek dat zij rolprent 'De Verzoeking' de stapels
73 jaar
Van Esveld, Alijdus Louis Cornelis, haar auto op deze niet al te brede bankbiljetten uit de kletsnatte porweg dubbel had geparkeerd, waar- tefeuille eerlijk deelt met de in olieoud 75 jaar
Asseler, Anna ev de Boer, oud 69 jaar door de vuilniswagen geen kans pak en zuidwester gestoken visser,
Verboom, geb. Van der Voet, Aaltje, meer had gezien haar te ontwijken. die op dat moment met zijn bomDe agenten wezen haar erop, dat het schuit uit zee terugkeert. 'Wrak in
oud 66 jaar
Haga, geb. Van Rooij, Henriëtte Wil- verlies van haar brood aan haar ei- de Noordzee' is ook een film die in
gen onvoorzichtigheid te wijten was. de filmfabriek 'Hollandia' werd gehelmina Augusta, oud 86 jaar
Gehuwd:
Bijster, Alfred en Visser, Epke
Honderdos, Bob en Abeelen, Geertruda Maria Anna
Gori, Abdelhamid en Zwenne, Linda
Van Marie, Johannes en Koekenbier, Anita Anne Maria
Oplaat, Jan en Eertink, Gerritje
Harmina

produceerd en fragmenten daaruit
laten zien hoe m 1915 een wrak de
gemoederen m Zandvoort danig in
beweging bracht, zoals dat ook het
geval was met een scheepswrak dat
een paar jaar geleden ter hoogte van
het noorderstrand boven water was
gekomen.

De overdekte binnenplaats van filmstudio Hollandia in Haarlem was uitstekend geschikt voor buitenopnames.
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Ter gelelgenheid van hot verschijncn van een jubileumboek van de
KVH (om maar meteen te beginnen
met de afkorting van de naam: Kampeer Vereniging Hygea, later gewijzigd in Helios) mag ik, Herman Vos,
uit mijn geheugen iets bijdragen
Dat geheugen gaat minder ver terug dan mijn verblijf op het Zandvoortse strand. Immers mijn ouders
trokken reeds met mij naar het
strand toen ik net aan acht maanden
oud was. Onze huisdokter had verteld, dat voor mijn gezondheid het
strandverblijf bijzonder goed zou
zijn, m hem leefde waarschijnlijk
ook de Thalassotherapie (= zee-geneeswijze) sterk
Hier moet ik dus teruggrijpen op
de verhalen welke ik later van mijn
ouders over die periode te horen
kreeg. Vader ging met een volgepakte fiets van Haarlem naar Zandvoort, moeder en haar baby dat ben
ik dus - met de blauwe tram. Vader
zette de van lakens zelfgemaakte
tent op, groef de fles met drinkwater
en melk m om ze koel te houden en
kleedde zich hoogstwaarschijnlijk
om in de voor die tijd oorbaar geachte strandkleding.
Onze familie behoorde tot de eer
ste welke op deze manier profiteerden van het heilzame verblijf op het
Zandvoortse zuiderstrand. De mogelijkheid voor deze dagrecreatie zoals
we het heden ten dage noemen, was
namelijk slechts op het verst van het
dorp gelegen strandgedeelte. Hélemaal de zuidboulevard af, tot de tent
van Jaap Krayenoord (bijgenaamd
de „mensenredder" vanwege zijn
vele reddingen van strandgasten) en
dan nog een eind door het mulle
zand zeulen met de fiets en bepakking.

Profiteren
Het verblijf op het strand van deze
groep bijzonderhngen werd toegestaan; zij het node. Hoewel de zon
boven Zandvoort gratis scheen, was
het profiteren daarvan slechts toegestaan tegen betaling van een bijdrage
aan de gemeentekas. Daartoe kwam
een diender langs om het geld te incasseren. Bovendien had hij mede
tot taak de openbare orde en. vooral,
de zeden te bewaken. Dus: bij zonsondergang moest het tentje afgebroken zijn.
Dan terug m omgekeerde volgorde ... op de fiets en met de tram. Om
in die tram te komen viel lang niet
altijd mee, want men moest (op wat
nu de L. Davidsstraat heet en waar
het busstation staat) via een slingergang door de zogenaamde „schapehokken" naar de tram gaan. Vol was
vol - de tram vertrok en degenen die
geen plaatsje hadden gekregen,
wachtten tot de volgende tram strikt volgens dienstregeling kwam. Natuurlijk waren er wel gisse
lui, die ontdekt hadden dat het begrip „vol-is-vol" wel inhield, dat enkele plaatsen vrij moesten blijven
voor passagiers die onderweg wilden
instappen. Zij hadden het er voor
over om naar halte „de Tol" te lopen
en daar in te stappen.

Te huur in
Zandvoort Noord

Betirijfs/opsiagruimte 100 m?

Terugblik op het kamperen
Strandkampeerders vereniging Helios heeft haar uitgebreide
jubileumviering, in verband met het vijftig-jarig bestaan achter
de rug. Een grandioos feest werd het, met vele ludieke evenementen. Ter gelegenheid hiervan schreef Herman Vos, geboren in
15)18 en zoon van de eerste voorzitter, voor het jubileumboek een
terugblik op de onstaansgeschiedenis van het kamperen op
strand. Hieruit kon het Zandvoorts Nieuwsblad enkele delen
overnemen.
De trek naar het strand nam toe.
Zeker in de crisistijd van de dertiger
jaren waren er velen, die liever op
het strand lagen te genieten van zon
en zee, dan in de verstikkende stad
te blijven. Men had er de extra tocht
naar het stempellokaal best voor
over. Vele Amsterdammers legden
m die tijd de weg Amsterdam-Zandvoort v.v enkele keren per dag af.
De drukte op het strand nam toe.
De gemeente ging inzien, dat zij iets
moest gaan doen. Er verschenen samtaire voorzieningen. Er kwam ook
een politiepost aan het einde van de
afgang naar het zuiderstrand. Daar
betaalde men de dag- of weekemdkosten en kreeg een bordje met een
fraai geschilderd nummer. Dat
moest duidelijk zichtbaar aan de
scheerhjn van de tent hangen en corresponderen met het nummer dat op
het verstrekte betalingsbewijs
stond. Ook de Zandvoortse Eeddings Brigade onderkende de noodzakelijkheid preventief voor de kampeerders op te treden en vestigde, op
hoge palen gebouwd, een reddingspost annex EHBO-ruimte.
De onderlinge saamhorigheid van
de kampeerders was niet groot. Natuurlijk waren er vaste kernen van
vrienden en bekenden, maar samenhang was er niet. Een vreemdeling
mocht van geluk spreken indien hij,
voor de eerste keer op het strand
zijnde en ziende hoe breed dat wel
was, te horen kreeg dat hij over de
hoogwaterlijn opbouwde. Dergelijke
raadgevingen werden lang niet altijd
in dank aanvaard. Vaak kreeg de
goede raadgever te horen, dat hij die
plaas misschien voor een eigen relatie wilde vrijhouden. Het gevolg was
dan ook dikwijls, dat bij hoogwater
tenten overspoeld werden.

Veranderen
Wij praatten hierboven over de
tijd tot 1935. Toen ging er iets veranderen.
Op het Bloemendaalse strand
werd druk gekampeerd. Daar was de
zaak organisatorisch ondergebracht
bij twee verenigingen: „Licht en
Lucht" en „Licht en Vrijheid".
Maar dreigende wolken pakten
zich boven het Bloemendaalse
strand samen. Wolken welke hun
schaduwen wierpen in de richting
van Zandvoort. Was was namelijk
het geval?

De gemeenteraad van Bloemendaal besloot dat Bloemendaal opgestoten zou moeten worden in de
vaart der volkeren. Men had een
prachtige toegangsweg, de Zeeweg,
gebouwd (overigens met hulp van
het rijk dat tal van werkvoorziemngsprojecten financieel steunde)
en wilde nu een luxe badplaats, Bloemendaal-aan-Zee, gaan ontwikkelen.
En in het kader van dit project pasten arbeider-kampeerders op het
strand niet (langer).
Dus: weg met die kampeerders. Op
één familie na; die mocht blijven.
Dat was de familie Bos. Waarom
deze uitzondering? Omdat zij, in te-

bouwde taluds, sanitaire installaties,
watervoorzieningen.
Op initiatief van de Bloemendaalse kampeerverenigingen werden zowel in Haarlem (in gebouw „De Centrale" aan het Spaarne) als te Amsterdam protestvergaderingen uitgeschreven. Per advertentie werden de
Zandvoortse kampeerders opgeroepen daar te verschijnen. Dat moest
wel langs deze weg, want er bestond
geen enkel Zandvoorts verenigingsverband.
Mijn vader, Nicolaas Johan Vos,
las de advertentie en besloot er heen
te gaan. Niet omdat hij zo belust was
op relschoppen, maar omdat hij het
als democraat in hart en nieren, en
bovendien van jongs af aan als verenigingsman in vakbondswerk opgeleid, een onredelijke gang van zaken
rond en met de kampeerders vond.
Ik herinner mij nog, dat hij thuis
komende van die vergadering vertelde dat de stemming nogal revolutionair was. Kreten als „we gaan met
z'n allen die Zandvoortse burgemeester wel eens ..." deden hem, en
met hem nog meerderen, het ergste
vrezen voor een zonnige toekomst

Er werden direct al resultaten bereikt; ook al was het hier zoals altijd
in het leven, dat men niet alles ineens kan krijgen. Beter stukje bij
brokje, dan in te zware eisen stikken,
was het devies.
Voor de kampeerders - waarvantoen velen nog van de fiets gebruik
moesten maken, zou de gemeente
(van nu af aan laat ik de aanduiding
„Zandvoort" maar weg) een grote
loods neerzetten en voor bewaking
zorgen. Die loods zou op de zeereep
komen, tussen de boulevard en de
afgang i n . . .
Kun je geloven!!!!!!!!
Die zeereep bleek grondgebied van
Bloemendaal te zijn en daar was
men - hetgeen zich wel laat indenken - des duivels over de streek welke Zandvoort had geleverd met de
kampeerders in het voortuintje van
„Bloemendaal-in-Zee' te poten . . .
De boulevard behoorde weer tot
Zandvoorts gebied en om op het
strand van de boulevard af te komen, moest men dus via de Kop
gaan. Andere afgangen waren er niet.
Al overleg plegende kwamen de beide gemeenten tot overeenstemming:
de grens van het kampeerterrein zou
driehonderd nieter zuidelijk van de
gemeentegrens blijven. Dan mochten de gewenste voorzieningen: bewaarloods en strandafgangen, via de
Bloemendaalse zeestrook worden
aangelegd.

ZRB

• De Zandvoortse Reddingsbrigade, onder andere met P. Smink (uiterst links)
en Nico Vos (de oude, 2e van rechts), was present.

genstelling tot de meestal uit Amsterdam en Haarlem afkomstige
kampeerders woonachtig was in de
gemeente Bloemendaal. Nog wel nét
op het randje met Santpoort, maar
het waren Bloemendaalse ingezetenen en dus mochten ze blijven staan.
Naar veler idee was de gemeentelijke verhouding tussen Bloemendaal en Zandvoort niet al te best.
Toen dus Bloemendaal zijn kampeerders afschoof - en naar verwacht mocht worden een heel eind
in zuidelijke richting, leverde Zandvoort een tegenzet. Zij verbood het
kamperen op het zuiderstrand doch
opende de mogelijkheid om op het
noorderstrand, tegen de grens van
Bloemendaal aan, te gaan kamperen. Daartoe werden voorzieningen
getroffen, onder meer van bielsen ge-

op het Zandvoortse strand voor de
kampeerders. Zijn en andere bijdragen in de discussie leidden ertoe, dat
hij in de, staande de vergadering opgerichte, kampeervereniging als
voorzitter met de leiding van de te
ondernemen acties werd belast met
daarbij als secretaris Jan Ruigrok en
als penningmeester Han Kloos.
Dit kersverse bestuur trok naar de
protestvergadering in Amsterdam
en wist daar de zaak op organisatorische rails te zetten. Ook daar werd
een eigen Zandvoortse kampeervereniging opgericht.

Onderhandelingen
De onderhandelingen met het gemeentebestuur van Zandvoort kónden beginnen, geruggesteund door
de verenigingsleden.

De Zandvoortse Reddings Brigade
(de ZRB) zag haar vriendenkring
van het zuiderstrand verdwijnen en
verwachtte op dat „stille strand"
niet al te veel te doen te krijgen. Zij
besloot dus om ook naar het noordelijke strand mee te verhuizen.
Maar het aangewezen kampeerterrein was niet aaneen gesloten; daar
lag het Noorderbad (nu: Riche) tussen. Twee verenigingen kregen een
strandgedeelte ten noorden, twee
ten zuiden van de badinrichting toegewezen. Zuidelijk van het kampeerterrein was een groot stuk stil
strand, waar het toezicht van de
ZRB op de strandbezoekers stellig
wel gewenst zou kunnen zijn. Noordelijk lag de eerder genoemde strook
van driehonderd meter tot de gemeentegrens met Bloemendaal; het
verdere strandgedeelte was dus
Bloemendaals grondgebied en derhalve behorende tot de taak van de
Bloemendaalse Reddings Brigade
(BRB).
Het bestuur van Hygea, zoals de
kampeervereniging in 1936 was genoemd, nam op zich het eigen
strandgedeelte met behulp van zijn
leden te gaan bewaken, mits het benodigde materieel ter beschikking
zou worden gesteld. Dat geschiedde
door het stationeren van de houten
reddingsboot de „Petronella". De op-

• Stormen brachten in de loop der jaren regelmatig flinke schade toe aan de
huisjes.

(Archieffoto)

leiding zou door het kader van de
ZRB geschieden voor zolang men
dat nodig achtte. De instructeurs
Arie Loos en Cors de Jong hebben
zich volgens afspraak van die taak
gekweten.
De leden-brigadiers werden op basis van de bekende militaire vrijwilligersclausule geworven: „we hebben
acht vrijwilligers nodig... jij, ... jij,
... en jij." Met enthousiasme werden de oefeningen meegemaakt,
waartoe men op de oefenavond, desnoods op de fiets, van Amsterdam en
Haarlem overkwam. Naast de reddingsboot kwamen ook tal van andere nuttig en nodig gedachte reddingsmiddelen. Reddingsstokken,
seinbord werden door de leden gemaakt.
Velen van die groep kamperen niet
meer, of zijn gestorven. Noem ik enkele namen als Co Willemse, Karel
Willemse (geen familie), Bab Ohm,
Piet Barendse dan gaan de oogjes
glimmen. Maar ook tal van vrouwen
hebben hun weg naar de kampeerbrigade/EHBO gevonden; Rie Willemse-Beekman, Riek Willemse,
Mien Vos. Met elkaar hebben zij de
naam van de KVH hoog gehouden.
Sterk leeft nog in de herinnering
de Zeemijl: een zwemtocht welke wij
als kampeerders op poten zetten en
welke nog steeds, nu georganiseerd
door de samenwerkende brigades
van Bloemendaal en Zandvoort,
wordt verzwommen.

Trommelslagers
Het KVH-bestuur had een eigen
methode ontwikkeld om de leden bekend te maken met wetenswaardigheden. Men had een tweetal megafoons laten maken, welke in de kleuren wit-rood (= de verenigingskleuren) waren geschilderd. Moest er
een bericht uit, dan ging een bestuurslid gewapend met zo'n megafoon, de tenten langs. Om zijn komst
aan te kondigen werd hij vergezeld
van één, soms twee, trommelslagers.
Met hun getrommel kondigden zij
de komende informatie aan. Mocht
thans iemand op zoek gaan naar die
trommels, dan kan hij daarmee wel
stoppen. Dat waren trommels welke
geleend waren van de NASB (de Ne-

Aart Veer
vraagt voor de Groente- en Fruitzaak een

enthousiaste
medewerker/ster
(geen vakantiehulp)

Tel.
02507-15623

Tel. 14404 of na 18.00 uur 12888.

WEEKMEDIA geeft u meer!

MEE IN MOKUM

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

UW VERHUIZING,

ONZE ZORG!

De wandelingen hebben een informeel karakter. Zij gaan door
een deel van de binnenstad, bij voorbeeld de Jordaan. Er wordt
gewandeld met kleine groepjes. Iedereen kan meelopen, jong,
oud, Amsterdammer, niet-Amsterdammer, buitenlander. Op
commerciële instellingen zijn wij echter niet ingesteld.

De start is steeds de binnenplaats van het Amsterdams Historisch
Museum, Kalverstraat 92 in Amsterdam. Starttijd 11.00 uur
precies. Duur van de wandelingen ± 2 uur.

DE WIT VERHUIZINGEN

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

T!»

DRINGENDE VERKOOP
CONFORM DE IN HET GERECHTELIJK VONNIS NR. RG 3633087
GESTELDE VOORWAARDEN EN OP VERZOEK VAN DL" CURATOR
IN HET FAILLISSEMENT WORDT THANS OVERGEGAAN TOT

ONMIDDELLIJKE VERKOOP
- ZONDEK BllkOMENDE kOSTEN -

VAN EEN KWALITATIEF ZEER HOOGWAARDIGE,
OMVANGRIJKE GROOTHANDELSVOORRAAD AUTHENTIEKE,
HANDGEKNOOPTE, WOLLEN EN ZIJDEN

Kosten: / 2,50 per persoon (kinderen tot en met 15 jaar
betalen slechts ƒ l,-).
U steunt met dit bedrag ook nog de stichting Witte Bedjes
Het Parool.

PERZISCHE

geeff u meer!

Te koop:

Gerenoveerd woonhuis

Wie hefpt ons de eindejaarsdrukte door?
Voor de drukke periode vanaf september t/m december zoeken wij

50 m v strand omg Watertoren, zeergesch v praktijkw
o! verhuur 4 gr kam, 4 kl kam, 3 wc's, 1 badk m
ligbad en wast 1 douchek m wast, witte eiken keuken
m ker kookpl afw m afzwgkap Tuin m achterom en
trap naar keuken Alles nw vloerbedek, geslof trappen,
alle elektr vern + nw meters Prachtig zonneterras op
zd 20 m? Br ond nr 944076, bur v d blad.

eindejaarskrachten (m/v)

Info rest. bistro

E>E MANEGE

TEVENS BERBERS
- RCCHTbTREEki AAN PAKTIkUtlEREN INGEVOLGE HET UITBRENGEN DER DAGVAARDING
EN HET DAAROP VOLGEND VONNIS VAN DE RECHTBANK EN
TER VOLDOENING VAN DE DAARIN GESTELDE BEPALINGEN
ZIJN DEZE ONVOORZIEN LANGDURIG
IN OPSLAG GEHOUDEN GOEDEREN NU VRIJGEGEVEN
EN DIENEN OMGAAND TE GELDE TE WORDEN GEMAAKT

02507-16023

UITSLUITEND:

ZONDAG 28 AUGUSTUS 13.00 -17.00 UUR (expositie)
MAANDAG 29 AUGUSTUS 13.00 -17.00 UUR (verkoop)

GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17 ZANDVOORT

Bij gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk.
Makro Amsterdam is gemakkelijk te bereiken, wij zitten namelijk in het industriegebied
Amstel en vlakbij het metrostation Duivendrecht.

KENNISMAKINGSAVOND OP
WOENSDAG 7 SEPTEMBER
in onze vestiging m ZANDVOORT hebben wij plaats
voor

VLOTTE VERKOOPSTER
± 19 jaar
voor ± 32 uur in de week.
Bent u geïnteresseerd en beschikt u over een gezonde werklust bel dan voor meer informatie 023241580 na 17 uur 023-320627.

om 19.00 uur voor beginners en gevorderden Engels, om 20.00 uur voor beginners en gevorderden
Frans, voor ti|ds- en groepsindeling. Naast oefenmgen in het taalgebruik worden al spoedig eenvoudige verhalen gelezen, voorzien van uitleg.
De cursisten vertellen deze teksten na, dus conversatie. Lesgeld ƒ 35,- per vier lessen.
Opgave bi| de beheerder van het Gemeenschapshuis, tel. 02507-14085 b.g.g. 17070.
Evenals vorig par organiseren wi] weer een lang weekend
Londen of Pari|s, waaraan u vri|bli|vend kunt deelnemen

BETROUWBARE FLINKE
ZELFST. HULP IN DE HUISH.
Gevr. 2 ocht. p.w. van 9.00-12.00 uur.
Mevr. v. Amerongen
Lijsterstraat 12 Zandvoort
Tel. 13866 bellen na 18.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Bent u geïnteresseerd? Bel dan maandag t/m zaterdag (020) 92 88 51 Aan onze telefoniste kunt u
dan om toezending van een sollicitatieformulier vragen.
Makro Zelfbedieningsgroothandel Amsterdam cv, Postbus 12129,1100 AC Amsterdam,
De Flmesstraat 9,1099 CA Amsterdam U kunt ook een formulier afhalen bij onze receptie.

CURSUS CONVERSATIE
ENGELS EN FRANS
In het Gemeenschopshuis, Louis Davidsstraat l 7,
Zandvoort wordt weer een cutsus Engelse en Franse conversatie gegeven op de woensdagavond.

voor ca 20 uur per week.
Voor o a. het prijzen en verwerken van de goederen en voor het assisteren bij de kassa's.
Gewerkt wordt er vooral 's ochtends vroeg vanaf 630 uuren 's avonds vanaf 18.00 uur.
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die in Amsterdam wonen, of over eigen vervoer
beschikken

ONGEBpNDEN MENSEN,
wij bieden u op onze
dans/ontmoetingsavond:
sfeer, heerlijke hapjes, goede DJ/muziek,
romantische entourage en
ruime parkeergelegenheid.
Za 20.00-03.00 uur.

EN

OOSTERSE TAPIJTEN

Reserveren is wel noodzakelijk. Dat kan telefonisch van maandag
tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur.
Telefoon 020-253685 of 251390.

WEI H «;VIM l

Hoewel het er niet naar uitziet,
was ik niet voornemens al te veel
over de begintijd van onze vereniging te schrijven. Vele facetten zullen door anderen in dit herdenkings
boek worden belicht. Mijnerzijds
heb ik getracht u iets uit de keuken
van de vereniging te vertellen. Apro
pos, over keuken gesproken, daar
werd minder bekokstoofd dan in menige huiskamer.
Zelfs kan ik mij uit die begintijd
levendig herinneren, hoe wij, met
onze beperkte middelen en moge
lijkheden, de naambekendheid van
de KVH trachtten uit te dragen.
Er werden fietsvlaggetjes gemaakt: wit/rood, met op een ruitvor
mig wit fond de gekozen verenigings
initialen. De vlaggetjes naaide mijn
moeder - inclusief het touwtje om
het aan de fiets te bevestigen. Het
embleem werd, gesneden uit oliepa
pier, gesjabloneerd. Zwarte vingers
en kramp daarin was ons lot..
maar oh wat waren we trots wanneer
we een fietser met onze vlag onder
weg tegenkwamen. De pachters van
de strandtenten waren ons meestal
wel gezind; voor één gulden vijftig
wilden zij wel een grotere vlag ko
pen... op dezelfde wijze vervaar
digd.
Toegegeven, nostalgische gevoe
lens zijn opgekomen bij het schrij
ven van de voorgaande regels. Hope
lijk mogen velen van de huidige Ie
den van de KVH net zoveel voor de
vereniging willen doen als de oprich
ters.

Na de vakantie zijn wij v.a. zondag
4 september weer geopena met een in een
nieuwe vorm gegoten diner dansant.

ALSMEDE NEPAL- EN CHINESE TAPIJTEN

NIEUW dit voorjaar zijn de volgende punten:
- er wordt nu ook op vrijdag gewandeld (evenals op dinsdag tot
en met donderdag)
- er wordt ook gewandeld op de eerste zondag van elke maand
- er gaat ook een wandeling richting Artis met korting op de
toegang aldaar.

Keuken

DE MANEGE?
JA GEZELLIG!

Loop eens mee met een echte Amsterdammer

Onze rondleiders zijn oudere Amsterdammers die hun stad op hun
duimpje kennen en u graag tonen waarom zij zo van Mokum
houden. Zij doen dit werk geheel belangeloos.

VERHUIZEN?

DEXT*

derlandse Arbeiders Sport Bond thans de Nederlandse Culturele
Sportbond) uit Haarlem. Moeilijk?
Neen: mijn vader was (ook) daarvan
voorzitter.
De trommelslagers wilt u weten?
Dat waren Ab Bos (inderdaad, een
zoon van de Bloemendaalse kam
peerders, toen verhuisd naar Zandvoort en dus geen recht meer om op
het Bloemendaalse strand te staan)
en mijzelf. Beiden nog in redelijk
goede gezondheid - dank u wel - en
voor wat mijzelf betreft nog steeds
kamperend, zij het niet meer m
Zandvoort.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

UI

o

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.

Kerkstraat 12. Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12. Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort
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Veel actie op Lucky Strike Racing Day
ZANDVOORT - Bar slechte weersomstandigheden lieten afgelopen weekeinde twijfels bestaan over dit racefestival. Vorig jaar
zo'n dikke vijftig duizend bezoekers, maar wat zou het nu
worden. Wel persoonlijk iedereen een hand geven ging echt niet,
daar de schattingen ongeveer de helft van vorig jaar aangaven,
dus ± 25.000 toeschouwers.Tijdens de diverse wedstrijden kwamen men op de tribune maar al te vaak overeind, terwijl de OH's
en AH's veelvuldig uit de tienduizenden kelen opwelden, en het:
„we want more" ook regelmatig in de strijd werd geworpen.
Na afloop waren de autosportmensen (Wim Vreeken) en de grootheden van de KNMV (Jos Vaessen
en Jaap Timmer) dan ook van menmg dat dit absoluut voor herhaling
vatbaar was en dan ook met de planning voor kampioenschapswedstnjden voor de motoren. Door eerdere
strubbelingen waren deze wedstrijden reeds verdeeld, zodat eigenlijk
de motormensen voor de Keizer z'n
baard reden. Wel punten te verdienen dus voor de autosporters.

o Afgelopen weekend weer volop motoren op het circuit.
Foto Bram Stijnen

Laatste wedstrijd in competitie goed voor 3e plaats

Hoe dan ook, men kan stellen dat
een evenement als dit zijn waarde
bewijst tijdens wat tegenslag, na
zondag kunnen we gerust stellen dat
ook Lucky Strike Racing Day een
vast evenement op het Zandvoortse
circuit is en blijft. De auto- en motor
mensen broederlijk op één dag en op
één circuit bij elkaar, het kan dus
toch.

Als er dan na afloop een persconferentie gegeven wordt, waar eerder
genoemde heren aanwezig zijn, kan
het niet anders of de vraag over de
eerste liefde van de KNMV aangaande „de Moerdijk" kwam ter spraken.
gelijkmaker. Na een schitterende Natuurlijk ook het circuit van Asslag van Yvonne kon Callista de sen, en waarom er op ministerieel
thuisplaat bereiken 2-2. In de vierde niveau nog steeds geen kogel door
inning wist de jarige Liesbeth Wil- de kerk is.
lemse de stand die inmiddels opgelopen was naar 2-3 op 2-4 te brengen. Het laatste is wel duidelijk. Door
een premature publikatie in een
De zegetocht van TZB ging door. zeer groot landelijk ochtendblad,
Het werd 4-7. Toen rekende TZB de- heeft men zich in Den Haag wat
finitief af met haar tegenstandster. voorzichtiger opgesteld, en bovenIn de 6e inning wisten de Zandvoort- dien wil men één en ander pas na het
se meisjes na een zestal honkslagen zomerreces van onze vertegenwooren een schitterende homerun door digers in de kamers afwachten. Al
korte stop Wilma van Riemsdijk de met al zit het er dik in, dat dit Zandstand op 4-14 te brengen.
voort misschien wel eens een paar
centjes zou kunnen kosten, daar nu
Terrasvogels probeerde nog te ook bekend is dat Assen zeer spoeredden wat er te redden was, maar dig zal beginnen met de verbreding
de dames van TZB stonden nog van de baan, zodat autoraces ook
slechts twee tegenpunten toe. De te- daar mogelijk zullen worden.
genpartij kon in de laatste fase van
de wedstrijd niet verhinderen dat
Callista van Keulen de uiteindelijke Gunstig
eindstand op 6-15 wist te brengen en
Hoe dan ook, het tij is voor Zandhet was Lucy van de Ham, die met voorts circuit nog nooit zo gunstig
twee perfecte vangballen een eind geweest. Weinig pacht (de helft zo'n
maakte aan deze enerverende wed- beetje van wat vorige exploitanten
strijd.
moesten ophoesten), alleen maar
medewerking in plaats van tegenHoogste slaggemiddelde: Nikkie werking zoals in het verleden en een
Valkenstijn en Wilma van Riems- duidelijke voorkeur van de motordijk. Beiden hadden 3 uit 5 (0,600). sportmensen en de autorensport
Uitslag competitie: 1. Bloemen- voor het circuit van Zandvoort.
daal 15-28 (kampioen): 2. Renova 1320; 3. T.Z. B. 3 16-18.
Maar dan zullen de krachten goed
gebundeld moeten worden, alle kinnesinne direct overboord gesmeten
en gezamelijk zorgen dat Zandvoort
één van de mooiste en veiligste circuits ter wereld wordt. Basis moet
de auto- en motorsport blijven dat is
nu eenmaal zo met een circuit. Goede contacten tussen exploitant en
autorensport ook. Misschien gaat
binnenkort de Nederlandse Autozeer fel en dat gaf vaak spannende rensport Vereniging (NAV) wel weer
partijen te zien. De achttien teams een eigen kantoor openen. Zoals dat
zijn verdeeld over drie poules. De in het begin jaren '70 ook het geval
twee sterkste zullen het tegen elkaar was. Een eigen gezicht zelf de admiop moeten nemen op de finaleavond nistratie, maar het is wel een gemis
die gehouden wordt op zaterdag 3 voor het circuit.
september a.s. aanvang 19.00 uur. De
overige speelavonden zijn op vrijdag
26, maandag 29 en dinsdag 30 augus- Klachten
tus. De aanvangstijden voor deze
Misschien zou een figuur die als
avonden zijn ook weer om 19.00 uur. een soort Liaison-officer/troubleDe toegang is gratis want toeschou- shooter tussen de auto- en motorwers zijn op deze avonden natuur- sport, de ambtenaren, gemeentebelijk van harte welkom.
stuur, auto-importeurs bedrij fsle-

Riante zege voor dames TZB 3
ZANDVOORT - De laatste competitie wedstrijd van dit seizoen
van de Dames van TZB 3 tegen Terrasvogels is alweer op een
overwinning uitgedraaid voor deze Zandvoortse ploeg. Het werd
6-15.

Hiermee heeft men een derde plaats weten te bereiken in de nu
ten einde zijnde competitie, na het team Bloemendaal die hiermee de kampioenstitel behaalde en Renova uit Haarlem die op
de tweede plaats eindigde.
Voorwaar een opmerkelijke prestatie voor deze nog jonge ploeg
die hiermee heeft aangetoond, dat voor wat de toekomst betreft
er terdege rekening met hen dient te worden gehouden.
Coach Prits Vleeshouwers kan
trots zijn op zijn meisjes van TZB 3.
De zegetocht van zijn pupillen duurde langer dan verwacht. Draaide het
team bij aanvang van het softbalseizoen niet bepaald „lekker" allengs kreeg de ploeg uit Zandvoort
meer zelfvertrouwen en werden zij
vaak de schrik van menige tegenstandster. De resultaten waren er
dan ook naar. Tijdens een zinderende wedstrijd wisten deze Dames te
winnen van het geroutineerde Bloemendaal, daarmee deze al jaren als
nummer een eindigende tegenstandster in opperste verwarring brengend. Ook het als beter gekwalificeerde Renova moest tegen het slaggeweld van de Zandvoortse ploeg in
deze competitie het loodje leggen tijdens een wedstrijd, die heel wat stof
deed opwaaien en het gesprek van
de dag was in het regionale softbalcircuit. Achteraf praten en schrijven
heeft natuurlijk weinig zin. Maar
toch kan rustig gesteld worden, dat,
indien de start van deze competitie
wat beter zou zijn verlopen de kaarten in de finale toch duidelijk anders
zouden hebben gelegen. Zonder
overdrijven kan worden gesteld dat
TZB 3 alle kwaliteiten in huis heeft
om mee te kunnen draaien in de top
van de regionale competitie waarbij
voor de toekomst een kampioenstitel niet uitgesloten moet worden geacht. Ook tijdens deze laatste uitwedstrijd lieten de Dames van TZB
duidelijk zien dat er met hen niet te
spotten viel. In de eerste slagbeurt
kon Nikkie Valkenstijn door vier
wijd op het eerste honk komen en
het was Ingeborg van Keulen, die de
pitcher van de tegenpartij dusdanig
bezig wist te houden dat Nikkie door
kon schuiven naar het derde en één

na laatste honk. Een riante uitgangspositie voor de openingsscore.
Die kwam na een opofferingsslag
van Ingeborg die daarmee wél haar
eerste nul kon incasseren 0-1. Nadat
Calista van Keulen en Yvonne Bluys
een vangbal hadden tegengekregen
was het de beurt aan Terrasvogels
om te scoren.

Homerun
Ondanks het feit dat Nikkie Valkenstijn bijzonder snel wist te reageren en een gevangen bal strak en
trefzeker naar 2e honkvrouwe Marion de Vries wist te gooien waardoor er bij de vogels twee man uit
gingen, kon men toch niet voorkomen dat TZB op een 2-1 achterstand
kwam te staan.
In de 3e inning kwam al snel de

want Evert werd tweede en Jaap derde zodat het verschil nu is opgelopen tot 4 punten.
Het motorengeweld wekte veel bewondering van de toeschouwers.
Om met dergelijke snelheden soms
op natte plekken en windvlagen te
rijden getuigt van moed, durf en
kunde. De laatste kreten waren zeker ook van toepassing m het voorven en sponsors wonderen kunnen programma, waar politiemannen
doen. Een duizendpoot? Kom nou, een mooie demonstratie motorrijdeze figuur is vast te vinden.
den ten beste gaven. In do pauze
werd een wedstrijd tussen een auto
Zaterdagavond na de trainingen en motor afgewerkt. Arthur van Dewaren er een paar bewoners van dein met z'n BMW M3 tegen Kevin
Noord, die last hadden van een wa- Magee op een tweewieler Kevin
gen, die met een wedstrijduitlaat om wordt al getipt als de toekomstige
kwart voor 7 nog 3 rondjes reed. In wereldkampioen en liet dat goed
principe duren race en trainingen merken ook.
tot 18.00 uur, maar met de wet in de
hand kan een organisator tot uiterst
De acceleratie van de motor was
7 uur doorgaan, zo het men weten. uiteraard beduidend hoger dan die
Dit zullen echter grote uitzonderin- van de veel zwaardere wagen. Na
gen zijn, en afgelopen weekeinde twee ronden was het verschil slechts
was het voor de veiligheid van de een halve motorlengte, wat voor het
wedstrijden op zondag echt van tae- dol enthousiaste publiek reden ge
lang, dat er nog een paar rondjes noeg was voor een gescandeerd: „we
gereden werden. Uitzondering dus. want more". Twee toppers hadden
ook even laten zien wat er allemaal
Geen uitzondering de jongeman op zeer hoge snelheid mogelijk is.
woonachtig m Noord, die regelmatig De race voor groep toerwagens werd
op een knalgele cross motor met een beste voor Henny Hemmes. Op
duivelse snelheid en oorverdovend deze manier stevent ze vrolijk fluilawaai de Celsiusstraat onveilig tend af op een nieuw kampioenmaakt.
schap in successie. Jeroen Hm was
„Heer en Meester" bij de groep A.
ook al was zijn start slecht te noeVariatie
men.
Gereden werd er ook nog, ondanks alle storm en regen. Het voorVeel landgenoten hebben echter
programma viel wel een beetje in met op de Nationale autosportaccoduigen, maar de hoofdmoot werd
goed afgewerkt. Een grote zwerm
karts, te vergelijken met zwerm electronisch versterkte horzels ging met
duizelingwekende snelheden over
de piste, in schril contrast met enkele zeer grote dikke vette toerwagens,
zoals de sonoor klinkende Ford ZANDVOORT
- Volgende
Mustang van Bert Moritz.
week donderdagavond gaat het

Badminton SCZ
gaat van start

modatie hun prestaties geleverd,
maar juist in het buitenland. Op
Oulton Park m Engeland werd na
een „kat en muis" spel, Gernt van
Kouwen tweede achter teamgenoot
Robm Brundle, beiden met BMW
M3. Marlboro-coureur Peter Kox
reed zijn eerste wedstrijd m de formule 3 voor de befaamde stal van
Eddy Jordan en werd daarbij 12'.
Groot was het enthousiasme bij
COR EUSER, die met de formule
3000,5' op Brands Haten eindigde en
derhalve aardig in de punten reed.
Door de diverse rijders in deze wel
schaduw formule I klasse genoemd
werden er nogal wat brokken gemaakt, zelfs met lichamelijk letsel.
Van de 36 wagens werden er met
minder dan 25 door crashes uitgeschakeld. Plaatsgenoot Frans Voros
kon zijn prima resultaat van de
week er voor niet echt herhalen In
de regentrainmg, ook op het Grand
Prixcircuit van Brands Hatch tramde hij nog een derde positie wat goed
genoemd kan worden. Bij een steeds
droger wordende baan kreeg Frans
last van een Engelsman, die langzamer was en meer dwars dan rechtuit
reed, zodat er slechts een 20' startpositie inzat. Frans eindigde als 17' en
teamgenoot Kalff (bijgenaamd kleine koe) werd met onverdienstelijk 7'
m dit geweld.

Uitslagen
Toyota Starlet: 1. Henk Colijn, 2.
Evert Bolderhey, 3. Jaap v.d Ende.
Yamaha TZR 250: 1. Gerard Slotboom, 2. Herman Scherpen, 3. Marcel Menting. Toerwagens groep N:
tot 1600 cc. 1. Evert Bolderhey, tot
2000 cc 1. Theo Koks, boven de 2000
cc. 1. Michael Bleekemolen, sportklasse 1. Henny Hemmes, Opel Ascona 1. Frank ten Wolde, 2. Peter
Fontijn.

Toerwagens groep A.: tot 1300 cc.
1. Fred de Jong, tot 1600 cc. 1. Paul
Welther, tot 2500 cc. 1. Arthur van
Dedem, 2. John Bosch, boven de
2500 cc, 1. Jeroen Hin, 2. Bert MoOok voor dit nieuwe seizoen heeft ritz.
voorzitter Dirk van de Nulft een reMotoren 750 cc 4-takt: 1. Jeffrey de
creatieve competitie in elkaar gezet Vries, 2. Jean Paul Heindijk. Motovoor drie spelsoorten. Er wordt na- ren 250 cc: 1. Henie Boerman, 2.
melijk gestreden in het dames-, he- Leon v.d. Heyden. Zijspannen interren- en gemengddubbel. Volgende nationaal: l Streuer/Smeder, 2.
week donderdag wordt het badmm- Webster/Simmons, 3. Biland/Waltonseizoen van Sporting Club Zand- tisperg. Grand Prix Karts 250 cc.:
voort geopend met de strijd in het Philip Glencross, 2. Perry Grondgemengddubbel. De eerste groep stra. Nationaal Karts 250 cc. 1. Rikomt om 20.00 uur aan de start ter- chard Boston. Karts 125 cc.: 1. Shewijl om 21.30 uur groep twee er tegen an McLaughlm.
aan gaat. Plaats van handeling is de
vertrouwde Zandvoortse Pellikaan
Volgende week op de Zandvoortse
Sporthal aan de A. J. v.d. Moolen- piste de Historische Grand Prix.
straat.
ALFRED ABBENES

23e badmintonseizoen van
Als inswinger deze zondag de wedvan de badmintonverenistrijd van de Toyota's. Waarschijn- start
lijk voor de laatste kampioenschap- ging Sporting Club Zandvoort.
kansen, daar Louwman & Parqui
het na zes jaar wel voor gezien houden. Twee routimers, Evert Bolderhey en Jaap v.d. Ende stonden aan
de kop van het klassement met
slechts l punt verschil m het voordeel van Evert.

Een prima start van het hele veld,
en al direct een' afscheiding daar
Evert Bolderhey en Henk Colijn geweldig goed samenwerkten en een
gat sloegen dat m de 12 ronden durende race alleen maar groter werd.
Geen kampioenschap nog te vieren,

Fantastisch voetbalkamp ZVM-jeugd

Zesde voetbaltoernooi
voor strandpachters
ZANDVOORT - Het zesde
zaalvoetbaltoernooi
voor
strandpaviljoenhouders
zal
ook dit jaar in de Pellikaanhal
worden georganiseerd. Vier
avonden lang strijden achttien
teams om de wisselbeker, die
vorig jaar in handen kwam van
Driehuizen (paviljoen 21).
Ook nu weer hopen de organisatoren Adrie van Lent en Jan Paap, op
een sportief en aantrekkelijk evenement. Vorig jaar verliep de strijd

Veel animo voor ludiek strandevenement

Eerste lustrum kampioenschap trouwtrekken
ZANDVOORT - Voor het
Zandvoortse kampioenschap
touwtrekken dat op zondag 11
september a.s. voor de vijfde
maal op het strand zal worden
gehouden, bestaat nu al veel
belangstelling. Diverse verenigingen en afvaardigingen van
ondernemers hebben zich al
ingeschreven om maar vooral
verzekerd te zijn van deelname
aan een van de meest populaire evenementen die in de loop
van het zomerseizoen in deze
badplaats plaatsvind.

elkaar op een niet al te sportieve
wijze de loef trachtte af te steken, te
voorkomen.
De wedstrijden beginnen om 13.00
uur, de organisatie is in handen van
Sport-veremging AFAFA in de Brugstraat, gastheer is Marco van de
Staay van Strandpaviljoen „SunSet" (50 meter ten zuiden van Palace
Hotel) en het geheel zal gepresenteerd worden door de microfonist
Nieuw dit jaar is de gratis deelna- Pieter Joustra.
me voor de jeugd. Ook deze teams
Voor nadere informatie kan men
van zes deelnemers tot 12 jaar kunnen meedingen naar een leuke prijs. zich wenden tot: Strandpaviljoen
Professionele teams zijn uitgesloten Sun-set M. v.d. Staay tel.: 02507Het team dat dit karwei in de kort- van deelname. Dit om „gedonder" 15203; AFAFA: R. Luttik, 19171; P.
Spanning, sensatie, humor en uit- ste tijd weer te klaren, mag zich de zoals in het verleden, waarbij men Koopman, 13602; H. Hekkers 16157.
houdingsvermogen zijn de ingrediénten die dit evenement weer tot
een van de hoogtepunten van dit seizoen moeten maken. Dat althans is
ae mening van de organiserende
sportvereniging AFAFA uit de Brugstraat, die dit eerste lustrum wil aangrijpen „om van dit gebeuren een
knaller van de eerste orde te maken". Een niet zo moeilijke opgave
gezien het succes die deze touwtrekwedstrijd de afgelopen tijd reeds
had en waarvoor in de loop van de
Jaren een steeds grotere belangstelling bij zowel de deelnemers als bij
het publiek te constateren valt.
Er zal gestreden worden in vier klassen t.w. Dames, Heren, Mix en
Jeugd. De Dames en Heren alsmede
de Mix of gemengde teams zullen al
dan niet in een ludieke uitmonstering met acht personen per ploeg in
de arena dienen te verschijnen om
voor het oog van en onder aanmoedigingen door het naar verwachting
weer talrijke publiek hun techniek,
kracht en hun conditie aan het 15
meter lange touw te demonstreren.
Waarbij het uiteraard de bedoeling
is om de tegenstander zo snel mogelijk over de „schreef" te trekken.

uiteindelijke winnaar noemen in
zijn/haar categorie en ontvangt als
beloning de wisselbeker, die voor
een jaar mee naar huis genomen
mag worden. Deze fraaie bekers zijn
belangeloos beschikbaar gesteld
door: de NMB bank, McDonalds op
het Raadhuisplein en de gebroeders
Filmer van Café Neuf in de Haltestraat.

Evenals vorig jaar is voor de lokatie gekozen voor strandpaviljoen
>,Sun-set", waar Marco van de Staay,
o.a. de „Trekkende broeders en zusters" uit de H.I.K., alsmede de hijgende mannenkoorleden en de
zuchtende Dames van het Zandvoortse Vrouwenkoor in strandtent
nummer 14 weer gastvrij zal ontvangen.

Conditie
Marco stond vorig jaar garant voor
het doorgaan van dit zo succesvolle
evenement nadat de gebroeders Filmer, die destijds vanuit hun gelijknamige
strandpaviljoen
deze
krachtmeting hadden georganiseerd
Wegens vertrek naar een andere lokatie hebben moeten afhaken.

Strandpachters en hun medewerkers kunnen zich nu al inschrijven voor de confrontatie met elkaar aan het touw.

(Archielfoto)

• De jeugd van Zandvoortmeeuwen mocht met begeleiders even trots poseren met de door Oranje veroverde EKbeker.

ZANDVOORT/ZEIST - De
8 en 9-jarige jeugdspelers van
Zandvoortmeeuwen beleefden vorige week een fantastische week op het sportcentrum in Zeist. Daar werd een
voetbalkamp gehouden waaraan vijftien jeugdige Zandvoortnieeuwen voetballertjes
meededen.
Tijdens deze week, die officieel
werd geopend door de tweede trainer van het Nederlands elftal de
heer De Ruiter, werden aan diverse
vaardigheidsspelen deelgenomen

waarvoor alle vijftien een diploma
kregen. Daarnaast hield men zich
bezig in recreatieve zin zoals
zwemmen en speurtochten. Bovendien waren de spelers van het
succesvolle Nederlands elftal ook
m Zeist aanwezig.
De Meeuwenspelers gingen wel
niet met de voetballers op de foto,
doch de veroverde Europese beker
werd te zamen met de Zandvoorters op de plaat gezet. Het geheel
stond onder hoofdleider Teun Vastenhouw die zorgde, met steun van
een aantal ouders dat alles perfect
verliep. Het werd een dermate
groot succes dat het bestuur van

Zandvoortmeeuwen er over denkt
zo'n sportweek in Zandvoort te orgamseren. Dat moet dan, indien
het organisatorisch haalbaar is,
volgend jaar gehouden worden.
Op de foto de Zandvoorters met
de EK-trofee. Bovenste rij: Begeleiders A. Heesemans, C. Keur, W
Hoppe, N. Bakels, R. Visser Middelste rij: Peter Geven, Frank Veldman, Jerry Vastenhouw, Bart
Gude, Timo Greeven, Patrick
Groszempper, Branco Bakels,
Donny Visser Onderste rij Jayime
Hecsemans, Danny Bouman, Martijn Lagendijk, Peter Mietes, Marjolein Vosse, Robm Bluijs, Mare
Hoppe

Olaf Citeur eindigt als
in sterk bezet schaaktoernooi
ZANDVOORT - De Zandvoortse schaker Olaf Cliteui
heeft vorige week in het sterk
bezette OHRA schaaktoernooi
in Amsterdam een zeer verdienstelijk resultaat behaald.
Hij werd derde. Cliteur is lid
van de Zandvoortse Schaakclub, welke op l september het
nieuwe seizoen opent.
De groep waarin deze sterke speler van de Zandvoortse Schaakclub
uitkwam, telde in totaal achtentwintig spelers uit het hele land, waaronder voornamelijk hoofdklassers en
promotieklassers. Zij konden het
niet bolwerken tegen de Zandvoorter. Zijn derde plaats kwam tot
stand door vijf winstpartijen, tweemaal remise en slechts één verlies-

punt Een schitterende prestatie op
dit toernoo'. waaraan m totaal 550
spelers deelnamen. Een en ander betekent dat Cliteur volgend jaar in
een nog sterkere poule moet uitkomcn. Inclusief dit resultaat is het
afgelopen jaar voor de Zandvoortse
Schaakclub bijzonder goed verlopen, onder andere met het behalen
van het kampioenschap in de derde
klasse, waardoor de leden het nu een
stapje hoger gaan proberen.
Volgende week donderdag starten
de wekelijkse clubavonden van de
Zandvoortse Schaakclub weer, op
de donderdagavonden in het Gemeenschapshuis, aanvang 20.00 uur.
Uiteraard krijgt ook de jeugd dit jaar
weer veel aandacht. Zo ligt het in de
bedoeling om weer instructielessen
te gaan geven voor de officieel erkende diploma's en zal een jeugd-

team in geschreven worden voor de
competitie mot clubs uit de regio.
Op l september woidt in de algemene ledenvergadeung het seizoen
geopend, terwijl dan ook de kampioonen van het afgelopen jaar hun
prijzen in ontvangst kunnen nemen.
Daarnaast staat de verkiezing van
een nieuwe penningmeester op het
programma Op 8 september gaat
liet 'schaakgeweld' echt van start
met de interne competitie, voor de
jeugd vanaf 19.00 uur, voor de semoren vanaf 20.00 uur
Degenen die komend seizoen
graag mee willen schaken, zowel
jeugd vanaf 9 jaar als 'ouderen' van
af 18 jaar, kunnen zich nu alvast
opgeven- jongeren bij jeugdleider
Hans van Brakel, tel. 14884, de ouderen bij secretaris Schiltmcijer, tel
17272.
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kanonnen die /o ongeveer alles weten
te winnen wat er maar te winnen is op
de circuits en in de rally's.
Mocht u gebukt gaan onder enig gc>brek aan zelfvertrouwen om in een van
deze snelle voitures te stappen, dan is
het waarschijnlijk aan te bevelen om
een rijvaardigheidstraining te volgen
volgens de methode van Jacky Sicward, zoals die door Ford op verschillende plaatsen georganiseerd worden.
De officiële Ford dealer kan u er alles
over vertellen en zo niet. dan is een
telefoontje naar het Ford Motorsport
Support Centre voldoende om alle gewenste inlichtingen te krijgen. Het tclefoonnummer is 0 7 1 - 4 1 2 4 5 3 .

sportievelingen van Ford
Hoe belangrijk de automobielsport voor de ontwikkeling van zijn
auto's was, realiseerde Henry Ford l zich al in het begin van deze
eeuw. Want in 1904, een jaar na de oprichting van deFordCompany,
zette hij zich hoogst persoonlijk achter de stuurstang van de 999 om
het wereldrecord over de mijl te verbeteren. En met succes want hij
haalde met dit voor ons voorwereldlijke monster de voor die tijd
adembenemende snelheid van maar liefst ruim 145 km/li. Momenteel liggen de zaken uiteraard wel even iets anders want met onze
standaard Ford Escort rijden we rustig op de snelweg eenzelfde
snelheid. Nou ja, rustig ook niet helemaal want we moeten driftig de
neurveus makende zaken in de gaten houden zoals radarfuiken, politie Porsches en andere er onschuldig uitziende auto's voorzien van
listige apparatuur, die een aanslag willen doen op onze portemonnaie of nog ernstiger, ons rijbewijs.
Maar goed. terug naar Ford en de uutomohielxport uunt hij Ford /iet men
het enorme belang \un die autosport
nog steeds in. Veel mensen denken dat
aulornobiellabrikanten /ieh uitsluitend
he/ig houden met die .sport omuille
van de publiciteit. Wel een erg belangrijk punt maar e\en /o belangrijk is die
sport \oor de ontwikkeling van on/e
huis-, tuin- en keukenautoniobielen.
Denk alleen maar even aan het 1-ormule I gebeuren en de grote rally's.
Bij de/e evenementen namelijk worden nieime materialen en constructies
beproefd die het mogelijk maken om
de grenzen iedere keer weer te verleggen. En geloof mij maar. er is nog geen
testchauffeur gevonden die ook maar
in de buurt durft te komen van de grenzen van het mogelijke waar de rally- en
racecoureurs constant mee te maken
hebben.
Doch ook op een lager niveau wordt er
druk aan autosport gedaan. Kijk maar
naar de nationale races op Zandvoort
en de nationale rally's. Nationaal en
internationaal draagt Ford al jaren zijn
'hunnebed' bij in alle takken van de
automobielsport. Neem maar even de
Ford Cosuorth Formule l motoren die
jarenlang alles wonnen wat er maar te
winnen was. Veel kunnen we ook verwachten van de nieuwe Ford Cosworth

D c Forti Sierra Cosworth is de snelste van de sponievelingen van Ford.
motoren die volgende jaar in actie komen als de turbo's in de Formule l niet
meer in actie mogen komen. Deze
moloren worden uitgerust met een
versie van de nieuwe generatie Elec-

Ironisch Engine Management Systeem
van Ford. dat in het midden van de
jaren negentig ook in de Ford seriewagens zal worden gebruikt. Alweer een
staaltje van het nut van de automobielsport!

Sportieve automobielen
Ik begrijp trouwens best dat er een hcleboel mensen zijn die de automobielsporl maar onzin vinden. Dat zijn
dan ook de mensen die een automobiel
alleen maar zien als een gemakkelijk
vervoermiddel. Daartegenover staat
dat er ook een grote groep mensen is
die gefascineerd zijn door automobielen en die dan ook kunnen genieten
van een geraffineerde wagen. Dit zijn
wat men de sportieve automobilisten
pleegt te noemen. Deze mensen waarderen hogelijk een goed weg- En
bochtengedrag, een felle motoren een
flitsend schakelende versnellingsbak.
Uiteraard hebben automobiclfabrikanten ook oog voor deze categorie
mensen. Ford bijvoorbeeld komt tegcmoet aan de wensen van deze groep

Furd Fiesta XR2, de kleinste van de sportievelingen van Ford.

* Aaad ziet Abraham op de
30e aug. Van harte gefeliciteerd. Elly, Jeff, Karin, Helen
en Yvo

Foto Boomgaard

CRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Grote Krocht 26.
Telefoon 13529.
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
GARAGE TE HUUR
Trompstraat
Tel. 14534
GARAGE TE KOOP GEVRAAGD omg. de Ruyterstraat Tel 02507-17419.
* Gefeliciteerd
Aan de T U te Delft slaagde
Milan Hendnkse voor vliegtuigbouwkundig ingenieur
Gevr. iemand, boven 20 jaar,
die voor oudere dame enige
klusjes wil doen en tevens
voor de gezelligheid (in de
middaguren) Br o nr 79876082 bur v.d blad.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
* Gevraagd student econoZandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
mie die tegen verg v.a sept
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
1988 bijles wil geven aan
HAVO
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of eindexamenleerling
Tel 15579
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- * Gevraagd voor plm 3 uur
vcort.
per week erv huish hulp Tel
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421 na 1900 uur 02507-16523
AA Uithoorn.
* Gez een niet gecastr ka• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
ter voor onze lieve poes, liefst
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- een rode of zwarte kleur (+ 1
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- jr oud) Tel 02507-18363
veens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer * Gez Neerlandicus die mijn
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- manuscript wil corrigeren teIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De gen enige vergoeding Tel
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms- 14252 of 19455
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en * Gezocht lieve oppas voor
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter. 4 halve dagen per week Tel
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
15722
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- * Gratis af te halen grijs
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- poesje, 2 maanden oud en
ren verkrijgbaar.
cavia met kooi Tel 02507• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
15772-15381
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
*
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers Gratis af te halen, 3 zindeverstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het lijke cyperse katers, 8 weken
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt oud Tel 02507-13874.
ƒ 3.00 m rekening gebracht.
* Gratis af te halen grmtteU kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- gels en straattegels Tel
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 02507-17828
Sezorgklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,

Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

* Tk
Blizzard Scirocco
ski's, 1 70 m ƒ75, Philips
k t v , 55 cm, 77. ƒ 100 Tel
02507-16210
*• T k div boeken MAVO 4
Tel 15923

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

Aangeb 2 3-kamerwoning te
A'dam. vrij uitzicht, Slotermeer, hr ƒ 360 p m Gevr dito
won m Zandvoort tot + ƒ 600
p m Tel 020-116750
Aangeb kost en inwoning v 1
pers (zit si k ), gebr v d , t
Tel 02507-16181
-* Aat van harte
Hans en Bep
* Abraham komt aan de
deur op 30 aug bij Aat Keur
Hoera, hoera, wij vinden het
fijn op het feest bij Aat aanwezig te zijn Bep en Gernt

* Heer + 2 knd zoekt dame
v d huishouding. Ift v a 40 jr
voor koken en l huish werk
op di + wo v 1700 - 1930 u
Tel na 1900 u . 02507-20100
•* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl tel 02907-5235
Het allergoedkoopste adres
voor nieuwe en gebruikte
(brom)fietsen is Taxi'Rijwielcentrale Zandvoort B V , Grote Krocht 18 Tel 12600
Tevens inkoop en verhuur

T.k. WANDMEUBEL, bloemen, mahonie, ingeb. t.v.kast + bar, ƒ475. Tel. 12141
* T k.a. 4 pits gasstel ƒ75;
bloeddrukmeter ƒ 50; cul. enOok voor hel ontwikkelen van uw diafilms
cyclopedie ƒ25; sneeuwkettingen 175 x 14, ƒ25; gewei
Sig.mag.
Vandaag
ƒ50 Tel. 02507-14759.
Lissenberg
gebracht
* Toch nog Abraham geOverHaltestraat 9
morgen
zien. Aat gefeliciteerd.
tel. 02507klaar
Bert en Maaike.
12151
TUINMAN voor al uw tuin-,
straat- en hekwerk, levering
alle materialen, vnjbl prijsopgave. Tel. 023-243568
* Verzamelaar zoekt insigAUTOVERZEKERING
nes, madailles, helmen, unif.,
TE DUUR?
margnetjes en org. foto's AlBel geheel vrijblijvend
les per. 1939-1945. Graag uw
voor een prijsopgave
reaktie tel. 17469.
OLOF GORANSSON:
02507-18505 (ook 's avonds). * Vitale vrouw, 72, wil nog
enige ocht/midd. p/wk assiEen voordelige maandsteren i d huish. bij ouder
of kwartaalpremie is
echtp. of alleenst. Tel. na
ook mogelijk.
18.00 uur: 16728.
* De E H B O . cursus start
op do 15sept om 20.00 uur,
Voor trouwfoto's
Rode Kruis gebouw,
Foto Boomgaard
NIC Beetslaan 14 ,
tel 02507-17599 of 17537.
Grote Krocht 26
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland. Bel
voor gratis mfoboek: 020665 7658 Inruil en fin mog. * Wie heeft een portemonnaie gevonden, verl. op 17/8,
Foto Boomgaard omg C. v. Renessestr., waarin o a. Giromaatpas en leg.
ook voor
T b t. te bez. tel. 02507-13068
portretfoto's,
pasfoto's,
* Wie kan mij een keer in de
receptiefoto's,
2 weken helpen met strijken"?
groepsfoto's aan huis
Tel 02507-14560.
Grote Krocht 26
* Wie wil er volgende week
Tel 13529
do dagavond tegen de jeugd* T k door omst draagbare kampioen schaken7'7 Dennis
z'w t v , nog nieuw, pr ƒ 90 + van de Meyden zit al te wachantiek zakhorloge met origi- ten. Info: 02507-14884
neel doosje Pr. ƒ 150
Woningruil: aangeb Haarlem
Tel 02507-17193.
ƒ231 p.m , huis + c.v., open
* Tk
hockeyschaatsen haard, parket, keuk., gr. douƒ25, techn Winklerprms ƒ 50; che, kl tuin Boven: 1 gr, 2 kl
Brockhausen lexikon, 2 dlg si k , 5 min v. centr. Gevr
/ 50 Skischoenen mt 42 ƒ 50, Zandvoort geen Noord 3/4
mt 3 7 / 2 5 Tel 02507-14759. k huis of flat + c.v. en lift. Tel.
* T k. Inventum boiler 80 Itr 023-330085, liefst 's morgens
/ 100 Stalenburo met 2 laden
75x1 25x78 kleur gri|s ƒ 100.
Tel 02507-20021

Kleurenfoto's
vanaf45cent

Tel. 13529

* T k kinderled , 1 155x0.55,
wit, verstelb, incl matras,
ƒ40, bijpass dekbedje/ 10 +
3 overtr sets a ƒ 5; hemelst
ƒ 15 Tel na 18 uur. 19113.
* T k magnetron, Nationaal,
ƒ 150 Tel 02507-12601
* T k solarium, infraroodlampen
(hangend)
Tel.
02507-14934
* T k wandelw. m voetenzak ƒ50, babybadstandaard
chr ƒ 10, driewieler ƒ 15; kind.
windscherm voor fiets ƒ 10;
doos babykl ƒ40 Tel 17419.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

met speciale uitvoeringen van bepaalde types. De kleinste in dat gezelschap
is de Fiesta XR2. een driftkikkcr met
een vermogen van 70 kW bij 5750
omw/min en een koppel van 132 Nm
bij 4000 omw/min. Een echte autoliefhebberkan zich helemaal uitleven met
deze kleine rakker want hij accelereert
van O tot 100 km/h in 10.3 sec. en hij
heeft maar liefst een topsnelheid van
175 km/h. En dat is snel voor een auto
van dit formaat maar gelukkig is het
hele onderstel berekend op deze
krachtexplosie en in bochten gaat de
zaak dan ook niet driftig overhellen of
wringen. Uiteraard wil deze voonviclaandrijver - wanneer het echt hard gaat
- in een bocht best op zijn voorwielen
naar de buitenkant van die bocht glijden. maargas loslaten zorgt er voordat
de zaak ogenblikkelijk weer in liet garcel komt.
Het in- en exterieur is keurig afgewerkt
en toont duidelijk het sportieve karakter van deze Fiesta XR2. De voorstoelen omvatten de bestuurder en zijn
passagier dermate dat ze bij een forse
en bochtige rit niet heen en weer geslingerd worden en het dashboard is
duidelijk ingericht en geeft voldoende
informatie over het wel en wee van het
mechaniek. Dus gewoon een hebbertje
voor die automobilist, die iets meer
verlangt van een automobiel dan alleen
maar gezapig van A naar B toeren.
Doch vergist u zich niet. Ford heeft op
sportief gebied nog wel het een en ander meer te bieden, zoals bijvoorbeeld
de Escort XR3i. een rapperik met een
vermogen van 77 kW en een acceleratie van ü tot 100 km/h in 10.5 sec. De
topsnelheid bedraagt 185 km/h. Mocht
u daarmee uw buurman nog niet voldoendc imponeren, dan is er ook nog
de Escort RS Turbo. Deze l'anatiekeling heeft een vermogen van 97 kW en
volbrengt het sprintje van O naar 100
km/h in 8,7 sec. Blijven we daarna met
onze rechtervoet op het gaspedaal leunen, dan zal blijken dat de topsnelheid
206 km/h bedraagt.
Weer van een heel ander kaliber is de
Ford Sierra XR 4x4 met zijn grensverleggende
kwaliteiten
betreffende
bochtengedrag en acceleratie. Deze
doordouwer heeft een vermogen van
107 kW, dat dan ook met het grootste

M

NVM

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p.d
5 films ƒ25 p.week
Verhuur movie-boxen

gemak op het plavuiscl uit te smeren is.
Van onder- of overstuur heeft deze
makker nog nooit gehoord dankzij zijn
vierwielaandrijving. De topsnelheid
bedraagt 203 km/h en de acceleratie
van O naar 100 km/h vergt maar 9,2
sec.
Het summum van de sportieve Fordlijn is de Sierra Cosworth met zijn 2.0
liter DÜHC 16 kleps turbomotor. Dcze wolf in schaapskleren heeft een
vermogen van 150 kW dat zorgt voor
een topsnelheid van 242 km/h en hij
raast van O naar 100 km/h in maar 6,5
sec. Deze Sierra Cosworth is dan ook
de civiele uitvoering van de wedstrijd-

Mark Lovell en Terry Hanyman werden Ie op de Open Nederlandse Rally kampioenscluippen van dit jaar.
(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
Kwijtschelding bij overlijden
Lopende leningen meestal geen
bezwaar
Rente fiscaal aftrekbaar
Tevens 2e hypotheken

Doorlopende

Persoonlijke leningen kredieten
netto
in handen

looptijd *
48 mnd.

looptijd*
60 mnd.

5.500,7.500,-

141,05
189,13
262.49
374,99
499,98
874,97

118,51
158,23
219,19
313,13
417,50
730,63

10.500,15.000,20.000,35.000,-

Theoretische looptijd 65 mnd.
eff. rente bij 10.00C.- 0,91 % p.mnd.;
1 5 000.. 0,81 % p.mnd.; 20 000,0.77% p.mnd ; 25000,* 0,77% p.mnd

Bedrag
10.000,15.000,20.000,25.000,-

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd.
300,- p.mnd.
400.- p.mnd.
500.- p.mnd.

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- e n / 100.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9,6%.

-vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

* Kijk eens rond in uw park!
en steun het door OH! wat
een heerlijkheid te kopen in
het Cult. Ctr. of bij het Genootschap Oud-Zvt a ƒ 15.
* Koopjes: grijs leren jasje,
maat 42, ziet er goed uit, ƒ 45.
Tel. 02507-14647, na 18.00 u.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Ie koop boiler 115 Itr inhoud. Inl: 18906.
* Te koop diepvneskist 120
Itr, ƒ150 Tel. 02507-16403.
* Te koop electr. fnteuse,
merk Tefal ƒ40. Spmnewiei
met haspel ƒ 150.
Tel. 02507-13371.

* Te koop gevr rotan of rieten zitgroep(je) met stoelen
of fauteuils. Tel. 15760.

* Opa en oma, nog 14 dagen,
Remy.

* Te koop
kananekooi
ƒ27.50, werklamp en leeslamp met loep samen ƒ 37.50.
Tel. 13781.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan- Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg
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* Schaken doe je bij de
Zandvoortse
schaakclub.
Man of vrouw, jong of oud,
iedere donderdagavond v.a.
1 sept Info- 02507-17272

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.
TE HUUR GEVR. v.a. 10 sept.
tot eind okt v. werk. student,
kamer Tel. na 18 u. 15854
* Huisvrouw,
(huisvrouw?
Kom nou! De Ned. ver. v
Huisvr. biedt u vele activiteiten in Heemstede, Zandvoort
en Haarlem. T. 12127/19583.
* In sept. heeft de Verg.
Vrouwen van nu weer een vol
programma. Word daarom nu
lid voor maar ƒ 17.50 of bel
eens met nr. 14462.

* Te koop Lenco platenspeIer ƒ 45; 2x 4 w Akai versterker
ƒ75. Tel 02507-14172.
* Te koop MEAO boek. 3e jr.
wisk., alg. economie, statistiek, Ned. Engels, informatica,
tel 02507-14943.
* Te koop ong. dekluiken, J.
G. Molenaar, tel 0250715623.
* "Zing mee" met de kinderen v.h. Zandvoorts Kinder- Te koop partij SIERSTRAATkoor. Vanaf 8 sept. elke don- STENEN, ca. 3500 stuks. Tel.
derdag van 16.30-17.30 u. v.a 02507-16744.
8 jr. of ouder. Info 16952.
Te koop Singer BREIMACHI* Te koop ± 120 antieke tin- NE (nieuw) Tel. 02507-14934.
nen soldaten en ruiters. Prijs * Te koop surfplank met zeil
ƒ275 Tel. 02507-17193.
e d ƒ200. Tel 02507-13060.
* Te koop 2 tractor-ballon- * Te koop trapnaaimachme,
banden ƒ 200 J G Molenaar, Plaff 200 Tel 02507-17295
tel 02507-15623

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR RV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

GRATIS

ICRQ

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

SERVEERSTER GEVRAAGD.
Strandpaviljoen 11, Palm Beach Tel. 02507-17580

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

* T.k. babyfoon ƒ 15; buggy
O.K. baby ƒ25, dierenhuid
Eland ƒ30 en ƒ25; reiswieg
ƒ20; zwemvest baby t/m
* Te koop gevraagd kmder- kleuter a ƒ25. Gevr. rieten
zitje voor achterop fiets. Tel. hondenmand, gr Tel. 12698
02507-15913.

* Te koop gevraagd ronde
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film witte tafel 0 80 cm Te koop
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25 wringer ƒ 25; olielamp ƒ 65;
per week. Corn. Slegersstr. vloerkleed ƒ50, vouwdeur
2b, tel. 02507-12070.
ƒ30; Tel 02507-19968
* Nog 7 nachtjes slapen en
T k. B.B MOTOR' YAMAHA,
dan kan iedereen weer gaan y/i pk, als nieuw, ƒ350
schaken!!! ledere donderdag- Tel. 02507-17295
avond in het gemeenschapshuis. Info 02507-17272.

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel. 02507-18546

Bel BECAM::
05270-16991

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

l'

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:
Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Burgemeester Van der Heijden na vier maanden Zandvoort:

'Het ontbreekt hier meer aan tijd dan aan uitdaging'
hiermee heeft beziggehouden, reageert hij voorzichtig. "Het ligt voor
de hand dat je probeert met deze of
gene wat te overleggen". Overigens
verwacht hij nog deze maand of anders op zeer korte termijn een uitspraak vanuit politiek Den Haag.
Dat is volgens hem ook hard nodig"Je kunt beter snel weten of het wel
of met doorgaat want daar kun jo
dan de ontwikkelingsplannen daarop volgend op aanpassen. Het is uitermate frustrerend om zo lang te
moeten wachten op de Haagse besluitvorming. Ik vind het - eerlijk
gezegd - ook niet helemaal verantwoord meer. Er moet snel besloten
kunnen worden, zo gecompliceerd
is die zaak niet".

ZANDVOORT - "Ik voel me zeer thuis in Zandvoort". Vier
-naanden na zijn installatie laat burgemeester Van der Heijden
lierover geen twijfel bestaan tegenover het Zandvoorts Nieuwsslad. "Het is een levendige gemeente waar erg veel mensen ac;ief zijn, en er is voldoende te doen", voegt hij daar aan toe, waarjij hij erop wijst zelf de handen vol te hebben aan zijn taken. Hij
jevestigt dat de omstandigheden in deze badplaats het zeer pret;ig maken en genoeg uitdaging vormen voor een bestuurder in
!art en nieren. "Het ontbreekt meer aan tijd dan aan uitdaging".
3urgemeester Van der Heijden over nieuwe ontwikkelingen, poitie, circuit en ODRP, én over de Zandvoorter.

door Joan Kurpershoek

"Er zijn een actieve ondernemersvereniging, een zeer betrokken bewonersvertegenwoordiging en een
oegewijd ambtenaren-apparaat. En
iet is een gemeente waar zeer veel in
ie steigers staat", aldus Van der
Heijden. "Letterlijk ook, want er
wordt veel gebouwd en ondernomen
om Zandvoort tot verdere ontwikkeImg te brengen. Dat was één van de
eerste dingen die mij opviel toen ik
hier kwam. En dan de open spontane bevolking, dat is een mentaliteit
die mij in ieder geval wel aanspreekt. Ik voel me hier dan ook
zeer thuis, en ik heb geen echt gewenningsmoment gehad". Van der
Heijden heeft tijdelijk zijn intrek genomen in hotel Palace, waar ook de
familie Machielsen de laatste maanden verbleef. Per 10 september
huurt hij een appartement waarna
zijn vrouw zich bij hem voegt, later
betrekt het echtpaar een eigen wonmg aan de Kostverlorenstraat.
Tijdens de afgelopen vier maanden was de burgemeester regelmatig
te vinden bij culturele evenementen.
Een goede manier om contact met
de bevolking te houden, vindt hij.
"Ik kan me opsluiten in mijn kamer,

Een goed produkt
vereist samenhang
veel vergaderingen houden en bijwonen en heel intensief bureauwerk
doen. Maar er is nog een ander facet
aan het burgemeesterschap en dat is
het contact met de bevolking. Ik
hecht daar heel erg aan. Mijn vrouw
overigens ook. Er zitten twee kanten
aan: enerzijds moet je als burgemeester weten wat er in de samenleving omgaat, aan de andere kant
heeft de bevolking het recht om met
mij te kunnen praten en mij aan te
kunnen klampen als dat nodig is. En
dat kan eigenlijk alleen maar als je
daar bent, waar anderen zijn. Dus
het is een heel voor" de hand liggend
deel van mijn werk. Binnen de muren van dit vertrek weet ik niet wat
er buiten gebeurt en hoe de samenleving in elkaar zit".
Dat er heel wat in Zandvoort gebeurt is voor Van der Heijden ondertussen wel duidelijk geworden. "Er
zijn maar weinig gemeenten van
deze omvang waar zoveel in omgaat
als in Zandvoort. De totale structuur
van deze gemeente is ook van een
volstrekt andere orde dan een gemiddelde gemeente van 16.000 inwoners. We zitten hier in een ambivalente situatie", aldus Van der Heijden, daarmee wijzend op de belangen van zowel bewoners als toeris-

tenindustrie. "Toch moeten wij de
komende jaren Zandvoort in een zekere vorm van homogeniteit tot verdere ontwikkeling brengen". Daar
moet de bevolking dan ook nadrukkelijk bij betrokken worden, vindt
hij. "De belangen van de samenleving mogen in geen geval ondergesneeuwd worden, en je moet dus
naar elkaar kunnen luisteren".

Centrumplan
Wordt er bestuurlijk eigenlijk al gewerkt aan die ontwikkelingen? Voor
de bevolking is dat wellicht niet zo
duidelijk? Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het centrumplan waarvoor
in het verleden kostbare rapporten
zijn opgesteld.
"We moeten veel aandacht besteden
aan de hele structuur van Zandvoort, qua opbouw en inrichting.
Daarover bestaat binnen het college
overigens geen meningsverschil.
Het centrumplan hoort daarbij.
Maar ik spreek graag over Zandvoort als over een produkt, bestaande uit een aantal componenten. Die
moeten we gezamenlijk zien op te
waarderen tot een niveau dat niet
alleen acceptabel is, maar waarmee
we ook de komende jaren de concurrentiestrijd met andere badplaatsen
aankunnen. En dan heb ik het even
over de toeristische invalshoek. Als
in 1992 de grenzen wegvallen zijn de
toeristische centra veel makkelijker
te bereiken en kan de toerist ook
makkelijker kiezen. En vliegreizen
naar het zuiden kosten nu al bijna
niets meer. Men kan dus makkelijker vergelijken en dat betekent automatisch dat de concurrentie groter
wordt. Dat vereist een beleidsmatige
aanpak, dat wil zeggen doelgericht
invulling geven aan ontwikkelingen". Als voorbeelden geeft Van der
Heijden de kustlijnstructuur, Vendorado, het circuit en het centrum,
waarbij zijns inziens vooral het verband tussen die componenten van
belang is.
Als uitgangspunt dienen volgenë
hem vragen als 'Hoe waardeer je het
centrum op, kun je dat doen in goed
overleg met alle betrokken partijen
en in goed verband met de toeristische infrastructuur? "Je kunt geen
goed produkt ontwikkelen op basis
van een gebouw hier of een gebouw
daar. Er moet samenhang zijn en
daarvoor moet een beleidsfilosofie
worden ontwikkeld. Daar gaan wij
met elkaar over praten. Het gemeentebestuur moet nu de aanzet gaan
leveren".
Dat klinkt allemaal er mooi, maar
hoe zit het met de praktijk? Gebeurt
er momenteel al iets, ik bedoel buiten

"Het gaat met om het circuit sec,
maar ook om andere ontwikkelingen zoals het Vendoradopark en Ideaal
onze eigen plannen daaromheen.
Zow je deze gemeente kunnen om
Het één haakt in op het ander. Er schrijven «is 'ideaal' voor een be
moet een eind komen aan het wach- duurder''
ten en men moet weten dat wij nu Als je zelf houdt van het nemen van
gewoon duidelijkheid wensen. Op initiatieven, als de omstandigheden
het moment dat het veel langer gaat zodanig zijn, dat dat ook tot de mo
duren, neigt het zelfs naar onbe- gelijkheden behoort, én als er een
hoorlijk bestuur".
bestuur is dat ook zo denkt en de'De kar' moet gezamenlijk getrok- zelfde richting op koerst, dan heb je
ken worden aldus Van der Heijden. natuurlijk een ideale omstandigOndanks het begrip 'Zandvoortse heid. Dan kun je bestuurlijk heel
toestanden' dat hij wel eens m de wat op poten zetten. Ik denk dat we
pers tegenkwam, is hij 'niet teleurge- in die situatie gelukkig zijn, als we
steld in de kwaliteit en werkwijze allemaal in dit huis ons realiseren
van de gemeenteraad van Zand- wat er te doen is. En dan hoeven wij
voort'. "Ik hoop dat we het zo kun- het uiteraard niet altijd eens te zijn.
• Burgemeester Van der Heijden: "Wij kunnen ons hier met elkaar als een vis in het water voelen".
Foto Bram Stijnen
nen houden. De sfeer is goed. Er Maar als wij allemaal van mening
zullen best wel eens zakelijke fnc- zijn, dat wij de ontwikkelingen gaanBij een aantal zaken is Van der ties zijn, dat heb je m elke raad. Als de moeten houden en stimuleren,
de particuliere initiatieven, of is er discussies probeert om ontwikkelinsprake van stilstand?
gen op gang te brengen. Dat cen- Heijden vanaf zijn installatie al ac- je elkaar maar persoonlijk goed in dan kunnen we ons hier met elkaar
"De aanzet is geleverd, maar het be- trumplan wil ik graag inbrengen in tief betrokken. Door zijn portefeuil- de ogen kunt kijken en het niet ten als een vis in het water voelen".
vindt zich nog in een pril stadium. de totale discussie. Het is niet ver- le bijvoorbeeld 'openbare orde'. 'Een
Binnenkort gaan we er bestuurlijk standig om dat een eigen leven te gevoelige kwestie in Zandvoort' • Verder uitstel van de Haagse besluitvorming rond het circuit neigt
over praten, vervolgens treden wij in laten gaan leiden, net zo min als an- geeft hij toe, vooral nu de formatie volgens Van der Heijden naar 'onbehoorlijk bestuur'.
(Archieffoto)
overleg met de belangengroeperin- dere detailplannen. Je moet zorgen van tweeénzestig man bij de politie
gen en zullen wij organisatorisch be- voor afstemming op het totaal pro- de komende paar jaar met jaarlijks
kijken hoe er de komende jaren dukt en daarmee moeten wij de vol- twee procent terug moet, volgens de
vorm aan te geven. Alleen op die gende decennia in. Want als je nu richtlijnen van het departement van
kiest, kies je voor de komende decennia, dat is volgens mij essentieel.
Over twintig of dertig jaar zal men
misschien zeggen 'Goh, dat zouden
wij nu anders doen', maar dat houd
je toch altijd. In het verleden is hier
ook gebouwd waarvan men dacht
dat men het moest bouwen, met alle
respect daarvoor, maar tijden veranhet Ministerie van Binnenlandse Zawijze kunnen wij ons wapenen tegen deren en dus ook visies".
de concurrentie die wij ongetwijfeld "Uiteraard gaat het 't snelst als je ken. "Tweeënzestïg man geldt voor
in de komende jaren zullen krijgen. kiest om ergens een hotel neer te alle diensten gezamenlijk en dat
Met de ontwikkeling van het toeris- zetten of iets anders te bouwen. Dan houdt dus niet in dat je ook zoveel
tische produkt moet je rekening ben je binnen eenjaar klaar. Maar zo mensen op straat ziet. Dat betekent
houden met de wensen van de doel- werkt het niet meer. Je moet eerst in voor een gemeente als Zandvoort
groepen. Dat betekent dus dat je je eigen huis een aantal visies ontwik- dat je niet altijd politie daar kunt
doelgroep eerst moet kunnen for- kelen en samenhang aanbrengen. hebben waar er iets aan de hand is.
muleren, vervolgens met elkaar af- Een en ander betekent misschien Dat vormt een probleem".
Toch lijkt het de laatste maanden
spreekt langs welke lijnen je die wilt dat het allemaal net iets langer gaat
benaderen en welke kwaliteit daar- duren, maar dat is toch beter dan duidelijk rustiger?
voor noodzakelijk is. Die discussie een ad hoc beleid voeren. Maar wij "Ja, in overleg met het Openbaar
zullen we de komende maanden en moeten er natuurlijk wel tempo in Ministerie en de korpschef hebben
het komende jaar in z'n breedte houden, dat kun je echter inbouwen we een beleid ontwikkeld waarin we
snel hebben kunnen toeslaan, snel
in je aanpak".
moeten voeren".
"Dat vergt nogal wat. Maar een en
Dat het met Zandvoort allemaal hebben kunnen laten voorgeleiden
ander moet daarbij wel tot de essen- niet zo erg is gesteld en dat deze en, heel belangrijk, waardoor men
tie teruggebracht worden: produkt- gemeente toch een rooskleuriger weet waar men hier aan toe is. Niet
ontwikkeling. Dat is in de marketing toekomst heeft dan als onlangs in alleen Zandvoorters, maar ook mengeen onbekend begrip", met welke Elsevier werd afgeschilderd, heeft sen uit de omgeving. De bevolking
laatste opmerking Van der Heijden Van der Heijden ook verteld aan re- heeft recht op veiligheid en een zekezijn verleden in het bedrijfsleven dacteur Brusse van genoemd week- re mate van rust. Die willen wij zoniet verloochent.
blad. "Het was een gekleurd en ui- veel mogelijk kunnen garanderen en
Maar betekenen die voorbereidin- terst negatief verhaal waar geen dis- daar moeten gewoon spelregels voor
gen en discussies niet feitelijke stil- cussie over mogelijk was. Een hele worden afgesproken.
stand voor een lange periode?
slechte vorm van journalistiek. Dat
Een ander punt waaraan Van der
"Nee, afstemmen op de verschillen- heb ik ook tegen Brusse gezegd. Zo
de ontwikkelingen betekent nu al te- ga je niet met mensen om, en ook Heijden volgens eigen zeggen veel
kentafelwerk. En ook al zie je dat niet met een produkt". Het resultaat aandacht, tijd en energie heeft beniet onmiddellijk op straat, dat is is dat Brusse binnenkort komt pra- steed, is het circuit, met name de
geen stilstaan van ontwikkelingen. ten en dat het blad als er weer eens gewenste toewijzing als nationaal
Het betekent dat je met verstand, iets te doen is - probeert een 'ander' circuit door 'Den Haag'. Op de vraag
met pen en papier, met overleg en artikel over Zandvoort te plaatsen. of hij zich ook in de 'wandelgangen'

ZANDVOORT - Op 27 en 28
augustus a.s. organiseert de
Historische Auto Ren Club de
derde Historische Grote Prijs
van Zandvoort.
Het programma van dit unieke race-weekend voor historische auto's en motorfietsen
wordt verreden op het Zandvoortse circuit dat dit jaar veertig jaar bestaat.

Verder staan er wedstrijden voor
"istorische
toerwagens, Grand Tour
'smo's en ren- en sportwagens van
v
'°or 1966 op het programma. Voor
°L' liefhebbers van historische motorfietsen
zijn er twee demonstraties
v
an elk tien ronden met perfect gerestaureerde tweewielers van illustere
firma's als AJS, Matchless, BMW,
lr
mmph, Gilera, Norton en DKW.
Epn ander hoogtepunt van dit bij2
°ndere
weekend belooft de race
°ver 15 ronden voor tweezits Super
aports Cars uit de periode 1964-1971
i worden. Ware snelheidsmonsters
«'s
McLaren, Porsche, Lola, Cheu
'on en Lotus zullen aan de start
V(
-'i'schijnen.

• De oudjes moeten het komend weekend weer 'best' doen op het Zandvoortse circuit.

Historische Grote Prijs van Zandvoort op 27 en 28 augustus op het
Circuit Park Zandvoort een fantastisch evenement dat se niet mogen
missen. Niet in het minst omdat het
voor een ieder mogelijk is de paddoek (het rennerskwartier) te bezoe-

ken en de auto's en hun coureurs
van dichtbij te bekijken.
Aanvangstijd: 12.00 uur.
Toegang: Weekendkaart incl. Paddoek, volwassenen f 30,-, kinderen
ƒ 10,-. Duin/Tribune: volwassenen
ƒ 10,-, kinderen ƒ 5,-.

Zesde voetbaltoernooi
voor strandpachters

ment. Vorig jaar verliep de strijd
zeer fel en dat gaf vaak spannende
partijen te zien. De achttien teams
zijn verdeeld over drie poules. De
twee sterkste zullen het tegen elkaar
op moeten nemen op de finaleavond
die gehouden wordt op zaterdag 3
september a.s. aanvang 19.00 uur. De
overige speelavonden zijn op vrijdag
26, maandag 29 en dinsdag 30 augustus. De aanvangstijden voor deze
avonden zijn ook weer om 19.00 uur.
Ook nu weer hopen de organisato- De toegang is gratis want toeschouVoor liefhebbers van historische ren Adrie van Lent en Jan Paap, op wers zijn op deze avonden natuurlijk
a
uto- en motorfietssport is de derde een sportief en aantrekkelijk evene- van harte welkom.

ZANDVOORT - Het zesde
zaalvoetbaltoernooi
voor
strandpaviljoenhouders
zal
ook dit jaar in de Pellikaanhal
worden georganiseerd. Vier
avonden lang strijden achttien
teams om de wisselbeker, die
vorig jaar in handen kwam van
Driehuizen (paviljoen 21).

Den Haag wacht te
lang met circuit

Openbare orde is
gevoelige kwestie

Antieke auto's strijden dit weekend
om de derde Historische Grote Prijs

Op 7 augustus 1948 werd op het
dumencircuit als openingsrace en
Grote Prijs van Zandvoort verreden,
een wedstrijd waarin de Maserati's
en de ERA's met hun 1500 cc comPressormotoren de toon aangaven.
Op het Circuit Park Zandvoort zullen tijdens de derde Historische
Grand Prix een twintigtal Grand
Pnx-auto's voor een schitterend
^'houwspel zorgen. Aan de start van
°it hoogtepunt van het race-weekend komen onder meer merken als
Bugatti,
Ferari, BRM, Lotus, TalbotLf
igo en Alfa Romeo. Het publiek zal
kunnen genieten van een spannende
wedstrijd met subliem geprepareerde historische Grand Prix-auto's, die
bovendien een overzicht van de G.P.
'acerij tussen 1925 en 1960 zullen
Dieden.

koste gaat van de kwaliteit van bestuur".
Het vernietigende ODRP rapport
over het functioneren van het plaatselijke politieke on gedeeltelijke
ambtelijke apparaat, dat voor zijn
aantreden werd opgesteld, neemt
Van der Heijden 'voor kennisgeving'
aan. Begeleiding van buitenaf wijst
hij van de hand. "Ik denk dat wij
zeer wel in staat zijn om met elkaar
m eigen huis onze eigen was. te doen
De resultaten moeten dan op termijn blijken. Ik onderschat de problemen niet, maar ik ben voldoende
ingevoerd om te weten hoe en waar
zij lagen Dat wordt niet door anderen opgelost, dat doen we in eigen
huis, m goed overleg".

Onrustige
zaterdagavond
ZANDVOORT - Alhoewel er
van een lange hete zomer geen
sprake is, was het afgelopen zaterdagnacht toch nog vrij onrustig in het dorp.

Bij de Taxi-centrale in het centrum, werd de dienstdoende centralist al vrij vroeg in de nacht geconfronteerd met cafébezoekers die
vanwege de gespannen sfeer vroegtijdig huiswaarts togen. Vooral veel
vrouwelijke bezoeksters maakten
van deze veilige vervoersmogelijkheid gebruik om voortijdig het warme bedje op te zoeken
Tierende jongelui, dronken cafébezoekers en „scheurende" automobilisten om het Raadhuisplein waren niet bepaald aantrekkelijk voor
een „gezellig avondje stappen". In
een discotheek in de Haltestraat
werd gespoten met een gasbus. Ook
moesten daar zelfs enkele jonge knapen het ontgelden toen zij werden
aangevallen door „stoere binken"
die hun imago ten aanzien van het
vrouwelijke geslacht wat al te nadrukkelijk ten toon spreidden.
Even voor drie uur werd er aan de
politie een vechtpartij gemeld in de
Haltestraat. In verband met een
dreigende escalatie werd door de
dienstdoende wachtcommandant de
hulp ingeroepen van de Gemeentepolitie Haarlem. Deze was met 10
man sterk zeer snel ter plaatse zodat
het Zandvoortse politiekorps op dat
moment over 20 manschappen kon
beschikken om aan eventuele calamiteiten het hoofd te kunnen bieden.
De agenten hoefden niet op te treden, daar de vechtpartij was beéindigd vóór de aankomst van de versterking, zodat deze na een kwartier
weer naar haar standplaats kon terugkeren. Een 30-jarige Duitser die
betrokken was geweest bij deze
vechtpartij, kwam niet geheel on.geschonden uit de strijd, maar wilde
niets met de politie van doen hebben
zodat de daders verder onbekend
zijn gebleven.
Vrijwillige Hulpverlening
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Miss Beach verkiezing professioneler
ZANDVOORT - Het imago
van de Miss Beach verkiezing
kan nog wat opgevijzeld worden, zo zijn de organisatoren
van dit jaarlijks in Zandvoort
weerkerend evenement van
mening. De aanpak van de verkiezing van aanstaande zaterdag in strandpaviljoen Club
Maritime is dan ook zo professioneel mogelijk.

De presentatie is dit jaar in handen
van Tom Woolthuis, wiens naam af
en toe wel te horen is over radio of tv,
in verband met het managen en begeleiden van artiesten. Woolthuis
beschikt over een vlotte babbel,
waarmee hij de schoonheden van
langs Neerlands kust zal voorstellen
en uithoren over begaafdheden, interesses en hobby's. Dat zal gaan gebeuren vanaf 13.00 uur en de hele
verkiezing bevat vier rondes met

verschillende kleding: vrijetijds-,
avond- en badkleding. Aan de vierde
ronde zullen alleen de acht finahstes
deelnemen, m speciaal door de Amsterdamse Manelle Bolier ontworpen badkleding, die de meisjes na
afloop mee naar huis mogen nemen.
Een zo veel mogelijk professionele
opzet, dat is de bedoeling van deze
miss-verkiezing. Dat geldt voor het
verzorgen van de kapsels en de make-up, maar ook voor de jury. Hiervoor zijn aangetrokken: nnpressario
Lou van Rees; fotograaf en winnaar
van de Gouden Camera Ed Lohman;
Ria Croese, verbonden aan modeilenbureau 'People', Ton Marges,
voorzitter van het Nationaal Comité
Miss Beach; Margot Collee. vertelenwoordigster van een promotiebureau; Saskia Marrelo, Miss Beach
1987. Het meisje dat zij uitkiezen als
Miss Beach 1988 mag een aantal
waardevolle prijzen in ontvangst nemen.

Vader voltrekt huwelijk van zoon

„«r-S.

ZANDVOORT - Iets wat niet vaak voorkomt, gebeurde zaterdag wel
in Zandvoort. Een vader voltrok het huwelijk van zijn zoon Vader
Andries van Marie, gemeenteraadslid in deze gemeente, trad op als
ambtenaar van de burgehjke stand bij het huwelijk van zijn 25-jange
zoon Johan en diens bruid Anita Koekenbier uit Monnickcndam. Maar
met enkele goede adviezen liet Andries van Marie ook het ouderschap
even doorklinken in zijn toespraak. Zo ook het bekende 'Tiekt niet aan
wat zecht....'

De organiserende instanties, het
Nationaal Comité Miss Beach en
Theater- en Organisatiebureau T.O
Managements, hebben dit jaar gekozen voor strandpaviljoen 9, Club Maritime, pal naast de Rotonde m
Zandvoort. Als belangrijkste voordeel van deze locatie kan de gunstige
ligging worden gezien, gunstig ten
opzichte van het dorpscentrum De
entree tot het evenement kost /5,per persoon.

Heijermansweg
Vervolg; \an pagina l

De omvang van deze effecten kan
niet gekwantificeerd worden, mede
gezien het huidige karakter van het
gebied en het intensieve lecreaticve
gebruik zullen zij vermoedelijk eenter vrij gering zijn. Tesamen met het
verloren gaan van een deel \ a n het
gebied zullen zij echter toch een dui
delijke vermindering van de waarde
voor het natuurbehoud \erooiza
ken'
Het verkeerstechnisch advie&bureau Goudappel Cofteiiü heelt zich
gebogen over de voiandenngen in
verkeersintensiteit op de veischil
lende aanvoenvegen en andcie be
langrijke 'verkeerbtiders' m Zand
voort. Uiteraard geelt dit een ver
mindering te zien. vooral m de
maanden juli en augustus Zo zou
volgens de ramingen voor 1998 op
het eenrichtmgsedeelte van de Zand
voortselaan zonder verlengde Heij
ennansweg hut aantal verkeersbc
wegingen 11 620 bedragen, op een «emiddelde weekdag m juli of augus
tus. Met de Heijermanbweg zou dit
7 850 zijn Voor de Dr. Gorkcbtraat
gelden dezelfde cijfers
Een en ander betekent echtei niet
dat Zandvoort van de files» af is In
feite worden de knooppunten alleen
maar iets verlegd. Daarentegen zal
de Kostverlorenstraat duidelijk
minder belast worden en dus> veih
ger worden, maar daarentegen
wordt het op de Lmnaeusstraut veel
drukker
De resultaten van het onderzoek
komen vanavond ter sprake in de
openbare vergadering van de Co m
missie voor Publieke"Werken, m de
commissiekamer, aanvang JO 00
uur.
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KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC

Voor een mooi
boeket op
kleur
bent u
bij ERICA
aan de
goede deur.

T&,gebulte 1/arkenS

Specialiteiten Restaurant

CHINA

Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.

Onze moderne open keuken en
goede service staan garant
voor de hoogste kwaliteit.

Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale kleuterlessen.
Vak-vooropleiding voor
getalenteerde leerlingen.

^ ERICA
[J G r o t e K r o c h t 24

Een diner bij U thuis?
Wij komen met kok en kelner
bij U om dit te verzorgen.

Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch:
02507-14677 of 16530
Aanmeldingen
in de studio uitsluitend op:
Zaterdagmiddag 27 augustus
en
Zaterdagmiddag 3 september
van 14.00 tot 16.00 uur.

Min.

10 volw. pers.
Inl.

Boulevard Barnaart 12, hk. de Ruyterstraat
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882.

De lessen beginnen
m.i.v. 5 september a.s.

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK

v

VAN BEGINNER
TOT PROFESSIONEEL

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

Huizenhoog:
P.fats
M enSpecialiteiten"

Inschrijvingen vanaf nu voor:

Klassiek-Jazzballet
Préballet vanaf 4 jaar
Kinderjazz

weekspecialiteit uit eigen keuken:

Tel. 17789 b.g.g. 1259& tussen 19.00-21.00 uur
Studio adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort

Paella rijk gevuld
panklaar
soo gr. 7,75

VOO )E TASSEN ZIJN
UITGE 'A «T, HEEFT KODAK
PRESS D ÖTO'S AL KlAAR.

Grote Krocht 7

Informatie over
koopwoningen

in uw

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Conditioning - Conditioning jazz op hedendaagse
muziek overdag en 's avonds. Buikspieroef.,
lichaamshouding etc. etc.

uur service

Cursus Spaans
v. beginners,
gevorderden en
conversatie
start v.a.
19 september.
Inl. M. Perez
Tel. 18596

2 ocht. p.w.
15,- p. uur
Tel. 17834

Oranjestraat 12
(einde afrit)
ZANDVOORT
(CENTRUM)

Vanaf 5 september de gehele week geopend

FOTO FOCUS

Gevraagd
zelfst.
werkende
huish. hulp

Zalm kabelauw
quiche
ioogr.

2,75

Telegraaf Zandvoort
vraagt

Bezorgens/sters

gebied.

Kwekerij P. van KLEEFF
Tot begin december dinsdag gesloten
Van Stol berg weg^
A Zand voort - Tel.

L/CyZandvoort
Exclusieve grote maten mode

BEL:

020-562.2762
7e Ned. Old-timers/Classic-cars Veiling
te Haarlem, Kennemer Sporthal (W. Randweg)
KIJKDAGEN:
zaterdag 27 aug. 10.00-21.00 uur
zondag 28 aug. 10.00-18.00 uur
maandag 29 aug. 10.00-17.00 uur
VEILING:

Verdiensten + ƒ 60,- - ƒ 80,- p.w. voor
kleine wijken van të uur per dag.
Aanm. tussen 18.00-20.00 uur
02507-18375 of 023-315515 van
09.00-12.00 uur 's morgens.

Voor
advertentiemogelijkheden

maandag 29 aug. - aanvang 20.00 uur
Veilinghuys De Castanghe
L.Th II.W l-rix eikend veilingmeester
Tel. 05730-1895 / 023-264424
Geveild worden ca 100 automobielen, o.a
Rolls Roycc, Sludebakcrs, Daimlcrs
Zondagmiddag: Live Rock & Rollband, dansshow en Charleslon (danseressen)
Veiling geschiedl t.o.v gerechtsdeurwaarder R.F. Mellema.

vraagt

BALK
BAKT

GEROUTINEERDE
MACHINE STIKSTER

Fa. Frank

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.
Tel. 02507-18686.

>

voor dameskleding
Inl. 02507-17606, na 19.00 uur 13645.

BROOD
Vrijdag en zaterdag zo'n heerlijk

Individuele les
in yoga
10 lessen ƒ85,Beginnend op 5 september.
Max. 4 pers. per klas. 's Morgens en 's avonds
Opgeleide docente
INL. TEL. 14855.

Hazelnoot-mokkataartje
Proef ook onze fruitige

150

Deense krakelingen
Hogeweg 28

Clubs voor scholieren -jongelui
en paren.
Indeling naar leeftijd.

LOUIS RIJNDERS
De vakantie zit erop, dus wilt u zo snel mogelijk uw foto's zien. Wij drukken
uw foto s zelf af Met het Kodak Express systeem. Zo heeft u uw foto's m recordtijd in handen.
Met Kodak achter ons, leveren wij u een kwaliteitsafdruk.
En dat is niet alles. U krijgt

GRATIS EEN VERGROTING VAN 20x25

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
Jan Snijerplein 3
2042 KL
tel. 02507-18192

UW MOOISTE FOTO'S ZIJN NU NOG SNELLER KLAAR.

Express

?.!•"•

-'. M

Qualitycontrol service

FOTO FOCUS
1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort

SUPER

Zandvoort

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

bi] het ontwikkelen en afdrukken van uw kleurenfilm,
(deze aktie is geldig t/m 30-9).
Voor een
topper van
een boeket
naar
BLOEM ENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom
latin American

ECHTE BAKKER BALK
AANNEMINGSBEDRIJF

Dansschool
Albert van Lingen

MARTEN
MAGERE
KATENRAUCH, VARKENScervelat, salami
ofpfeffercervelat LAPPEN
100 gram

kilo

149

690

GOUDSE
JONGE
KAAS
kilo

750

Beginners, gevorderden en
vergevorderden

INSCHRIJVING
vanaf 26 augustus
elke vrijdagavond
van 19.00-21.00 uur
en zaterdagmiddag
van 14.00-16.00 uur
en telefonisch

02507-16623
of 17082
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'Doortrekken naar noord later misschien wél te betalen

CDA en G
ZANDVOORT - De mogelij kheid om de Herman Heijermansweg door te trekken naar
Zandvoort-noord moet blijven
gehandhaafd, vinden CDA en
Gemeente Belangen Zandvoort. De fractievoorzitters
pleitten dinsdagavond in de
commissie voor financiën er
dan ook voor, de weg op te nemen in het ontwerp-bestemmingsplan voor het taetreffende gebied. Het College van Burgemeester en Wethouders
heeft zich hiertegen uitgesproken. Belangrijkste redenen
voor GBZ en CDA zijn de ontsluiting van noord en de verkeersveiligheid op de Kostverlorenstraat.

Het
ontwerp-bestcmmingsplan
voor het gebied rond het Kostverlorenpark moet per l november klaar
zijn. Het voorkomt dat de huidige
eigenaren van het park hier - voor de
Zandvoortse gemeenschap • ongcwenste ontwikkelingen tot stand
brengen. Zo vroeg men vorig jaar
bijvoorbeeld een bouwvergunning
aan voor een golfterrein plus een
klein aantal vakantiebungalow's. De
vergunning kon geweigerd worden,
maar in sommige gevallen is dat niet
mogelijk. Door een nieuw bestemmingsplan kan de gemeente de ontwikkelingen meer in de hand houden. Als verlenging van de Herman
Heijermansweg hierin niet wordt
opgenomen, én niet in het Streekplan, betekent dat. echter ook dat dit
de komende tien jaar niet mogelijk
is.
Vervolg op pui; 7

© Piet en To van Loon hopen volgende week hun
gouden huwelijksfeest te
vieren.
Pag. 3
© Gerard Loos mag zich
met zijn wereldkampioenschap zeker een gevierd
zeiler noemen.
Pag. 5

Nederlands Bureau voor Toerisme benadert Duitse toeristen
» De treinwagon in een achtertuin tegenover het Huis in het Kostverloren werd vrijdag op last van de gemeente verwijderd. De eigenaar had geen
bouwvergunning gekregen voor het gevaarte.
Foto Bram stenen

'bouwvergunning' voor treinwagon
april werd opnieuw verwijdering geëist maar de eigenaar ging bij de Raad
van State in beroep om schorsing. Dit werd echter niet-ontvankelijk verklaard, zodat er geen andere uitweg meer mogelijk was.
Uiteindelijk nam de gemeente zelf het heft in handen en liet het gevaarte
vrijdagochtend verwijderen. Dankzij de oplettendheid van een ambtenaar
verliep dat nog nét goed.
De man ontdekte juist op tijd dat enkele bouten ontbraken, waardoor het
Bewoners van het Huis in het Kostverloren waren niet blij met het
nieuwe uitzicht en tekenden bij de plaatselijke overheid bezwaar aan. De bovenste deel los was komen te staan van het treinstel.
gemeente sommeerde'de eigenaar korte tijd later de wagon te verwijderen
Door de wagon goed in de touwen te hangen, kon deze zonder problemen
omdat er geen 'bouwvergunning' was afgegeven. Deze voelde er echter
weinig voor en vroeg enkele maanden geleden alsnog de vereiste vergun- door een kraan (hefvermogen 75 ton) overgebracht worden naar een oplegger, om vervolgens overgebracht te worden naar de remise. De kosten van
ning aan. Deze werd geweigerd.
De man ging in beroep en kon dit in februari mondeling toelichten. In vervoer en stalling zijn voor de eigenaar.
ZANDVOORT - De bewoner van een pand aan de Zandvoortselaan zal het
voortaan zonder zijn treinwagon moeten stellen. Het twaalf ton wegende en
ruim zeventig jaar oude gevaarte was afkomstig van zijn bedrijf dat spoorwagons verhuurt en stond als curiositeit in de achtertuin opgesteld. Afgelopen week heeft dé gemeente de wagon echter laten verwijderen.

Drie oud-bestuursleden EMM
ZANDVOORT - De bestuurs- schets geeft een ideaalbeeld", zo
commissie van woningbouw- geeft Marijke Brune-Herben, voorad interim, te kennen. Tijdens
vereniging Eendracht Maakt zitter
deze periode van vooral voorbereiMacht houdt 29 september één dingen
treedt zij op als contactperextra ledenvergadering, waar- soon van
de bestuurscommissie,
op een nieuw bestuur zal wor- wat veelal gebeurt
in aanwezigheid
den gekozen. Leden van EMM van mevrouw A.A. van der Laan, van
kunnen zich vóór 15 septem- de onafhankelijke Nationale Wober kandidaat stellen voor een ningraad. De kandidaten zullen worbestuursfunctie, of andere
kandidaten voordragen, gesteund door twintig handtekeningen van leden van EMM.
Drie oud-bestuursleden hebben inmiddels besloten zich
ZANDVOORT - Tal van beweer kandidaat te stellen.
zoekers hebben afgelopen zaIn overleg met de Nationale Wo- terdag weer kunnen genieten
ningraad is een profielschets opge- van de Miss Beach verkiezing.
steld om een richtlijn te hebben voor Het evenement, waarvoor een
menselijke kwaliteiten. "Uiteraard
kan niet verwacht worden dat men twintigtal meisjes aantrad,
hier geheel aan voldoet, want de werd uiteindelijk gewonnen
door de Heemsteedse Jacqueline van Heemskerk. De deelneemsters konden met hun
lonken
en wiebelen het eveneZwembadtegeltjes
ment nog nét redden, want organisatorisch mankeerde er
blijven gespaard
dit jaar wel het een en ander
ZANDVOORT - De tegelwanaan.
den in zwembad De Duinpan

den uitgenodigd voor een gesprekje,
waarin alle aspecten van de bestuursfuncties, ook de aansprakelijkheid, aan bod komen.
Naar aanleiding van deze 'interviews' kan men geadviseerd worden
om zich al dan niet kandidaat te
stellen. Het is echter niet meer dan
een advies aldus de voorzitter a.i.
Vervolg op pagina 7

ADVERTENTIE

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt voor 4 maai,
8 - 15 - 22 - 29 september,
(vrijdags na 12.00 uur)

IEMAND OM
KLACHTEN NA TE
BEZORGEN
Aanm. tel. 17166.

Zwemmen in
ZANDVOORT - Er is geen
reden voor ongerustheid wat
betreft het zwemmen in de
Noordzee langs de Nederlandse kust. Dit is de strekking van
een persbericht, dat het Nederlands Bureau voor Toerisme
via een vestiging in Keulen
heeft laten verspreiden voor
toeristen uit de Bondsrepubliek. Hotelhouders uit Zandvoort kunnen op het VW-kantoor de tekst verkrijgen om
hun Duitse gasten gerust te
stellen.
Het bericht is verspreid middels
het informatiebulletin 'Touristik-Informationen aus den Niederlanden'
dat door het NBT naar het Duitse
bedrijfsleven in de toeristische sector wordt verzonden. Aanleiding
vormden de vele onheilspellende berichten over algengroei, de sterfte
onder zeehonden en de verspreiding
van gif, afkomstig van het gezonken
en inmiddels geborgen schip Anna
Broere. Het NBT wijst erop, dat in
1984 een wet van kracht is geworden,
waardoor in Nederland in de periode van mei tot eind september om de
twee weken de bacteriologische toestand van het zwemwater wordt onderzocht. Na het vergaan van de
Anna Broere werden de controles
geïntensiveerd en men concludeerde dat er voor zwemmers geen reden
voor ongerustheid was.

worden gehandhaafd. Twee
wanden blijven op de oude
plaats gehandhaafd, de derde
wordt uitgezaagd en later opnieuw aangebracht.
Onder vele Zandvoorters die
indertijd een tegeltje hebben gekocht als financiële steun voor
de bouw van De Duinpan, heerste ongerustheid over de toekomst van de tegelwanden. De
Raad van Beheer heeft er via
tussenkomst van burgemeester
Van der Heijden en de directeur
Publieke Werken, Wertheim,
bij de aannemer op aangedrongen de wanden te sparen. De
twee tegelwanden bij de zwemzaal blijven nu op dezelfde
plaats staan, terwijl de derde,
tegen de barwand, wordt opgeslagen. Later wordt deze opnieuw in het complex geplaatst.

Misschien dat het publiek er niet
zo gek veel van gemerkt heeft, maar
de Miss Beach was bepaald niet professioneler van opzet dan voorheen.
Dit in tegenstelling van hetgeen T.O.
Management uit Haarlem ruim van
tevoren had aangekondigd. De kwaliteit van voorgaande jaren haalde
men in de verste verte niet. Vond de
verkiezing in Bad Riche nog plaats
in een kleurrijke entourage met exotische planten en parasols, dit jaar
was de ruimte maar erg sober ingericht. In plaats van door een gezellig
bandje werden de pauzes ditmaal

iedereen van drankjes te kunnen
voorzien.
De show werd aaneengepraat door
een wat onwennige Torn Woolthuis
van T.O. Managements, begeleider
van diverse Nederlandse artiesten.
Hij stelde de twintig meisjes voor.
waarbij opviel dat het merendeel bepaald niet uit de directe omgeving
afkomstig was. Het Brabantse Oss,
Rotterdam en Den Haag waren rijkelijk vertegenwoordigd, zo niet
kwantitatief (want er zaten stevige
meiden bij) dan toch wel qua aantal.
Gelukkig voor de meeste meisjes
hoef je bij een dergelijke keuring
niet al te intellectueel over te komen, want op Woolthuis' vraag wat
hun 'ambitie' was om mee te doen,
kwamen antwoorden als 'winnen',
'leuk' en 'kijken wie het mooist is'.
Hartverwarmend was de bekentenis
van één van de meisjes, dat zij het
eigenlijk helemaal niet leuk vond.
Zij wist het gelukkig nog wel met
een (verlegen) glimlach te zeggen.

Onschuld
Toch vermaakte het publiek zich
best. Vooral dankzij de in al hun
onschuld veelal flink heupwiegende

vervuiling van de zee, al wordt, niet
uitgesloten dat de zeehonden hierdoor wel minder weerstand hebben.
Er bestaat een vaccin tegen hondeziekte al lijken zieke dieren hiermee
niet meer te redden.
Als bewijs dat de waterkwaliteit
over het algemeen goed is, vermeldt
het NBT dat acht badplaatsen, verspreid langs de gehele Nederlandse
kust, dit jaar een 'blauwe vlag' ontvingen. Zandvoort wordt daarbij
niet genoemd, maar wel het op korte
afstand gelegen Noordwijk. De blauwe vlag wordt door de Foundation
for Environmetal Education in Europe uitgereikt aan badplaatsen die
opvallend veel aandacht aan goede
hygiëne en daarmee verbonden
voorzieningen schenken.
Dit betekent onder andere dat het
strand regelmatig wordt schoongemaakt, dat er genoeg sanitaire voorzieningen zijn en dat het zwemwater
aan de officiële normen voldoet.

ADVERTENTIE

vrijdag 2 sept. 15.00-23.00 uur
zondag 4 sept. 09.00-18.00 uur

Inderdaad werd in de Noordzee de

Jaqueline uit Heemstede wordt nieuwe Miss Beach
opgevuld door artiesten, begeleid
door muziek op band, waarbij de
geluidsinstallatie regelmatig te hard
of te zacht stond, of zelfs het verkeerde nummer werd ingezet. Een
en ander wekte zo'n amateuristische indruk (enkele minuten voor
het begin stond men de nummerbordjes nog te tekenen), dat zelfs
een van de sponsors, Bob Nees van
Cecils, zich er duidelijk aan ergerde.
Het programma begon al een uur
later dan was aangekondigd en voor
het tientje entree moest zeventig
procent van de gasten de hele middag staan. Helemaal was dit misschien niet aan de organisatoren te
wijten. Een groot stuk terras voor
Club Maritime zou overdekt worden, maar 's nachts, tijdens de werkzaamheden, ontdekte men dat het
zeildoek te klein was. Noodgedwongen koos men voor het zijterras, dat
echter veel kleiner is.
De locatie, strandpaviljoen Club
Maritime, leek echter zeer geschikt,
gezien de centrale ligging ten opzichte van het dorp en men kan hier
dan ook volgend jaar best naar terugkeren. Het personeel van deze
strandtent valt ook niets te ver wij ten, want men werkte keihard om

laatste jaren een toename van algengroei geconstateerd, maar de kwaliteit van het water is stabiel gebleven.
De algen scheiden stoffen uit die
schuimvorming veroorzaken. Dit
schuim treft men af en toe aan langs
de Nederlandse kust. Het ziet er wel
vies uit, maar het betekent niet dat
het water minder van kwaliteit is, zo
verklaart het NBT.
Het virus dat de grote sterfte onder zeehonden veroorzaakt, is absoluut onschadelijk voor mensen. Dit
kon het Ministerie voor Landbouw
en Visserij al mededelen voor de
ziekteverwekker was ontdekt. Deze
week werd duidelijk dat het om het
hondeziektevirus gaat, dat ook vossen, wolven, dassen en fretten kan
infecteren. De epidemie onder de
zeehonden deed zich het eerst voor
in de Deense en Zweedse wateren en
wordt door lucht, water en Zeemeouwen op de dieren in de Waddenzee overgedragen. Het zou echter niet te maken hebben met de

CORSO •-""
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en soms ietwat houterig op de huizenhoge naaldhakken balancerende
meisjes, die compleet met 'prodent-lach', wespetaille en nonchalante
oogopslag de redding van de show
vormden. Eerst waren zij te zien in vaak strakke, zwarte - avondkleding,
vervolgens in vrijetijdskleding en
uiteindelijk in badpak of bikini. De
acht finalistes mochten badkleding
aanpassen van de Amsterdamse Marielle Bolier.
Het werd een moeilijke taak voor
de jury, bestaande uit impressario
Lou van Rees, fotograaf en winnaar
van de Gouden Camera Ed Lohman,
Ria Croese, verbonden aan modellenbureau 'People', Ton Marges,
voorzitter van het Nationaal Comité
Miss Beach, Margot Collee, vertegenwoordigster van een promotiebureau en Saskia Marrelo, Miss Beach 1987. Er waren beslist veel
schoonheden bij. De jury koos voor
de blonde, negentienjarige Jacqueline van Heemskerk uil Heemstede,
die, als vaste gast van het strandpaviljoen, het voordeel had van een
groot aantal fans. Tweede werd de
donkere Nancy Veloo uit Rijswijk,
derde Joanna Ramos. Rowena van
Dam was de enige deelneemster uit
Zandvoort, wat zeker getuigt van
enige lef, maar zij viel helaas niet in
de prijzen.
Jacqueline mag binnenkort in het
vliegtuig stappen voor een reisje
naar Tunesië. De prijzenpot bestond
verder uit onder andere kleding, diners, een arrangement van Hotel
Club Zandvoort en fotosessies.
Naam:
JOAN KURPERSHOEK

-

totale corsostoet met entertainment
kindercorsospeeltuin „Spelenderwijs"
spektakulaire modelbouwshow
oude ambachten en vele andere
stands en vele andere attrakties

ZOMERAANBEDING

SVPfRtilt

De Ouicksnap van Fujicolor is een
handig doosje waar de film al in i:it
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden.

tifc.

FUJICOLOR QUICKSNAP
t.w.v. ƒ 14,95 cadeau als u zich nu voor
een halfjaar abonneert.

Adres:

Inbrekers nét
iets te slim

Waterstanden
Datum
1
2
3
4
5
6
T
8
9

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

HW

LW

HW

LW

07.26
08.14
09.06
10.09
11.41
00.16
01.47
02.51
03.34

03.07
03.52
04.36
05.24
06.38
07.11
09.45
10.48
11.45

19.46
20.31
21.23
22.37

15.24
16.11
16.58
17.53
19.08
20.39
22.08
23.09
23.48

13 17
14.21
15.10
15.50

Vaanstanden:
Zaterdag 3 sep. LK 05.50 uur
Doodtij 5 sep. 11.41 u. NAP+54cm

ZANDVOORT - Inbrekers
waren de politie zondagavond
nét iets te slim af. Terwijl de
agenten aan de achterzijde naderden, vertrokken de onverlaten snel via de voordeur.

• Schoonheden volop tussen het twintigtal meisjes dat streed om de titel Miss Beach 1988. De titel ging dit jaar
naar Jacqueline van Heemskerk (achterste rij, 4e van links).
Foto Bram stenen

Postcode: .

Plaats:

Giro/bank:Telefoon: _
Ik word abonnee en betaal per
O maand/3.95'
O kwartaal ƒ 12,90

(i.v.m. controle bezorging) | WK
O halfjaar / 23,70

O jaar ƒ 43.75

Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOR QUICKSNAP

Een bewoner van de Quarles van
Uffordlaan had gemeld, dat zij bij de ' Een maandabonnement is uitsluitend mogelijk
buren, niet aanwezig, aan de achterbij automatische betaling. Voor postabonnees
zijde van het huis rumoer had gegelden andere tarieven.
hoord. Maar de inbrekers hadden de
komst van de politie kennelijk in de
Deze bon in open envelop zonder postzegel
gaten. Toen de agenten bij de achterzenden aan: Weekmedia,
tuin poolshoogte gingen nemen, koAntwoordnummer 10051. 1000 PA Amsterdam.
zen de dieven via de voordeur het
hazepad. De achtervolging bleef zonder resultaat.

J
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Wij zijn heel blij met de geboorte van ons eerste
kleinkind

Bar Black Jack

Jeffrey-Marcel
Lenie en Lo Balledux
Vis Restaurant Schut

Wie voor 't schooljaar langs de Hema komt,
kan nog heel wat van de wereld zien,

hartelijk bedankt voor de
sponsoring van het
Bowling Team.

Mot blijdschap geven wij kennis van de geboorte
van onze /.oon
Jeffrey-Marcel
Marcel en Louise Sam-Sin Balledux
Zunduiort, 30 augustus 1988
Burg. Engelbertsstraat 15 rd

Louisette, Gree,
Gerlanda

HARWJAGEKS

Op 8 september 1988 zijn
To en Piet van Loon

Heünie

50 jaar getrouwd.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

Zij vieren deze Gouden Bruiloft
met een receptie op 9 september 1988
in Restaurant "de Zonnehoeck"
(kop Zeeweg/Bloemendaal) van 20 00 - 22 00 uur
Namens de kinderen, kleinkinderenenachterkleinkmd
Corr adroG Fam P van Loon A J v d Moolenslraat 84 tel 16824

/M Gij hebt mijn dagen een handbreed
St'sJeW.
en mijn leeftijd is als niets voor U:
immers ;s een ieder mens. hoe vast
hij staal.
enkel ijdelheid.
Henk Weber
30-8-1988
11-11-1932
Flora
Hans
Peter
2011 NA Zandvoort, augustus 19S8
Hofdijkstraat 9
Henk is overgebracht naar een der rouwkamers
van de Associatie-Uitvaartverzorging, Zijlweg
183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 2 september om 14.30 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van huis omstreeks 14.00 uur.
Geen bezoek aan huis.

12 LESSEN VOOR ƒ90,maandag 19.30-22.00 uur
o.l.v. Mevr. J. Rosenboom
dinsdag en woensdag 09.00-11.30 uur
donderdagmiddag 13.30-16.00 uur
donderdagavond 19.30-22.00 uur
o.l.v. Mevr. Ovaa

10 lessen ƒ85,Beginnend op 5 september.
Max. 4 pers per klas. 's Morgens en 's avonds
Opgeleide docente
INL.

TEL.

14855.

VPak200vel interieurs.
17 nngs f\
23-nngs O7R
10

o.

'Aanbiedingen zip geldig t/m 3 september 1988

Want wievoor25.-aanschoolspu.llen koopt, magvoorlgulden
een wereldkaart meenemen*Zo heb je de hele wereld onder
handbereik. Maar kijk eerst eens naar onze enorme collectie
voor het nieuwe schooljaar. Daar zit zeker iets voor jou bij.
' Zolang de voorraad strekt

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
11U j I
VS-//

UITNODIGING

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351

,

te houden op:

Reino b.v. Interieurverzorgers

De planvoorbereidingscommissie heeft een conceptwelzijnsplan 1989-1992 opgesteld.
In dit plan worden aanbevelingen gedaan voor het
welzijnsbeleid voor de komende vier jaar.
Het plan is aan het gemeentebestuur aangeboden en
tevens verzonden aan de betrokken instellingen.
Overige belanghebbenden/belangstellenden kunnen
het concept-plan opvragen bij:
Gemeentesecretarie Zandvoort, afd. Onderwijs c.a.,
Thorbeckestraat 27 (Watertoren). Tel. 02507-61400,
toestel 404.

vraagt voor direkt

nette
medewerkster/er
voor het schoonhouden (dagelijks)
van het postgebouw te Zandvoort.
Werktijden: dag. 07.00-11.30 uur.
Aanmelden:
Reino b.v., Zi|lweg 286, Haarlem.
Dag. 09.00-16.00 uur.

Het concept-plan ligt tevens ter inzage in: het Raadhuis, de Openbare Bibliotheek, Wijkcentrum 't Stekkie
en het Gemeenschapshuis.
De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te praten over het welzijnsbeleid voor de komende jaren.
MAAK VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK i
Zandvoort, 1 september 1988
De Commissie Planvoorbereidmg Welzijn

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

pègrafenïssen
ln^crematies!

'V(j£"'&pi:'-'j . '•.'! '^-"^

KPM&VV. , • •• • • .

_

! _ _ ! _ _

"l

_l

taak en dienstverlening.
p«S':^ ; ; ' .
^Daarnaast kunt u bij ons

leen Naturauitvaartovereenkomst
j:v

Schooljaar '88-'89

VOOR ALLE SCHOLIEREN NAAR:
Heemstede
Haarlem

Umuiden
Bennebroek
Hillegom
Amstelveen

Beverwijk
Hoofddorp
Amsterdam
enz.

verkopen wij week- en maandkaarten

DAG EN NACHT VERZORGING

maandag 12 september 1988,
aanvang 20.00 uur
in de Commissiekamer van het Gemeentehuis,
(ingang Haltestraat).

ïtïèfW".' --

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Ook indien u geen bndgepartner heeft
kunt u zich aanmelden.
In/, de neer C. Broun, tel. 14060.

M:

Individuele ies
in yoga

V Uni ringbanden:
17-nngs 2 Stuks 4.75
23-nngs 2 Stuks 1.75

Calculator. Werkt op zonnepaneel of batterij. 4 Basis
rekenfuncties,
worteltrekken,
procenttoets en
n. 25.75

De Zandvoortse
Bridgeclub start het
nieuwe seizoen op
woensdagavond 14
september.

.HOORZITTING WELZIJNSPLAN

10.- korting*

V Kaftpapier, SmxSOcm. Uni
V.a.l.75Gedessineerd

Aanmelden en betalen:
7 september 19.00-20.30 uur, Tolweg 10.
Start van de cursus 19 september.
Lessen m het lokaal Tolweg 10.

SABINE

*
\**•** *-£

V Naturel leren schooltas. Met 3
binnen-en 2 &-~'*
voorvakken.
52.50. Glad
en gekleurd.
57.50
Nu met

ZELF KLEDING MAKEN

Uitvaartverzekering

IK HOU VAN JE

V Canvas
schoudertas.
A4 formaat.
21.75 nu

Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort

Want de mens gaat naar
zijn eeuwig tehuis
: de Heere heeft gegeven.
heeft genomen,
de naam des Heere zij ge/oo/d.
Heden 28 augustus 1988, heeft het de Heere behaagd, in het 50e jaar van ons huwelijk, - in mijn
hoop des Eeuwigen levens -, tot Zich te nemen
mijn innig geliefde vrouw, onze dierbare zuster,
behuwdzuster, tante, nicht en vriendin

Op 30 augustus overleed tot onze diepe droefheid, maar dankbaar dat aan zijn lijden een einde
kwam, mijn lieve dappere man, onze zorgzame
vader en opa
Johannes Gerardus de Jong
op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:
Jeanne de Jong-Jongebloet
Monnickendam:
Margaret Mesman-de Jong
Ben Mesman
Martijn
Christopher
Zandvoort:
Ingrid de Jong
2041 NC Zandvoort 1988
A. J. \ .d. Moolenstraat 53 zw
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Verpleeghuis, Zuiderhout, Beelslaan 9 te
Haarlem, (zij-ingang)
Bezoekuur aldaar: donderdag van 19.30 tot 2000
uur.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 2 september a.s om 15.30 uur in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld, waarna er gelegenheid is tot condoleren in een der ontvangkamers
aldaar.
Geen bezoek aan huis.

1T Pak met
^ 5 schriften,
80 blz. Gelinieerd of
geruit.

1975*

..Als je in je lcven.ssl.rijd
warmte om je hebt verspreid,
als je iemand, die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd,
als je hielp waar je dat kon
aan wal licht en aan wat zon,
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd."
Op 30 augustus is tot ons verdriet overleden onze
schoonzoon
Henk Weber
echtgenoot van Flora Schaap
Je schoonouders

Mw Ambrozina Johanna van der Werff
echtgenote van Mr. Anson Wensing
in de leeftijd van 85 jaar.
Uit aller naam:
A. Wensing
Haarlem, l september 1988
Verpleegtehuis „Boerhaave"
Louis Pasteurstraat 9
Burgemeester Sandbergstraat 10
2013 BS Haarlem
De rouwdienst heeft heden plaatsgevonden in de
kerk van de Evangelische Broedergemeente te
Haarlem, aansluitend is zij teraardebesteld op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Geen bezoek aan huis.

V Naturel leren,
collegetas.
Middenslot
of klittenbandsluitmi
80.- nu

V Pak met
10 schriften
80 blz.
Gelmieerd.

Vraag rustig vrijblijvend
Inlichtingen bij:

d'HONT
Secretaris Bosmanstraat 40
; l|ö|l:fcr Zandvoort.
|f|||i!i$2507-17244

l

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC
Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.
Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale kleuterlessen.
Vak-vooropleiding voor
getalenteerde leerlingen.
Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch:
02507-14677 of 16530
Aanmeldingen
in de studio uitsluitend op:
Zaterdagmiddag 3 september
van 14.00 tot 16.00 uur.
De lessen beginnen
m.i.v. 5 september a.s.

Aangeb.

Sig. mag J. LISSENBERG
Haltestraat 9 tel. 12151

KOSTHUIS
zit/slaapk. m.
douche, toilet,
wast. Voor
werkend pers.

Tel. 16181.

Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

Deskundig adv/es'.
Voor al uw

Cursus Spaans
v. beginners,
gevorderden en
conversatie
start v.a.
19 september.
Inl. M. Perez
Tel. 18596

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

DROGISTERIJ

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

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Oranjestraat 12
(einde afrit)
ZANDVOORT
(CENTRUM)

Vr. zkt. p. nov.

woonruimte

omg. Centr.,
eigen opg. k.d.t.
Huur tot
/500,-p/m incl.
React. postb.
398, Z'voort.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

'Eendracht Maakt Macht'
zoekt bestuursleden
Woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht' in
Zandvoort kiest op donderdag 29 september a.s een nieuw
bestuur. Om daadkrachtig en planmatig te kunnen funktioneren
zal het nieuwe bestuur gesierd gaan met een beleidsbepalende
signatuur.
Voor de invulling van de diverse
bestuursfunktic.s roepen wij kanclidatcn op. On/c gedachten gaan uit
naar mensen niet:
•
bestuurlijke ervaring
belangstelling voor /kennis van
de sociale Volkshuisvesting
•
sociale bewogenheid
•
goede kontaktuelc eigcnschappen
•
brede maatschappelijke
interesse
persoonlijke iiuet
•
vaardigheden op een van de
gebieden: financieel/
ekonomisch. juridisch, sociaal,
organisatorisch, pcrsoneels/aken. technisch.

OOK NAAR MAAT

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

Fa. Frank

Van kandidaat J . .mursledcn
verwachten wij de bereidheid tot het
volgen van kursussen. Naast het
lidmaatschap, of het lid worden, van
EMM dienen kandidaten over
voldoende tijd te beschikken om
optimaal binnen het bestuur te
kunnen funktioneren (gemiddeld 1220 uur per maand). Tevens dienen de
kandidaten woonachtig te /ijn in
Zandvoort. Een bestuursl'unktie
wordt aangegaan voor ^en periode
van minimaal 4 jaar.

Nadere informatie is (na 18.00 uur)
verkrijghaar hij de leden van de
besttinrskominissie.
Mevr. M.J. Brune-Herhen
iel. (02507) 15535
Mevr. E.H.W.
tel. (02507)
Dhr. A. Koper
lel. (02507) I54M)
Geïnteresseerden die hun schouders
willen zetten onder een nieuw
bestuur van "Eendracht Maak!
Macht". ver-oeken ir// vóór 15
september «..s. een schrijven te
richten aan:
Woningbouwvereniging KMiVl
(.a.v. de hcstuurskoinmis.sk 1
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

EfTUn
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht ,
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Zendertje geeft alleenstaande
bejaarde meer zelfstandigheid

School B

ZANDVOORT Bejaarden of
mindei valide alleenstaanden
die zich in huis wat veiliger
willen voelen, kunnen zich
aanmelden voor een alaime
rmgsysteem dat door het Dien
stencentrum en de Stichting
Vrijwillige
Hulpverlening
wordt verspreid Men kan dan
een soort medaillon knjgen,
dat om de hals wordt gedragen
en dienst doet als zendeitje
Een druk op de knop en hulp is
onderweg

Deze foto, ingezonden door Jaap Hoogendijk, werd gemaakt in het schooljaar
1932-1933 van de vierde klas van School B. Achter in de klas staat meester
Poots.
De leerlingen zijn: eerste rij rechts Joop Koning, onb, Mien Flipse, Ada
Koning en Maup Bohemen. Tweede rij Evert van Sohngen, Wim van Ekeren,
Wim Zwemmer, Bob ('), Jo Koper, Ada Loos, Han Lansdorp, onb., Wim van

.W. Duijves wordt nieuwe
pastoor St. Agatha-parochie
ZANDVOORT - De St Agat
ha parochie krijgt er bmnenkort een nieuwe pastoor bij
N'aast pastoor Van der Meer
/al op zaterdag 10 september
priester Th W Duijves gein
stalleerd worden
De nieuwe pastoor is 46 laar oud

en heeft voorheen m Schalkwijk 'ge
staan', voor de Parochie Gemeen
schap Schalkwijk

Solmgen, onb , Jaap Koningsbruggen.
Derde rij Ada Spiers, Arend Koning, Arend van Solmgen, onb , onb , Marijke
Bos, Rietje Schraal, Ah Kerkman, Guurtje Koper, Marijke Dees, v d Meij
Vierde rij Jaap Hoogendijk, Gerne Kraaienoord, Eva Bol, Netty ('), Pietje Pool,
Paap, Kees Visser en Jaap Vinke

Aerdenhout onder zijn hoede Hiei
mee treedt Duijves in de voetsporen
van pastoor Kaandorp die zich de
afgelopen drie j aai ook met de ande
re twee paiochies bezighield

Installatie

Pastoor Duijves wordt zaterdag 10
september om 18 00 uur gemstal
Hij zal zich vestigen in Zandvoort, leerd, welke plechtigheid zal plaats
maar samen met pastoor Van der vinden m de kerk van de H Antom
Meer krijgt hij ook de parochies H us van Padua te Aerdenhout, Spar
Apostel Paulus te Haarlem/Aerden renlaan 9a
hout en H Antomus van Padua te
Voor deze kerk is gekozen vanwe
ge de centrale ligging ten opzichte
van de drie parochies

Weekenddiensten
\\cekend: 3/4 sept 1988
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444

BRANDWEER tel 61584, alarm
lummei 12000
\\1BULANCE tel 023 319191 (On
^alllen), Centrale Post Ambulan
u v ervoer (CPA) Kennemeiland

\oort- Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor ledeie m
woner van Zandvoort, is gratis

Wetswinkel Gemeenschapshuls L
Davidsstraat Eerste en derde
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord woensdag van de maand van
cl 14507, Ade Scipio Blume Huis- 17 30 18 30 uur
utsenpraktijk G J J Mol / P.C.F. Huurdersspreekuur NVH t Stek
I'aardekoper. Voor dienstdoende kie, Nieuw Noord In juli en augus
nts bellen tel 15600/15091 Verdere tus geen spreekuur
nhchtmgen omtrent de weekend Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
diensten worden verstrekt via de te beckestraat 17 te Zandvoort tel
lifoonnummers van de huisartsen 15847
\ntlerson, 12058, Drenth 13355, Flie- Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
imga 12181, Zwerver, 12499
Taxi: tel 12600
landarts Hiervoor de eigen tand
ins bellen
\polheek. Zeestraat Apotheek, J W
Vutel, tel 13073
\\i)U\erpleg;ing Voor infoimatie
over de dienstdoende wijkverpleeg Weekend 3/4 sept 1988
Kindige 023 313233
\ ei loskundige:
Mevrouw
Tine Hervormde Kerk, Kerkplein
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand Zondag 10 00 uur Ds J A van Leeu
voort,
tel
02507 14437,
bgg wen, collecte Medische Zending
02:, 313233
Kmdernevendienst
(entrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en Gereformeerde Kerk
liulp tel 17373, op alle werkdagen Zondag 10 00 uur J M J Brants
^n 10 30 12 30 uur
Schriftelijk Haarlem
Kmdernevendienst
Postbus 100 2040 AC Zandvoort
Dit'nsteneenti um. Koninginneweg
l Zandvoort Spreekuur op maan Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
d 14 en donderdag van l 30 tot 3 00 NPBuur door de heer Frits van Veen of Zondag 10 30 uur Mevi ds L C M
n t telefonische afspraak
Tel Blomjous, Aeidenhout
»'>07-l«tó93
Bi ibus Om van de belbus (voor be Koonibkathoheke Kerk
woners van 55 jaar en ouder) ge Zaterdag 19 00 uui Woord/commu
'iruik
te kunnen maken, dient men medienst
?
ieh 24 uur van tevoren op te geven Zondag 1100 uur Eucharistievie
l
> l Huis m de Duinen, tel 13141, tus ring
s
n 1100 en 1700 uur De kosten
butragen J 1,50 per persoon per rit Kerk \.dNazarener, Zijlweg 218
'linnen de gemeente
Haarlem
^s Maatschappelijk Werk Zand- Zondag 10 30 uur Morgendienst, ds
J Overdum
19 00 uui Avonddienst, ds J Over
duin H A
7 9 sept 10 00 12 00 uur Vakantiebij
belclub vooi kinderen van 5 11 ji

j Kerkdiensten j

Zandvoorts
B^lieuwsblad
Jfhankeljk n euwsblad voor Zandvoort
ntveld en Aerdenhout Verschjntop
"derdag U tgave Weel- media BV
3dmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
"^elhanng

Kantoor Gasthusplem
Zandvoort tel 02507
I6b Postadres
'bus 26 2040 AA
J dvoort
^ 'oor geopend
landag 13 16 u
sdag 10 13 14 16 u
nsdag 9 11 u
oiderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70 1421
A U(hoorn Tel 0297540041 Postadres
ostbus 223 1420 AE U thoorn
r
^oopleider B Lodewegen
t o advertenties lel 020 5626271 Telex
l ortenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort lel
^50 12066 Postadres postbus 2b 2040
*A Zandvoort
•Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 0206684859
Abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal /
i23 7C per hall jaar / 43 75 per jaar Vooi
|n^a abunnees gelden andere tareven Losse
j lummers/ 1
'Opgave abonnementen verhuizingen etc
,i aandag t m vrijdag 08 30 17 uur telefoon
.,(020)668 1300
'Bezorgklachten vrijdag 0 12 u tel 02507
f Zandvoorts Nieuwsblad is opger cht n

Ned Christelijke
Gemeenschapsbond
Gedurende de zomei maanden geen
samenkomsten
Jehova's Getuigen Gem Elswoud
Smedestraat 37 te Haarlem
Zaterdag 17 00 19 00 uui en maan
dag 19 00 2100 uui
Inlichtingen R van Rongen, L
Meeszstraat 14 te Haailem, tel
023 244553

Zendertje
Degenen die ei iets meel ovei wil
Itn weten ol aanspiaak willen ma
ken op een zendertje kunnen zich
wenden tot het Dienstencentrum
tel l'H'U of tot de Stichting Vrijwil
hgc Hulpvei lening tel 17.-57-! Bij dl
verse gezondheids instanties hulp
verlemngsorgamsaties en hmsart
sen is bovendien een foldeitje te vei
kiijgen Indien men van dit systeem
gebruik wenst te maken volgt er een
gesprekje om te bekijken of dit de

De cursus wordt gegeven in het
Rode Kruis gebouw, gevestigd in de
voormalige Jos v d Endeschool, Ni
colaas Beetslaan 14 te Zandvoort
aanvang 20 00 uur Men kan zich
aanmelden via de telefoonnummers
17599 of 17537

zelfstandig durft te blijven wonen
'Als het nodig is kan ik nu dag en
nacht hulp inschakelen want het
zendertje ligt s nachts op het nacht
kastje Zij is vooral blij omdat zij nu
haar woning haai thuis waar zij al
tientallen jaren woont niet hoeft te

• Het kleine zendertje, in de vorm
van een medaillon, wordt om de hals
gedragen en is zodoende altijd bmnen handbereik.

BRIEVENBUS

Verwaarlozing
Het is natuurlijk veistandig om
200 miljoen te investeien in een futu
nstische speelhal, een tiopisch
zwemparadijs en luxe hotels (met
het oog op de toekomst) Maai als de
aanwezige faciliteiten daaidooi vei
waailoosd wolden dan mogen we
toch onze vi aagtekens plaatsen (Zie
foto genomen op de Boulevaid Pau
lus Loot t/o no 25)
G A Zwart Manssti U

Periode
23 - W augustus 1(I88
Geboren.
Kaïim, zoon van Abdelkndei Butieb
Amai en Molenaai, Anne Mieke
Merel, dochter van Kuijk Woutei
en Blei, Josefa Mana
Natascha, dochtei van Paap Henk
Adriaan en Van Diunen Hilje

inschrijven ging dicht Piet moest
zijn ideaal laten varen Hij is dan
ook bijzonder gelukkig dat twee van
hun vijf kinderen, te weten Fi ans en
Anja, dit beroep hebben gekozen en
nu eigenaar zijn van het florerende
fotolitho bediijf Zwanenburg'

Papieren

Verwaarloosde bank

Philatelica
Voor postzegelvereniging I V Phi
latelicaafd Haailem Schalkwijk be
gint moigen vrijdag 2 september
het winterseizoen Deze eerste bij
eenkomst wordt gehouden in het
Wijkcentrum Oostenrijklaan 58 te
Haailem en begint om 20 00 uur Ei
wordt gelegenheid geboden te i uilen
en bovendien is er een veihrg Ook
niet leden zijn welkom

Loodgieter

De mobilisatie ooi log en bezet
ting heten uiteiaard ook het longe
gezin niet onbei oei d Piet w ei d mg c
zet bij opunmingsweikzaaniheden
bij deGiebbebeig maai dankzij een
baan bij de IJsfabnek m de Pimsen
hofstiaat kon hij de opbouw dienst
vei laten Het wei ken in dt Usfa
briek bleek slechts van koi te duin
waai na hij m z n eigen beiocp te
i echt kon bij een loodgietei in
Hoorn Na een jaai (het gezin was
inmiddels geevacueeid naar Am
steidam) volgde tcvveikstellmg in
Duitsland

Na de ooi log weid in de Bildei
dijkstiaat het i ovale huis no 7 be
ti okken 1en w as Piet van Loon w ei k
zaam bi de vvedeiopbouw v a n de
inmiddels diooggemalen Wieimgci
meei Hiei na volgde een pei lode van
acht jaai bij de Scheepsweil Hol
land Nautic in Haailem w aai aan
een Ciiid kwam dooi het lailhsse

Vereniging Vrouwen Van Nu
maakt maandag 5 september de laat
ste gezamenlijke strandwandehng
van dit jaar Dit vindt plaats onder
leiding van Riek Kleine Budde
Hiervoor om 10 00 uur verzamelen
op de Rotonde Bij twijfel over het al
dan met doorgaan van de wandeling
in verband met het weei kan men
Riek even bellen tel 15890
Eveneens op maandag 5 septem
bei staiten zowel de bridgeclub als
de klaverjasclub beide in lestaurant
Delicia De bridgeclub om 13 00 uur,
de kla\eijasclub om 1930 uur De
competiue van deze laitstc start
echter pas op 3 oktobei
De najaarsreis vindt volgende
week donderdag 8 september plaats
Men vertrekt hieivoor om 08 00 uiu
per bus vanaf het Gemeenschaps
huis De reis gaat dit jaar naar Sze
kesfehervar m Hongarije

ZANDVOORT - In hun woning aan de Nicolaas Beetslaan praten
we met de heer en mevrouw van Loon, die precies vandaag over
een week vijftig jaar getrouwd zijn Voor een gouden bruidspaar
zien zij er met alleen jong uit, ze zijn het ook

Na advies te hebben ingewonnen
bij een bureau vooi beroepskeuze
volgde Piet op de avondschool aan
de Baarsjesweg de driejarige oplei
ding voor loodgieter en hij be
kwaamde zich verdei m zowel be
drijfs als technisch tekenen Over
dag welkte hij bij een baas waai hij
/1,25 m de week vei diende Thuis
moest hij een gulden kostgeld geven
zodat ei slechts een kwartje ovei
bleef waarvan hij natuuilrjk geen
bokkesprongen kon maken De vijf
tien cent die hij s zaterdags van de
viouvv van de baas kieeg voor het
lappen van de tamen was dan ook
uiteist welkom
Het gezin verhuisde naai Zand
voort, toen het Amsterdamse Watei
leidmgbediijf waai de vadei van
Piet werkte in de duinen een kanaal
ging graven Dankzij voetballen bij
de Zeemeeuwen' dansen in Mo
nopole en natuurlijk dankzij To
van Roon voelde de lasechte Am
steidammei zich m Zandvooit al
gauw thuis Dooi bemiddeling van
makelaai Paap kon hij gaan werken
bij loodgietei Gi avestij n waai hij
/ 6 25 in de week v ei diende Piet en
To trouwden op 8 septembei 1938
De foto s die van de heugelijke ge
beuitems weiden genomen heeft
niemand ooit gezien Een jongei
zusje van de biuid dat s middags
het filmiolletje e\en naai Jupitci
zou bi engen kon haai nieuw sgiei ig
heid met bedwingen en ging eens
kijken wat ei op stond

Zateidag 5 septembei
Gi atis rondleiding langs tinnen figu
i en in Cultureel Centium 13 30 uur
Zondag 4 septembei
Olympia fietstocht over 90 km stait
tussen 09 00 en 10 00 uui bij stiand
paviljoen 8 deelname / 1 75 p p
Camel 4WD Festival op Cncuit Park
Zandvoort van 0800 tot 1800 uur
Toegang /12 50 p p
Dinsdag <> september
Fotoknng Zandvoort opent in het
Gemeenschapshuls
het nieuw e
clubbeizoen aanvang 20 lri uui
Openbare Raadsvei gaelei ing m cte
Raadzaal aanvang 20 00 uui
Woensdag 7 september
Kindermiddag in t Stekkie i3 30 u
Openbare vergadenng Commissie
vooi Maatschappelijk Welzijn com
missiekamer Raadhuis ingang Hal
testiaat aanvang 20 00 uui
(Wijzigingen voorbehouden)
Donderdag 8 september
Tienennloop in t Stekkie 15 00 uur
Openbare vergadenng Commissie
voor Publieke Werken commissie
kamer Raadhuis aanvang 20 00 uur
(Wijzigingen voorbehouden)

Vrouwen Van Nu

Piet en To van Loon waren er vroeg bij
Nog met eens zeventig en dan al de
trotse overgrootouders van een
wolk van een achterkleindochter
' Ja, we waren er vroeg bij', lacht de
bruid, dochter van Jans van Hein
van Evert de Rob, en van Kees van
Roon Ze bezocht school C, zat in de
klas bij juffrouw Koppen bij juf
frouw Citroen en de heer Damen
maar ze heeft er geen leuke hei mne
ring aan Dat lag met aan de leer
krachten ze had nu eenmaal een
grondige hekel aan school Zodra ze
met meer leeiplichtig was, ging ze er
dan ook direct af "Hoewel mijn va
der een goedlopende groentezaak
had, moesten we toch allemaal mee
verdienen", zegt To van Loon En
dat deed ze dan ook Waar ze wel
plezier in had, waren O S S en dan
sen m Monopole
De in Amsterdam geboren brulde
gom is uit heel ander hout gesneden
' Ik ben een echte Jordanees uit de
Lindenstiaat 4 hoog achter', veitelt
Piet van Loon tiots Hij hield van
leren en toen hij de ene lagei e school
had afgelopen zocht hij een andeie
op waar vei volgklassen aan verbon
den waren Daai kreeg hij in de ze
vende klas Engels en in de achtste
Frans en Duits Net als zijn oom Jan
Olie wilde hij hthogiaaf woiden
maai de grafische school aan de We
tenngschans waar hij zich had laten

beste oplossing is Zo ja dan knj^t
men op koite teinnjn een zendcitje
thuis vvaaivooi een kleine eigen bil
cliage wordt gcviaagd
Wat betieft de subsidie a<'nvi ia,_
ib men op het Diensteneentiuin po
sitief gestemd omdat het svsucm
mteimc'te goed past in liet s t i e ' e n
van de gemecnti oudi l e n zolana
mogelijk hun zelfstandigheid te la
ten bewaren Het al UHK rmgssvs
teem is / o n typisch p i r j e e t v a a t
mee deze mogelijkheid geboden
wordt benadiukt Jos Oostenbach
tijdelijk courdmatoi v \n het er n
t i u m oveituigd

VERENIGINGSNIEUWS

ZANDVOORT - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling
Zandvoort start op 15 septem- Angst
ber weer een cursus E H B O
' Het is voor mij een grote uit
Men kan zich hiervoor nu al komst', zegt een van de aangesloten
bejaarden die dooi dit systeem nog
aanmelden

Echtpaar viert volgende week gouden bruiloft

B Burgerlijke stand B

O\ ei leden.
Zwagerman Maai ten oud 78 jaai
Van der Hulst, W'Hem Fiedenk
oud 81 jaai
Paap Klaas, oud 62 jaai

Rode Kruis start
EHBO-cursus

Met name alleenstaanden kunnen
ei g veel baat hebben bij dit alarine
nngssysteem Want als er m huis
iets gebeurt, is men met altijd in
staat om zelf hulp te halen Hoc
vaak komt het niet vooi dat iemand
valt in de taadkamei keuken of on
veischilhg waar en dat diegeen met
meer overeind kan komen'' De tele
loon is buiten handbeicik en de b u
ren horen mets Wat dan no« i est is
wachten en hopen dat ei toevallig
iemand een kijkje komt nemen Het
zendeitje dat men om de hals
draagt is altijd binnen handbereik
en kan m dergelijke gevallen de red
ding betekenen
Een aantal ouderen in Zandvooit
heeft het belang van het systeem in
gezien en zich hieivoor aangemeld
Negen aansluitingen zijn ei nu
maar er zijn nog enkele appaiaatjes
over En er is subsidie aangevraagd
voor nog tien stuks want Diensten
centrum en de Stichting Vrijwillige
Hulpvei lening zijn ervan overtuigd
dat de behoefte grotei is dan het
aantal aanmelidingen tot nu toe
Voor sommige ouderen is alleen de
drempel' misschien te hoog om zich
hiervoor op te geven Toch kan het
zeer zinvol zijn om dat wel te doen
want de ervaring is dat men zich met
het zendertje veel veiliger voelt De
genen die e^ een hebben bewegen
zich gemakkelijker m huis omdat
men weet dat hulp nabij is Een
stukje angst is weggenomen en men
voelt zich daardoor meestal ook
zelfstandiger

vu laten Het is handig vooi als ik
/ou vallen maai ook als ik s nachts
zou denken dat LI \\oidt mgebio
ken Da u ben ik nu ook veel mmclei
b mg vooi omdat ik diiLCt anderen
kan waai se hu wen Koitom het
geeft mij de /ekeiheid ei is hulp
vooi mi) En ik vind dat alle ondelen
i echt hebben op een dei gelijk appa
laatje /oclat men geen angst moei
hoeft te hebben
Het alai m woi dt dooi ten ontvan
gertje viade telefoonkibLl dooigege
VLII naai een eenüale post dag en
nicht bemand waai men dn eet
hulp iniocpt Dat kan /ijn bij fami
lic kennissen of buren of desnoods
bi] de politie Men dient tevon n een
lijstje in te vullen met de namen van
enkele personen die ingeschakeld
kunnen woiden En ook al zal men
op het eciste gezicht daatvoor met
70 gauw iemand weten met behulp
van de twee genoemde instanties is
ei altijd wel een hulpvaaidig per
soon te vinden

Stekkie houdt
rommelmarkt
ZANDVOORT
Wijkeen
tium 't Stekkie houdt zaterdag
17 september een rommel
maikt waai aan bewoners van
Zandvooit deel kunnen ne
men De markt maakt deel uit
van een open huis festijn dat
dient om het progianima van t
Stekkie meei bekendheid te
geven

« Nog een weekje en dan zijn Piet en To van Loon vijftig jaar getrouwd
S

ment van de w ei f Via het loodtne
telbbedujf Paap kwam hij in contact
met de In ma Gioen hetgeen in l'102
lesulteeide in de oplichting van de
In ma Gioen & van Loon Na het
behalen van de vei eiste pipicicn
zette hij het bediijt alleen vooit Het
weid een bloeiende zaak niet t1 o n
giote weikplaats acht ei zijn huis m
de Bildei dijkstiaat latei gevolgd
dooi een nieuw gebouw lan de
Kochstiaat

l

i L l

II

Het beëindigen van zijn bedujf m
1978betekende niet dat hl] / n v\ itei
pomptans aan de wilgen hing Ei
volgden nog dne jaai bij de f n ma
Loos en daal na w ai en het dt kmck
i en die nooit t e v e i g e t f s een beioep
op hem deden De liobbv s van / n n
viouvv To 7i)n zvvemnien haken en
bieien Is u een d mkbaaidei hobbv
te bedenken vooi t e n oma v m
tvvaalt klc.inkindeK.il'
C E KR'VAN MEET H

De m u kt qui opzet hetzelfde ah
op Koninginnedag vvoidt tussen
11 00 en 1500 uui gehouden op lut
p u k e e i t e i i e m bij vunkelcenunm
Zandvooit Nooid Een goede _ele
geilheid om oude spulletjes ei is
kwijt te takt n of juist te kopen \o >i
kindei ui vvoidt een apait hoch.it. se
t leeeul t)i] de mgan., v in t bt IA t
Bi) sleeht w cel hoopt men de m i kt
binnen te kunnen houden
Cultuitcl vveikstei Mia \ 11 \\ LSI
i op hoopt hieimee veel be 01 ki i s te
t i e k k c n die tegeli]keiti]d kt mis
kunnen nemen van lu t p ' i _ i lnn
ma aanbod van t &U kkie \ 01 i t
nieuwe sei/oon
Degene n die ei n pi i its \\ ilk n In b
ben op de maikt du nu n< i \ in
U v o i e n op te _ e \ e bil 1 Mi i \ in
\\estiop Dat k in v in if J ) u.., v i l
teletoonnumnie i 17111 Mui k i i j _ t
Am een numniei d i t v e i v v i i < - t n uu
een plaats op I n t « u k e i i t e u e i n

Dommel
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DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1988

veilinggebouw

ZONDAG WEER OPEN!

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

S C H O O L 5 T R . 4. T E L . 1 8 7 8 9
.•onier en winter geopend tot O l.00 uur
'b noxhi')
dinsdags gesloten

De Manege start zondag weer, na de
vakantie, met een doorlopend

grili-buffet dansant

.ve<4end 'ot 03.00 uur 's nachts

Tevens optreden van de bekende
Haarlamse zanger

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR SEPTEMBER 1988

de witte zwaan
Inboedelveiling

Za. 20.00-03.00 uur gezellig dansen voor
ongebonden mensen
(tevens bespreken van partijen/feesten).

Voor september
kunnen goederen
dagelijks worden
ingebracht
of afgehaald.

De Manege Zandvoort

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

RINY BAY
,^'lfgemaakte Mexicaanse tcico

liu soté van de haas

Info 02507-16023

ook om mee te nemen

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

'k'b hcindgomaakt en aat proeft u!
fll.»-n^lM..-.l-l

„ „,|
,r
,
^
,

IJMOND-MTS

•^••••••a^.

Tof ziens bij
Trees & Martha Burger

ROOS EN BEEKLAAN 4
2071 TD SANTPOORT

VOORLICHTING AVONDOPLEIDINGEN

SPORTCENTER WIM BUCHEL

DINSDAG 6 SEPTEMBER van 19.30-21.00 UUR

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

- door de overheid gesubsidieerd -

Dansschool
Albert van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom
latin American
Clubs voor scholieren - jongelui
en paren.
Indeling naar leeftijd.
Beginners, gevorderden en
vergevordcrden

PROCESTECHNIEK

Onze recreatieve lessen en
sporten starten v.a. maandag 5
september a s. Clubs voor
dames, heren en echtparen.

Badminton - Volleybal - Squash.
Dames keep fit gymnastiek op
muziek.
Dames reactiverings- en
ontspanningsgymnastiek.
Jeugdjudo v.a. 5 jr, t.m. 16 j'r.
Judo - ook als conditietraining.
Zelfverdediging (Jiu Jitsu).
Sauna - zonnebanken.

INFORMATICA
Cursusduur 2 jaar (1 avond per week)
Algemene informatica (Ambi 11), programmeren in basic, pascal, bestandsorg. en hardware.
Vooropleiding: M.B.O.- of HAVO-niveau.
Cursusgeld: ƒ 380,-/jaar. Informatie: ing. K. Deuten.

Met inyctny van 5 september tot
medio oktober 1989 is het
TRANENDAL het
VREUGDEDAL

De huurders van de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 hebben
voorrang bij de toewijzing van deze garage. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel l, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

02507-16623
of 17082

TECHNISCHE INFORMATICA
- door de overheid gesubsidieerd Cursusduur 2 jaar (1 avond per week)
Hardware 8086, datacommunicatie, programmeren in taal C en
machinetaal 8086.
Vooropleiding: MTS-Diploma Elektronica, Energietechniek of
1e leerjaar Informatica.
Cursusgeld: /380,-/jaar. Informatie: ing. K. Deuten.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 september a.s.
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men dit kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder object een aparte briefte schrijven. U dient
de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat l. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.

TECHNICUS STERKSTROOMINSTALLATIES
- door de overheid gesubsidieerd.

Wij zijn de gehele week en
ook tijdens de weekends
geopend. Voor badminton en
volleybal hebben wij plaats
alleen voor reeds geoefende
spelers/sters.

elke vrijdagavond
van 19.00-21.00 uur
en zaterdagmiddag
van 14.00-16.00 uur
en telefonisch

- door de overheid gesubsidieerd -

Cursusduur 1 jaar (2 avonden per week).
Er wordt opgeleid voor elektrotechnisch installateur (diploma
TSI) onder auspiciën van de V.E.V.
Vooropleiding: MTS-diploma Energietechniek, TSI II/TBI II. Cursusgeld: ƒ350,-. Informatie: J. Brijs

MIDDELBARE LASTECHNIEK

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht!

- door de overheid gesubsidieerd -

'Wat
bedoeltu?'

Cursusduur 1 jaar. (2 avonden per week).
Opleiding voor het theoriedeel van het N.l.L.-diploma Lastechnicus.
Vooropleiding: MTS-diploma Werktuigbouwkunde, Weg-en
Waterbouwkunde, Metaalkunde of gelijkwaardig.
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengld: ƒ1400,-.
Informatie: F. de Beer.

MILIEUKUNDE
- niet door de overheid gesubsidieerd -

De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op
vrijdag 9 september a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Cursusduur 2 jaar. (2 avonden per week).
De cursus is opgebouwd uit de onderdelen BODEM (ƒ 690,-),
WATER (ƒ690,-), GELUID/TRILLINGEN (ƒ440,-) en LUCHT
(ƒ 350,-). De onderdelen kunnen afzonderlijk worden gevolgd.
Vooropleiding: MTS-diploma Weg- en Waterbouwkunde. Proces en Milieutechniek of gelijkwaardig.
Informatie: ing. A. Zijl.

AUTOCAD

RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1988

- niet door de overheid gesubsidieerd -

1. Aangeboden:

In samenwerking met ing.bureau TORSA INTERNATIONAL te
Haarlem. De cursus is opgebouwd uit de onderdelen ALGEMENE INLEIDING (3 cursusavonden) ƒ375,-, WERKEN met AUTOCAD 9(10 cursusavonden) ƒ 1200,-, MAKEN MENU'S (3 cursusavonden) ƒ375,-, PROGRAMMEREN met LISP in AUTOCAD (10 cursusavonden) ƒ1200,-.
Informatie: ing. K. Deuten of ing. H. G. Smits (Torsa International) tel. 023-272644.

'Je moet zelf
ook wat doen'

'Zeg dat
dan meteen'.

BASISCURSUS CNC DRAAIEN EN FREZEN
- niet door de overheid gesubsidieerd -

Hij heeft er lang op gewacht,
maar eindelijk mag hij naar de
Landmacht.

- Het College van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Zandvoort verleent voor de 2 bovenstaande
woningen slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
3. De 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT 188
Huur ƒ 695,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.
- Het college van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Zandvoort verleent voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen
4. De garage
KEESOMSTRAAT Sla
Huur ƒ 64,30 per maand

INSCHRIJVING

Opleiding voor het MTS-diploma Procestechniek
Cursusduur 5 jaar (drie middag/avonden per week)
Vooropleiding: MAVO, LTO of gelijkwaardig.
Cursusgeld: ƒ 350,-/jaar. Informatie ing. H. Torreman

1. De 2-kamerwoning
LIJSTERSTRAAT 4-2
Huur ƒ 513,93 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.
en berging.
2. De l-kamerwoning
DR. DE VISSERSTRAAT 52
Huur ƒ 331,93 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. en berging.

Cursusduur 20 weken (1 avond per week)
Cursusgeld: ƒ2100,- incl. lesmateriaal
Informatie E. Hup.

INLICHTINGENBLADEN van de cursussen zijn verkrijgbaar aan de school. Tel. 023-383134.

Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Gevraagd:

2. Aangeboden: 4-kamerwoning

CIDC
JIHC

Gevraagd:

geeft u meer!

KOM
CORSO KIJKEN!
Unieke tentoonstelling in de
Aalsmeerse Bloemenveiling

CORSO
AALSMEER
-

Vrijdag 2 september
van 15.00 tot 23.00 uur
Zondag 4 september
van 09.00 tot 18.00 uur

totale corsostoet met entertainment
kinderspeeltuin "spelenderwijs"
spektakulaire modelbouw show
oude ambachten en vele andere stands en bloemrijke attrakties

Normale toegangsprijzen:
Volwassenen / 7,50 p.p.
65+ en CJP ƒ 5,00 p.p.
Kinderen
ƒ 3,50 p.p.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

on voor onze

Vrijblijvend prijsopgaaf.

offerte.

Gevraagd:
4. Aangeboden:

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

Gevraagd:

CURSUS CONVERSATIE
ENGELS EN FRANS

Zandvoorts Nieuwsblad

In het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat l 7,
Zandvoort wordt weer een cursus Engelse en Franse conversatie gegeven op de woensdagavond.

Fa.
Kroonenberg

KENNISMAKINGSAVOND OP
WOENSDAG 7 SEPTEMBER

Lezers van dit blad betalen tegen inlevering van de bon uit deze
advertentie slechts
Volwassenen ƒ 5,00 p.p.
G5-f en CJP ƒ3,50 p.p.
Kindeien
ƒ 2,00 p.p.

3. Aangeboden:

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

om 19.00 uur voor beginners en gevorderden Engels, om 20.00 uur voor beginners en gevorderden
Frans, voor ti|ds- en groepsindeling. Naast oefemngen m het taalgebruik worden al spoedig eenvoudige verhalen gelezen, voorzien van uitleg.
De cursisten vertellen deze teksten na, dus conversatie. Lesgeld ƒ 35,- per vier lessen.
Opgave bi| de beheerder van het Gemeenschapshuis, tel. 02507-14085 b.g.g. 17070.
E.enalb •'ong |oar organiseren wi| weer een lang weekend
Londen o! Panis, waaraan u vn|b!i|vend kunt deelnemen.

Kerkstraat 12. Zandvoort

De Spar

Celsiusslraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12. Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

5. Aangeboden:

Gevraagd:

6. Aangeboden:

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22. Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17. Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Naam:

Gevraagd:
7. Aangeboden:

Gevraagd:

Woonplaats:

Aantal toegangskaarten (max. 4 per bon):
Deze bon ingevuld inleveren bij de kassa van de Aalsmeerse Bloemenveiling op bovengenoemde data.

geeft u meer!

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

H. W. COSTER B.V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

telef.
telefax

02507-15531
02507-20025

2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 195,58 per maand
Bestaande uit: woonkamer,
slaapkamer, douche, berging en grote
tuin.
Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)
FLEM1NGSTRAAT
Huur ƒ 497,02 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en berging.
Eengezinswoning.
4-kamerwoning
VAN LENNEPWEG 14
Huur ƒ 305,15 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche en berging.
Eengezinswoning.
2-kamerwoning
BREDERODESTRAAT 15
Huur ƒ 509,54 per maand
Bestaande uit: woonkamer,
slaapkamer, douche, c.v. en berging.
4-kamerwoning of een
eengezinswoning.
Eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 379,21 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, tuin en schuur.
3-kamerwoning, omgeving
Thorbeckestraat of centrum.
Eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT
Huur ƒ 491,26 per maand
Bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, zolder, tuin en schuur.
Kleinere eengezinswoning.
2-kamerwoning
STATIONSPLEIN
Huur ƒ 404,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer,
slaapkamer, douche, c.v. en berging.
4-kamerwoning of eengezinswoning
Huur ƒ500,-//600,- p/m.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat l.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands
rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatscnapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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'Een sport om het zelfvertrouwen te vergroten'
ZANDVOORT - Vanaf maandag 12 september start Sportschool AFAFA in de Brugstraat een nieuwe cursus karate. De
vereniging voor sportontwikkeling, stimulering en begeleiding
stelt iedereen in staat om onder deskundige leiding' op een
plezierige wijze aan sportbeoefening te doen.
APAPA is een uitzonderlijke eend
in de (sport)bijt. Terwijl verenigingen zich inspannen zo veel mogelijk
leden te werven, en sportscholen
voor hun voortbestaan voldoende
inkomsten moeten verwerven, ligt
het bij AFAFA net even anders. Het
is een vereniging zonder commcrciële belangen en met een eigen taestuur, gekozen door de leden. Men
zet zich in voor een plezierige sportbeoefening, de beste basis om te
kunnen beschikken over een groep
van mensen die goed met elkaar
kunnen opschieten. Daarom worden er eisen gesteld aan nieuwe leden, met nadruk op het sociale gedrag, waaraan binnen deze vereni-

Foto: Bram Stijnen

o Voor liefhebbers van oude auto's was het 'smullen', afgelopen weekend op het circuit.

genot bij historische races
ZANDVOORT - De eerste Grote Prijs van Zandvoort, die met
medewerking van de British Racing Drivers Club werd georganiseerd op 7 augustus 1948, had naar schatting een bezoekersaantal van om en nabij de 100.000. De uiteindelijke winnaar,
Prince Bira, wist deze race met een ERA op z'n naam te schrijven. Afgelopen zondag waren er voor de derde Historische
Grand Prix bij lange na niet zoveel toeschouwers, maar één ding
hadden de bezoekers van 1948 en van afgelopen weekeinde wel
gemeen, ze waren dol enthousiast.
Een iets ander circuit, toen geen een uitgebreide onderverdeling in
Marlborobocht en geen Panorama,
en ook de grootheden van weleer
ontbraken, maar veel van de wonderschone snellerikken uit die periode gaven wel acte de présence.
ERA's en Maserati's, Coopers en Bugatti's om maar enkele schoonheden te noemen. ledere autosportliefhebber, en vooral die met belangstelling voor historische automobielen,
moet hier likkebaardend naar gekeken hebben.
Niet alleen de historische Grand
Prix Cars waren te bewonderen. Er
was een vol raceprogramma met in
iedere klasse vele inschrijvingen,
onder andere daardoor kunnen we
er rustig vanuit gaan dat deze derde
versie ook weer een vervolg zal krij«en.

Net als in de huidige racerij, kent
ook de historische autosport een indeling. Groep I: Historische Grand
Prix Cars, die weer onderverdeeld is
in 3 klassen. Groep 2: Sports en Racing Cars met een onderverdeling
van maar liefst-14 klassen. Groep 3:
GTS Cars, groep 4: Historische
Toerwagens, div. I, groep 5: Hist.
Toerwagens div. 2, groep 6: Heros
Super Sports Challenge en ten slotte
groep 7: Toerwagens (Fisa klasse)
en ook deze groepen hebben weer

klassen. Ook al deden de toerwagencoureurs de tijden van Ickx en Hubert Hahne herleven, werden door
de razendsnelle Super Sports tijden
gerealiseerd die verdacht dicht bij
de huidige rondetijden van form. 3
liggen, waren de Motorbikes heerlijk om naar te kijken, het ging vanzelfsprekend in de eerste plaats om
de Grand Prix Cars.

In dit hoofdzakelijk Engelse 'geweld was één Amerikaan en maar
liefst drie Nederlanders die hun partijtje mee zouden blazen. Als eerste
Alexander v.d. Lof die aantrad met
een werkelijk beeldschone Maserati
250F van het bouwjaar 1956. Xander,
een zoon uit een roemrucht racegeslacht, weet bovendien zeer goed de
weg op de Zandvoortse piste.

Bugatti GP 51
Bart Rosman met een Bugatti T37,
gebouwd in 1925, beleefde zelf, maar
ook de kijkers, een ge'weldige middag. Onder aan de Hugenholtz-bocht hing deze coureur-met het
bovenlichaam half buiten de cockpit
en maar met de armen maaien. Het
resultaat was: een perfecte drift iedere ronde weer. De derde landge-

noot, Michel Oprey trad aan met een
Bugatti GP 51 die in vergelijking met
Bart Rosman z'n Bugatti maar een
„Jonkie' was. Bouwjaar 1932.
De wedstrijd zou in twee heats verreden worden en gaf al direct veel
mogelijkheden voor Alexander v.d.
Lof, die met een uitstekende derde
trainingstijd uitzicht had op één van
de ereplaatsen. Dat de uit 1960 daterende Cooper T53 van Sidney Hoole
ogenblikkelijk na de start er tussenuit zou trekken lag voor de hand, het
gevecht ging dan ook meer om de
tweede en derde plaats tussen v.d.
Lof z'n Maserati en de Connaught C
met John Charles aan het stuur.
Waarom de Maserati in de laatste
ronden van heat I terrein moest
prijsgeven was niet helemaal duidelijk.
Een derde plaats was het resultaat. Door de meer dan barre weersomstandigheden werd om het materiaal te behoeden voor extra narigheid, de tweede heat ingekort tot
slechts 6 ronden. Hoole had waarschijnlijk toch ietwat te veel gevergd
van de Cooper, en moest verstek laten gaan voor de finale. Deze werd
met overmacht op Alexander v.d.
Lof zijn naam geschreven, echter hij
kwam fracties van seconden te kort
voor de totaaloverwinning, die nu
naar de zeker niet „piepjonge' John
Charles in de ook prachtige en razendsnelle Connaugh C ging. Een
werkelijk grootse finale van deze
derde Historische Grand Prix F.I.
Zaterdag werd in het zuiden van
ons land nog een wel bijzondere
wedstrijd gehouden. Voor de vijfde
keer werd daar door de Horster
Truckersclub het officiële Nederlandse kampioenschap: TRUCK-du-

Softbal-dames vegen vloer aan met Edo uit Haarlem

sermachtig TZB wordt
doen softbalcompetitie

ZANDVOORT - De softbalsters van TZB Prietpraat hebben afgelopen dinsdagavond
voor een uitzinnig enthousiast
publiek, in een zinderende
wedstrijd laten zien, dat met
een homogeen sterke ploeg nog
altijd de beste resultaten kunnen worden behaald. In de
eindfase van de competitie wisten zij, door een overwinning
op het sterkspelende Edo uit
Haarlem beslag te leggen op de
kampioenstitel. De einduitslag
werd 14-4.
De Zandvoortse ploeg, onder leiding van coach Henk van der Meulen werd op deze avond geconfronleerd met een Haarlemse ploeg, die
er alles aan gelegen was om deze
'•vedstrijd winnend af te sluiten. Tijf.ens de „warming up" bleek al dal
het deze dames ernst was met dit
voornemen, gezien de perfecte dernonstratie tijdens het „ingooien".
Het koelbloedige TZB liet zich echter niet imponeren door dit machtsv 'rtoon en speelde haar wedstrijd op
wn vantevoren uitgestippelde stra'"-gie. Dit in navolging van de wijze
i-'ssen van trainer Frits Vleeshou''•'ers, die zijn pupillen terdege had
voorbereid. In de eerste inning
':>vam Edo door de al meteen goed
aangooiende Jolanda Kuin niet aan
bod en moest de scorekans al na
enkele minuten overlaten aan TZB.
ilargreet Stam kwam na vier wijd op
liet eerste honk en kon na een honk
•.gestolen" te hebben in de tweede
s
'ag van Jolanda Kuin de thuisplaat
bereiken, 1-0. De tweede inning gaf al
'•••'at betere resultaten te zien. Nadat
Irene Koel in haar slagbeurt op het
eerste honk was beland, kon Claudia
Pieterse na vier wijd de run op de
thuisplaat aanvangen, hiermee haar
'medespeelster een plaats op het
tweede honk bezorgend. Alhoewel
§cen overdonderende uitgangspositio gaf dit de dames van TZB toch de
nodige moed om op de ingeslagen
,vveg voort te gaan. Met een formida•Pele
klap joeg Linda van der Meulen
,f)pt leer, in haar slagbeurt onhoud:Paar het outfield in. Zij belandde
(hiermee zowaar op het derde honk
.Jerwijl Irene en Claudia door hun
pnnenkomst de stand op 3-0 brachIt-en.

wen- trekken-stoten gehouden. Duizenden en duizenden toeschouwers
waren getuige van zeer spannende
manches tussen o.a. 19 heren-, 6 dames- en 3 jeugdteams. Voor de tweede maal in successie werd het team
van P.V. Weys uit Eist kampioen
van Nederland. In het totale weekeinde hebben meer dan tienduizend
bezoekers van dit evenement genoten.

Foto: Bram Stijnen

uit. Doch ondertussen zag de attente een discutabele scheidsreohterlijke
Linda nog kans om na een snelle beslissing, van de overigens perfect
spurt op het goedbedoelde probeer- leidende bondscheidsrechter Cees
sel van Margreet binnen te komen, Bakker, in het voordeel van Zanddaarmee de stand op 4-0 brengend. voort werden wederom -alras alle
In de derde inning kwam Edo einde- honken door de TZB-dames bezet.
lijk tot scoren. Een slechte aangooi Het was Irene Koel die door een pervan Irene Koelman naar Margreet fect uitgevoerde slag, Jolanda, AnneStam zorgde voor de binnenkomst miek en Joyce Toorneburg, die als
van een der speelsters van de tegen- catcher een niet onverdienstelijk
partij waardoor de stand door hen wedstrijd speelde riant kon binnen
op 4-1 kon worden gebracht.
brengen, 8-2.
Door de lichte paniek die nu ontstond leek een time-out wel op zijn
plaats en nadat de dames van TZB
een mentale opkikker in de vorm
van een georganiseerd onderonsje
achter de rug hadden, kon het spel
worden hervat. In een mum van tijd
stonden nu alle honken vol. Doch
een „binnen Hoog" door Pienel
Kerkman maakte aan alle illusies
van de TZB-dames al snel een eind.

Homerun

Edo probeerde in de 5e inning nog
te redden wat er te redden viel, echter tevergeefs. De Prietpraat-dames
van TZB hadden de smaak te pakken en een nederlaag voor de dames
uit Haarlem kon niet meer uitblijven. Het was Ingrid Veldman die
met een daverende klap een eind
maakte aan deze enerverende wedstrijd. Een op de sloffen uitgevoerde
home-run en de thuiskomst van de
'Pot'
op de honken staande medespeelDe tegenpartij liet uit tactische sters zorgden voor de uiteindelijke
overwegingen een gegarandeerde overwinning van 14-4. De bloemenvangbal „vallen" waardoor de Zand- hulde door de vertegenwoordigers
voortse dames zich enigszins in de van het TZB bestuur na afloop van
luren lieten leggen en massaal de deze wedstrijd waren dan ook weisprint naar het thuishonk aanvaard- verdiend. Het eerste damesteam van
de, met als resultaat, dat iedereen de softbalafdeling van de Zandvoortwerd uitgegooid. „Pot" voor de te- se sportvereniging TZB aan de Kennemerweg is kampioen. De oppergenpartij: aanvang 4e inning.
machtige Zandvoortse ploeg promoi Helaas ging Margreet Stam in
/ naar tweede slagbeurt door een snelDe superioriteit van de Zandvoort - veert hiermee naar een hogere klasI 'c reactie van de tegenpartij onder- se dames bleek nu overduidelijk. Na se.

ZANDVOORT - Op zaterdag 3 september a.s. gaat de KNVB
amateur voetbalcompetitie weer van start. Het bestuur van de
florerende vereniging Zandvoort '75 hoopt dat het succes van
het Nederlands elftal tijdens de afgelopen EK in Duitsland een
stimulans zal zijn, om vooral de jeugd te motiveren deze tak van
sport in grote getale te gaan beoefenen.
Zandvoort '75 is een van de sport- het voor en na de wedstrijd goed
verenigingen waar zowel de ouderen toeven is.
als de jeugd een goede training en
Spelend in competitieverband in
begeleiding krijgen door deskundige veld- en zaalvoetbal weet deze vereen gemotiveerde medewerkers, die niging met de regelmaat van de klok
de sportiviteit hoog in het vaandel te promoveren, een gegeven dat duihebben staan. Deze in 1975 opgerich- delijk de uitstekende kwaliteit van
te vereniging heeft een prachtige ac- deze vereniging aantoond. Maar
commodatie in het binnencircuit liefst 7 senioren en zo'n 9 junioren
nabij tunnel „Oost". Een ideale loka- elftallen, verdeeld over de verschiltie met een gezellig clubhuis waar lende categorieën spelen in de zaterdagcompetitie. De selectie, die bestaat uit het eerste en tweede elftal
wordt getraind door de heer A. Branderhorst, een prominent in het vaderlandse amateurvoetbal. Het eerste elftal komt uit in de 4e klas van
bal stuiterde achter de doellijn. De de KNVB, het tweede in de 3e klas
scheidsrechter zag dat niet doch en de A-junioren spelen in de hoogPhilip van de Heuvel kopte de bal ste gecombineerde klasse van de retoen zichtbaar in het net, 1-3.
gio Amsterdam/Haarlem.

Bekerzege Zandvoort 75
ZANDVOORT - In de eerste
bekerronde behaalde Zandvqort '75 een verdiende overwinning op Hoofddorp, 1-3. Er
werd gehoopt op een sportieve
en goede wedstrijd en dat
kwam geheel uit.
In de eerste minuten kreeg Hoofddorp de beste kans maar de hoge
voorzet werd door de Hoofddorpspits net naast gekopt. Zandvoort '75
nam na vijf minuten de leiding toen
Johan van Marie een vrije trap, evenals vorige week tegen Terrasvogels,
in de uiterste hoek kogelde. Even
daarna speelde Wim Paap zich knap
vrij maar de Hoofddorpdoelman
redde ten koste van een hoekschop.
In het Zandvoortse doel maakte
Wiebe Beekelaar een gevaarlijk
doorgebroken spits van Hoofddorp
onschadelijk. Daarna is het Harry
Baars die dicht bij een treffer komt
doch opnieuw is de Hoofddorpdoelman het struikelblok. In de defensie
weten Remco van Lent. Mario van
Meelen en aanvoerder René Paap de
zaak kalm te klaren.
Na een half uur spelen kreeg Zandvoort '75 een flink aantal kansen
maar de vaak goede inzetten gingen
net naast het doel en leverde geen
hogere voorsprong op. Rust, 0-1.
Kort na de rust kwam Hoofddorp
door een uitgelokte strafschop
langszij, 1-1. Het was toen Thomas
Schulte die ten aanval trok maar de
prima doelman van Hoofddorp was
attent. Na een kwartier spelen werd
het 1-2 voor de badgasten. Pieter
Brune schoot de bal tegen de lat en
Dennis Keuning was razend snel ter
plekke om de terugkomende bal in
te koppen. Hoofddorp gaf zich nog
niet gewonnen en Wiebe Beekelaar
moest ten koste van twee hoekschoppen zijn doel schoonhouden.
Ook de Hoofddorpdoelman redde
op deze wijze na een kopbal van
Wim Paap. In de slotfase bracht trainer Branderhorst twee jeugdige speIers in het veld, namelijk Paul Longayroux en Rob Koning, die zich
snel wisten aan te passen. Kort voor
het einde schoot Wim Paap de bal
tegen de onderkant van de lat en de

Tennistoernooi
met activiteiten
Het eerste TZB-damesteam was duidelijk superieur tijdens de competitie.

ging veel waarde wordt gehecht.
Volgens woordvoerder Ruud Luttik moet je karate zien als een
vechtsport waarbij ontspanning het
belangrijkste clement is. "Je wordt
er geen beter mens van, maar het
kan wel helpen jezelf beter te leren
kennen", vindt hij. De bewegingen,
stoten en trappen zijn al eeuwen oud
en aan de praktijk en de Europese
gedachte, uiteraard afwijkend van
de Japanse of de Chinese, aangepast.
Karate kan je helpen om je fit te
voelen, waarvoor je vele oefcnvormen benut. Dat alles binnen de bcpaalde regels en vormen van het karat e, dat op zich een 'sociale gebeuren' is. Het is een sport voor ieder-

ZANDVOORT - Bij Tennisclub Zandvoort aan de
Kennemerweg worden momenteel de clubkampioenschappen gehouden. Deze
begonnen afgelopen maandag en duren voort tot en
met zondag 11 september.
In totaal zijn er zo'n 380
partijen gepland. Daarnaast tal van andere activiteiten.
Op het park De Glee komen
deze dagen zes categorieën aan
bod: A, B, C, 45+ en eerste en
tweede jaars. In de A-afdeling
spelen vrijwel alle competitiespelers van TCZ, waaronder het
gehele eerste team dat aan het
eind van de afgelopen competitie naar de hoofdklasse promoveerde.
Elke avond zijn er wedstrijden gepland, vanaf 18.00 uur totdat het donker is. In het weekend wordt er vanaf 09.00 uur tot
ongeveer 19.00 uur gespeeld. In
de tweede week wordt er ook
een demonstratiewedstrijd gespeeld tussen Esmir Hoogendoorn van T.C.Z. en Patricia Hy
uit Hong Kong, die als nummer
57 op de wereldranglijst heeft
gestaan.
Maar behalve zijn er nog meer
activiteiten gepland tijdens dit
veertien dagen durende toernooi. Elke avond kan men op
het park eten, vinden er optredens plaats en een aantal keren
is er een 'aangeklede borrel'.

Voor de tweede bekerronde komt
Zandvoort '75 in het veld tegen zondag hoofdklasser AFC.

Duincup-toernooi
Het eerste elftal is tijdens de voor-

ZANDVOORT - De fietstoertocht door Noord-Holland, die
afgelopen zondag werd verreden werd voor plaatsgenoot
Klaas Koper een bijzonder
feestelijk gebeuren. Het was
namelijk de dertigste keer dat
Klaas deze toertocht volbracht
en dat bleef niet onopgemerkt.

ZANDVOORT - Tijdens catamaran zeilwedstrijden in
Long Beach voor de kust van
California behaalde de 35-jarige Zandvoorter Gerard Loos
zijn tweede wereldkampioenschap in de Prindle 19 klasse.
Samen met fokkenist Frank
Putters uit Hellevoetsluis was
Loos veruit de beste uit een
groot deelnemersvelcl.
Een Zandvoorter die de naam
Loos draagt is vrijwel altijd met zee
en boten betrokken geweest. Gerard
Loos' overgrootvader was Piet Loos,
schipper van de KNZHRM, die in
1934 tijdens een reddingsactie verdronk. Het varen zit dus in het bloed
van Gerard Loos en bovendien doet
hij dat met veel succes. Behalve de
twee wereldtitels behaalde Gerard
Loos zesmaal een Europese titel catamaran in de Hobby en Prindle
klasse, driemaal greep hij een tweede plaats tijdens een Europees evenement en bovendien werd een groot
aantal Nederlandse kampioenschappen behaald.
Na een enorme opbloei van het surfen is het nu de beurt aan het catamaran zeilen. „Het surfen vergt
enorm veel kracht en na je vijfendertigste ben je niet meer geschikt voor
de top", stelt Gerard Loos. „Zeilen
daarentegen kun je wel tot je zestigste en dus ga ik nog een tijdje mee.
Het catamaran zeilen wordt dan ook
steeds populairder en ik verwacht
dat de toekomst daardoor gewaarborgd is".
Het catamaran zeilen telt nu ongeveer 8000 beoefenaars en dat het erg

bereiding op de a.s. competitie in 'rr;:
Duincup-toernooi al meteen goed
van start gegaan. In de tot nu toe,
drie gespeelde wedstrijden tegen
SVY, Bloemendaal en de sterk spelende Terrasvogels wist Zandvoort
'75 deze wedstrijden winnend af te
sluiten, voorwaar een veelbelovendeprestatie.
De verwachtingen voor de komende competitie zijn bij het bestuur o r.
de spelers dan ook hooggespannen.
„Hopelijk weten weer vele Zar, •\voorters de weg naar onze accor;modatie op het binnencircuit te vi 1 .den," laat de woordvoerder Henk
Vermeulen ons weten. „Want een
beetje mentale steun kunnen v.-ij
best gebruiken," vindt hij.
Ook de zaalvoetbalcompetiti'j
gaat binnenkort weer van start m>.-.t "
dames, 2 heren en 3 jeugdteams.
Nieuwe leden zijn bij het veld- er.
zaalvoetballende Zandvoort '75 natuurlijk van harte welkom. Aangeraden wordt dan ook, om rnaar eens
langs te komen op de schitterende
accommodatie in het binnencircuit
waar de enthousiase mensen van
deze bloeiende vereniging alle informatie zullen verstrekken over een
sportief en gezellig voettaalseizoen.

verder te gaan naar veertig ronden
van Noord-Holland."
Van de dertig ronden die hij nu
heeft volbracht weet hij er zich één
te herinneren die zeer zwaar werd.
„In 1968 moest ik de laatste 80 kilometer met één voet rijden. Eén pedaal was afgebroken en om dan do
wielen rond te krijgen was erg moeilijk. Het viel niet. mee maar ik ben er
toch gekomen."
Afgelopen zondag ging het een
stuk beter. Onder prachtige omstandigheden werd de rit verreden. „Het
was inderdaad schitterend weer, behalve de laatste tien kilometer toon
er een vreselijke hagelbui losbarstte.
Maar toch lukte het en werd het
weer een gezellige dag," aldus Klaas
Koper. Aanstaande zondag staat de
laatste toertocht van dit seizoen op
het programma. Het is een rit die uit
Zandvoort, bij strandpaviljoen Trcfpunt, vertrekt en gaat over een afstand van 90 kilometer. De start is
tussen 09.00 en 10.00 uur. Ook aan
deze rit zal Klaas meedoen en dat zal
niet de laatste zijn aangezien 1990
een jubileumjaar voor hem wordt.

Clubmakkers en familieleden
zorgden voor een grandioos feest en
zetten Klaas Koper in de bloemen,
overhandigden kado's en een fraaie
trui met het opschrift 30e Ronde. De
eerste tocht in 1958 ging over 180
kilometer doch in 1961 kreeg deze
fraaie rit door Noord-Holland een
lengte van maar liefst 200 kilometer.
Eenmaal verhinderde ziekte Klaas
Koper deel te nemen aan de rit maar
omdat in 1963 deze rit tweemaal
werd georganiseerd, werd het fraaie
totaal gehaald van dertig keer.

Niet alleen de Ronde van NoordHolland is traditie geworden voor
Klaas Koper doch vele toerfietstochten worden door hem verreden. Dit
jaar heeft hij de tocht AmsterdamMaastricht-Amsterdam (600 km) gereden, en ook bij de tochten Amsterdam-Zierikzee-Amsterdam
(300
km), Holland Veluwe Pijl (300 km)
en de vier provinciëntocht (300 km)
was hij present. Als zeer leuk ervoer
Koper de fietsvakantie inet de vrotiwen door het schitterende gebied
van Taunus en Eifel waar zo'n 1.000
kilometer werd afgelegd.

een, vindt Luttik, en een van de voo;•delen is dat beoefening ervan hr-l
zelfvertrouwen vergroot.
AFAFA is gevestigd in de Brugstraat. Vanaf maandag 12 september
van 19.00 lot 20.00 uur wordt er kar; ; teles gegeven voor ineisjc-h van ".'
jaar. Vanaf 15 september zijn c-r donderdags tussen !!<.()(] en 20.00 u u r
lessen voor jongens var. 7 tol 15 j;-.:i'
en tussen 20.00 en !j;.!)0 uur voor
jongens van 15 jaar on ouder. Dkosten bedragen 15 gulden p v r
maand. Een karatupar: i:; niot nod.c.
een sportbroekje of <•'•:< training.':broek is alles wat men ;,-;d;« neen
Voor het komende soi/:o;-n staan er
weer heel wat wedstrijci'-n en c:-::.imens op het programma. Voor inlichtingen meer kan men bellen rnei
Ruud Luttik tel. 19171, Cor van Dam
tel. 12567 of rechtstreeks mot cU'
sportschool, iedere dag vanaf 19.00
uur, tel. 17814.

Klaas Koper

(archieffoto)

„Het is een fijne hobby," vertelt
Klaas Koper.-,,Ik doe het ontzettend
graag en voel me er wel bij. Ik.heb er
nog even veel plezier in als toen ik
ermee begon en het geeft veel voldoening. Ga gewoon door en probeer

in trek is blijkt eveneens als de ronde
van Texel wordt gevaren. 800 deelnemers uit de hele wereld verschijnen
bij die race aan de start. Loos die
gebroken had met de Zandvoortse
Watersportvereniging heeft de verwachting dat het niet die club in de
toekomst beter zal gaan. Er is een
nieuw bestuur met aan het roer
Louis Schuurman. „Een man met
visie", zegt hij. Om in deze zeilsport
met de top van de wereld mee te
kunnen draaien heb je tijd en geld
nodig. Gerard Loos verkeert in de
gelukkige omstandigheden dat hij
bij de grootste importeur in Europa
van de catamarans werkzaam is. De
firma Jan de Boer aan de Prinsesseweg is zijn werkgever en tevens
sponsor zodat hij de beschikking
heeft over het beste materiaal. Een

In dat jaar is hij veertig jaar actief
op de fiets en de clubgenoten van
Olympia zijn nu reeds de voorbercidingen gestart om dan een speciale
jubileumrit te organiseren. Die zou
dan moeten gaan van Zandvoort
naar Sandevordc (België) over ongeveer 600 km. Hier wordt reeds hard
aan gewerkt en dat belooft een schitterend evenement te "aan worden.

boot kost ongeveer tussen de tiiT. ••';
twintig duizend gulden en als i" bij
de top wilt blijven, blijft het niet lui
zo'n bedrag.
Grootste ideaal van Gr.'rarti L cv. s is
om nog eens ;;an een Olympi<'/-><Spelen deel te nemen. Daar de Prir.dle geen Olympische klasse .'.s -.vil Gvrard Loos over twee jaar o'.vr s!nu
pen naar de Torn£ido-kias:-e. In rie.-i
klasse was hij al eens eerder actief
en ruste niet zijn uit". r-rk;e:;iiix r':
Spelen. ..Over vier j;i:;r •::•'.• o.e Spe
len in Barcelona en ik s;a proberen in
de Tornado-klass'j mij daarvoor ie
kwalificeren". Daarvoer :iin dan opnieuw sponsors nodn; en teilen die
tijd hoopt Gerard I i m s .Ue gevonden
te hebben om zijn doel \v;iar ie maken.

a Zandvoorts wereldkampioen Gerard Loos.
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de Grote |\rocht is voor |\

»=*

l

Wist U dat
de 'R' weer in de maand is

., "'

de ondernemers van de Grote Krocht ondanks het de wat natte
zomer toch nog redelijk tevreden zijn over het afgelopen seizoen

DE TROMP WINKEL
]

• •~

EINDE SEIZOEN WIJ RUIMEN OP!!!
Nog ± 80 huurfietsen a
175,Tandems 1 seizoen oud
450,Vespa snorfietsen 1 seizoen oud
950,Vespa bromscooters
1250,Cross- en vouwfietsen
125,-

Iti KA/li ES 7UIV7.1 f

de ondernemers van ,de Grote Krocht hun voorbereidingen
voor het winterseizoen alweer zijn gestart
' ">' ,

WELKOM THUIS
Oud BELEGEN GOUDSE

GROTE SORTERING NIEUWE fietsen
voor absoluut de laagste prijs!!! (incl. 3 jaar garantie)

bij Viva Modes de rekken weer volhangen met de nieuwe
wintercollectie, met de prachtigste dessiüs en in de mooiste
kleuren
•
"•
-,

500 gram nu voor maar

WELKOM THUIS
Bij aankoop van 500 gram kaas

U bij Aat Veer binnenkort de bloemkool weer kunt
aantreffen
'•• . •
•

10 verse eieren n° 3 voor maar

Grote Krocht 18, tel. 12600
7 dagen per week geopend (ook 's avonds)

U voor de worst wel bij Boucherie Culinair moet zijn

Vlies

Taxi Centrale Zandvoort zijn.één seizoen .;
gebruikte huurfietsen voor een belachelijk lage
prijs opruimt

TAXI RIJWIELCENTRALE
ZANDVOORT B.V.

NEDERLAND-WALES
14 SEPT. A.S.

de wintergidsen bij Reisburo Zandvoort.
weer voor U gereed liggen , "
EfiSj)

SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

de ondernemers van de •
Grote Krocht U alvast een
mooie nazomer >
, toewensen en hopen, U,,
in 't komende
winterseizoen
weer als klant in
hun winkel te
mogen
begroeten
Ook

GROTE KROCHT 7
Boekhandel

AANBIEDING:

VIDEO BANDEN (V.H.S. SYSTEEM)
van: Motorraces
Karate
Surfen
Golf

ƒ 70, "

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT

A

Grote Krocht 20 - Tel. 12560
uw bril is maatwerk bij ons
Gesnapt op de Grote Krocht

SLINGER OPTIEK

14,95

Van ƒ19,95 voor

ZITPLAATS + BUS

Wij zorgen als vakmensen dat uw
bril niet alleen aangepast is bij uw
uiterlijk en smaak maar dat deze
ook als maatwerk passend geleverd
zal worden. En wij zorgen ook voor
passende kijkkorrektie. Dus de
juiste glazen.

Grote Krocht 17, Zandvoort

ti

ook de mooiste najaar-en
winterfoto's worden' afgedrukt bij
Foto Boomgaard

?/

gedipl. opticiens - optometrist O.V.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Leverancier alle ziekenfondsen

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 14395

nieuwe
najaarskollectie
is in huis

DEZE kollectie biedt dit jaar veel mooie
warme tinten. Van zacht lila tot paars. Het
nieuwe olijf groen: durf dat eens te combineren
met kobaltblauw, rood of okergeel.

met 'n tuwt
itomerij

Gr. Krocht 19
HERMAN HARMS

B.V.

•- •* " Oeze f qto en'uw waardebon t. wlv. ƒ 50,- kunt u na 8 september
"- •'*"- ophalen bij Reisbunö Zandvoort óp de Grote .Krocht.
'• "

",
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'-"~•",'~ ' ,

•

•
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SNEL EN
Grote Krocht 21
ZANDVOORT, tel. 02507-12574

24 UUR SERVICE

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

Grote Krocht 22 - Zandvoort

ALTIJD ZOMER
MET BLOEMEN VAN

WEKEN - LAATSTE KOOPJES

ERICA

Alle zomemrtikelen

G r o t e K r o c h t 24"

Ook zondagmiddag en vrijdagavond
geopend.

AART VEER
groente en fruit

£i GROTE KROCHT 25 - TEL.02507-14404
Eerste de beste bekroond met
de ondernemersbokaal 1987

»m/•'. *

Heerlijk zoete
ROSAKI DRUIVEN

Heel kilo

2,50

1

1r''

Uit onze keuken

SEPTEMBER COUPE

,2 pond

B

Wij vyillen ..
FOTO BOOMGAARD
U deze
maand een
, ;•:
aardige sugFIRATO PRIMEUR
gestie aan de
hand doen. Het
Sony Handycam
einde van het seiF330
zoen staat voor de /
Video 8
deur en dat betekent
dat de grote drukte weer
bijna over is. Maar niet alleen In Zandvoort, ook in de
zonnige zuidelijke landen.
De reizen daarheen worden nu
dan ook weer goedkoper dan in
Grote Krocht 26. - Tel. l 3529
het hoogseizoen. Bij Toerkoop Reisburo Zandvoort aan de Grote Krocht
liggen allerlei folders voor U klaar. Alleenf
het inkijken belooft al veel genot, want wie
droomt er niet van heerlijk liggen: op de, witte
stranden, onder de ruisende palmen? Wellicht
een goede reden om eens bij het reisbureau
langs te gaan.
|

jF <•* >. ••

"^

fi-itnfoto: BPAWRl
BRAM'STRIJNEN

7

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1988

EKMEDIA 30

pi is i t ie i' over de n i e u w " o n t w i k k e l i n u r n . Deze gaan verder • li-n de voorin[•(•Klingen van de b e s t u u r s v e r k i e
Vervolg van pagina l
^^ ^
z i n g Behalve dit en het afhandel"!]
g e g a d i g d e / e l f d e l-: ei is om h i e r wel ut van de lopende z a k e n had de bc
niet op in Ie gaan.
s n m r s c n m m i s s i e zich enige t i j d y r
Men streeft ernaar een 'zo breed leden 110k t o t t a a k gesteld. I C 1 \verken
mogelijk' samengesteld b e s t u u r t e aan een betere v e r s t a n d h o u d i n g nu I
verkrijgen, bijvoorbeeld nok me'
de leden
"Ver! g e s p r e k k e n
n i e t - h u u r d e r s n n a a r wel l i d i v a n
w a r e n doodgelopen. Hel is b e l a n g
EMM. Enige d e s k u n d i g h e i d on een
r i j k v t - e r niet e l k a a r t e gaan p r a l e n
bepaald gebied, bijvoorbeeld j u r i - er. serieus n a a r e l k a a r U; luister*'!!,
disch o f ' t e c h n i s c h , i.s niet nood/akel L" r m o e t e n w e z e n l i j k e d i n g e n ver;üi
lijk maar wel w e n s e l i j k , o m d a t d i t
d e r e n n i n hel een w e r k z a m e o r g a n i
hel f u n c t i o n e r e n var. hel b e s t u u r s a t t e i e l a t e n z i j n . M a a r s t r u c t u r e l e
kan bevorderen. Zo kan men U i dat
v e r a n d e r i n g e n hebben wij met inge
geval bepaalde zaken z e i l m a k k e l i j k
voerd. w a n t daar is t o e s t e m m i n g v; s n
ker beoordelen. \Vel moe; men v u l
de l ' - d r n v e r g a d r r i n g voor nodig.
gens de woordvoerster bereid •/.\\\\
Er z i j n a! vorderingen g e m a a k t ,
cursussen te volgei.
wat wordt bevestigd dooi' m e v r o u w
ren dat een b e s t i i u
Van r Ier Laan. Met nam" ' Ie l i e r e n De
twaalf tol zeslien
( r roi >' en Pels, beide e\v; K-' •:].'-; \'e!';. evergt, een f u n e i i e
genwi lordigri's van de N a t i o n a l e Y.";>
b e s t u u r /est ien tol
n i n g r a a d hebben zich, hiermee bezig
Van hel oude bestuur z u l l e n in ie- gehouden Met begeleiding, m a a r
der geval d r i e leden z i e l i o p n i e u w vooral ook met onderzoek r.aar de
verkiesbaar stellen: lilly B u i j i n g . st r u c l urele problemen na de ivnova
Al'ie Koper en M a r i j k ' - B r u i i e H e r - l ie. mei name bij de complexen i i . l ü
ben. "Na rijp beraad", a l d u s l a a t s t
en l
genoemde, "onder andere o m d a t
In deze laatste wijk. IJeeckman
ook \v i j vooi' onszelf z e k e r w i l d e n s t r a a t e n o m g e v i n g waar m o m e n t e e l
w e t e n , of wij aan de p r o f i e l s c h e t s l i e r e n ' ' v e e M i w o r d t , heeft d i ' k e n n e
b e a n t w o o r d e n " . V a n o n d - b e s n i u i s- l i j k a l g e l e i d t o t d u i d e l i j k e r e s u i t a
lid Ko Brakel is het nog met zeker of ten Met de meeste bewoners die
hij opnieuw wil a a n t r e d e n . De oven
geen r e n o v a t i e wensen, i.s o ven-engege v o o r m a l i g e b e s t u u r s l e d e n i'aap. komen dal bun woningen wel zoda
Van der Moolen en Ingwersen z u l l e n mg worden opgeknapt, dat d a a r m e e
zich niet opnieuw k a n d i d a a t s t e l l e n . hel a c h t e r s t a l l i g onderhoud wordt
goed g e m a a k t .
De bestuurscommissie heeft in
middels een gesprek gehad me! de
Wat b e t r e f ! de toekomst wordt er
lieer Heemskerk van de a f d e l i n g verder nog gedacht aan twee k l a c h YHRO van de gemeente en w e t h o u - l e n h j n e n . Een voor t e c h n i s c h e en
der Termes. Beide toonden zich /eer één voor a n d e r e k l a c h t e n .

deelnemertjes méér dan vorig jaar

-•- ƒ»_.'

•>/

Bestuur

&f

ANDVOORT - Santekraampie is inderdaad de 'grote klapper'
"orden waarmee Rekreade afgelopen vrijdag haar activiteiten
.)• dcrzo zomer wilde beëindigen. Een grote kinderschare was
het feest op het Jan Snijerplein afgekomen, veelal vergezeld
. vader of moeder. De jeugd kon zich voor de laatste maal dit
,• heerlijk uitleven onder de enthousiaste begeleiding van het
.ruadetenm. Rekreade 1988 werd een groot succes met 257
•Inemertjes meer dan vorig jaar.
•! i.s weer uit met de zomerpret
zover het Rekreade betreft.
•.vcl.:<;i) lans; heeft een twintigtal
villigi-rs zich met veel enthou::ie in;;ezet voor de kinderen van
;ol en ini.-l t w a a l f jaar. Zowel in
.vin r u i n , in het jeugdhuis achter

de Hervormde Kerk, als in noord, in
het Stekkie, werden tal van spelletjes en andere creatieve bezigheden
georganiseerd, waar ontzettend veel
kinderen op af kwamen. In totaal
telde Rekreade 3500 deelnemertjes,
de optelsom van alle ochtenden,

ADVERTENTIE

"l f h

diq doosje waar do film al in zit

FUJICOLOR QUICKSNAP
van ƒ 1 4 , 9 5 voor ƒ 10,Weer een aantrekkelijk voordeel voor de lezers van dit
nieuwsblad.
Waak tien gulden over op postrekening
V/sekmedia met vermelding Quicksnap.
ons na 2 a 3 weken een bon waarmee
foichandelaar een Fujicolor Quicksnap
\'/i!t u direct beschikken over dit
kunt u bij onze kantoren terecht
.Amstelveen, Dorpsstraat 54-56;
Ainslordam, Wibautstraat 131;
Purmeiend, V/eerwal 19;

3434586 t.n.v.
Dan ontvangt u van
u bij een plaatselijke
kunt ophalen.

handige fototoestelletje dan
Uithoorn, Stationsstraat 70;
Weesp, Nieuwstraat 13;
Zandvoort, Gasthuisplein 12;

Ook daar voor de vakantieprijs van ƒ 10,- en uiteraard, zolang
de voorraad strekt.

u meer!
• heter

,Ij:DVOORT - Vier jonge
jen werden vorige week
iKittg gesignaleerd tijdens
bespuiten van een garage••. De gewaarschuwde poli'..;i;ig op onderzoek uit en
et e jongens aan op de LouDavidsstraat.
i van c'u- jongens, een 18-jarige

inwoner uit Amsterdam, bleek in het
bezit van een spuitbus. Een container, een garagedeur en een muur
langs de busbaan had hij hiermee
reeds voorzien van de nodige teksten. Hij werd dan ook voor de keuze
gesteld: of de verf verwijderen, of een
procesverbaal. Hij koos voor het eerste alternatief, zodat na enige uren
poetswerk het dorpsgezicht weer
schoon werd opgeleverd.

middagen en andere uren. Spannende avonturen en veel uitbundig vermaak waren het resultaat. Nu is dat
afgelopen en het wordt weer tijd om
serieus aan de slag te gaan, want
binnenkort gaat voor de meeste jongeren de schoolbel weer.
Maar eerst was er nog Santekraampie, het grote slotfeest met tal
van leuke bezigheden. Achter de kassa op het Jan Snijerplein was mevrouw Keur weer te vinden. Verder
stonden tal van kramen opgesteld
met namen die tot de verbeelding
spraken. Zo was er 'De Drukpers',
waar afdrukjes gemaakt konden
worden met behulp van inkt en glasplaten. Bij 'Vlaggetjesdag'" was het
duidelijk dat het, vrijdag nog feest
was, want daar konden de kinderen
zelf kleine vlaggetjes schilderen. En
degenen die nog wat over hun ervaringen bij Rekreade kwijt wilden,
konden een verhaaltje typen, knippen of plakken bij 'Het leesplankje',
wat allemaal in het grote Rekreadeboek zou worden verwerkt. Veel plezier hadden de kinderen ook bij
'Kinderhoofdjes'. Deze benaming
stond voor tal van kleine ronde keien die naar eigen idee beschilderd
konden worden.
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« Touwtrekken, één van de vele leuke bezigheden tijdens Santekraampie, dat
i oio l.i..iluii
veel deelnemertjes telde.
'SmoelensmicT
dus. zo leek het met alle spoelmoge- stens vier weken vakantie aan RckLang was de rij gegadigden voor lijkheden, volksdansen (onder ande- reade besteed. Respectievelijk al
'De Smoelensmid', een kraam die tae- re de Amerikaanse Hokey Pokey), twintig en vijftien jaar hemden deze
mand werd door een team van Gri- totiwtrekken, de poppekastvoorstel- 'cootjes' (coördinatoren) zich bezig
mas uit Haarlem en waar de kinde- ling met de avonturen van Kizzebis, met de organisatie en uitvoering.
ren zich uitgebreid konden laten en met alle lekkere drankjes en hap- Een andere 'oude getrouwe' is A n t o i schminken. Ondertussen werd het jes. Voor ouders en opa's en oma's net. lerares handvaardigheid op een
inwendige niet vergeten, want m was een 'restaurant' ingericht, De LEAO. die al zeventien jaar lang bij
'Moeders Keuken', onder andere be- Gevulde Kip. En zoals meestal liet Rekreade is betrokken. Dit jaar ook
mand door Theo Hilbers, konden de ook afgelopen vrijdag het zonnetje weer veertien dagen.
deelnemertjes heerlijke pannekoe- zich weer zien.
'Heel prima' noemt Nel de Waard
ken krijgen. In 'De soete Suykerbol'
het verloop van deze Rekreade. 'Alkonden de kinderen zelf hun eigen
leen was het dit jaar wel wat span'gebakje' maken, met behulp van Vrijwilligers
nend omdat ongeveer de helft van
koekjes, snoepjes en allerlei kleuren
Dat niet alleen de kinderen veel het team nieuw was en de manier
suiker. De tandarts moest voor een plezier aan Rekreade en Santek- van werken en ook Zandvoort niet
dagje dan ook maar even vergeten raampie beleven, blijkt uit het feit kende'. De meeste medewerkers koworden. Wellicht iets 'gezonder' wa- dat sommige vrijwilligers zich al ja- 111 en uit plaatsen uit het hele land. na
ren de broodjes van Ton de Vries van ren lang inzetten voor deze spelwe- een oproep met advertenties, en
de wereldwinkel aan de Oranje- ken. Wat te denken bijvoorbeeld van doen mee voor één of enkele jaren.
straat. Bakker Keur had zich met de grote 'drijfveren' Nel de Waard en Deze vrijwilligers, maar ook de Logratis broodjes over de medewer- Jan de Droog, in het dagelijks leven kale Raad van Kerken en de Comkers ontfermd.
boekbinder taij de Openbare Biblio- missie Rekreade kunnen terugzien
Een ideaal feest voor kinderen theek te Haarlem, die jaarlijks min- op vier zeer geslaagde weken. Een
initiatief dat duidelijk voorziet in
een behoefte en niet meer uit Zandvoort is weg te denken.

toortrekken Heiernianswe

Toerclub Olympia houdt fietstocht
ZANDVOORT - Traditiegetrouw houdt Rijwiel Toer Club
Olympia zondag 4 september
weer een 90 kilometer lange
toertocht vanuit Zandvoort.
Men kan zowel individueel als
onder leiding van ervaren
Olympia-leden rijden.

Noordwijk, Katwijk en Wassenaar
naar Scheveningen. De route voor de
terugtocht loopt langs Wassenaar,
Katwijk a/d Rijn, Rijnsburg, Voorhout, Lisse en Vogelenzang. Uiteraard moet men trachten de overige
gebruikers van de fietspaden niet te
hinderen.
Men kan op eigen gelegenheid fietsen, maar er dienen wel twee controFietsliefhebbers die weer eens een' leplaatsen aangedaan te worden, om
aardig eind 'op de pedalen' willen, daar een stempeltje te halen. De
kunnen zondagochtend tussen 09.00 deelnemers die liever in groepsveren 10.00 uur inschrijven en starten band fietsen, kunnen om 10.00 uur
bij Strandpaviljoen nummer acht, starten en en rijden onder leiding
Trefpunt. De kosten bedragen ƒ1,75 van ervaren Olympia-leden. Dit
maar indien men een aardige herin- heeft tevens als voordeel dat men
nering aan de tocht wil overhouden, dan geen route hoeft te lezen. Het
betaalt men ./'7,50 extra.
traject gaat over rustige wegen en
De tocht gaat eerst via de duinfiet- heeft wat betreft de omgeving een
spaden,
langs
Langevelderslag, sterk wisselend karakter.

Rondleiding langs
tinnen figuurtjes
ZANDVOORT - Rond de expostie met historische, tinnen
figuurtjes in het Cultureel Cent'rum, wordt komende zaterdag
een deskundige rondleiding gegeven. Er zal veel verteld worclen over de voorstellingen, herkomst, gieten en schilderen van
de figuurtjes.
De rondleiding is gratis on begint om 13.30 uur. Men kan zich
vandaag en morgen tussen 13.30
en 16.00 uur opgeven via tel.nr.
16924. of bij het centrum, Gasthuisploin 9b.

|
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Vi'rvolj;' van pagina l
Dit nu gaat C.'DA en GBZ kennelijk
te ver. Voor GBZ vooral omdat er
geen andere mogelijkheid voor h a n den is om Zandvoon-noord te o u t s l u i t e n via een andere route dan
Kostverlorenslraat en Sophiaweg.
Voor de/e p a r t i j weegt dit zwaar in
verband niet de te v e r v / a c h t e n verkeersdruk na de realisatie van liet
Vendoradopark en het aangepaste
circuit. Fractievoorzitter Jongsma
realiseerde zich dat de gemeente de
verlenging, geraamd op 1-3 miljoen,
niet alleen /al k u n n e n bekostigen,
maar pleitte er dan ook voor te zoeken naar subsidiemogelijkheden.
Ook C D A - f r a c t i e v o o r / i t t e r Ing
wersen vond dat de mogelijkheid
van verlenging voor later behouden
moet worden, middels opnemen in
het bestemmingsplan. "Niet gescho
ten is altijd mis. Over vijf of acht jaar
zoti het misschien wel kunnen", aldus Ingwersen. voor wie ook de vcrkeersveiligheid op de Kostverlorenstraat sterk meewoog. De/e zou vol
gens hem toenemen zodra verkeer
ook via de Heijermansweg naar
noord kan. Een spoorwegtunnel
acht hij niet echt nodig. Dit kan een
gelijkvloerse kruising worden, zodat
de totale kosten van liet project op
ongeveer acht miljoen komen.
'
VVD-fractievoor/itter
Methorst j
zag in dat het project op dit moment j
financieel niet haalbaar is. Boven- :
dien zijn er volgens hem belangrij- i
ker dingen die gerealiseerd moeten \
worden". Hij gaf echter te kennen nog
geen overleg binnen de fractie te
hebben gevoerd voor een definitief
standpunt.
'.
PvdA-raadslid Kuyken. nog i m m e r ;
plaatsvervanger van de wegens om-

s t a n d i g l leden afwezige f rad ie voorz i t t e r Ineke van der Storm, vond lid
een ' w i j s b e s l u i t ' van het college oni
het iiiee van doortrekking van de
weg te laten vallen. Om financiële,
maai' vooral ecologische redenen, de
aantast ing van de n a t u u r .
R a p p o r t e n waren opgesteld door
H e i d e m i ] BA'., omtrent de f i n a n c i e Ie. aec n;s'isdie en ecologische gevolg'-n. en door Goudappel C'offeng
B.V., om! rent de te verwachten wijzigingen in verkeersintensiteit op de
verschillende wegen. Een en ander
kwam vorige week donderdag al ter
sprake in de Commissie voor Publieke Werken. De rapporten waren echt e r Ie onduidelijk volgens de aanwezige raadsleden zodat inen besloot
vertegenwoordigers van de/e bedrijven uit te nodige'n om op k o r t e term i j n tekst en u i t l e g te geven.

Bloemkool te gaar
ZANDVOORT

Een be-

vvoonster van de Lorentzstraat
werd vorige week maandag
rond het middernachtelijk uur
geplaagd door een nare lucht.
De buren bleken niet thuis en daar
de vrouw reeds enkele uren geleden
haar avondmaal verorberd had. kon
het niet anders zijn of de baklucht
was afkomstig uit de ernaast gelegen
woning. De politie diende dus ingeschakeld te worden. Deze verschafte
zich toegang tot de woning door het
openbreken van de voordeur. Men
o n t d e k t e dat er nog een pan op het
vuur stond, niet daarin de verkoolde
resten van wat eens een bloemkool
was. De pan werd verwijderd en de
ramen opengezet z.odat de overlast
snel was verholpen.

-iZP

Groen blijvende struiken''
voor najaar- en winterbakken/
weekend een specialiteit:

Dinsdags gesloten toi begin december.

r^sataïï's u/f onze eigen bakkerij:

Kleeft ^g^i^l
-

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

.

\

~
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oggefor-

;ogeweg 28

LM i ui DAMLÖOP
•R ff rn .•"m>-.. rn

^ALLET STUDIO 118
LODEWiJK

-p-i JT TI /r r <•~\ /~\ -p»

Start 14.00 uur
OD het Damrak in Amsterdam

Inschrijver, vee'! d-L-zo iocp kan lot ?-3 se'ir.ti.'inboi a.s. bij do
kantoien van l i e ' ('aiocl/VVoekinedi'-i 11; A ;i'.:1oidc;n:
W i b a u t s t i a a t i ? l •:•:\ !v-i::n l ' O Anist..'i\\ i.-:v i^oi ps: I; cal ?•!
Uithoorn: Station: :.^t;i'^:it '<VJ Wi^esp: Nn:m\v: l i ' i n t I L ' , A l m r ' i e
Keikgracht 105. Za;:d-.'ooii: G a s t l i u i ; - I ^ L - I U \?. en PutmouM-.':.
Wec-rv/al 19.

i
ansf 5 september de gehele week geopend
Inschrijvingen vanaf nu voor:

Conditioning - Conditioning jazz op hedendaagse
muziek overdag en 's avonds. Buikspieroef.,
lichaamshouding etc. etc.
Te!. 17789 b.g.g. 12598 tussen 19.00-21.00 uur
Studio adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort

kantoren van Hot P u i o o i V/
inschrijfgeld vooi de Dam tol
Inschrijving loopt tot .'..i sopk
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Gevraagd

van de Hema

voor de Boucherie Culinaire
Zandvoort en Heemstede

HAWNJAGERS

Inlichtingen bij E. de Vries
Grote Krocht 7
Te!. 02507-19067

Hoera we beginnen weer
met onze lessen

WWR +

j: /f|L jl.

„3.50

1425

Kattebakvulling 5 kg

Katoenen douchelakens 65 x!35 cm

Maandag 5 sept. 19.30 uur.
Prinsessenhal a.d.
Busweg. Komt allemaal.

;--/:

vanaf

fi25

925

6 voor':\Ju

Anti slip kleerhangers O a wit, zwart of
blauw 3 stuks 3 75

&Jp

Oogmake up removeis
Ohe 100 ml
Emulsie 100 ml
Katoenen pads 100 st

2-ëô- 2.25
ïtt 3.25
è^ 5.75

vanaf

4Jti

Dames modeslips.Mt 34-44

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

-5?

Hn de makelaar weet van w a n t e n en kranten.
vanaf

AANNEMINGSBEDRIJF

D

Katoenen herenondeigoed 1x1 rib M t
4 8 O a wit en grijs Slip vanaf 6-25
5.25. Singlet vanaf 8-25 7.25. T-shirt

1115
JLJLi
Katoenen beha met gekruiste bandjes
Oa witenskm.Mt75-80A,75/85BenC.

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
Jan Snijerplein 3
2042 KL
tel. 02507-18192

775

Zandvoort
PVC sportschoenen
Mt2227
Mt2845

2 paar JLi

1S-/5 15.75
l&K 16.75

Sportsokken 85/15% katoen/polyamide Mt35-46. Met badstof voet 4 75

HONDENKAPSALON
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

975

2 voor V/B

Echt lederen huishoudportemonnee.
O a. zwart, blauw, rood en grijs.

Doos met 30 huishoudkaarsen Wit,
rood, rose of bleu 575

Q75

829.-

8957=1
VHS HQ videorecorder 30 Voorkeur
stations, afstandsbediening, timer
8 progr's 3 weken Met Hema garantie

ïVSi
4*25-1

Sokkenwol 60% acryl, 20% wol, 20%
polyamide 100 gram Bol over' Geld
terug'

Voor dit najaar hebben wij
sweatshirts in alle soorten,
maten en kleuren. Van polokraag tot ronde boord, modieus en sportief, met en zonder col,
voor jong en oud. En niet alleen de-modellen, maar ook de prijzen zijn heel verrassend.

LANDELIJK ERKEND
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld

(C. Koper)
02507-18225

023-255021

RReus
nUis en Specialiteiten"
Haltestraat 16. tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

weekspecialiteit uit eigen keuken:

Welke kapper of kapster wil in een
bestaande kapsalon in Zandvoort
*
voor zichzelf werken?
+

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

Voor informatie 02507-164681 na
18.00 uur.

Onze lïlini- en

CBISPY CHIPS
naturel, paprika
of cheese onion

zak 175 gram
van 1,49 voor

blik 850 gram
van 1,69 voor

kilo
van 15,50 voor

Haltestraat 52
Tel. 17822
Geopend
v.a. 17.30 uur

100 gram
100 gram
v.

Voor een
fopper van
een boeket
naar
PSSSSJ

«3

vanaf 1 september
's woensdags gesloten
HARIWMÏÏRS

Nieuw in Haarlem

maxiposters
• ;• ^^,.^ . '

*

'

zijn als
oude m
alléén goedkoper!

•!

•Deze maand van uw
eigen negatiëTof dia
één poster '
30 x 45 cm ; slechts

BLOEMENHUIS

J.
Haltestiaat 65. Zandvooit Tel. 12060
De specialist in al uw bloemperken

Jong belegen
Goudse kaas
l kilo

I90

Chocolade pmdaiotsjes
Zakje d 175 gram
2^5 2.45

WIL JE 'S WINTERS
WAT BIJVERDIENEN?
En hpn je niet oudei
dan 18 jaar?
Kom dan m de weekenden werken bij

Sol1 aanmelden bij
dhr P C Olieslagers Kerkstraat 31
Tel 02507-12513

BuzetAC 1985 lood
6 7 5 6 voor 34.75
Engelse thee Doosje a 20zak|es
l 15 2 voor 1.95
Ti|geibollet|es
2 stuks O 95 4 voor 1.60
Luxe Vi uchtentaart met Kwark
yoghurtvulling
L3-7511.75

_ .Echt Waar Voor Je Geld^

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

EEN BIJVERDIENSTE BIJ WALRA IS
HETZELFDE ALS KIEZEN VOOR
GROEIMOGELIJKHEDEN...
Als adviseuse van linnengoed bijvoorbeeld.
Daarmee kunt u gemiddeld zo'n 3 avonden per
week bezig zijn Zelfstandig. Want een
Walra-adviseuse onderneemt.
Okay, onder de Walra-paraplu natuurlijk. Maar die
beschermt u ook tegen 99% van de risico's die elke
andere ondernemer wel zelf moet dragen.
Wilt u meer weten? Pak dan vandaag nog de
telefoon en bel 04904-15858. Ondernemen is
immers doen Als u dat wilt.. . WALRA
HEERLIJK OM IN HUIS TE HEBBEN.

en een pcfster •;
|40tx 60 cm % >•
slechts K*

'''v'*''.""''

FOTO BOOMGAARD
onderscheid door topkwaliteit GROTE KROCHT 26

TEL.

1352
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iissan
:

Prestaties

Geld
Nissan Sunny CiTi .t deurs ƒ 3 5 . 3 2 5 . - .
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 535.tiit ƒ 552.- per jaar.

cclere zichzelf respecterende automobielfabrikant heeft wel een
;T i in zijn aanbod en het knappe is dat al deze GTi's maar een ding
.i-meen hebben en dat is een hoop kW's. Voor de rest zijn er aardige
rrschillen. Zo zoekt de een het in een compromis met het comfort
naar de ander zegt: niets daarvan, spijkerhard afveren en anders
;( ><>p je maar geen GTi. Deze Sunny zou ik niet kunnen vergelijken
net een andere GTi-broeder; dit is een op zichzelf staand rijbewijs
•tprtje want eerlijk, alles jut je op om toch maar even van alle
Hoffelijkheden gebruik te maken. In Nederland ben je dan meteen
.(•n misdadiger dus dat werd met deze Sunny een lang weekend
juitsland, waar de overheid er voor zorgt dat de rij-opleiding beter
s zodat daar wel straffeloos hard gereden kan worden op de snel wet>n zonder dat dit vestrekkende gevolgen heeft voor het rijbewijs.

Techniek
Motor voorin dwaiNjieplaalste 4 c i linder lijnniotor. 2 buvenliggende
iiokkenasseii en 16 kleppen.
Cilinderinhoud I59S cm3. Boring
eu slag 7S.NS3.6. ('ompressiev, erhouding 10.0: l. Max. vermogen SS
kW bij 6400 tpm. M;L\. koppel 137
N m bij 5200 tpm. Aandrijving op
de voorwielen. Wielophanging voor
onafhankelijk Macl'herson systeem
achter onafhankelijke vering met
schroelvereii en reactie armen, hydraulische gasgevukle telescoopdempei's rondom.
Bundenmaat
IN5/60 R 14.
Lengte 403 cm. Breedte 164 cm.
Hoogte I3Scm. Wielbasis 243 cm.
Spoorbreedte voor 143.5 cm en
achter 143 cm. Draaicirkel KI.S
meier, 'fankinhoud 50 liter. Massa
1065 kilo. Max. aanhangergewicht
1200 kilo.

[jts

'erkruimte
i.isse konden we hem ophalen en bij
t instappen was het net of hij me
larnide. Ik vleide me in de kuipelen neer, stelde alles in alsof ik hier
eerste dagen niet meer uit zou kocn en een perfecte steun in mijn lenncn zou er voor zorgen dat ik op
jn plaats bleef zitten wanneer ik een
ek om ging. Het dashboard is overhtelijk maar ik slikte weieven bij het
n van de toerenteller, die pas in het
de gebied komt bij maar liefst 7000
iw/min. Dat belooft wat! Ifcn snelidsmeter. brandstofmeter en wateriiperatuurmeter waren vanzclfspreml aanwezig. Ik zelf had het wel gciardeerd als er een oliedruk- en
temperatuurmeter
gemonteerd
nvn. niet omdat ik nu zo kick op
eiertjes maar ik houd de toestand
n Je motor graag in de gaten bijzo'n
temonster.
i comfort hoort ook elektrisch te
enen en te sluiten ramen in de porren. zodat je wanneer je je toeh Iaat
uppen door de heren in de witte
'rxdies, je nonchalant kijkend je paLÏX'ti door het gelijkmatig opengaan"aampjc kunt aangeven.

n-'ii^'r van </<• Opel .-\\cunti \v<n'ih tic Ofn'l l'i--, !'"<,'.
()|iL'l h iv ligt L'CM nieuwe serie ninlilenklasse aiilo\ op de markt onder de
na.uu Vccira. leverbaar als sedan en in
\ i|lileui"s uitvoering.
Hr is ken/e uit motoren \aiial' 1.4 tot
2.0 liter. v\ aa ronde r een n ie uu e 1.7 literdicselnmtor. De V'eeti'a is le\erhaar
in v i j f verschillende n i v e a u s van al-

(Advertentie)
De Nissan Sunny GTi is een raeeinonstermel indrukwekkende prestaties en een

Rijden
Maar goed, ik zal er nu klaar voor.
draaide het sleuteltjc om en met een
diep gebrom sloeg de motor aan. Ik
gespte mij vast. trapte de koppeling in
en met een duidelijk gemak gleed hij in
zijn eerste versnelling. Tot 3000 toeren
optrekken, dan naarde tweede enz. Ik
begon mij een beetje onrustig te voelen
na een kilometer of tien. de motor was
op temperatuuren de Sunny en ik/.ouden wel eens willen proberen of hij
werkelijk snel van zijn plek kan komen
maar de angst voor het ministerie van
Justitie zit er wel in. Dan besluit ik
maar een stopliehtsprintje te doen en
meteen werd ik geconfronteerd met de
toerentellcr als we gaan sprinten wil de
motor dat graag laten horen en aangezien we tot bijna 7000 omw/min mogen doortrekken, geeft dat een hoop
diep gebrom in het vooronder. Goed.
deze lol was er na een luttele 9 sec. ook
weer af want toen zaten we al op een

100 km/h.
Dan "s avonds maardc weekcndkolïer
gepakt en met een eindeloos geduld
richting Oosten gereden, waarbij ik
meer op de snelheidsmeter moest letten dan op de weg. Maar het neusje is
ongeschonden de grens over gekomen
en daar gingen we eens echt hoonderen. waarbij we merkten dal die spijkerharde vering prettig is en ook dat de
stuurbckrachtiging op de juiste manier

assisteerde zonder vaag aan te voelen,
/ijn top. tinder luid gebrul, bedroeg
205 km/h maar wat ik echt waardeerde
was de wegligging. zeker en precies
sturend niet alleen op snelwegen maar .
vooral tot zijn recht komend op de binnenwegen.
Uiteraard zijn er voor dit geweld een
paar keien van stoppers gemonteerd,
dus schijfrcmmen rondom en deze lietcn zich goed doseren met een stevige
pedaaldruk wat tot gevolg heeft dat er
goed tegen blokkeren aan geremd kan
worden en diegenen die dat beheersen,
zullen een ABS niet zo gauw missen.
Om goed op te schieten is het wel zaak
deze broeder in wat hogere toerengebieden te houden want bij een laag
toercngcbied is hij aan de slome kant.
Nadeel is wel dat dit gepaard gaat met.
een behoorlijk motorlawaai, wat mij
toch als muziek in de oren klonk want
de radio heb ik amper aan gehad.
Overhel brandstofverbruik kan ik kort
zijn. Wanneer je een weekendje voor
je plezier richting Duitse autowegen
gaat. zal dit geen reëel gemiddeld verbruik opleveren maar voor alle duidelijkheid geef ik hierbij de HCH mix op
en deze geelt aan dat je met l liter
superbenzine l 1.7 kilometer ver kan
komen. Maar of veel mensen die waarde zullen halen, dat wens ik te hetwijfelen.

* Gevraagd oppas voor 1
daa per week, 2 meisjes 1 + 4
jr. Tnl. M. Bos: 02507-18527.

KAMER TE HUUR v.a. . 15
sept., i'ncl. gebr. v. keuk. en
douche Tel 02507-14801.

* Aal Keur, nog van harte
gefeliciteerd met je 50e!
Herman, Loes, Mariel en Lea,

VOOR SUPER BEHANGEN WITWERK.
Wilt u uw kamer perfect behangen en. of-gewit hebben.
Bel dan lel. 02507-16181.
* Klassiek dressoir te koop
/ 150 •• Dru gashaard. 114
kw, ƒ100. Tel 02507-20021.

* Gezocht oude waterpomp
met slinger voor de tuin.
Tel. 02507-17206.
•*• Heeft u ook weer zin om te
zingen. Zing dan op de
woensd.avond met ons mee.
Lijsten op maat
In het Gem.schapshuis om
bij8.15 u. Gem. koor Zamor.
Foto Boomgaard
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
Grote Krocht 26
adres? Dat hebben wij voor u!
Tel. 13529
UCCESVOLLE KLEINE
Inl.: tel. 02907-5235.
VIDEOTHEEK
DOMBO. 1 film
*
Hoi,
een
baan
in
ZandDVERTENTIES VOOR DÉ
voort! Nu nog woonruimte. v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
AKENMAN EN PARTICULIER
Wie kan mij helpen? Tel. per week Corn, Slegersstr.
2b. tel. 02507-12070.
cro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 035-12075
* Maak nu al plannen voor
gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- * Huisvrouw-thuisvrouw?
idtten.
Kom nou. De N.V.v. Huisvr. een gezellige winter bij cie
rticulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis biedt activiteiten in Zand- Verg. Vrouwen van Nu. Wordt
voort. H'lem en H'stede. lid voor maar ƒ 17.50 of bel
:ro s op de pagina „MICRO'S".
Word! lid en bel 02507-12127. eens me! nr. 02507-14462!'!
iatsing is mogelijk in de volqende editie.
•* Mannen we zijn weer bendvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter,
gonnen. Zanvoorts Mannenitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
koor, iedere dinsdagavond,
kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
20.00 uur, Gemeonschaps177-28411 of afgeven of zenden aan:
huis.
gediplomeerd
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandhondentrimster
voort.
* Marcel S. van harte gefeliFriedhoffplein 10
citeerd met je verjaardag.
Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
2042 BN Zandvoort
AA Uithoorn.
Marga. Willy. Marcella
en Joselie.
Tel, 02507-12773
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg* Onze zonnebloem is 2.93
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- * Alle bijeenkomsten geor- m Zijn er in Zandvoort nog
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, ganiseerd door de N.V.v.H. hoger9 Cath. van RennesAalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer zijn gratis voor de leden
straat 5. Tel. 02507-15434.
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- behoudens de cursussen.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Wordt lid en bel 02507-19583. * Op donderdagavond 8
september begint in het gefurmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsmeenschapshuis de schaakAUTOVERZEKERING
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
a
competitie van de ZandvóortTE DUUR?
'le bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
se schaakclub.
Bel geheel vrijblijvend
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
voor
een
prijsopgave
* Pa en moe gaan het nu fijn
'nformatie over onze overige aantrekkelijke advertentieOLOF GÖRANSSON:
samen rustig aan doen.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto02507-18505 (ook 's avonds). Proficiat met jullie nieuwe
jen verkrijgbaar.
Een voordelige maandhuis. Namens alle kinderen en
*oor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
of kwartaalpremie is
kleinkinderen.
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
ook mogelijk.
°'i
Plaatsing
in
de
Micro's
worden
geen
bewijsnumrners
Reunie
431 Bat Inf. 7e Garde
v
erstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het Biedt zich aan CHAUFFEUR Reg Gren. H Brigade Opr.
v s r
.^ P eidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordl m. luxe auto v. goederen en aan alle leden van de 431 Bat
/ 3.00 in rekening gebracht.
ander vervoer. Teg. red. 800 leden v.d. bat. werden in
lr|
febr. 1949 opgor. In 1951 tet de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- km.verg. Tel. 02507-18780.
:
" opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor * Bij hartstilsiand kan men fugreis naar Ned. met de M.S.
lr
gklachten), of zenden aan:
niet wachten op ambulance Nelly. T. 050-410009.
of arts Leer reanimeren in 4 * Schaken?? Dat doe je ieUrale orderafdeling Weekmedia,
lessen bij de Kruisver., z.s.m. dere donderdagavond in hel
us 122,
de Hartst Tel. 02507-16085 gemeenschapshuis. Voor mlo
AC Amsterdam.
sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- * Cecile proficiat met je tel. 17272-14884-15721.
3 m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- nieuwe Argentijns restaurant,
Schoonmaakbedrijf
3art.
we hebben heerlijk
De
Witte Tornado
gegeten. Ouinette
voor uw gebouwen
3
vraagd huishoudelijke * Gevraagd Neopreen surf/- * Dames en heren volleybalen kanloien
v
oor de donderdagoch- duikpak, redelijk goede staat, Iers, Sporting O.S.S kan nog
Tel. 02507-18546.
maat
49.
Aanbiedingen: mensen plaatsen in verschilJjl_02507- 18647.
3vr
lende
teams.
Tel.
aagd hulp in de huis- 02507-14627.
9 voor diverse werk- * Aangeb. Philips hoogte- 02507-16420 of 17155
MAATKLEDING EN
den (event.. intern) zon apparaat, i.p.st. / 65: ste- * De eerste gezellige kraakVERANDERWERK
' b.v. rijbewijs.
vig metalen draaibare tv-stan- club (klaverjassen) start 2
daard ƒ50. Tel 02507-16613. sept.. 20 u. in het gemeen- Tel 18599. Corn. Slegersstr 2
Geopend' dinsdag t m zateischapshuis. Inl en aanm. tel. dag van 1000-1400
02507-17070.
* Te koop 3-pers bankstel.
i
GRATIS
* De E.H.B.O. cursus start ƒ275 Tel 02507-20021
op do. 15 sept. om 20 00 uur.
\ Woninggids van Zandvoort
Te koop ALFA ROMEO GIU
Rode Kruis gebouw.
LIETTA 1.6, bouwji '82, techn.
NIC Bcetslaan IJ.,
100% Tel. 02507-16262.
lel. 02507-17599 of 17537.
*«*Cl U t makelaars o.g.
* T.k. witte Philips k.-t.v.. 56 * T k a Vcspa-Boxei in
NVM
cm i.pst., spelend te zien cioede staat ' veiz ƒ250.
Tel 02507-15996
Pr ƒ275 Tel 02507-17193

Ellen Cats

Silhouettes

fe. 02507-12614

'A$£A &'

op de 11.7 km.

sor mensen

Nissan Sunny GTi - 16 V is een in
oog springend autotje met een
• e voorspoiler. leuke skirts aan de
,kanten onder aan (Je dorpels en uiruiird ook een achterspoiler. Hn eeri, is eerlijk, de combinatie van vuur,ai met zwart -waarin deze driedeurs
ii:iiy was gespoten - straalt wat
; iessief's uit. zeker met zijn slofjes in
•maat 185/60 R 14 die om schitteinle lichtmetalen velgen zijn geonteerd. AI deze dingen zijn vol,-nde om de medewcggebruiker te
en /.[en dat er met deze Sunny niet te
mtten valt.
aarsehijnlijk daarom staat er op de
literxijde heel klein "Iwin cam 16
al\e" (twee bovenliggende nokkei>sen en 4 kleppen per cilinder) teri er gelukkig niets op de zijkanten
a:ii. Nee, een blits uiterlijk heeft deze
ielle rakker.

Ili

Topsnelheid 205 km/li. Acceleratie
van O tot 100 km/h in 9sec. Hrandstofverbruik volgen Hl'K mix l liter super

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Persoonlijke leningen
netto
in handen
5.500.7.500.10.500.15.000.20.000.35.000.-

48 mnd.

looptijd*
60 mnd.

141.05
189.13
262.49
374.99
499.98
874.97

118.51
158.23
219.19
313.13
417,50
730.63

looptijd *

Doorlopende
kredieten
Theoretische loopti|d Sb mnd
i'tf renle bij 10.000.- 0.9I D „ p. mnd.;
15000.- O.B t % p mnd.: 20 000.0.77",. p mnd : 25 OOO,- 0.77% p mnd

Bedrag
10.000.15.000.20.000.25.000.-

rente en
afl. p. mnd.
200,- p. mnd.
300.- p.mnd.
400.- p.mnd.
500.- p.mnd.

leder bedrag tussen ƒ 1.000. -en ƒ 100. 000. -en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9.6°/o.

'v;!n;if

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de hiiddelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

GARAGE TE HUUR
Trompstraat
Tel. 14534
* ie koop Bonnie II catamaran l 5.50 mtr, br. 2:50 mtr.
hout ƒ300 J. Molenaar.
02507-15623
Te koop brommer. HONDA
PX,
elektrisch
startend,
i.z.g.st. Tel. 02507-14158.
* Te koop buikkastje, eiken,
3 laden, in goede staat ƒ 120.
Tel. 02507-13952.
* Te koop eiken eethoek
tafel,
140x80 cm.
Tel.
02507-14632.
* Te koop gevraagd Sony
platenspeler PS-FL77 Tel.
02507-15903.
* Te koop aevraagd dwarsfluit Tel. 02507-17383.
* Te koop Miele afwasmachme ƒ 300 Tel. 02507-20021
* Te koop Philips grootbeeld
k t.v.. 12 kanalen met af
standbediening, mooi beeld,
ƒ250 Tel. 02507-15416.
* Te koop witte wastafel,
compl.. mt 62x45 cm: nw eiken wandkapstok, 7 haken,
90x30 cm. Tel. 02507-12498,
-*• Te koop wringer ƒ 25: olielamp elec ƒ 65: vloerkleed
ƒ50; vouwdeur ƒ30: tafeltje
ƒ20. Te Kp gevi. tonde tafel o
80 cm. Tel 02507-19968.
T.k 2E-HANDS KLEDING, nu
extra voordelig Kostverloronstraat
85.
achter. Tel.
02507-14460. Z'voort
+ T k . 3 horecastoelties ƒ 15:
4 eetk.stoelen stevig model
ƒ30;
dierenhuid ƒ30 Gevr.
damessurfpak mt 38 40; junior trapezebroek. Tel 12698.
* T.k. boeken MEAO. Fra.AE-Ned. Tel. 02507-16522.
* T.k bureau zw. essen.
ƒ 75; wit kindersecretairc ƒ 25;
pauwcnstoel ƒ 20: mini wash
ƒ 15, grasmachine ƒ20; bed
Auping ƒ20. Tel 17720
* r.k. diverse oude wijwaterbakjes vanaf ƒ 1 5 1 - oude tmnen
speelgoedsoldaatjes
ƒ 1,50 p. stuk 02507-17193

Videotheek 'Dombo'
Corn Sleaorsstraal 2B
Tel 02507-12070
1 dim ƒ 5 ƒ 7,50 p d.
5 films f 25 p.week
Verhuur movio-boxen

.*. D.e..volleybalcompetitie
begint weer' Sporting O.S.S.
heeft nog plaats in diverse
teams Voor inlichtingen tel.:
02507-16428 of 17155
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis mfoboek: 0206657658. Inruil en fin mog.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

Daar /it u dan. Ken h e e r l i j k huis op 't nog.
maar eerst moet u mooi uw h u i d i g e
woning kwijt.
De hoste manier: een a d v e r t e n t i e op
o p v a l l e n d formaat.
Dat kost m i n d e r dan u d e n k t en v e r k o o p t
sneller, w a n t :

Foto Boomgaard

Jc huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
Uw film op video, ƒ l.75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek.

Kn de makelaar weet van « a n t e n en kramen

* Tk
garderobekast
75x50x150 cm. van plastic
voor
kampeerders.
Tel.
02507-16136, na 20 uur.

cent
Ook vOOr !"
FKO tr:»1 ItlfA.

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

Kom & Pnjfifw.' trvan!

Vandaag
gebracht
Övermorgen
klaar

VI

TUINMAN voor al uw tuin-,
sliaat- on hekwerk, levering
alle materialen, vrijbl pnjsopqave. Tel. 023-243568
* 26 september t m 2 oktober collecte Nierstichting. Wilt
u ons helpen9
Graag lel 02507 15434.
V. peim bewoning te huur
per l sept. 1-pors app., vrije
opgang, eiqen k., d,, t., ƒ 495
all-in Tel. 02507-13448,
* Volleyballen in Zandvoort
bij Sporting O.S S Trainingen
beginnen volgende week.
Voor inlormatie bel 0250716428 ot 17155.

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

* Wie wil onze zwart witte
poes, 7 jaar. wegens alletgie
verdei verzorgen 7 Beslist
goed tehuis! 02507-12815
* T.k. nog nieuwe diaagbare
stereo radio, cassetlerec,
dubbele cass speler met afneembare boxen, nw pi
/ 365 v ,'175 02507-17193

ajl lolnjt U ^ f ] e _ l ::

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

Coupon uitknippen en opsturen (Iranke'i'i
met vermelding van uw postcode, naar on
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

; !_•;• :

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS E M TOT 'MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIK.tL VA. i ,•
KUNT U GRATIS ADVERTEREN WIET E££K ! i:C:i-J
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELLrO: 'K
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5.30 EXTRA. CON : .:•
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KAïNTOi-^i-'.

^MÈmm^km^^mêm^!^:

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wat loesl u m de dagbladen! Wilt u andere kost''
Koopt dan oh. wat een hceilijkheid bij Cultureel Cenli. ot
Gou Ovcl-Zandvoort ƒ 15

s Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dal het nunv
mor in de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Crderafd Weekmedia. Postbus
122 1000 AC Amsterdam

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

uei'kinj; en uitrusting als ( , i . ' • ! .v
(iT. ( 'O en V cv t ra 20(Hi. \ k i , ie V, .lor voltooit Opel haai riieu.'.c L:I-IV:
lic a 111 o s. t1 n (u i k K •-' i i i v. i' l u ^ r v- i' ^ : r.'; M
ceei'de produktic-tecliiiiekcn •.';: ,]';:.'
stenul op de hoogste k i a i ; ! e : : c i s i - : ; .
De \orrn \an de nienv.e \\vlra i\ ..in;uikkeld en uitgebreid ge i c M ;n de
windtunnel en heeft een hn.lav.ier
stands-coëfficiënt \ an skxhl-- o..l'.'.
< >ok opwaartse-dn ik c o ë f f i c i ë n t e n / ' i n
verminderd v o o r e e n ivlcic '-la! ' i i i l e i t
bij / i j w i n d . Door uiigebieide ::n > h s c
\ a n de carrosserie-constructie Keel'! u c
Vccira een grote stijfheid e:i -. ca re!a
lief laag eigen ge\ucht.
De Vectra heeft een yediMniv.-i J u i lerlijk waarin de nieuwste ' 'pri l . . - i i merken en Opel teelmoliiizie lot i:;ü;u;
komen, /.oals een mooi algeroiKk\onii. gelijk met het o p p e r v l a k :-.••:
monteerde zijruiten en sloten. \ • . i . • ; • : • ,
ken ruitewissers. kleine w ieluiis;iiui:i:gen en een minimum aan u i t v : l i j k e
versieringen.
Nieuwe bumpers van \oorgeMUTIII.I
ktinststol vormen een geheel niei hei
plaatwerk. De voorzijde \ a n de v, aget:
loopt laag af. terv, i j l de achlerzi ide relatief hoog is en taps toeloopt. Bij de
sedan doet de derde z i j r u i t s t e r k d c n ken aan de succesvolle styling v a n diOmega.
De nieuwe Vectra sedan is 443 em
lang. l 7()cm breeilen l 4()cm hoog. De
Vee l ra heeft meer overhang aan de
voorzijde, om een betere bescherming
bij botsingen te bieden, en om een bctere luchttoevoer voor de molorkoeling te verschaffing. De 260 cm lange
wielbasis geeft in alle opzichten meei
ruimte binnen de wagen.
De Vectra vijfdcurs is iets compacter.
maar biedt dezelfde goede z i t r u i m t e .
Beide versies hebben een grote kofferruimte I.VÏO liter v o o r de sedan en
460 liter voor de vijldeuis uilv oei ing i.
met ecu lage tilhoogte. Ook bij Je v e dan kunnen de achter/itlin^eii en
-rugleuningen v. orde n w egge k la pi.

- Kantooi Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
g Ksst SSHÜH tses ema cyn mm tssa »r.',ï

Op zaterdag 3 september a.s. trekt voor cle 41 e keer in successie het
Aalsmeers Bloemencorso naar Amsterdam.
In Aalsmeer worden rond het corso nog talloze andere activiteiten
georganiseerd, zoals een braderie, tentoonstellingen en een kindervoorstelling.
Wij nodigen u uit van een van die evenementen een foto te maken
en die voor 14 september a.s. te sturen naar:
Weekmedia
Postbus 51
1180 AB Amstelveen.
U kunt uw foto ook inleveren bij onze kantoren in:
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56 en
Uithoorn, Stationsstraat 70.
Aalsmeer, Stationweg 38.
Het is de bedoeling de uitslag van de fotowedstrijd op 21 september
in deze krant te publiceren.

PRIJZEN

SPELREGELS
De fotowedstrijd is bedoeld voor
echte amateurs, (semi-)professionals zijn van deelname uitgesloten.
De foto's mogen niet kleiner zijn dan
9 x 12 en niet groter dan 24 x 30
centimeter.
U mag kleurenfoto's en/of zwart/
wit foto's inzenden. Geen dia's.
Achter op elke foto moet u vermelden: naam, adres en telefoonnummer.
De inzendingen dienen uiterlijk 14
september bij ons binnen te zijn.

Van de ingezonden foto's dient u de
negatieven beschikbaar te houden.
Ingezonden foto's worden niet teruggestuurd.
Alle prijzen worden in natura uitgekeerd.
Het gebruik van de ingezonden foto's in het kader van de fotowedstrijd is vrij van copyright.
De uitspraak van de jury is bindend, daarover kan niet worden
gecorrespondeerd. Deelname aan
de wedstrijd betekent dat u akkoord
gaat met de spelregels.

Er is voor ruim 10.000 gulden aan prijzen te verdienen.
* 4 SONY CD-spelers totaalwaarde ƒ 2.000,- beschikbaar gestel
door Radio Hassing bv, Uithoorn en Sony.
* Een MEUBELCHEQUE
t.w.v. ƒ 2.000,-, beschikbaar gesteld door Firma v.d. Schudt
Thuis in Wonen, Aalsmeer.
* Een CANON-EOS-camera t.w.v. ƒ 1.500,-, beschikbaar gestt
door COMBIFOTO-DE BOER, Aalsmeer.
* Een GARDEROBE t.w.v. ƒ 1.500,-, beschikbaar gesteld do
BROECKMANS, dames- en herenmode
* TAPIJT t.w.v. ƒ 1.500,- beschikbaar gesteld door GOEMANS '
PIJT, Aalsmeer.
* BRUYNZEEL 3 x monta-meubelen, totaalwaarde ƒ 2.000,- b
schikbaar gesteld door Firma Groen, Uithoorn en Bruynzeel

Met bovendien van FUJI

DE TURY
, De jury die de foto's zal beoordelen bestaat uit:
Han Sas, bladmanager Weekmedia
Dick Piet, redactiechef Woekmedia
Bob Lodev/egen, verkoopleider Weekmedia
Ad Maar.se, van het organisatiebureau dat liet CORSO mogelijk maakt.

De Quicksnap van ïujicoloi is e
handiq doosje waai de iilin
al 1
en -.vaarmee duoct (bui1i' v n)
aetotogiafeeid kan '.voidon

Hit

l FUJI-DL 250
Autofocus compact camera
l FUJI-filmpakket
4 winnaars mogen mee met een van de FUJI-ballonvluchteil
100 FUJI Quicksnap camera's als prachtige troostprijzen

dames- en herenmode

GOEMANS TAPIJT
NOVASTIL

ook voor
gordijnen en zonwering

MEUBELEN

ZIJDSTRAAT 23
AALSMEER
TEL 02977-24541

B!
Oosteinderweg 205 • 1432 AS Aalsmeer
Telefoon 02977 • 26486 • 3000 m2 interieur-centrum

AALSMEER - HOOFDDORP - UITHOORN

HOUT - VERF
BEHANG
JALOUZIEËN

Samenwerken met grote merken

ZIJDELRIJ 6 - 1 4 2 2 BV UITHOORN - TEL. 02975-68155

adm. tromplaan 67 - uithoorn - telefoon 02975-63585
amsterdamseweg 160 - amstelveen - telefoon 020-412510

DE BOER B.V.
AALSMEER - A'DAMSE POORT - UITHOORN

bruynzeel

wvtiminl
NIEUW Dagschotel

9,50

Nieuwsblad

met verse groenten en aardappeltjes
HALTESTRAAT 3, TEL. 02507-12994
Donderdag 8 september 1988
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Piloot komt met de schrik vrij

Palace
na bom-me

Reclamevliegtuigje
maakt noodlanding
ZANDVppRT - Een reclamevliegtuigje heeft zondagmiddag tijdens een -vlucht boven Zandvoort een noodlanding in de duinen moeten maken, op anderhalve kilometer
afstand van de Keesomstraat.
De vierenveertig] arige piloot
kwam met de schrik vrij, maar
het toestel, een Franse Morane
Rally ter waarde van honderdvijftig duizend gulden, raakte
zwaar beschadigd. De oorzaak
is nog onbekend, maar de
Rijksluchtvaartdienst stelt een
onderzoek in.
Volgens de onfortuinlijke vlieger
'pakte' de motor niet meer tijdens
het overschakelen van de lege tank
onder de'linkervleugel naar de volle
aan de rechterkant. De motor sloeg
af en een poging deze weer aan de
praat te krijgen, mislukte. Het sportvliegtuigje, zonder voortstuwing
moeilijk bestuurbaar door de reclamesleep, verloor al snel hoogte en de
piloot moest omzien naar een geschikte locatie om een noodlanding
te maken. Vanwege de grote drukte
op het circuit en omdat andere vlakke terreinen te ver weg waren, koos

ZANDVOORT - Het personeel van Palace Hotel werd vorige
week woensdag opgeschrikt door een bommelding. De receptioniste kreeg 's middags een Engels sprekende man aan de lijn, die
'namens de IRA' mededeelde dat om exact 20.00 uur in het hotel
een bom tot ontploffing zou worden gebracht. Het bleek een
misplaatste grap.

de man uiteindelijk voor het hobbelige duinterrein. Het toestel belandde in een kuil en liep zware schade
op. De bestuurder bleef bijna ongedeerd, al herinnerde een flinke buil
hem later nog aan het hachelijke
avontuur. Voor een aantal bewoners
van noord en enkele dagjesmensen
was het aanleiding voor een fikse
duinwandeling.

Brandstof
De Rijksluchtvaartdienst stelt
momenteel een onderzoek in naar
de juiste toedracht van het ongeluk.
Met name vanwege de desastreuze
gevolgen die deze 'motorstoring' boven een druk bevolkt gebied had
kunnen hebben. Over de mogelijke
oorzaken worden echter nog geen
mededelingen gedaan. Volgens een
woordvoerder van deze dienst zijn
er diverse factoren, die een dergelijk
ongeluk in de hand kunnen werken.
Over welke dat zijn, laat hij zich niet
uit.
Ook de technische dienst van de
brandstoffenleverancier is bij het
onderzoek betrokken. Deze heeft kerosine-monsters genomen om te bekijken of deze brandstof wel de juis-

Het vliegtuigje raakte zwaar beschadigd bij de noodlanding in het noordelijke duingebied.

Foto: Bram Stijnen
te samenstelling had. Meest opmerkelijk was echter dat de 'volle' tank
nog slechts vijftien liter kerosine bevatte, maar hierop wil geen van de
betrokken instanties commentaar
leveren. Het vliegtuig werd afgelopen maandag gedemonteerd en afgevoerd, maar de benzineleidingen
moesten in verband met het onderZANDVOORT - Sinds l sep- t-oude-stijl uitgegeven, want naar
zoek intact gelaten worden.
tember valt de uitgifte van het verwachting zal het nog ruim een
duren voor dit overal is vervanpaspoort onder de directe ver- jaar
door het nieuwe, fraudebestenantwoordelijkheid van de bur- gen
dige, gefabriceerd door KEP in
Maandag hoorzitting Voorontwerp Welzijnsplan 1989-1992
gemeester. Zowel het laagste Schiedam. Als het zover is zal het
paspoort van de oude regeling, document ondertekend gaan worals dat van de nieuwe werden den door of namens de Minister van
afgelopen week feestelijk over- Buitenlandse Zaken. De beslissing
over het al dan niet honoreren van
handigd.
een paspoortaanvrage ligt dan nog
Mevrouw Van der Leden uit de bij
de gemeente, maar de verantMarnix van St. Aldegondestraat woordelijkheid
voor de uitgifte bij
werd vorige week woensdagmiddag de minister.
ZANDVOORT - Het is van aantal uitgangspunten verwoord, feestelijk onthaald door de Commissaris van de Koningin, in aanwezigADVERTENTIE
belang om zo nodig bepaalde, die naar het oordeel van de commis- heid
van burgemeester Van der Heijminder noodzakelijk geachte sie in acht dienen te worden geno- den en
enkele Zandvoortse ambtena- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
voorzieningen af te bouwen men.
ren. Omlijst met toespraakjes en uit'Door
de
per
l
januari
1987
in
werten gunste van meer noodzake- king getreden Welzijnswet kunnen reiking van bloemen kreeg de jonge
lijk geachte of nieuwe belang- de gemeenten voortaan zelf uitma- Zandvoortse in het Provinciehuis te
rijke voorzieningen. Dit stelt ken welke voorzieningen zij binnen Haarlem van de Commissaris het alde Commissie'- Planvoorberei- hun grenzen willen hebben, c.q. lerlaatste paspoort uitgereikt, waarZANDVOORT - In een enigs- ding Welzijn' in haar Vooront- waarin zij regionaal willen participe- van de uitgifte onder detverantwoorzins weemoedige stemming
werp Welzijnsplan 1989-1992, ren en wat men daarvoor wil inleve- delijkheid van het pi Kmciaal beheeft het personeel van De
dat onlangs werd gepresen- ren', zo is in het plan te lezen. Een en stuur valt. Hiermee kwam een eind
aan een regeling die 1,1 1813 werd
Duinpan zondagmiddag afteerd.
Maandagavond houdt ander wordt bepaald door middel ingesteld.
scheid genomen van het huidige
van
politieke
keuzen,
maar
ook
door
men hierover een hoorzitting.
zwembad. Als aandenken kreeg
Die zelfde dag was het de beurt aan
in het verleden aangegane verplichmen een boekwerk uitgereikt.
Uiteraard moet genoemde belan- tingen. Bij bezuinigingen moeten burgemeester Van der Heijden, om
Fam. Demmers
Over de openingstijden die de
genafweging plaatsvinden
met prioriteiten worden gesteld, zowel op het Raadhuis het allereerste pashartelijk
nieuwe exploitant vanaf volinachtneming van het zorgvuldig- binnen 'het geheel van gemeentelij- poort onder zijn verantwoordelijkgend jaar zal hanteren, is nog
heidsbeginsel én bepaalde uitgangs- ke taken' als binnen 'het totaal van heid te overhandigen aan de Zandgefelicteerd
niets bekend.
punten, zo stelt de CPW. De Com- de voorzieningen die onder de wei- voortse ondernemer John Pieterse
missie Planvoorbereiding Welzijn is zij nswet vallen'. In sommige geval- (Fritures d'Anvers). Naast een bos
Zondagmiddag trokken de laatdoor de gemeenteraad ingesteld om len zal dus de ene voorziening voor bloemen kreeg Pieterse hiermee een
Medewerkers/sters
ste recreatiezwemmers hun
het College van Burgemeester en de andere moeten wijken.
uniek exemplaar in handen, want dit
baantjes in De Duinpan en na
Wethouders te adviseren betreffenDoelstelling van het Zandvoortse paspoort zal het enige zijn dat door
hun vertrek werd het bad voor
de het welzijnsbeleid. In verband welzijnsbeleid is 'De zorg voor het Van der Heijden persoonlijk wordt
de laatste keer schoongemaakt.
met de benodigde uitgaven daarvoor welbevinden van personen en groe- ondertekend. Normaal gesproken
Na afloop verzamelden persoheeft de commissie nu een plan op- pen in de Zandvoortse samenleving- zal dit gedaan worden door één van * §teakbouse-§rillroon? :
neel en de Raad van Beheer zich
gesteld, waarin diverse aanbevelin- ,rekening houdend met de specifie- de twee bevoegde ambtenaren, nain de hal, waar de heer J. Andergen worden gedaan voor de komen- ke positie van Zandvoort als
:
Haltestraat 26 i
mens de burgemeester.
son, voorzitter van deze raad,
de vier jaar. Daarnaast wordt een
Vervolg op pag 7
Voorlopig wordt nog het paspoor- #
*
*
*
*
*
*
******** **********^ *
een toespraak hield over verleden, heden en toekomst. Ter gelegenheid van het afscheid ontvingen de personeelsleden een
boekwerk over Zandvoort. Na
afloop werd rond half zes de
deur van De Duinpan voorgoed
gesloten. Directeur Mollerus
blijft nog één week achter om de
laatste zaken te regelen. Daarna
krijgt hij een kamer in het geZANDVOORT - Menig Zandvoorter zal binnenkort best wat ditie voortgezet. Deed de ene Van overlijden van Jaap z'n ouders, gebouw van de Dienst Publieke
leegte voelen, als Jaap van der Werff niet meer aan de deur der Werff-tak in brood, Jaap zijn heel zelfstandig voortzetten. Van
Werken, waar de liquidatie
komt. Deze melkboer uit de Van Ostadestraat staakt namelijk voorvaderen deden in melk en ande- der Werff behaalde in de avonduren
wordt afgehandeld.
zuivelartikelen. Overgrootvader zijn papieren en de bakfiets was inaan het eind van de week zijn bezorging'van zuivel- en aanver- re
Zoals bekend is het zwembad
en grootvader hadden hun zaak op middels ingewisseld voor een mowante
artikelen.
Van
der
Werff
is
begin
dit
jaar
vijfenzestig
in handen van Vendorado Leihet Schelpenplein, vader Dirk later torbakfiets. En deze later voor een
geworden, tijd dus om eens op zijn lauweren te gaan rusten. in
sure B.V. overgegaan en zal er
de Van Ostadestraat, waar Jaap groen autootje, weet dochter Cockey
Samen met zijn vrouw Joke, want vanaf 15 september gaat ook opgroeide.
een grondige renovatie plaatszich te herinneren. De redactie vond
de winkel dicht.
vinden. Naar verwachting zal
haar bereid enige herinneringen op
In 1946 kwam Joke in het bedrijfje te halen. Voor Joke en Jaap hoefde
deze firma het bad op l juli 1988,
weer openen, geïntegreerd in
Van der Werff behoort inmiddels breking tijdens de oorlogsjaren. Di- en sindsdien heeft zij hier altijd ge- de publiciteit eigenlijk niet zo nodig
het Vendoradopark. Tot die datot het vertrouwde straatbeeld in reet na zijn lagere schooltijd begon staan, terwijl 'Dirk van der Werff en en zij wilden de zaak dan ook liefst
tum is voor de meeste georganihet dorp. Dat kan best gesteld wor- hij voor zijn vader, Dirk van der Zoon' uitgroeide tot een complete stilzwijgend sluiten, gewoon met
seerde zwemmers een tussenopden, "want al tweeënvijftig jaar is hij Werff, te werken, en werd een trans- kruidenierswinkel. Joke en Jaap een afscheidskaartjc voor de klanlossing gevonden in andere babijna dagelijks op pad om zijn waren portfiets, later een bakfiets, zijn 'ge- trouwden in 1947 en bleven werk- ten.
den, in Zandvoort en omliggenDat het echtpaar bij hen een goede
te bezorgen, zij hét met een onder- reedschap'. Zo werd een familietra- zaam in de zaak. welke zij, na het
de gemeenten. Voor de recreanaam had, is wel duidelijk. Dat blijkt
tiezwemmers is het echter nog
bijvoorbeeld uit het feit dat Jaap van
steeds wachten op enig bericht
menig huis een sleutel meekreeg.
van de nieuwe exploitant, inza"Ik had altijd een bos sleutels bij me,
ke de nieuwe openingstijden die
en als iemand niet thuis was, kon ik
deze zal gaan hanteren.
de melk gewoon binnen zetten".

Gemeente verantwoordelijk
voor uitgifte van paspoorten

Oude welzijnsvoorzieningen eventueel
opofferen voor nieuwe ontwikkelingen

Jaap en Joke van der Werff sluiten hun melk- en levensmiddelenbedrijf

'Nu eindelijk wat meer tijd voor hobby's'

De fractievoorzitter en lid van
de Raad van Beheer, Methorst
heeft het College van Burgemeester en Wethouders onlangs
tijdens een commissievergadering verzocht, bij Vendorado
aan te dringen hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te
verschaffen.

Volkswagenbusje

Waterstanden
LW
10.48
11.45
13.13
004I
01.08
01.19
0144
02.17
0247

HW
1510,
1550
1624
16.b3
17.21
1750
1818
1845
19 14

LW
23.09
23.48
13.52
1419
1352
14.12
14.41
15.07

^aanstanden
^ierdag 11 sep NM 06.49 uur
wigtij 13 sep 1750 u NAP+108cm

Na het telefoontje werden direct
politie en brandweer gewaarschuwd, die op zoek gingen naar de
bom. Deze werd echter niet gevonden. Om het zekere voor het onzekere te nemen besloot men toch het
zeventig meter hoge gebouw rond
19.00 uur te ontruimen. Binnen een
half uur stonden de honderddertig
gasten plus personeel op straat met
het advies maar een strandwandehng te gaan maken.
Daarna was het de beurt aan de
speciaal opgeleide 'bomverkenners'
van de gemeentepolitie om het gebouw te doorzoeken, een bijna onmogelijke taak gezien de gigantische
afmetingen. Toen ook deze agenten
de bom niet ontdekten besloot men
het terrein af te zetten en de eventuele klap af te wachten. Er gebeurde
mets om 20.00 uur, maar omdat de
bommelder de geldende zomertijd
wel eens over het hoofd had kunnen
zien, besloot men tot 21.15 uur te
wachten. Toen ook op dat moment
nog niets gebeurd was, trok men de
conclusie dat het vals alarm was geweest.
De politie deelde desgevraagd mee
dat men het voorval achteraf beschouwd kon worden als een goede
oefening. Het draaiboek had uitstekend gefunctioneerd. Hotelmanager
Paul Spaan was vol lof over de 'perfecte en soepele' wijze van optreden
van de Zandvoortse politie en brandweer.

• De bewoner van Metzgerstraat 48 biedt omwonenden zijn verontschuldigingen aan.
Pag. 3
• De Zandvoortse Bridgeclub heeft de verjaardag
gevierd van twee onlangs
90 jaar geworden ledenPag. 3
• Trainer Sieverding voorziet dat zijn topzwemmers
de dupe worden van de
zwembadsluiting.
Pag. 5
• Strandpaviljoen Driehuizen werd glorieus winnaar
van het zaalvoetbaltoernooi.
Pag. 5

Oorlogsmonument in kabels

12V2 jaar:

Afscheid met
enige weemoed

HW
0251
0334
04.06
0433
0502
0532
0602
0531
0700

Oplage: 4 500

Nog een weekje, en rustiger tijden brei

voor Joke en Jaap van der Werff.

Foto Bcrlolt

• Het oorlogsmonument zwevend boven zijn nieuwe vaste plaats.
Foto: Beriott
ZANDVOORT • Eén dezer dagen kon men op de Van Lennepweg een niet
zo alledaagse gebeurtenis meemaken. Het oorlogsmonument werd hangend
in de lucht, bevestigd aan vier dikke kabels van een rijdende kraan, vervoerd
van het Vijverpark naar het plantsoen op de kruising Van Lennepweg/Linnaeusstraat.
Het monument, enkele decennia geleden gebouwd door vader en zoon
Lavertu, moest wijken voor het Vendoradopark en na uitgebreide discussies
tussen de gemeenteraadsleden werd uiteindelijk voor deze locatie gekozen.
Nadat er een plek tussen het struikgewas was vrijgemaakt, was het afgelopen week dan zover.
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De Quicksnap van Fujicolor is oen
handig doosje waar do film al in zil
en waarmee direct (buiten)
gefotografeerd kan worden

In 1963, nadat de melkboeren waFUJICOLOR QUICKSNAI
ren gesaneerd en een eigen wijk hadden gekregen, werd een Volkswat.w.v.
ƒ14,95 cadeau als u zich nu voor
genbusje aangeschaft, een merk
een halfjaar abonneert.
waar Jaap het daarna altijd bij heeft
gehouden. In 1969 werd er een nieuwe gekocht, maar dat bleef dan ook Naam
de laatste want het voertuig heeft tot
op heden, zowat twintig jaar lang,
dienst gedaan. Waar Jaap in de wijk Adres
was, daar was ook zijn VW-bus "Dat
busje gaat nu in feite ook met pensi- Postcode
Plaats
oen", weet Cockey het plastisch uit
te drukken.
Giro/bank .
De winkel en de bezorging brachten een druk bestaan met zich mee, Telefoon (i v m controle bezorging)
dat 's morgens om half vijf al begon.
Zowel voor Joke als voor Jaap, die Ik word abonnee en betaal per
om zes uur het busje al stond te O maand ƒ 3,95' O kwartaal ƒ 12.90 O halfjaar ƒ23,70 O j a a i / 4 3 , 7 5
laden. "Het moeilijkst vond ik het 's
winters", vertelt Jaap. "Als wij 's Na mijn eerste betaling ontvang ik de FUJICOLOR QUICKSNAP
morgens al begonnen, zag je nog memand op straat, en 's avonds was het
maandabonnement is uitsluitend mogelijk
precies hetzelfde. Als wij nog bezig * Een
bij automatische betaling Voor postabonnees
waren, zaten andere mensen al telegelden andere tarieven
visie te kijken". Door de drukke
werkzaamheden konden zij bijna
Deze bon m open envelop zonder postzegel
nooit voor acht uur 's avonds aan
zenden aan Weekmedia,
het avondeten zitten "Als het mooi
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam
3 "710371"017003'
weer was, moest ook het strand taevoorraad worden. Dan werd het wel
Vervolg op pai;ina ~

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
31 augustus 1988
De een had een jongen gedacht,
de ander een meisje verwacht.
M.iar aan die wens kon ik mij niet storen
:!•• ben als jongen geboren.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
[J J j

Joel Noë
papa Cor üffc-nberg
&
mama Sheila Truclcr
Vnn Ostadestraat 26
JM2 VS Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

Opa_en oma Ro.seboom zijn héél blij met hun klein/.oon

Joel Noë
"".<ml. Banuum M
/ mdMiort

Enige en algemene kennisgeving.
Op maandag 5 september 1988 is van ons heengegaan onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder

Lucia Adriana Keur-Krollart
weduwe van Janus Keur
op de hoge leeftijd van 9-1 jaar.
Rud

>"
Lucia
Beppie
Johan
Mientje
Adrie
Klein- en achterkleinkinderen
Oosterparkstraat 54,
2042 AT Zandvoort.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
- kelder
118B88 Ontvanger Schoutenstraat 6
- dakkapel
119B88 Wilhelminaweg 9
- woning en winkel
120B88 Zeestraat 28
- afdak
121B88 Zuidlaan 45
- keuken, berging, hobbyruimte
122B88 Brederodestraat 65
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
aldelmg Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 1 2.30 uur.

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

Verleende bouwvergunningen
- balkon en luifel
165B88 Zeestraat 34
- uitbreiding woning
106B88 Fazantenstraat 2
- overkapping
123B88 Zandvoortselaan
Zii, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Op 30 augustus is na een moedig gedragen lijden
overleden onze geliefde broer

Jan de Jong
op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:
Rie de Jong
Brederodestraat 21
To Groen-de Jong
Burg. v. Fenemaplein 7/12

Kapvergunningen
15 bomen Kostverlorenstraat 93
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2. 2040 AA Zandvoort.
«
8 september 1988

Fa. Gansner & Co.
GAS-

Echtpaar v.d. Werff
dank voor uw zo persoonlijke inzet als
dienstverleners aan het Zandvoorts zuivelminnend volkje!
We zullen u missen!!
Familie Berkenbosch

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

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

SKYLLA BRAVO!!
Hansje, Phaedra, Dries en Netty
Mina, Oma, Mamma en Pappa
***************************************

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts
afwezig
vrijdag 9 september
Dringende spoedgevallen
tandarts v.d. Rijst
tel. 12160

i

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

j

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

. ' ' " . , - .
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ecretaris Bosmanstraat 40
ipljki Zandvoort.
; ' >;

spaarrentetarieven

Onze recreatieve lessen en
sporten zijn weer
begonnen. Clubs voor
dames, heren en
echtparen.

m.i.v l september 1988

Badminton - Volleybal - Squash.
Dames keep fit gymnastiek op
muziek.
Dames reactiverings- en
ontspanningsgymnastiek.
Jeugdjudo v.a. 5 jr. t.m. 16 jr.
Judo - ook als conditietraining.
Zelfverdediging (Jiu Jitsu).
Sauna - zonnebanken.
Wij zijn de gehele week en
ook tijdens de weekends
geopend. Voor badminton en
volleybal hebben wij plaats
alleen voor reeds geoefende
spelers/sters.

Gevraagd

Spaar-Groei-Rekening
tot 25002500 - - 5000vanaf 5000-

2'^(was2!/4%)
3 3 /4(was3'/£%)
5 (was 4%%)

Spaar-Plan-Rekening

5

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.00025.000 - - 50.000,vanaf 50.000-

2% (was 2'/2%)
3% (was 3Vè%)
3
5 (was 4 /4%)

Rabobank Rendement Rekening

5 (was 4,8%)

Rabobank Woonspaarplan
tot 25002500--5000vanaf 5000-

2'/è(was2'/4%)
33/4(was3'/è%)
5 (was 4%%)

Rabobank Kinderspaarplan

4'/è (was 4!/4%)

RabobankTienerrekening

3'/è(was3!/4%)

Zilvervloot

4>/4(was4

(was 4%%)

Werknemerssparen
ambtenaren/premiespaarregeling
4 (was 3%%)
spaarloonrekening
41A (was 4 %)
winstdelingsspaarrekening 4'/è (was4!4%)

BEZORGERS/STERS
voor DE KOERIER
in Zandvoort
Min. leeftijd v.a. 15 jaar

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m.i.v. l september met H% verhoogd:
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening, SpaarPremie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.

Tel. 12498

Mevr. Spaans

wijzigingen voorbehouden

Specialiteiten Restaurant

CHINA

Rabobank

GR. KROCHT 30-36 - ZANDVOORT

Onze moderne open keuken en
goede service staan garant
voor de hoogste kwaliteit.
Een diner bij U thuis?
Wij komen met kok en kelner
bij U om dit te verzorgen.
Min. 10 volw. pers.

f,

pi

SUPER
STUNT!

BU AANKOOP
VAN 10 GULDEN
VERS VLEES en/of
VLEESWAREN:

Inl.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een
bouwaanvraag is ingediend voor het oprichten van een
loods aan de Kam. Onnesstraat waarbij de hoogte, zoals
staat vermeld in de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan „Rond de Remise deel II', met maximaal 15%
wordt overschreden.
Hiervoor is een vrijstelling nodig.
Het college is voornemens de gevraagde vrijstelling te verlenen.
Het bouwplan ligt met ingang van 12 september 1988 gedurende 14 dagen voor belangstellenden ter inzage bij de afdeling VH/RO (Geopend.alle werkdagen van 9.00-12.00
uur).
Gedurende deze termijn kunnen bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bij burgemeester en wéthouders worden ingediend.

LU
O

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

_
j
i
É

«SCHOUDER KARBONADE
•STROGANOFF Of BRETONS GEHAKT j
*MALSE SPEKLAPJES
«HEERLIJKE ROOMSCHNITZELS
*GEKRUIDE BRAADWORST

l

AANNEMINGSBEDRIJF

EMANCIPATIESUBSIDIES
PROVINCIE
NOORD-HOLU\ND
Groepen, organisaties en instellingen in Noord-Holland kunnen bij het
Piovinciaal Bestuur van Noord-Holland subsidie aanvragen voor
emancipatie-activiteiten en projecten.
Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet de activiteit of het
project een regionale betekenis hebben.
Voor subsidiëring van de activiteiten betekent dit, dat de deelneemsters in
principe afkomstig moeten zijn uit meerdere gemeenten in de provincie.
De belangrijkste doelstelling van het vrouwen-emancipatiebeleid van de
provincie Noord-Holland is, dat de macht tussen mannen en vrouwen
gelijker wordt verdeeld.
De activiteiten en p ojecten zullen in ieder geval aan deze doelstelling
moeten beantwoorden.
Aanvragen
Voor de subsidieaanvragen voor activiteiten zijn speciale formulieren, die
opgevraagd kunnen worden bij het bureau sociaal- cultureel werk. Deze
aanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor de start van een activiteit
worden ingediend.
Voor het aanvragen van subsidie voor projecten zijn er geen speciale aanvraagformulieren. Deze subsidie moet aangevraagd worden d.m.v. een plan.
Dit plan moet in ieder geval informatie bevatten over de inhoud van het
project. Bovendien moet een begroting toegevoegd zijn.
Meer informatie over deze subsidiemogelijkheden kunt u vinden in de
subsidiefolder vrouwenemancipatie. Deze folder is op te vragen bij Bureau
Voorlichting, tel. 023-169933.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met: Margreet van Norde "
(activiteiten), tel. 023-163309. Wil Hoogeboom (projecten),

tel. 023-163510.
. ,

verhoogt haar

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

Boulevard Barnaart 12, hk. de Ruyterstraat
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882.

Geslaagd HEAO
„Bachelor" Commerciële Economie

De Rabobank

SPORTCENTER WIM BUCHEL

Subsidieverzoeken moeten worden ingediend bij Provinciaal Bestuur van
Noord-Holland, Postbus 123. 2000 MD Haarlem.

provinciaal bestuur
van nQord-hollandy/^

LOUIS BUNDERS
nieuwbouw
verbouw
onderhoud
Jan Snijerplein 3
2042 KL
tel. 02507-18192

l

Zandvoort

TE KOOP:

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

Woonhuis 50 m v. h. strand

l DIRK VAN DEN DROEK

8 kamers, 2 badkamers, 3 wc's, witte eiken 2
keuken, m. app. terras op zuiden, 20 m
grote tuin.
Zeer geschikt voor verhuur of praktijkwoning of kantoor aan huis.

Inl.: Mak.kant. v. Schalk,
Zandvoort

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen voorrijkosten.

GEDURENDE
DE HELE MAAND SEPTEMBER

DE WIT VERHUIZINGEN

= STUNTVERKOOP =
100% viscose kleding
tegen fabrieksprijzen
Haltestraat 53 t/o Casino Royaal
v/h v. Dam Magasin

ERKB1DE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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Bewoner Metzgerstraat 48 biedt verontschuldigingen aan

Zandvoortmeeuwen

'Huis had
ZANDVOORT - De eigenaar
van het pand Metzgerstraat 48,
de heer Van de Brom, heeft
zich tot het Zandvoorts
Nieuwsblad gewend, om langs
deze weg de omwonenden zijn
verontschuldigingen aan te
bieden.Verontschuldigingen
omdat het opknappen van zijn
woning, waarin voorheen dancing Estoril was gevestigd, zolang op zich laat wachten.

Deze foto van dit Zandvoortmeeuwen-team werd gemaakt rond de oorlogsjaren. De voetballers zijn:
Staand (v.l.n.r.): onb., Piet van Loon, onb., Arie Paap, Piet Koningsbruggen,
Jan Zwemmer, onb., Cees Juffermans, Richard Kerkman en Bankie Castien.
Daarvóór: Bertus Kemp, Gerrit Kerkman, Jan Visser, Jaap de Muinck en Leen
v.d. Werff.

Hotel - Restaurant
eeme
Kerkplein O
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507-13509

.HUWELIJKS DINERS
RECEPTIES
FAMILIE DINERS
REÜNIES
DINERS VOOR TWEE

Vanaf

oktober a.s. tot maart volgend jaar zijn uw gasten
- ONZE GAST Dan is n.l. de overnachting in ons hotel GRATIS.
Voor inlichtingen of reservering vraagt u s.v.p.
naar de heer Duivenvoorde.

Weekenddiensten
Weekend: 10/11 september 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg
l, Zandvoort. Spreekuur op maandag en donderdag van 1.30 tot 3.00
uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-

Zandvoorts
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Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
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Pekelharmg
Kantoor: Gasthuisplein
12 Zandvoort, tel 0250717166 Postadres
postbus 26 2040 AA
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dinsdag 10 13 14 16 u
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Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
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De foto werd ingezonden door Kees van Loon, zoon van de afgebeelde Piet
van Loon. Laatst genoemde en zijn echtgenote To vieren morgenavond, 9
september, hun vijftigjarig huwelijksfeest.
De receptie is van 20.00 tot 22.00 uur in De Zonnehoek te Bloemendaal, aan de
kop van de Zeeweg.

Dierendag wordt gevierd
met keuring huisdieren
ZANDVOORT - De Zandvoortse Dierenbescherming zal dit
jaar aan Dierendag extra aandacht besteden. Greet Drijver
en Annette van Schie, die namens deze vereniging al tal van
jaren de cursus 'Gehoorzame
Huishond' leiden, hebben hun
schouders gezet onder de voorbereidingen van een uniek evenement: een wedstrijd voor
kinderen en hun huisdier.

Uitgaande van de gedachte dat
kinderen en dieren bij elkaar horen,
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- organiseren beide dames op l oktoder volgens afspraak. Aan deze hulp- ber 1988 deze wedstrijd voor de
verlening, beschikbaar voor iedere jeugd tussen 3 en 12 jaar. Zoals op
inwoner van Zandvoort, zijn geen aanplakbiljetten staat vermeld, kunnen de kinderen meedingen naar
kosten verbonden.
prijzen voor het best verzorgde dier.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. Er wordt gewedijverd in drie categoDavidsstraat. Eerste en derde rieën, te weten: honden, katten en
woensdag van de maand van 'overigen', waaronder bijvoorbeeld
cavia's, konijnen, vogels en vissen.
17.30-18.30 uur.
Uit deze drie onderdelen worden
Huurdersspreekuur NVH: 't Stek- drie prijswinnaars gekozen, die een
kie, Nieuw Noord. In juli en augus- certificaat en een prijs in ontvangst
tus geen spreekuur.
mogen nemen. Voor alle deelnemers
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- is er tevens een klein aandenken.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
De dieren worden deskundig ge15847.
keurd door dierenarts Dekker, met
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. uitzondering van de katten, welke
mevrouw Molenaar van Cattery GarTaxi: tel. 12600.
field voor haar rekening neemt. Alle
deelnemende dieren worden voorts
beoordeeld door een jury, bestaande
erkdiensten
••••••••••••^••iMMB^^^^B^BI^^M
uit de dames Cats (trimster), Gótte
(P.R.-Dierenbescherming), Kraan
(verslaggeefster), Van der Meer
Weekend: 10/11 september
(Jeugdafdeling Dierenbescherming)
Hervormde Kerk, Kerkplein:
en Truder (trimster), alsmede de
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van heer Jansen van dierenspeciaalzaak
Selms, vlootpredikant uit Haarlem 'Dierplezier'.
Op l oktober 's morgens om 10.00
Kindernevendienst
uur zal de heer Van Dortmond, voorGereformeerde Kerk:
zitter van de Vereniging voor het
Zondag 10.00 uur: Drs. C. de Kruyk, Welzijn der Dieren, het evenement
Amersfoort
inleiden. Voor de rest van de dag zal
Kindernevendienst
het Gasthuisplein het decor vormen
voor een spektakel in de dubbele
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap betekenis van het woord. Tijdens ingelaste pauzes zullen rashonden en
NPB:
Zondag 10.30 uur: Mevr. ars. A.A. in -katten paraderen, maar ook zij die
't Veld, Haarlem
niet kunnen bogen op een indrukwekkende stamboom, zijn van de
Roomskatholieke Kerk:
partij. Deelnemers aan de cursus
Huishond
zullen
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- Gehoorzame
ring
voorts een korte demonstratie geZondag 11.00 uur: Woord/commu- ven.
Bij de basisscholen, de biblioniedienst
theek, dierenarts Dekker en dierenKerk v.cl.Nazarener, Zijlweg 218, speciaalzaak Dierplezier hangen affiches met alle bijzonderheden over
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- de wedstrijd. Op deze adressen zijn
/Bijbelgespreksgroepen
al tal van aanmeldingen binnenge10.30 uur: Morgendienst, afsluiting konien, maar er kunnen best nog
Vakantie Bijbel Club, ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Overduin

O

Ned.Christelijke
Gemeenschapsbond:
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomsten
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
023-244553.

Burgerlijke stand B
Periode:
30 augustus - 5 september 1988
Ondertrouwd:
Bink, Frederik en Meerman, Louise
Jacoba
Gehuwd:
Cabri, Edwin en Verdam, Catharina
Elisabeth
Geboren:
Staii, zoon van: Van der Aar, Henricus Leonardus en Visser, Yvonne
Overleden:
Hopman, Jopy Johnny James, oud
41 jaar
Weber, Hendrik, oud 55 jaar
Plug, Cornelis, oud 87 jaar
De Jong, Johannes. Gerardus, oud 65
jaar
Wiesman, Henri Gerard, oud 70 jaar

Prijsvraag rond
ziekenhuisnaam

een paar bij. Om in stijl te blijven: er
gaan veel makke schapen in een
hok! Voor meer informatie kan men
zich wenden tot de dames Drijver en
Van Schie, respectievelijk onder de
telefoonnummers 18588 en 19028. Zij
zullen eventuele vragen graag beantwoorden. Eén ding is zeker: het evenement gaat in ieder geval door, onafhankelijk van het weer. Een 'droge' locatie wordt achter de hand gehouden.

Rode Kruis start
activiteiten

Vanaf 26 juli lag de aanvraag ter
visie, waarop enkele bezwaren bmnenkwamen en m augustus is een en
ander naar de Griffie gestuurd Mits
GS, die twee maanden de tijd hebben om een beslissing te nemen, ak
koord gaan, verwacht Van Delft dat
de zaak begin oktober rond is.
"Omdat ik mijn mensen niet op
een stoel kan zetten en maar laten
wachten, heb ik ander werk moeten
aannemen", is het commentaar van
Van de Brom "Dat betekent dat ik
met eens meteen kan beginnen als
de vergunning een dezer dagen in de
bus valt Maar ik wil de mensen eens
laten weten hoe machteloos je als
kleine ondernemer bent tegen de bureaucratie. Maar desondanks bied
ik hen nogmaals mijn excuses aan
voor het onprettige uitzicht dat men
heeft, als men uit het raam kijkt of
langs loopt, want het werk had van
buiten al lang klaar kunnen zijn"

ZANDVOORT - Voor de leden van de Zandvoorcse
Reddings Brigade was hel
zondag 4 september de dag
dat zij hun proeve van bekwaamheid konden afleggen.
Voor het Strandbrevet slaag
den Anthony Bakker. Gijsbert
Hoogendijk, Geert Kuneman en
Hamish Veen.
Het Strandwacht Diploma A
werd behaald door Irene Koops,
Peter Koper, Ilja van Loenen,
Patnck Vos en Oscar Vos Het
Strandwacht Diploma 3 kon
uitgereikt worden aan Simon
Boon, Richard Kempe, Lmda
Schuiten en Monique Alblas.
Het ZRB bestuur is uiteraard
zeer trots op deze leden, die dan
ook de hartelijke felicitaties m
ontvangst mogen nemen.

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu is volgens het programma - vanmorgen om 08.00 uur vertrokken voor de
najaarsreis naar Székesfehérvar in
Hongarije. Het volgende programma-onderdeel meldt een bezoekje
aan het Rijksmuseum op donderdag
22 september. Hiervoor verzamelen
om 11.00 uur bij de rechteringang
van het museum.
Onder leiding van de heer Kooij
maakt men 'een reisje door het verleden' langs antieke meubelen en
stijlkamers. De kosten bedragen ƒ4,p.p. exclusief entree.
Vrijwillige Hulpverlening

17373
ZANDVOORT - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling
Zandvoort start op 15 september weer een cursus E.H.B.O.
Men kan zich hiervoor nu al
aanmelden. Ook de afdeling
ZANDVDDRT - In Huis in de
Welfare is weer open.
Duinen
wordt komende zaterDe cursus EHBO wordt gegeven dag weer een grootse verkoop
in het Rode Kruis gebouw, gevestigd
in de voormalige Jos. v.d. Ende- van allerlei gebruiksgoederen
school, Nicolaas Beetslaan 14 te gehouden. Deze duurt van
Zandvoort, aanvang 20.00 uur. Men 10.00 uur tot 15.00 uur.

Verkoopdag in het
Huis in de Duinen

kan zich aanmelden via de telefoonnummers 17599 of 17537. De
E.H.B.O. herhalingslessen starten
op 25 oktober, eveneens in het Rode
Kruis gebouw, aanvang 20.00 uur.

Het te koop aangeboden materiaal
kenmerkt zich door de goede kwaliteit. Hieronder vindt men: meubilair, bedden en beddegoed, kleding,
serviesgoed, electnsche en huishoudelijke apparatuur, radio's en televiDe donderdagmiddag-soos van de sies, boeken, kunst, kitsch en antiek.
welfare-afdeling is sinds l septem- De opbrengst komt ten goede van
ber weer geopend. Iedereen is hier ontspanningsactiviteiten van de bevan harte welkom. De soos is ge- woners van het Huis in de Duinen,
opend van 13.30 tot 15.00 uur.
Herman Heijermansweg la.

ZANDVOORT - BIJ de familie Scholten aan de Cath. van Renessestraat is deze
zomer spontaan een zonnebloem opgekomen Waarschijnlijk is de bloem afkomstig
van een zaadje dat een van de duiven m de omgeving heeft laten vallen. De dieren
worden af en toe door het echtpaar gevoederd. De onverwachte tuinversienng
schoot de hoogte in en bereikte een lengte van 293 centimeter.
"Wij vonden het leuk om te weten of er nog hogere zonnebloemen waren m
Zandvoort", vertelt mevrouw Scholten. "En daarom hebben wij vorige week een
advertentie geplaatst" Er zijn al reacties binnengekomen, onder andere van een
familie uit de Savornin Lohmanstraat, die een zonnebloem heeft van 337 centimeter
Wie volgt?

Vulsma en Van de Berg in de bloemetjes gezet
Donderdag- 8 september:

Zandvoortse Bridge
negentig-jarigen met
ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridge Club heeft vorige
week twee van haar leden gehuldigd, de heren André Vulsma en Harry van de Berg. Beide waren pas negentig jaar oud
geworden.
De heer Vulsma is al sinds de oprichting in 1946 lid van de Z.B C.
Maar in feite is hij al zo'n vijfenvijftig jaar actief in deze sport, sinds de
jaren dertig, toen het bridge steeds
populairder werd. Wat dat betreft
heeft de heer Van de Berg een zeer
'jong' verleden. Hij begon pas met
bridge toen de AVRO in 1984 een
televisiecursus uitzond. Dat de ervaring van groot belang is bij deze
sport, wordt nu wel heel duidelijk:
de heer Vulsma speelt in de hoogste
lijn, terwijl Van de Berg het nog met
de laagste lijn moet doen. Bij laatst
genoemde werd vroeger ook nooit
gekaart: "Ik leerde gokken op de
beurs, in dubbele betekenis.

ZANDVOORT/HAARLEM De Mariastichting te Haarlem
en het Diaconessenhuis te
Heemstede fuseren per l januari 1989. In verband hiermee
wordt een prijsvraag uitgeschreven, voor een naam voor
de nieuwe ziekenhuisorganisaDaarnaast leerde ik ook pandoetie.
ren". Daarentegen werd er bij zijn
De hoofdprijs is een reis ter waarde van ƒ3000,- en men dient zijn suggesties, maximaal drie per persoon,
voor het eind van deze maand in te
leveren. Men kan deze, voorzien van
een korte motivatie, deponeren in de
melkbus in de hal van beide ziekenhuizen, of opsturen naar Postbus
3038, 2001 DA Haarlem. De prijsvraag wordt begeleid door een deskundige jury onder leiding van Michel van der Plas, bijgestaan door
een notaris. Eind oktober worden de
winnaars bekend gemaakt. Indien
meerdere personen de winnende
naam hebben ingezonden, zal de
winnaar van de hoofdprijs door middel van loting worden aangewezen.
Voor inlichtingen of een wedstrijdreglement kan men zich wenden
tot mevrouw A.B. van Lomwei, directiesecretaresse van de Manastichting, telefoon 023-319110, toestel
2400, postbus 1644, 2003 BR Haarlem.

"Ik heb geprobeerd om van het
grootste bouwval van Zandvoort
weer iets bewoonbaars te maken",
aldus Van de Brom, "maar stuit bij
de gemeente op een muur van bureaucratie. Iedereen verschuilt zich
achter regels en voorschriften, terwijl deze bouw toch wel een bepaalde prioriteit mag hebben, aangezien
de gemeente jaren lang machteloos
stond tegen deze bouwval. Op deze
manier krijg ik het bouwwerk niet
meer voor de winter klaar. Omdat
de vergunning lang op zich laat
wachten, verwijt de huidige eigenaar
de ambtenaren, dat zij geen begrip te
hebben voor het feit dat zijn materialen en meubelen staan weg te rotten. "Ik loop met laarsen aan in de
kamer en heb al vijf maanden geleden de kosten voor een bouwvergunning betaald, ƒ1792,- plus nog eens
ƒ1103,-", aldus een wanhopige, zichzelf 'kleine aannemer' noemende,
Van de Brom. Volgens een woordvoerder van Bouw- en Woningtoezicht, de heer Van Delft, heeft een en
ander zo lang geduurd, omdat de
bouwaanvraag buiten het huidige

bestemmingsplan valt Op 17 februari is Van de Brom medegedeeld dat
bij Gedeputeerde Staten een Verklarmg van Geen Bezwaar moest worden aangevraagd, laat Van Delft we
ten Volgens hem is de procedure,
waarvoor extra betaald moet worden, m mei gebtait, omdat Van de
Brom toen pas akkoord ging

leeftijdgenoot in vroeger jaren thuis
veel kaartspelletjes gedaan, zoals
whist, pandoer, klaverjassen en natuurlijk ook bridge. Wat beide ech-

ter wél gemeen hebben, is de leeftijd
van hun partners: 82 jaar.
De heren kennen elkaar m feite al
van ver voor hun lidmaatschap van
de bridgeclub. Van de Berg kwam
met zijn gezin wel eens in de zaak
van de ander, die poffetjesbakker in
Amsterdam was. "Ik heb nooit geweten dat Vulsma net zo oud was als ik
en dat ik hem m Zandvoort nog eens
bij een bridge-club zou ontmoeten.
De wereld is klein".
Beide heren zijn nr weduwnaar,
Vulsma heeft nog een eigen woning,
Van de Berg woont tegenwoordig m
het Huis m 't Kostverloren. Hier
ontmoette hij ook zijn partner, die
samen met hem de televisiecursus
volgde. En al komt ook voor de twee
negentigers de ouderdom met gebreken, beide zijn nog zo vitaal dat zij
zich nog ijverig niet het bridge bezig
kunnen houden. Tijdens de feestdrive die woensdagavond ter ere van
hen werd gehouden, werd dan ook
de wens uitgesproken, dat zij nog
heel wat jaren van dit mooie spel
mogen genieten.

tijd dat h ij nog regelmatig op het
strand te vinden was om garnalen te
vissen, tevergeefs probeerden Deze
stonden in gamalenviiserskledmg,
compleet met kio's, op de ochtend
van diens verjaardag al vroeg bij
Vulsma op de btoep om hem een
Met deze huldiging is de Zand- bloemenhulde te brengen Helaas
voortse Bridge Club wel gelukt, wat was de jarige op dat moment niet
enkele vrienden van Vulsma, uit de thuis

j Dommel
( Ml Ml Ml

o De heer Vulsma

o De heer Van de Berg

)

Openbare vergadering commissie
Publieke Werken, commissiekamer
Raadhuis, ingang Haltestraat, aanvang 20.00 uur (wijziging voorbeh )
Vrijdag 9 september:
Wethouder Termes overhandigt om
15 00 uur in Cultureel Centrum steen
aan Karel Muijs, ter vertegenwoordigmg van Zandvoort in Seoul
Zaterdag K) september:
Verkoopdag gebruiksgoederen m
Huis in de Duinen, 10 00-15 00 uur
Najaarsrit Sandevoerde, start ics.
taurant Delicia, inschrijven v ? 19 30
uur
Wandeltocht Lions Club Zand\ o< 'U,
start tussen 09 00 en 15 00 uui a
gang Waterleidmgdumen Z<md
voortselaan t/o Nieuw Unicum
Esso Tiuck Racmg Day. Cncuit
Park Zandvoort, aanvang 1000 uri
Vlieger Vierdaagse Fly A\un, nai
keeii-crrem De Zuid, 10 00 15 00 uur
Zondag 11 september:
Wandeltocht Lions Club Zandvoort.
btart 09 00-15 00 uur. ingang Waterleidingdumen Zandvoortselaan
Touwtrek wedstrijden GIJ sUanri
vooi paviljoen Sunset i'io 1-ii. aan
vang 13 00 uur
Maandag 12 september:
Openbare verg. commissie van Financien, raadszaal, aanvang 20 00
uur (wijz voorbeh )
Openbare hoorzitting Voorontweip
Welzijnsplan 198Ü 1992. Raadhuis,
aanvang 20.00 uui
Dinsdag 13 september:
Openb verg commissie Maatschaupelijk Welzijn
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Welke KAPPER OF KAPSTER wil
in een bestaande kapsalon in
Zandvoort VOOR EIGEN
REKENING WERKEN?

SPARIO
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Fa.
Kroonenberg

Voorinformatie 02507-16481 na 18.00 uur.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

middagkrant
vraagt

OBOERS/STERS
Min. leeftijd 15 jaar

^^ i_j tafc^U^Jt^jl^^

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort
MONA TOETJE
MET ROOM

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31. Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

SUPER

div. smaken
beker van 200
gram van 1.00
voor

79

IJSTAART

MAGERE
RUNDERRIRLAPPEN

1 liter van 3,98
voor

kilo

11,90

2,49

De uitgeleende ploeg van Be/la Italia Senga-Sengana wist
als enige tegen c/e kampioen te scoren en eindigde daarmee
op de 3e plaats.
foto: BRAM STIJNEN

Aanmelden tel. 02507-17215
GROTE
BELONING
VRIJE WOONR.
GEZOCHT
in vrije sector omg.
Bentveld. Bij voorkeur
boven zaak.
Br. ond. nr 945554 bur.
v.d. blad.

Te huur

2 gestoft.
kamers, keuken,
douche, toilet
v. perm. v. 2
pers.
750,- p.m. incl.
Tel. 02507-17638

ïe wat meer koopt, betaalt nu
heel wat minder Bij de Hema.
^"'••' "'.••.. -v ••*•:• :. •^.^•'^Èiiiiim
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UAffiNJAGERS
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UAmtWmS

Haltestraat 55 _
SCHIESSER AKTIE
ciamesslips
100% katoen
Tanga's
2 stuks 11,95
Heupslips
2 stuks 12,75
Tailleslips
2 stuks 13,95
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

f

20.-

2 voor i

2 voor

Mouwlozecol pullovers,100% katoen. Mt 38/4042/44.14.75

Diverseacryl pullovers. Mt46/48-54/56.29.75

ivoor

2 paar

Badstof damesslips. Mt 34-48. 3.25

Herensokken. Wol/acryl/pol. Mt 39-46. 2 paar
7.75

Uw adres voor:

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

voor

OOK NAAR MAAT

Naadloze beha's. O.a. wit en ivoor. Mt 75-80A,
75-85 B/C,80-90 D. 7.75

C* voor
WONINGRUIL
aangeb.: Arnhem 4
kam. hoek terrasflat
2e etage met litt, dicht
bij winkels en school.
Gevr.
woonruimte
(flat o.i.d.) v. dame alleen in Zandvoort.

Tel. 085-815283.

1375

Oversized dress-shirts, 45/55% pol./katoen.
Mt 37/3843/44. Ook uni, met of zonder button
down. 29.75

6 voor ^Ti
Gloeilampen, grote fitting, mat. 15-60/75-100
Watt. 3 voor 2.30-2.50

voor i
Diverse tangen. Gehard, verchroomd en gepolijst. 14.75

-jT-r-3 voor
Everclean fluor tandpasta. Inh. 75 ml. 1.50

Te huur (v. 6 mnd.) per
15 sept. v. 2 pers. gem.
en gestoff.

GROOT STENEN
ZOMERHUIS
Gr. keuk., huisk., 2
sip.kam., douche,
aparte w.c.
900,- incl. tel
02507-17982

3 voor'

2 voor

Panties, 20 denier, gevormd. Mt 38/4042/44.
2.-

15?5

VHS videobanden. E195.2 voor 17.75

195

gram

30.-

Snijworst. 100 gram. 1.25

Cursus kunstgeschiedenis
1500-1850 met o.a. Holl.
schilders 16e-17e eeuw.
Hof en tulncultuur
17e-18e eeuw.

150
4 voor
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Start di. 4 okt. 9.30 uur

Mevr. drs. L. Beugel

Katoenen pullovers met col. Mt 38/40-46/48
19.75

Maandzaadbolletjes. 2 voor 95 cent.

Neoklasslcisme en
romantiek.
16 lessen 150,-

2 voor

Ï7^'•"*.•.

4 voor

2?5

Tompoucen met banketbakkersroom. L-

Als u deze week meer van hetzelfde koopt, bent u nog voordeliger uit bij de Hema. En omdat de Hema voor elk wat wils biedt, is er altijd wel wat voor u bij. Snel even langsgaan dus.

2 voor

32.-

Katoenensweatshirtsmetcol. Mt 86-116.18.7520.75

Tel. 12184

2 voor

40.-

Katoenen sweatshirts met col. Mtl28-164.24.75
Ï.Ü--ÏMÏ:

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AARS HUBS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur:

Tel. 19632.

voor
Doos roomboter spritsstukken. 200 gram. 2.

3 voor 9.50
w*
Glazen met gekleurd pootje en voet. 3.75

2 voor

korting

125

Ct stuks J.i

i voor

Witte kunststof bloempotten. 2.50-14.75

HEMAX

8.25

Hema koffie "Pittig". Snelfiltermaling. 500 gram.
4.90

495

i _IXTRAAKT1EFi

o
c\ voor 975
Badstof luierpakjes. 80/20% katoen/polyamide. Roze, bleu en turquoise. Mt 62-98 6.25

BMW
i

5

Gas install.,
bouwjr. '83.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 12119.

2 voor

6?

Pak met 6 hydrofiel- of oogjesluiers, 100%
katoen. Goedgekeurd door NVvH. 16.75

O voor
10 Pakjes met 10 papieren zakdoekjes, 3-laags.
1.45

2 voor

Scheerschuim, 300 ml. 2.50

4.25

4 voor
"Standaard" acryl breigaren. 200 gram. Bol
over? Geld terug! 4.-

2 voor
Super SR kleurennegatieffilm, 100 ISO, kleinbeeld, 36 opnamen. 8.75

7.75

10.-

10 voor

1375

"Softy" breigaren, acryl/wol. 50 gram. Bol over?
Geld terug! 1.75

Thee- en keukendoeken, 100% katoen. 4.75

Pakje met 2x20 pedaalemmerzakken.
n. 3.75

2 voor

2 voor

HemaxExtra Actief. Totaalwasmiddel. 2 kg. Goedgekeurd door NVvH. 6.75

Bundel met 5 lollies. 2.95

2 voor
Te koop

j

3 voor

475
j.i

Stapelbare aardewerk bekers. Wit en gekleurd.
Vanaf 1.75

950

3 voor £Ji

Kattevoeding. O.a. sardines en tonijn. Blikje 180
gram. L-

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
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Moeizaam begin
Zandvoort 75

Familietoernooi vormtsportieve
afsluiting van softbaltoernooi

HAARLEM/ZANDVOORT pe verwachtingen waren hoog
gespannen bij Zandvoort '75
ij de start van het voetbalseioen 1988/1989. In de oefenwedstrijden werd vaak uitsteend gespeeld doch de start teen EHS in Haarlem viel wat
3gen. Het werd uiteindelijk
een 1-1 gelijkspel.

ZANDVOORT - Als het aan
de heren Van Soest, Franken
en Vleeshouwers ligt, kan er
nog veel gelachen worden tijdens het familie-softbaltoernooi dat op zaterdag 17 september a.s. op de velden van
sportvereniging TZB aan de
Kennemerweg gehouden gaat
worden.
Als afsluiting van het zo succesvolle softbalseizoen hebben
deze drie bestuursleden gekozen voor een andere formule
om deze periode af te sluiten.

S

In de openingsfase leek er niets
ian de hand voor Zandvoort '75. Met
vlotte combinaties werd EHS geheel
Op eigen helft teruggedrongen en
Zandvoort '75 leek deze strijd te be!eersen. De aanvallen werden wel
roed opgezet maar tot een goede afwerking kwamen de badgasten niet.
Aan de andere kant moest Wiebe
Beekelaar redding brengen bij een
uitval van EHS.
Schoten van Paul Longayroux en
jennis Keuning werden door de
EHS-doelman onschadelijk gexnaakt. Na deze prima opening waarjij een treffer uitbleef zakte het spelaanzienlijk en werd er door beiIe partijen veel balverlies geleden.
Ook na de rust werd het voetbal er
niet beter op. Het eerste halfuur
vverd een gezapig spelletje voetbal
waarbij weinig te beleven viel. Met
nog een kwartier te gaan kwam er
leven in de strijd. Wim Paap brak
loor en faalde niet met alleen de
HS-doelman voor zich, 0-1. EHS
drong sterk aan en probeerde de geSlijkmaker te forceren.

foto Bram Slijnen

md in de bovenhoek, 1-1. Een stand In deze eerste wedstrijd van de nieuvaar beide partijen gezien het spel- we voetbalcompetitie hadden de
Zandvoorters een gelijkspel zeker
jeeld tevreden mee moesten zijn.

ZVM/AutoVersteege
;eeft „visitekaartje" af

Het werd een boeiend en zeer
.pannend
zaalvoetbalgevecht.
SVM/Auto Versteege nam snel de
eiding door Rob van der Berg, doch
?rinsenhal bracht even later de
;tand weer in evenwicht. De gasten
iwamen zelfs om een 1-2 vooriprong toen ZVM een twee minutenstraf opliep. Nadien zorgde Johnny
Keur voor de gelijkmaker en deze
jpeler had ZVM op voorsprong kunlen zetten. Zijn strafschop werd
:chter gemist. Beide teams speelden
Dpen zaalvoetbal en de strijd bleef
ang in evenwicht. Prinsenhal kwam
ap een 2-3 voorsprong en doordat de
loelman twee minuten straf opliep
ton Rob van der Berg 3-3 scoren.
Even later liep ZVM-doelman Mi;hel de Winter een twee minutenstraf op en daarvan profiteerde Prinsenhal knap door de ruststand op 3-5
ie bepalen.
Vanaf de aftrap zocht ZVM/Auto
^ersteege de aanval en dat leverde

fflC-herenteam
)ehaalt remise
ZANDVOORT - Ook de hoceyteams openden het seizoen.
3e ZHC-dames moesten geoegen nemen met een 3-1 neerlaag tegen Kraaien. De heen speelden gelijk.
In de eerste helft kon een door
akanties gehandicapt Zandvoort de
tand in evenwicht houden (1-1),
och in de tweede helft nam Kraaien
et heft in handen. Met twee treffers
'erd Zandvoort op een 3-1 achtertand gezet. Pogingen om iets aan
eze stand te veranderen mislukten
angezien de combinaties niet lie>en
De heren van Haarlem en Zandoort
waren geheel aan elkaar ge:
aagd en maakten er een zinderene partij van. De streekderby bleef
mbeslist al heeft Zandvoort tot het
iterste moeten gaan om tot een 3-3
e'ijkspel te komen. In de laatste
nmuut kwam Zandvoort terecht op
e'ijke hoogte via een benutte strafal.

de beginfase gingen de dames
is aardig gelijk op. ZVM nam
fel een voorsprong, via goed en snel
Pndbal, doch Wijk aan Zee toonde
fin?» een taaie tegenpartij. Nadat
een 5-3 voorsprong had vert ging het nog beter lopen en via
aaie aanvallen werd er nog een
l doelpunten gescoord. In het
team maakte junior Silvia

verdiend. Vorig jaar leed Zandvoortmeeuwen tegen DIO twee kansloze
nederlagen van 5-1 en 4-0.
De strijd tussen Zandvoortmeeuwen was best het aanzien waard.
Zandvoortmeeuwen hield de bal
goed in de ploeg en probeerde met
combinaties de sterk spelende spits
Ab Zwemmer in stelling te brengen.
Daaruit ontstonden reële scoringskansen. Ab Zwemmer zag eerst zijn
harde inzet gestopt en een stevig
doorzettende Jan Hein Carree wist
zelfs te scoren.
Daarbij maakte hij volgens de
scheidsrechter een overtreding
waardoor dat feest niet doorging.
Het was niet zo dat Zandvoortmeeuwen sterker was, daar DIO ook een
aantal malen gevaarlijk voor het
doel van de Zandvoorters kwam.
Een kopbal en een harde schuiver
gingen rakelings naast het doel van
Willem van der Kuijl en zelfs de
doelpaal moest de Meeuwen doelman te hulp komen. Robert Arends
paste te zacht terug maar gelukkig
voor de badgasten tikte de DIO spits
de bal op de binnenkant van de paal
zo in handen van Van der Kuijl.

in één minuut twee treffers op. Bobby Brune zorgde voor 4-5 en Steef
Gerke knalde 5-5 op het scorebord.
ZVM was losgebroken en zette Prinsenhal onder stevige druk. De prima
op dreef zijnde Rocco Termaat zorgde voor een Zandvoortse voorsprong. De spanning steeg ten top en
met vloeiende combinaties werd
Prinsenhal in de slotfase weggespeeld. Bobby Brune en Pieter Brune drukte het grote overwicht in de
tweede helft uit met nog twee fraaie
doelpunten waardoor ZVM een Buitenspelval
Zandvoortmeeuwen
hanteerde
prachtige competitie-opening kenveelal de buitenspelval en die lukte
de, middels deze 8-5 zege.
steeds goed tot op slag van rust. Be„Met zo'n overwinning ben je na- rends ontliep de val en scoorde nu
tuurlijk erg tevreden", constateerde wel via de binnenkant van de paal, Ocoach Eli Paap na afloop. „Zelfs na 1. Een teleurstelling voor de Meeueen achterstand bleven we goed wen zo vlak voor de pauze tegen een
voetballen. De inzet was prima. Ja, achterstand aan te moeten kijken.
In de tweede helft ging Zandvoorthet was een uitstekende start."
meeuwen van meet af aan de aanval
in en na vijf minuten ontstond de
verdiende gelijkmaker. De solide
spelende laatste man Rik Keur trok
mee naar voren en liet een geweldig
schot los, dat de DIO-doelman onmogelijk kon vasthouden. De terugZANDVOORT - Vorige week springende bal werd door de attent
donderdagavond heeft de reagerende Martin Assema in het
Zandvoortse Schaak Club haar verlaten doel gedeponeerd, 1-1. Het
veel inzet strijdende Zandvoortjaarlijkse algemene ledenver- met
se team voelde dat er meer in zat en
gadering gehouden. Een van was
bij een voorsprong. Een
de agendapunten was het be- verredicht
uittrap van Wim van der Kuijl
npemen van een nieuwe pen- werd knap ingeschoten door Ab
ningmeester. Fred Paap kon Zwemmer doch de DIO doelman
zich niet meer beschikbaar redde stompend. De rebound was
stellen voor een nieuwe perio- voor Martin Assema die nu net naast
de en in zijn plaats werd geko- schoot. Zandvoortmeeuwen moest
in de laatste twintig minuten terug
zen Edward Geerts.
en zag DIO het initiatief overnemen.
De vergadering sprak zich positief
uit over een ander spelsysteem voor In de dertigste minuut zette Knol
de interne competitie. Het zoge- DIO op een 1-2 voorsprong toen deze
naamde Keizersysteem zal dit jaar te gemakkelijk door de Zandvoortse
door de computer verwerkt worden. defensie soleerde. Vanaf de aftrap
Ook werd min of meer besloten om kwamen de Zandvoorters sterk tevoor de externe competitie een twee- rug en leek de gelijkmaker al weer
de team van acht personen in te een feit te gaan worden. Ab Zwemschrijven. Na het behalen van het mer werd vrijgespeeld, op een paar
kampioenschap door het eerste meter van het DIO doel, maar liet de
team in het afgelopen seizoen, wil bal van de voet springen.
men meerdere leden externe ervaring laten opdoen. Dit ook voornamelijk om de oudere jeugd een kans
te geven hieraan mee te kunnen
doen.
Vanavond is de eerste competitieavond, zowel voor de jeugd als senioren. Nieuwe schakers zijn van harte
ZANDVOORT - Het Strandwelkom in het Gemeenschapshuis pachters Zaalvoetbaltoernooi
in de Louis Davidsstraat. De jeugd is een enorm succes geworden.
begint om 19.00 uur en de senioren De vaak zeer spannende wedstarten om 20.00 uur. Informatie strijden, in een erg vriendkan verkregen worden op deze eerste speelavond in het Gemeen- schappelijke sfeer gespeeld,
schapshuis, maar dat kan ook ge- trokken vele toeschouwers.
beuren via de volgende telefoon- Wedstrijdleider Adrie van Lent
en organisatoren, onder leinummers 17272, 14884 en 15721.

Schaakclub
gaat van start

Sportagenda
maA-Odin 8-9, Concordia l-ZVM jaA
Zaterdag. Zandvoort '75-DSC '74 l 6-16.
15.00 uur terrein binnencircuit.
Programma aanstaande zondag, uitZandvoortmeeuwen
zat.-Velsen wedstrijden: HS Meervogels 1-ZVM
14.30 uur terrein Vondellaan.
l 14.15 uur, HJ-B Odin In-ZVM l
ADO '20-TZB zat 14.30 uur te 15.10 uur, MA-A KIC 1-ZVM l 12.40
Heemskerk.
uur, MA-A Bunkert 2-ZVM 2 14.40
Zondag: Geel Wit-Zandvoortmeeu- uur, MA-B KIC 1-ZVM l 11.50 uur,
wen 14.30 uur te Haarlem.
Welpen GVO 1-ZVM l 10.30 uur
TZB-Heemstede 14.30 uur terrein Thuiswedstrijden op de velden in
aan de Kennemerweg.
het binnencircuit: HS ZVM 2-BlinHANDBAL
kert 2 10.00 uur, DJ-A ZVM 1-BSM l
Uitslagen afgelopen zondag: ZVM 11.15 uur, JA-A ZVM 1-GVO l 12.15
ds-Wijk aan Zee 14-11, Concordia 2- uur, DJ-B ZVM 1-KIC l 13.05 uur,
ZVM ds 2 12-7, Umond 2-ZVM hs 2 HS ZVM 3-Blinkert 5 14.05 uur, DS
26-19, ZVM hjB 1-HVH l 19-4, ZVM ZVM 2-ADO 3 15.20 uur.
VOETBAL

De scheidsrechter moest toen de
strijd voor een halfuur onderbreken
omdat hij een beenblessure opliep.
Daarna ging Zandvoortmeeuwen
ver naar voren, maar uitgespeelde
kansen ontstonden er niet meer. Die
waren voor het counterende DIO.
De nieuwe Zandvoortmeeuwen
trainer Jan Gieske was ondanks de
nederlaag niet ontevreden. „Ik win
natuurlijk graag, maar gezien het
vertoonde spel ben ik niet ontevreden. We waren nog met op volle oorlogssterkte en het was jammer dat
de kansen niet benut werden. Er
moet discipline in het spel zijn en
dat is bij vlagen gelukt. Er is geen
man die het team kan dragen, maar
collectief moeten er resultaten te behalen zijn. Ik zie wel mogelijkheden
om met deze selectie in de middenmoot te eindigen. Na de 1-1 vielen we
wat terug en toen we op achterstand
kwamen was het buigen of barsten.
Alles op de aanval gegooid doch het
lukte niet. Erg jammer, maar de
kansen zijn gecreëerd en het komt
wel. We moeten nog veel leren en
daarom wil ik proberen driemaal te
trainen. De groep is erg positief en
als je iedereen in zijn waarde laat
moet het lukken."

ZANDVOORT - Trainer
George Sieverding van De Zeeschuimers voelt zich "in het
hemd gezet", door het gebrek
aan faciliteiten voor de zwemsport. Het bestuur van de club
heeft het Bondsbureau KNZB
laten weten dat de vereniging
zich terugtrekt uit de A-competitie.
Vanaf 1981 heeft de nu veertigjarige Sieverding De Zeeschuimers onder zijn hoede en gezamenlijk slaagden zij erin zevenmaal te promoveren, van de laagste naar de hoogste
klasse. Bij laatst gehouden Nederlandse kampioenschappen behaalden de zwemmers honderd medailles waaronder dertig gouden. Vele
records werden de afgelopen jaren
gebroken. Zaken die volgens Sieverding, nu er voorlopig geen en in de
toekomst minder zwemwater in
Zandvoort ter beschikking is, niet
meer haalbaar zijn. "Ik wijs drie

Wandelen voor 'n goed doel
met Lions Club Zandvoort
ZANDVOORT - De Lions Club
Zandvoort heeft voor de zesde
maal een wandeltocht ten behoeve van een goed doel georganiseerd, welke op zaterdag
10 en zondag 11 september
wordt gehouden. De tocht
voert door de Amsterdamse
Waterleidingduinen.
De opbrengst komt ten goede van de
kinderen in Libanon, die onder de
hoede staan van pater Theo Vlugt.
De Lions zetten zich regelmatig in
voor een goed doel, zoals nu het
werk van pater Theo Vlugt. Deze
verricht zijn goede werk onder de
jeugd en geestelijk gehandicapten in
Libanon, die daar continu worden
geconfronteerd met het oorlogsgeweld. De financiële middelen om
voor hen iets extra's te doen, ontbreken echter, voor de Lions een reden
om te trachten een steentje bij te
dragen.
De wandeltocht, onder het motto
'Lopen voor Kinderen' is dan ook
een middel om zoveel mogelijk geld
in te zamelen. Het inschrijfgeld gaat
rechtstreeks naar pater Theo Vlugt.
'Simpel en direct, zodat er niets aan
de strijkstok blijft hangen', aldus de

Lions Club Zandvoort in een persbericht. Men hoopt dan ook op een
groot aantal deelnemers aan deze
tocht door het unieke duingebied
tussen Zandvoort en Noordwijk.
Men kan kiezen tussen afstanden,
variërend van 5 tot 40 kilometer.
De nadere gegevens voor de wandelingen op beide dagen zijn als
volgt: 40 km, vanaf 16 jaar, start tussen 09.00 en 09.30 uur, looptijd circa
8 uur; 30 km, vanaf 14 jaar,
09.00-10.00 uur, ca. 6 uur; 20 km, vanaf 11 jaar, 09.00-13.00 uur, ca. 4,5 uur;
10 km, vanaf 7 jaar, 09.00-14.00 uur,
ca. 2,5 uur; 5 km, vanaf 5 jaar,
09.00-15.00 uur. Wat betreft de tijdsduur van de 5 km-tocht geven de
Lions aan: 'Loopje fluitje van een
cent'.
Deelname kost ƒ5,- per persoon en
er wordt gestart bij de ingang aan de
Zandvoortselaan, tegenover Nieuw
Unicum. Deze is met bus 80 te bereiken. Officieel aanmelden is niet nodig, alleen dient men de uiterste
starttijden niet te overschrijden. Anders loopt men het risico uit het
duingebied opgepikt te worden door
de bemanning van de rondrijdende
jeep, die een oogje in het zeil houdt.

hoofdschuldigen aan," aldus George
Sieverding. "Het Gemeentebestuur,
De Zeeschuimers en een ambtenaar
in Haarlem. Zwart op wit staat dat
wij konden blijven trainen in De
Duinpan tijdens de verbouw en ook
daarna konden wij blijven. Nooit is
ons geschreven dat het niet doorging. Nee, alleen een telefoontje,
twee maanden geleden, van jullie
moeten er ook uit, maar wij zorgen
voor vervangend badwater," stelt
een boze Sieverding.
"Dat was het eerste wat dus mislukt was en bovendien wordt ik privé ook nog gepakt. Ik had een grote
trimclub opgebouwd en dat is nu
ook over. Begin juni sprak ik bij het
Zeeschuimers' bestuur mijn verontrusting al uit. Het bestuur stelt dan
van 'maak je geen zorgen, wij vinden
wel wat'. Ik moet wel stellen dat
ambtenaar Ruud de Boer er alles
aan heeft gedaan om behulpzaam te
zijn maar ook hem lukte het niet."
Wat betreft zwemwater in andere
baden in de omgeving was de constructie gevonden, aldus Sieverding.
"In een brief van 13 augustus 1988
schrijft de ambtenaar sportzaken
van Haarlem, Joop Klarenbeek, dat
wij 's morgens en 's middags terecht
kunnen in De Planeet. Goed, het
geeft wel veel organisatorische problemen, maar we doen het en het
bestuur schrijft de leden dat het gelukt is. Alles wordt echter achterhaald door een brief van Klarenbeek
(19-8-1988), waarin staat dat hij zich
vergist had. Ik had hem al veel eerder, namelijk op 20 juni al gezegd dat
de structuur in Haarlem zo is dat hij
die toezeggingen niet kan doen. 'Ik
leg het de Haarlemse vereniging en
bevoogdend op', zei hij, waarop ik
antwoordde dat de clubs die bevoogding niet pikken.

Bouman
Toen dat niet gelukt was, liet het
bestuur van De Zeeschuimers, tot
grote verbazing van de trainer een
brief naar de leden uitgaan, dat het
niet door zou gaan, en met de mededeling, dat zij het beste maar een
andere vereniging konden zoeken.
"Ik heb er alles aan gedaan om badwater te vinden en na de verbouwing
weer in Zandvoort te krijgen. Ik heb
zelfs nog een onderhoud gehad met
de heer Bouman van Vendorado,
doch ook uit dit onderhoud werd
niet duidelijk of wij 's middags weer
in De Duinpan terecht kunnen". Een
onderhoud met de burgemeester,
die daarna bemiddelingspogingen
heeft ondernomen, evenals wethou-

Paviljoen Driehuizen wint zaalvoetbal

ZVM-handbalsters zegevieren
ZANDVOORT - De handbaltart van de ZVM vrouwen is
eer hoopvol geweest. Tot zo'n
even minuten voor het einde
erliep de strijd tegen Wijk aan
probleemloos. Daarna
wamen de bezoeksters nog
wat terug doch de eerste
herwinning voor ZVM was
ien
feit, 14-11. De heren maak"'ii een vergeefse reis naar
alfweg. De scheidsrechters
\wamen
niet op en de strijd
ln
g daardoor niet door.

er veel te beleven op deze famihedag. Sportvereniging TZB nodigt
alle deelnemers en het publiek gasten tegen een kleine vergoeding uit
voor een grandioze barbecue in de
open lucht, na afloop,
kan deelnemen.
Voor inlichtingen kan men nog terecht bij: Han van Soest, tel. 19713,
Henk Franken, tel. 15029, en Frits
Vleeshouwers, tel. 18087.

Voetbal Zandvoortmeeuwen
ondanks verlies hoopgevend 'Met tegen de stroom inroeien
9
begin je al moe aan 't seizoen

ZANDVOORT - Ondanks de
1-2 nederlaag tegen DIO was
het vertoonde veldspel van
Die kwam er dan ook. Met nog tien Zandvoortmeeuwen hoopgemuten te spelen knalde Dautzenierg de bal uit een vrije trap schitte- vend.

ZANDVOORT - Het in de
saaivoetbalcompetitie naar de
loofdklasse gepromoveerde
ZVM/Auto Versteege maakte
jen voortreffelijke indruk in
ie openingswedstrijd tegen
Prinsenhal uit Heemskerk. Na
;en 3-5 achterstand bij rust ze*evierden de Zandvoorters
Tiet 8-5.

Softballende familieleden, samengevoegd tot een team van negen personen (nog nooit bedacht, laat staan
uitgevoerd) moeten samen tijdens
dit evenement zorgen voor veel humor en sportieve strijd. „Eventuele
familievetes kunnen op de zaterdag
op een legale manier uitgevochten
worden," menen zij.
Animo blijkt er genoeg te zijn. Al
meer dan twintig Zandvoortso gezinnen hebben zich aangemeld om de
knuppel ter hand te nemen en de bal
te raken. Geen gemakkelijke opgave
voor de niet getrainde sportbeoefe-

naars, gezien de prestaties die sommige „professionals" tijdens de wedstrijden aan de dag plegen te leggen.
Jong en oud. Opa's en oma's met
de eventuele kleinkinderen en hun
vaders en moeders samen op de
grasmat. Een niet alledaags verschijnsel en daarom juist zo ludiek,
vindt men bij TZB. Gezellig om te
doen en gezellig om naar te kijken.
Want ook voor de toeschouwers valt

Blom een prima debuut wat onderstreept werd door vier fraaie doelpunten. Ruststand 8-3.
De ZVM dames bleven in de eerste
fase van de tweede helft geconcentreerd handbal spelen en voerden de
stand op naar 10-3. De strijd leek
gestreden en ZVM verslapte wat
waardoor Wijk aan Zee meer vat op
de strijd kreeg. Via 13-6 kwam Wijk
aan Zee terug tot 14-11 doch meer
liet ZVM niet toe.
„Met een paar nieuwe meisjes er
bij liep het direct goed," stelde coach
Janna Pennings. „Vorige week klikte het al aardig in een toernooi en nu
werd dat doorgezet. Ik ben best tevreden met deze eerste overwinning.
Geeft goede moed. Alleen de laatste
minuten ging het wat minder waardoor Wijk aan Zee terugkwam."
Doelpunten ZVM: Silvia Blom 4,
Elly von Stein 4, Margreet Sterrenburg 3, Wendy van Straaten l, Janna
ter Wolbeek 2.

ding van Jan Paap, kunnen
ogen dan ook zeker terug zien
op een bijzonder geslaagd toernooi.

Achttien teams namen er in totaal
deel aan het Zaalvoetbaltoernooi,
dat op vrijdag, maandag en dinsdag
werd afgewerkt. Zes teams gingen
over naar de halve finale, drie uiteindelijk naar de finale. Het team van
Senga Sengana deed het erg goed
deze dagen maar miste in de finale
net de 'finishing touch', waardoor
deze spelers de derde plaats in de
wacht sleepten. Een mooie tweede
plaats werd behaald door het team
van strandpaviljoen De Wurf, een
uitstekend resultaat. Grootste uitblinkers waren echter de heren van
paviljoen Driehuizen, zij bleven ongeslagen. Na ook vorig jaar al de
overwinning behaald te hebben eindigde dit team voor de tweede maal
in successie op de eerste plaats,
waarmee men een beker en de wisselbeker wederom in ontvangst
mocht nemen. Wethouder Jan Termes reikte de prijzen uit.
Alle teams kregen trouwens een
kleine beker als herinnering aan het
toernooi. Daarnaast was er een extra

De wedstrijden vonden plaats in
prijs voor het best geklede team.
Sans Tout. van het naaktstrand, een goede onderlinge verstandhouging hiermee strijken. Behalve de ding, al voldeed men uiteraard ook
pachters was ook de strandpolitie zoveel mogelijk aan zijn sportieve
vertegenwoordigd, maar deze kon taak: trachten te winnen. Het leverniet tot de finale doordringen.
de gezellige, spannende wedstrijden

op, tot genoegen van het publiek dat
alle drie de avonden in grote getale
was gekomen. Na de prijsuitreiking
op dinsdagavond laat, werd het feestelijk verloop gevierd tot in de kleine
uurtjes.

der Jan Termes, leverde volgens
hem geen resultaten meer op. In De
Duinpan had De Zeeschuimers achttien uur om te trainen en dat wordt
nu teruggebracht tot 40%, acht driekwart uur.

Kosten
Ondanks al deze beperkingen zijn
De Zeeschuimers toch gestart met
de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen maar het zal moeilijk zijn de
zwemmers naar het zelfde of een
hoger niveau te stuwen. Toch hoopt
de trainer de spanningen goed op te
vangen. "Tegen de stroom inroeien
dat geeft resultaten, maar je begint
al moe aan het seizoen. Al deze zaken zijn niet goed voor de vereniging. Men beseft niet dat al die mensen van de vereniging ongelooflijk
veel tijd en kosten er in hebben gestoken. Nu omdat we elders moeten
gaan zwemmen zijn de kosten ongelooflijk veel hoger en doordat de gemeente onzorgvuldig te werk is gegaan, verwacht ik absoluut dat de
kosten door die gemeente worden
vergoed. Als het aan mij ligt ga ik tot
de hoogste instantie door.
Uit een reactie van wethouder Termes valt op te maken dat de gemeente zich niet bepaald aansprakelijk
acht voor schade. "Onze sportambtenaren en die van Haarlem hebben
hun uiterste best gedaan om alle
zwemmers elders onder te kunnen
brengen. Dat was in eerste instantie
ook gelukt, maar op 20 augustus
kregen wij pas te horen dat de faciliteiten in de Planeet alsnog beperkt
werden". Het bleek dat door Haarlem niet de juiste procedure gevolgd
was. De commissie die beslist over
de verdeling van de banen was gepasseerd.

Afhaken
De vereniging heeft nu voor een
beperkt aantal zwemmers ruimte in
de Planeet te Haarlem, op drie ochtenden. Dat betekent dringen op
twee banen. Ook in Beverwijk kan
men op twee banen terecht, maar de
tijden, op drie middagen, zijn, gezien
de afstand, zo ongunstig dat dit voor
velen niet haalbaar is.
Volgens het bestuur betekent een en
ander 'een forse vermindering van
trainingsuren en het afhaken van de
jonge lichtingen', zo laat men de
KNZB weten. Momenteel lijkt er een
oplossing voorhanden, in de huur
van banen in een ander bad. Maar
deze oplossing doet waarschijnlijk
zo'n grote aanslag op de kas van de
vereniging, dat het te betwijfelen
valt of dit doorgaat.

Touwtrekkende
Zandvoorters
ZANDVOORT - Het animo
voor het Zandvoortse kampioenschap touwtrekken, dat
a.s. zondagmiddag 11 september voor de vijfde maal op het
strand wordt gehouden, voorspelt nu al een groot succes.

Maai' liefst 34 ploegen, waaronder
28 volwassen en 6 jeugdteams hebben zich al aangemeld. Vandaar dat
de organiserende sportvereniging
AFAFA uit de Brugstraat de in
schrijvingstermijn heeft moeten in
korten.
De wedstrijden beginnen om 13.00
uur en staan onder leiding van de
microfomst Pieter Joustra De finales, waarin de beste ploegen uitkomen, zijn gepland om ongeveer 17.00
uur. Daarna zullen de wisselbakers,
beschikbaar gesteld door de NMBbank, Mc Donalds en de gebroeders
Filmer van Café Neuf worden uitgereikt. Evenals vorig jaar is ook nu
weer als lokatie gekozen voor
strandpaviljoen ,,Sun-Set" (nr 14),
50 meter ten zuiden van het Palace
Hotel.
Om 18.00 uur zal het feest worden
voortgezet door de Zandvoortse
Band „Goed Koperwerk", die de
moegestreden en „Hijgende" Mannenkoorleden, de „Trekkende"
Broeders en Zusters uit de HIK, alsmede de „zuchtende" Dames van
het Zandvoortse Vrouwenkoor na
• Wethouder Jan Termes heeft zojuist de beker voor de eerste plaats plus de wisselbeker uitgereikt aan het team verwachting weer enkele uurtjes
van strandpaviljoen Driehuizen.
•
Foto Bram stenen aangenaam zal bezighouden.
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BOUWKOSTENMANAGEMENT BV.

BOUWKOSTENMANAGEMENT B.V.

^ Wieger Brumlaan 100, 2432 AX HOOFDDORP
^ Telefoon 02503-12971

G. Zwinkels

Wieger Brumlaan 100, 2432 AX HOOFDDORP
Telefoon 02503-12971

Haltestraat 30
SPECIALE AANBIEDING
500 gram

B.M. Bouwkostenmanagement B. V. is een onafhankelijk, landelijk opererend,
dienstverlenend, raadgevend buro voor begeleiding en kostenbewaking van
bouwprojekten vanaf het initiële stadium tot en met de oplevering. Zij beschikt
over de specialistische kennis die nodig is om opdrachtgevers te helpen
problemen, die zich in alle verscheidenheid tijdens projekten kunnen voordoen,
op adequate wijze op te lossen. Opdrachtgevers zijn: bedrijfsleven, instellingen,
overheid en parrtikulieren.

LAMSKOTELETJES
500 gram

LAMSLAPJES

Vanwege expansie van de werkzaamheden en ten behoeve van optimalisering van het produkt
zoekt het team van 24 medewerkers op korte termijn twee kollega's voor de funkties van:

TOT DE TAKEN BEHOREN O.A.
- verzorgen van de korrespondentie
- ontwerpen van beleidsstukken
- leidinggeven over sekretanaat
- archiveren
- agenderen
U bent voor ons een interessante gesprekspartner indien u aan de volgende eisen voldoet'
- ervaring in een dergelijke funktie, bij voorkeur
in de bouw
- initiatiefrijk en akkuraat
- uiterste inzet en zelfstandig
- representatief
- uitstekende mondelinge en schriftelhjke uitdrukkingsvaardigheid
- leidinggevende kapaciteiten
- ervaring met tekstverwerkende apparatuur

Vanwege expansie van de werkzaamheden en ten behoeve van optimalisering van het produkt zoekt het
team van 24 medewerkers op korte termijn een kollega voor de funktie van:

500 gram

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE

KKPKERRIE SCHOTEL 8,25

TOT DE TAKEN BEHOREN O.A.:
FUNKTIE-EISEN:
- faktuurbehandelmg projektenadministratie
- opleiding op MEAO-nivo
- samenstellen van financiële projektoverzichten
- leeftijd tot 25 jaar
- interne budgetbewaking
- akkuraat met cijfers
- assistentie bij externe budgetbewaking
- algemene assistentie bij het voeren van de boekhouding
Voor nadere informatie kunt u terecht op bovenstaand adres bij de heer P. H. N. van Kessel, controller. Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae te richten aan mevr
drs. B. l. C. Frielink, personeelsadviseuse, Postbus 2166, 2002 CD HAARLEM.

hele

PAARDEWORST

Wij treden gaarne met u m kontakt indien de volgende funktie-eisen op u van toepassing zijn:
- ervaring, bij voorkeur in de bouw
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkmgsvaardigheid
- stressbestendig
- zelfstandig en akkuraat
- organisatorische eigenschappen
- ervaring met tekstverwerkende apparatuur

vw

7,95

panklare

Tot de taken behoren o.a.:
- verzorgen van de korrespondentie
- notuleren
- archiveren
- agenderen

Voor nadere informatie kunt u terecht op bovenstaand adres bij de heer J. Keizer, direkteur. Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae te richten aan mevr. drs. B.l.C.
Frielink, peisoneelsadviseuse, Postbus 2166, 2002 CD HAARLEM.

ALLET STUDIO 118
ONNY LODEWIJK

8,75

B.M. Bouwkostenmanagement B.V. is een onafhankelijk, landelijk opererend,
dienstverlenend, raadgevend buro voor begeleiding en kostenbewaking van
bouwprojekten vanaf het initiële stadium tot en met de oplevering. Zij beschikt over de
specialistische kennis die nodig is om opdrachtgevers te helpen problemen, die zich in
alle verscheidenheid tijdens projekten kunnen voordoen, op adequate wijze op te
lossen. Opdrachtgevers zijn: bedrijfsleven, instellingen, overheid en partikulieren.

5,—

ledere vrijdagavond
kraken (klaverjassen) in
het gemeenschapshuis
om 19.45 uur bij de eerste
Zandvoortse kraakclub.

SEIZOEN OPENER l
ONZE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE IS IN HUIS

Inlicht, en aanm. tel. 14085 of 17070

Café-Rest. „DE WADDEN"

Daarom twee

Boul. Barnaart 18, hk Tj. Hiddesstraat.
Tel. 02507-16972

*<ÜP»

*

3 voor 69,-

Klassiek-Jazzballet
Preballet vanaf 4 jaar
Kinderjazz

* Zuiver scheert/vollen jersey stretch pantalon

Soep, scholfilet, groente, puree, ijs, slagroom.

Zaterdag:
Zondag:

met elastiekband uit de ƒ 139,- prijsklasse

Geb. banaan, saté spec., fruitcocktail.
Slaatje, biefstuk stroganoff, groente, geb. aard., ijs

Maandag:

Soep, karbonade, groente, aard., pudding,
slagroom.

Dinsdag:

Slaatje, schnitzel, groente, aard., ijs slagroom.

Woensdag:

Soep, nasi spec., ananas slagroom.

Alleen vrijdag en zaterdag

tn&de met 'n
Gr. Krocht 19

Donderdag: Pasteitje, bal gehakt, groente, aard., pudding slagroom.

Tel. 17789 b.g.g. 12598 tussen 19.00-21.00 uur
Studio adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

HALEN, ZOMERS BEULEN.

INDONESIAN FOOD
Afhaal maaltijden
Safes
Snacks
Passage 6

Keizerstraat 1a
Haarlem
Tel. 023-328009

Zandvoort

Tel. 19538

AANBOD TOT 30 SEPTEMBER.
l'iugio' biedt iedereen die1 veioi 50 scpte-mber
I M S S e e n n i e u w e 205 personenauto koopt (en
le'yisiieviu do keu/e uit tvsee fantastische linan
e K li aanh e'drriyon.
H LI kunt piollteien van een ic-ntelo/e
1< ninglotc u e a 70" i v,inde aansc halpri|s. meteen
maximum van 10 000 "ulde'ii \a 50"oaanbe'tn
lmi;n)dt u tot l juli l L| S"-> /ondel re nte Ie betalen ol
/e lis maar iets al te lussen l)i aanbetaling kunt u
in de mee sk <H valk'il lu e'l simpe'l oplosse'n eloor
uw huidige auto m lor uilen l Juli l1'S1) rekent u al
Q 11 kunt ook kii /e n voeii i-en lening over
}S maanden mei een lage le'ine v a 7,9%
Belde leningen vvorele'H dool Peugeot
lalbot l inaiuierrng v c r s l i e k l ondel de'gebiuike
Iijke voorwaaiden van huurkoopovereenkomst,
v v a a i b i ] de Peugeol organisatie de rente/rente
reductie'vooi haai n kruin» ne eint.

SAMEN
ZICHTBAAR
BETER

'N STERK SUCCES.

DE STERKE ACCENT-EXTRA'S.
De Peugeot 205 V e e m hoeft een pittige
1.0 ol 'n schone 1.1 liter motor on oe'n aantal
sportieve extra's /oals. • Ion dakspoiler •
/vvarte antenne • Brede stootstnps mc'l een
tode bies die doorloopt in do bumpeis •
Speciale tvpe-aancluicling op ele llankon en
op elo achter/r e a Sportieve vvielplaten
D In de hoogte v i stel bare hooldsteunon.
ot 205 heelt standaard o a/
De
nmyujor rculiocn luidsprekei s H Bmnens •gc'l mol elag- c'n nacht-Mand
Nrc'rklapKitc' achlc'ihank H \noiiuit \an
ge-laagd glas • MrsUulitribmp. • Makr up
spie'ge'l e>p le'chtc'i /onurklop. Il is .il c'c'n
2(15 Vcc-ni \aiul l ISOhO, .

D

Vugixrt 205. Ten suecosstor\ die? lot ile vcrbodcling spreekt. Bijna I'/: miljoen U'\ roden auto
niobilislcn ri|den er in mud.
Mooi. cornlorUrlx'l, /uinig (l op 22,2 bij
W km/u constant! 15 ) on mot \innigo, schone
motoren, \\anicloor niet alleen do schai T
clelijke uitlaatgassen, maar ook de Bij/ondoie Verbruiksbelasting vermindert. '
De Peugeol 205 is \erknjgl\iar in maar
helst B4 verschillende uitvoeringen. Met clieselol bon/inomoloi. 3-deurs ol 5-deuis. Automatic,
Junior. C! 1 1 met l K) DIN pk (top \an 208 km/u)
en de e\clusie\e Cabriolet.
Alle reden om vandaag nog even bij ons
langs te komen vooi mooi mlomiatie ol een

109,89,-

Bij Viva mode

slagroom

Conditioning - Conditioning jazz op hedendaagse
muziek overdag en 's avonds. Buikspieroef.,
lichaamshouding etc. etc.

25,m

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG

Bel even De Wadden voor een afhaalmenu of laat het
bezorgen. Elke dag een ander menu. Gehaald 12,50.
Gebracht 15,-.
Vrijdag:

bijzondere aanbiedingen.

Plllli met col of turtle hals 10 kleuren

Geen zin in koken?

Vanaf 5 september de gehele week geopend
Inschrijvingen vanaf nu voor:

\^

Allergan contactlensvloeistoffen en Hydron contactlenzen vormen samen een perfecte combinatie. Want bij
elke Hydron contactlens, heeft Allergan een speciaal

Van Galenstraat 6: Tweekam. appartement, begane
grond, uitzicht op zee, royaal zonneterras.
Vraagprijs f 89.000,- k.k.
Hogeweg 56/14: Tweekam. appartement op de 4e
verdieping uitzicht op het dorp.
Vraagprijs f 116.500,-k.k.
Van Galenstraat 218: Tweekam. appartement op
4e verdieping, uitzicht op zee, balkon (zuid).
Vraagprijs f 119.000,-k.k.
Tjerk Hiddestraat 97: Driekam. appartement op de
6e verdieping, partikulier parkeerterrein.
Vraagprijs 120.000,-k.k.
Stationsplein 17/2: Tweekam. appartement op de
peg. grond.
Vraagprijs f 125.000,-k.k.
Leeuwerikenstraat 16/8: 3/4 kam. appartement
op 4e verdieping, privé parkeerplaats.
Vraagprijs f 142.500 k.k.
Genestetstraat 19: Gemoderniseerd rustig gelegen
woonhuis met achterom, 2 slaapkamers.
Vraagprijs! 159.000,-k.k
Cort. w.d. Lindenstraat 2/13: zeer luxe 3 kam
maisonette, uitzicht op duinen.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.
Gasthuisplein 2: Karakteristieke woning, grote
tuin op zuiden, 3 slaapk., zomerwoning.
Vraagprijs f 245.000,- k.k.
Lorentzstraat 6: Vrijstaand woonhuis, garage.
3 slaapkam.
Vraagprijs f 275.000,- k.k.
Thorbeckestraat 46: hqekwoning, 5 slaapkam,
parkeren op eigen terrein.
Vraagprijs f 275.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 47: vrijstaand woonhuis, grote
tuin, 3 slaapkam., balkon, groot zomerhuis,
opp. 483 m.2.
Vraagprijs f 298.000,- k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

daarop afgestemde vloeistof.
Allergan en Hydron, de garantie voor het comfortabel

en probleemloos dragen van contactlenzen.

VAN

Voor meer informatie ligt er bij ons een handige

folder voor u klaar.

Allergan en Hydron. Samen zichtbaar beter,
met het oog op topprestaties.

proelnt
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l KI KM l I|K1 l'KI|s UMI l 529.- l'l K M \ \ M > il M l UMI l H l \\lOI' ll\s|s \ \\ (s M \ \\|>| \ l S 2111)1X1 kM l'l K J \ \ K

ALLERGAN

CONTACTLENS VLOEISTOF

HYDROIM
CONTACTLENZEN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuui / Betieet

'n Sterk nummer.

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 -

Sa! n uc,i oi \•>•\ NAMISC 1 1 oi'\vi c;

TEL. 02507-12345

-

ZANDVOORT

YORK-OPTIEK B.V.

Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1O17 PB Amsterdam
2O42 LJ Zandvoort
Tel.

O2O-233295

Tel. O25O7-12174

Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden dagelijks 09 00 • 18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21.00 uur / zaterdag 10 00 - 1 4 00 uu'
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Initiatiefnemers willen nog meer telefoonlijnen

Vliegerkampioenschappen

Veel belangstelling
voor strandweerbericht

ZANDVOORT - De Neclerlandse Vlieger Sport Federatie
Fly Away houdt ter afsluiting
van dit jubileumjaar in september en oktober een flink aantal
wedstrijden in verschillende
categorieën.

ZANDVOORT - "Er is enorm
veel belangstelling voor het
strandweerbericht". Dit stelt
strandpachter Paul Zonneveld,
een van de acht waarnemers
langs Neerlands kust die voor
het KNMI dagelijks diverse
metingen verrichten. De resultaten worden verwerkt in een <
specifiek kustweerbericht, te
beluisteren via het telefoonnummer 06-91122351. Talloze
geïnteresseerden hebben dit
nummer afgelopen zomer gebeld.
Het nummer werd in samenwerlung met de dit jaar opgerichte Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee-strand ingesteld.
De reden was, dat het weer aan de
kust af en toe danig kan verschillen
met dat in het binnenland. Het gebruikelijke 003-nummer gaf alleen
een gemiddeld overzicht van de
weersomstandigheden her en der in
het land, maar de situatie aan de
kust kwam daarmee niet uit de verf.
Met de komst van het strandweerbericht kwam daar danig verandering
m. Acht waarnemers langs de kust'
bellen zeven maal per dag gegevens
door naar De Bilt, over temperatuur
van water en lucht, zonneschijn en
neerslag. Bij het KNMI wordt dit
verder verwerkt, en aan de hand van
deze gegevens wordt een voorzichtige voorspelling gedaan.
Volgens Zonneveld werkt het allemac'l erg nauwkeurig, 'soms tot op

de minuut af'. Dagelijks gaat hij met
een windmeter het strand op. Daarna gaan de schoenen uit en werpt hij
een emmer aan een lang touw in zee,
om de temperatuur van het water op
die plek,, zo'n vijftig meter van het
strand, te kunnen meten, deze week
15,8 graden. De gegevens die hij en
zijn collega's, waaronder andere
strandpachters maar ook beroepskrachten van het KNMI, verzamelen, worden verwerkt in bericht dat
een kwartier later via de telefoon te
beluisteren is. Aan verwachtingen
waagt hij zich. Deze worden uitsluitend door het KNMI opgesteld. "Die
kloppen vrij aardig", aldus Zonneveld.
Dat er veel belangstelling voor is,
blijkt wel uit de cijfers. "Vooral op
mindere dagen is de interesse in het
strandweer erg groot", beaamt de
strandpachter.
Volgens KNMI-woordvoerder Frans Emmink werd
in de maand juni al tachtigduizend
keer opgebeld, terwijl de postercampagne nog niet eens was gestart.
Maar dat had zelfs nog meer kunnen
zijn, want de lijnen zijn regelmatig
allemaal bezet. Het eerste waar het
KNMI voor volgend jaar dan ook
naar streeft, is uitbreiding van dit
aantal, nu 23, dan hopelijk 50. In
augustus was het op momenten dat
het weer in het binnenland minder
goed was, goed druk aan de kust.
Daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat het weerbericht,
waarnaar 's morgens vroeg het
meest wordt geluisterd, zijn resultaten afwerpt.

De allereerste schooldag

Om de aandacht op deze service te
vestigen, zijn door het Nederlands
Bureau voor Toerisme zo'n 5500 posters verspreid over de VVV-kantoren
in het land. Bovendien werd er een
flinke advertentie-campagne gehouden in de maanden juli en augustus.
Ondanks deze uitgaven is het bericht toch zeker kostendekkend, het
brengt zelfs extra geld in het laatje
van dit overheidsbedrijf, een vrij
uniek verschijnsel. Hoewel dit wel
weer in de staatskas verdwijnt staat
het volgens Emmink vast, dat men
ermee doorgaat. "Het strandweerbericht is een duidelijke verbetering,
omdat het een specificatie voor een
beperkt gebied is. Dat geeft altijd
verbetering. De overbodige informatie, ballast, wordt de klant bespaard,
zodat ook deze meer tevreden zal
zijn".
Behalve met zijn dagelijkse bezigheden is Paul Zonneveld ook sterk
betrokken bij de nieuwe Nederlandse strandpachtersvereniging, waarvan hij voorzitter is. De beleidsontwikkelingen binnen deze instantie
staan-uiteraard zomers op een laag
pitje, omdat de bestuursleden, allen
ondernemers, het druk hebben met
hun bedrijf. Volgens Zonneveld is de
vereniging, waarvan het secretariaat
kon worden ondergebracht bij Horeca Nederland, al flink actief: "Er
wordt gewerkt aan een collectieve
verzekering, die voor de strandpachters zeker kostendrukkend zal werken. Een ondernemer die hier geen
gebruik van maakt, zou een dief van
zijn eigen portemonnee zijn". Verder
heeft de vereniging zich al beziggehouden met de belangen van diverse
ondernemers, die her en der in het
gedrang kwamen door overheidsmaatregelen. Zoals bijvoorbeeld in

Najaarsrit
Sandevoerde

Twaalf-en-een-half jaar bestaat Fly
Away, dat in 1976 werd opgericht on
der voorzitterschap van Edo van
Tetterode Reden voor een uitgo
breid programma, waarvan de wed
strijden v/orden gehouden op het
parkeerterrein De Zuid in Zand
voort. Het wedbtrijdschema ziet er
als volgt uit
Achtste Vlieger Vierdaagse, op alle
zaterdagen tot en met 15 oktober,
plus een wedstrijd op 9 oktober, die
tevens 'de lucht in gaat' als Wereld
-Vrcde's Vlucht. De wedstrijden op
de zaterdagen wolden gehouden tus,scn 10 00 en 15 00 uur. Deelname
kost /15,-, jeugd /2,,ïO: indien lid van
FA respectievelijk /10, en /!,- De
deelname aan de Wereld-Vrede's
Vlucht, tussen 12 00 en lfi.00 uur. is

ZANDVOORT - Maandag was het eindelijk zover. Deze kinderen, de
allerjongste leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool, in het klasje
van Saskia Beijer, beleefden tezamen met tal van andere leeftijdgenootjes maandag hun allereerste schooldag.
Foto: Bertott

DIERENBESCHERMING

• De temperatuur van het water meten, is een van de dagelijkse taken geworden van strandpachter Paul Zonneveld.
Foto: Beriott

Zeeland, waar een pachter moest opstappen, omdat het strand daar opgespoten moest worden. Zo houdt
zich men ondermeer ook bezig met
het Deltland onder Den Haag om het
gedwongen naar voren schuiven van
de paviljoens tegen te gaan, en heeft
ook de afkalving in Bloemendaal de
belangstelling. Het gaat vooral om
de verhoudingen tussen ondernemers en de drie overheden: gemeente, provincie en Rijk.

wordt aangeboden aan staatssecre
taris Evenhuis van Economische
Zaken". Met de bedoeling dat bepaalde passages naar andere ministeries
worden doorgespeeld, voegt hij eraan toe. "En ipet het NBT ontwikkelen wij plannen om in de binnen- en
buitenlandse verkoop' beter uit de
verf te komen. Ook willen wij een
brochure uitbrengen, waarin wordt
aangegeven welke faciliteiten de verschillende strandpaviljoens hebben". Niet met een waarde-oordeel
van goed of slecht, legt hij uit, maar
Zwartboek
gewoon met daar kan men dit en
"Daarnaast wordt er gewerkt aan daar kan men dat vinden. "Beslist
een zwartboek over de problemen, géén sterrensysteem dus"
dat naar verwachting eind november
JOAN KURPERSHOEK

Voorontwerp Welzijnsplan

de CPW: pluriformiteit, achterstand,
democratisch functioneren, participatie, toegankelijkheid, accommodaties, samenhang, nieuw beleid en
als laatste vrijwilligerswerk.
De commissie heeft zich ook gebogen over de diverse onderdelen van
het welzijnswerk in Zandvoort, zowel het vrijwillige als het betaalde,
en de zaken die hieraan eventueel
zouden ontbreken. Diverse aanbevelingen worden gedaan, bijvoorbeeld
ten aanzien van een kinderdagverblijf, maar een 'halve dag opvang'
acht de commissie niet haalbaar.
Daarnaast is men bijvoorbeeld voor
financiële ondersteuning van Stichting Aktiviteitencentrum (Stekkie),
een integraal beleid ten aanzien van
gehandicapten, en criteria voor sub-

aan uitbreiding van de alarmering.
Wat betreft het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, is men voor
een blijvende financiële ondersteuning.
Om de Zandvoortse bevolking de
gelegenheid te geven mee te praten
en te denken, wordt maandag 12 september om 20.00 uur in de commissiekamer in het Raadhuis, ingang
Haltestraat, een hoorzitting gehouden. Men kan echter ook schriftelijk
een reactie indienen. Het plan is op
te vragen bij de Gemeentesecretarie
Zandvoort, Afdeling Onderwijs,
Thorbeckestraat 27, tel. 61400, toestel 404. Tevens ligt het ter inzage op
het Raadhuis, in de Openbare Bibliotheek, het Gemeenschapshuis
en het Wijkcentrum 't Stekkie.

ZANDVOORT
Restaurant - Strandpaviljoen 1A

• Het 4 oktober weer dierendag is!
• Dit alleen voor kinderen bestemd is!

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

• Ze al hun kleine huisdieren mee mogen nemen naar het
Gasthuisplein!
• Ze hun dieren daar gratis kunnen laten meedoen voor de
verkiezing van HET BEST VERZORGDE HUISDIER
VAN ZANDVOORT!!

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

« Er daarvoor inschrijfformulieren verkrijgbaar zin
• Er voor alle ingeschreven kinderen een verrassing is!
« En er natuurlijk ook prijzen vallen!

• DIT OP ZATERDAG 1 OKTOBER PLAATSVINDT!!

Vierde gegadigde
EMM komt ook uit
voormalig bestuur
ZANDVOORT - Ko Brakel.
oud-bestuurslid van Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht, heeft zich nu
ook beschikbaar gesteld voor
een nieuwe periode. Hiermee is
hij de vierde kandidaat van de
het voormalige bestuur

Brakel, die reeds acht maanden in
het bestuur zitting heeft gehad,
maakte zijn besluit dinsdagavond
bekend tijdens een vergadering van
de ad interim bestuursleden. Even
als voor zijn vorige verkiezing noemt
ZANDVOORT - Zaterdag 10 h ij ook nu weer de taelangenbeharti
september omstreeks 10.30 uur ging van EMM en m het bijzondei
zal een groot aantal catama- die van de leden/huurders, als, be
motivatie Deze weegt
rans starten voor de jaarlijkse langnjkste
voor Brakel 'zeer zwaar' gezien het
Remrace. De organisatie is in aantal klachten, wél of met gerecht
handen van de Watersportver- vaardigd, en wensen van de leden
eniging Zandvoort.
Hij is ervan overtuigd dat de proble
De start vindt plaats ter hoogte men op te lossen zijn, al is daar 'een
van het clubhuis van de Watersport- bestuur voor nodig waar een goede
vereniging Zandvoort aan de Zuid werksfeer is', naast 'doortastend
boulevard. Via een controleboei bij heid, vastbeslotenheid en vooral verLangevelderslag wordt naar de trouwen'.
Met zijn kandidaatstelling hoopt
mede-organiserende
vereniging
Noordwijk gevaren Dan steken de hij dit 'zeer belangrijke werk' voort
zeilers recht zee in naar het REM- te kunnen zetten. Dat zal uiteraard
eiland. Bij slecht weer wordt het ook gelden voor de overige oud-benaar zondag 11 september ver- stuursleden Marijke Brune-Herben,
schoven Deelname staat open voor Elhe Buijing en Ane Koper, die eer
alle types catamarans en voor de tae- der al te kennen hebben gegeven
rekening wordt de Texel-Yardstick zich voor een nieuwe bestuursfunc
tie beschikbaar te stellen.
gehanteerd.

Van der Werf f
Vervolg van pagina l

eens kwart voor twaalf voor wij
klaar waren", beaamt Van der Werff.
"Het strand erbij was wel leuk. Dat
was gokken, want net als de strandpachters waren ook wij afhankelijk
van het weer. Bij het inslaan van
voorraad moest je dus maar gokken
of het mooi of slecht weer zou worden. Werd het slecht en had je nog
niet aan het strand geleverd, dan
bleef je met je voorraden zitten"
Jaap kende het strand ook op een
andere manier, namelijk als lid van
de Zandvoortse Reddmgs Brigade, al
meer dan vijftig jaar. "Maar misschien dat ik nu eindelijk eens tijd
krijg voor vergaderingen. Dat had ik
namelijk bijna niet". Door alle drukte moest Jaap ook zijn vrijwilhgerswerk voor de Colonne van het Rode
Kruis opgeven en ook voor zijn hotaby's, lezen, schilderen en knutselen,
was er maar weinig tijd "Een ander
zou nu met meer zou snel aan dit
werk met deze tijden beginnen",
voegt Joke daaraan toe.
"Je kunt dit eigenlijk alleen nog
maar doen als je erin gegroeid bent".

De periode van voldoende tijd lijkt
nu te komen Toch was het voor beide een grote stap om met pensioen te
gaan. Maar omdat deze stap, vroeg of
laat genomen, altijd groot blijft,
werd uiteindelijk de knoop doorgehakt Jaap werd m februari al vijfenzestig, maar hij gaf er de voorkeur
aan, de zaak langzaam af te bouwen
Zo doet hij nu komende zaterdag
voor het laatst zijn wijk Ook voor
Joke, die vandaag vierenzestig is geworden, zijn rustiger dagen aangebroken. Zij houdt de winkel nog
open tot de vijftiende september,
maar dan gaat de deur voorgoed
dicht.

Hongerig
ZANDVOORT - Vorige week
dinsdag bemerkte de eigenaar
van een restaurant aan de Boulevard Barnaart tijdens het
openen van zijn zaak, dat er 's
nachts moest zijn ingebroken.

In de koelkast ontbraken 7 stukken runderhaas, gesneden vleeswaren en een stuk kaas. De drankvoor
raad was met 100 flessen geslonken
en de sigarettenautomaat was gekraakt

r Slagerij Arbouw .^=

Wist u dat:
• De dierenbescherming hier een groot feest van maakt!

Zaterdag 10 september start om
1100 uur de derde voorionde voor
het Nederlands kampioenschap Sta
biel vliegeren De beste dne gaan
daar naar toe over I n s c h u i v e n a
/7,5() 'leden FA / 5 , ) om 1030 u u i ,
aanvang 1100 uui De finale \ i n d t
om 14 00 uur plaats

Rem-race

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
Vervolg van pagina l
sidieering van de flankerend beleid
zaterdag 10 september haar woongemeenschap
en als toeristen- voorzieningen. Daarnaast raad men
traditionele najaarsrit.
plaats'. Als uitgangspunten noemt het college aan, 'prioriteit te geven
De rit is uitgezet door H. Paap en
D. Kraayenoord en nagereden door
de sportcommissie. De startplaats is
bij restaurant Delicia, Kerkstraat 16.
De inschrijftafel is geopend vanaf
19.30 uur en de eerste deelnemer
start om 20.01 uur. De eerste finish
wordt verwacht rond 22.00 uur. Deelname kost ƒ12,- per equipe, leden
krijgen ƒ2,- korting. Voor verdere inlichtingen kan men bellen: 13391 of
16179.
De leden kunnen met deze rit weer
punten in de wacht slepen voor het
clubkampioenschap. Maar tevens
zijn er fraaie bekers voor de hoogst
geëindigde equipes, plus een poedelprijs voor het laagst geëindigde
team.

«raus

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV

Freddij & Paul

Haltestraat 12
i
2042 LM Zandvoort LJ
Tel. 02507 - 12616

Weekendreclame!
pond RIBLAPPEN
1 ons ENGELSE ACHTERHAM
1 ons ENGELSE BERLINER
1 ons CORNED BEEF

8,50
2,75
1,15
1,85

Maandag
en dinsdag

SCHNITZELS
100 gram

I

Lekker eten op het strand
Donderdag 8 en
vrijdag 9 september

MOSSELEN ETEN

Boul. P. Loot
Zandvoort
Graag gereserveerd. Tel. 16959

Woensdag en donderdag
100 gram

Gegarandeerd rundvlees zonder hormonen

HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

VAKANTIEPONDJES ERAF?
GEMAKKELIJK, VEILIG, GEEN HONGER
N

og maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
Wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
Maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE, p/a
Stephensonstraat 12,2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

ER ZON OOK MALSOYIT
MAALTTIÜKOEKEN

MALSOVIT

REGEL JE ZAAKJES V O O R HET TE LAAT IS.

Naam.
Adres.
Postcode
Woonplaats
Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame.

_m/v

Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.
BIJ ontwikkelen en
afdrukken

50% horting
op uw volgende
filmrolletje

Posters

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

Brood en banketbakkerij

SEYSENER

30x40

8,95

40x60

14,95

Haltestraat 23
Zandvoort
Grote Krocht 26 Tel. 13529

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1988

I2.74M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

En nog veel meer...
GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: Het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GRAfoLQIM®

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
1 25 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M

^^y RONDKANTPANELEN. MDF

^

PVCKUNSTSTOFPANELEN
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

^ RONDKANTPANELEN c

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.
Waar ook aluminium plafonds.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel.:020-848483.
Geopend: Ói. t/m vrij. 10.00-17.00 u. Zaterdag 10.00-16.00 u.

OP DE PEUGEOT 309
VALT NIETS AF TE DINGEN.
HEEFT U EEN GEPERMANENT,
GEKLEURD OF NATUURLIJK
VALLEND KAPSEL?
Vraag uw kapper om de juiste
schuimverzorging.

KERASIASE
Nutritive

IRWSË
Tolweg 20
. 12231

rpp<n>

zonder afspraak
f H
ri** l

AjjjT -_

• •• l

lijdelijk
een borstel
cadeau.

L'ORÊAL

NOU VOORUIT DAN: 2,285,-

„

' * i; *

geeft u meer!
Zondag 9 oktober a.s.

DAM TOT DAMLOOP
Start 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke tnmloop over 16,1 km van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 23 september a.s. bij de
kantoren van Het Parool/Weekmedia in Amsterdam:
Wibautstraat 131 en Rokin 110, Amstelveen: Dorpsstraat 54-56,
Uithoorn: Stationsstraat 70, Weesp: Nieuwstraat 13, Almere:
Kerkgracht 105, Zandvoort: Gasthuisplein 12 en Purmerend:
Weet wal 19.
Inschrijfgeld ƒ 15,- p.p.
Lezers van Het Parool/Weekmedia betalen tegen inlevering
van onderstaande bon slechts / 12,50 p.p.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion, i.s.m. TC
Le Champion, AV Atos en AV Zaanland. " ... •
Inlichtingen: VVV Amsterdam 020-266444
- . ' .
VVV Zaanstad 075 - 162221

>on voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Tegen inlevering van do/.o bon bij een van bovenstaande
kantoren van Hol Parool/Weekmedia k r i j g t u / 2,50 koiling op het
inschrijfgeld vooi de Dam tot Damloop.
Deze bon is geldig vooi l peisooii.
Inseinijving loopt tot /'3 september.

geeft u meer!

Comfort, ruimte, zuinigheid, prestaties.
Op de Peugeot 309 XR Comfort valt gewoon
niets af te dingen. Want ook z'n uitrustingsniveau staat op eenzame hoogte. Toch krijgt u
'm nu met een voordeel van 2.285,-.
Dit is een eenmalige, tijdelijke aanbieding waarmee wij het succes van Peugeot
willen vieren. Daarom betaalt u niets voor
de luxe uitrusting van de 309 XR Comfort
(zie het overzicht hiernaast).
Alle reden om vandaag nog even bij
ons langs te komen voor meer informatie of
een proefrit
Uw voordeel
309
309
309
309

XR Comfort
GR Comfort
XRD Comfort
GRD Comfort

(3-deurs, 1.3 benzine)
(5-deurs, 1.3 benzine)
(3-deurs, 1.9 diesel)
(5-deurs, 1.9 diesel)

2.285,2.2852.4452.445-

i\n. imv i:\u. AIII:VH<INX;SKOSTI:\ 475,-. \VI]/.K;IN(;I-:N VOOKHH-

I K H i n i N. l'l -UU-OT I.I-ASI-. l.l ASI N T I C a N l ; l N A A V r K l i K K I i l IJKI I'KIJS. 504 \ANAI595,- PI-K MAAND |1 : XC'I. IVIAVH)!' liASIS \ A \ 4 S M A A N D H N l ; \ 20.000 KM I'I:K]AAR.

25.730,-

Peugeot 309 XR
inclusief:
in twee delen neerklapbare achterbank
ruitewis/wasser achter
ruitewisser met intervalschakeling
elektronische toerenteller
plafond- en middenconsole
regelbare instrumenlenbordverlichting
opbergvakken in de achterzij panelen (3-dcurs)
sierstrip in de bumpers; sportieve wielplatcn
verlichting in de bagageruimte
in de lendenen verstelbare bestuurdersstoel
handgrepen achter
uitklapbare achtcrzijmiten (3-deurs)
verlichting in het dashboardkastje
digitaal klokje; extra plafonnier
brede 165/70 SR 13 banden (benzine-versies)
achtcrspoilcr (diesel-versies)

Totaal luxe gratis

af

309 XR Comfort tijdelijk 23.445f

PEUGEOT 309 XR COMFORT V. A. 23.445,Ongehoord goed.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

V W Corrado;

de desperado van de Nederlandse snelwegen
Met de Corrado brengt Volkswagen
/ijn eerste volbloed-sportwagen op de
markt. Hij wordt in het modellenprogramma boven de Scirocco gepositioncerd en zal deze niet vervangen.
De naam Corrado is ontleend aan het
Spaanse werkwoord correr - lopen,
lennen, spurten. De Corrado is compaut van bouw en straalt agressie uit.
Het front wordt gekenmerkt door vier
grote lichtunits en de radiateurgrille.
Rustig rijden en aan de in Nederland
gestelde maximum snelheden houden
is een moeilijke taak. De Corrado

jfolvo past
Mitsubishi
patent toe
Mitsubishi Motors Corporation te Tokio heeft bekendgemaakt een overix-nkomst te hebben afgesloten met
A B Volvo te Goteborg betreffende de
paten'trechten van de "Silent Shaft".
Yolvo gaat het Japanse systeem van
h ilansassen toepassen op zijn nieuw
'i:it\...... 'de 2,3 I. viercilinder motor
met 16 kleppen. De Volvo 740 GLT,
die in het najaar op de markt komt, zal
hiermee worden uitgerust.

Uitwisseling technische
know-how

lierder is het Mitsubishi-patent toegepast op de motoren van de Porsche
944. waarvoor in 1979 een overeenkomst werd gesloten. Een en ander illustreert dat de uitwisseling van techmsche know-how in de automobielinJustrie in toenemende mate plaatsvmdt. en niet alleen van West naar
Oost!
M MC past balansassen op z'n viercilinder motoren voor Mitsubishi personenauto's al toe sinds 1975. Er zijn
sindsdien meer dan 5.290.000 motoren met balansassen gebouwd en in het
gebruik succesvol gebleken.

Trillingsvrij en zuinig

De balansassen die aan weerszijden
boven en onder de krukas worden gemonteerd. draaien in tegengestelde
richting tweemaal zo snel als de krukas.
Daardoor worden de krachten die in de
diverse fasen van de krukasomwenteling optreden, uitgebalanceerd. Het levert - ook bij hoge toerentallen - een
trillingsvrije motor op die zich zo soepel gedraagt als een zes- of achtcilindcr.
Maar er is voor een viercilinder motor
op deze manier minder materiaal gehruikt, zodat vanwege de gewichtsbesparing en de geringere wrijving van op
elkaar bewegende motoronderdelen,
In andstof wordt bespaard.

Het succes van de sportieve Nederlandse Volvo 480 ES is een algemeen
feit. Ondanks de tegenvaller dat westuurt strak en zeker. Het geluidsnigens de dollarstand niet op de Ameriveau in de auto geeft weinig idee van de
kaanse markt te verkopen is, zijn deze
werkelijke snelheid, maar dit is ongcauto's niet aan te slepen. Gezien het
merkt altijd te hard. Dit ervaarden we
behoorlijke succes van de 300 serie,
tijdens de introductie in Duitsland, tijvooral in Engeland, blijkt dat de ingedens een schitterende en afwisselende
slagcn weg van deze Nederlandse uuroute, oftewel een mix tussen snel- en
toproducent de juiste is. Met de komst
binnenwegen. Eerlijk. 225 km/h (zijn
van deze nieuwe compacte zaken- en
topsnelheid) rijden op een snelweg
familicauto lijkt succes onafwendbaar
te zijn.
Wat voor een auto is de 440 nu eigenlijk. Een moeilijk te beantwoorden
vraag die ik eigenlijk het best kan citeren met wat en hoe iemand van Volvo zelf dat ziet. Deze 440 valt namelijk
niet door een bepaald iets op. maar is
een soort tienkamper die op bijna alle
punten hoog scoort. Als we de 440
simpel bekijken is het een auto meteen
1.7 liter motor. In werkelijkheid zijn er
5 interieur- en 4 motorvarianten, bcginnend met een carburateurversie die
64 kW levert. Daarna komen twee
motoren met brandstofinjectic die respectievelijk 78 en 70 kW leveren. De
eerste heeft een ongeregelde katalysator en de tweede een geregelde met
Lambdasonde. Deze zit ook op de
sterkste motor, de Turbo variant met
88 kW.
Hel frontaanzicht van de nieuwe V W Corrado heeft een agressieve uitstraling.
Onderling onderscheiden ze zich als
verveelt snel, maar de capaciteit van uit indrukwekkend nl. 8,3 seconden een serie comfort auto's nl. de GL en
deze auto op de binnenwegen ervaren van O naar 100 km/h.
de GLE versies die op hun beurt met
is ronduit leuk. De 1,8 liter motor is Het zal duidelijk zijn dat deze VW verschillende motoren kunnen worden
voorzien van een Turbo die niet werkt geen echte wagen voor het volk meer is uitgerust. Voor de sportiever ingestelzoals wij hem heden ten dagen kennen. zoals zijn merk wel suggereert, maar de kopers zijn de wat stugger geveerde
Volkswagen heeft teruggegrepen in de een gooi is naar een beperkt en exclu- GLT en de Turbo, voorzien van een
geschiedenis naar een mechanisch sief marktsegment. De levering van de stabilisator. Deze uitvoeringen zijn
aangedreven compressor op de wijze Corrado zal in januari 1989 beginnen. verlaagd en bezitten sportievere bcdie Bently ooit voerde en niet een die De prijs zal vermoedelijk ƒ 72.500.- kleding en stoelen.
door uitlaatgassen wordt aangedreven. bedragen, maar daar rijdt u dan een De Volvo 440 is een auto die zeer
Het grote voordeel hiervan is dat bij echt unieke Volkswagen voor, want strakke en ronde vormen heeft meegclage toerentallen de lucht de motor grote aantallen zullen er waarschijnlijk kregen en natuurlijk is voorzien van
wordt ingeblazen en dus al direct een niet verkocht worden. De ogen van de hoge veiligheidseisen waaronder de
behoorlijke trekkracht voor handen is. medeweggebruikers zijn ongetwijfeld bekende dwarspijp in de portieren.
Bij de uitlaatgas Turbo duurt dit even op u gericht, maar die van de AVD Deze moet de inzittenden beschermen
omdat het gas pas bij hogere toeren- Porschebestuurdersook en dat is in ons bij een aanrijding aan de zijkant. KLwatallen de Turbo op gang brengt. On- land een ongelijke wedstrijd die altijd litatief komt deze nieuweling zeer verdanks het feit dat de Turbo-druk vroeg beloond wordt met een acceptgiro- trouwd over en ziet er in /:" •eheel
op gang komt, merk je vanaf 4000 tpm kaart in de brievenbus.
zeer verzorgd uit. Ik reed een 440 Turdat alle kracht werkelijk gegeven
wordt, waardoor bij een sportieve rijstijl best veel geschakeld moet worden
om van de 160 pk optimaal gebruik te
maken. Het onderstel en de motor maken er samen een echte sportwagen
van die de Porsche 924 best opvolgt,
alleen met een ander embleem. Het
interieur is op zijn Duits afgewerkt:
strak en zakelijk.
Eigenlijk ontbreekt weinig aan deze
"standaard" uitvoering van de Corrado, hooguit de tegen meerprijs leverbare electrische ruitenbediening en
centraalslot. De ruimte is voor evenals
achterin opvallend groot. De zit is ideaal en zowel links als rechts in hoogte
verstelbaar. Tijdens de acceleratie
heeft de wagen gelukkig geen
stuurreactie hetgeen bijna altijd voorkomt bij zoveel PK op de voorwielaandrijving. De cijfers zijn dan ook rond- De nieuwe "V W Corrado is een snelle exclusieve sportwagen geworden.
* Aangeboden snijmachine
ƒ 15. Te koop gevraagd grote
bloemenvaas, ± 50 cm hoog.
Tel. 02507-16029.

ICRO
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
^articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volqende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3.00 in rekening gebracht.
u
kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgir
okaart.
* Cecile, we hebben geno'en van het heerlijke eten
-n van de leuke live music
^ je Argentijns restaurant.
Corrien.

Cursus Spaans
•oor beginners, gevorderden
n conversatie, start v.a.
'9 september. Inl.. M. Perez,
'el 02507-18596.
* Dat zal niet gebeuren, een
v>
eg dóór onze deuren. Helpt
ons in de strid; koopt OH,
v
at een Heerijkheid bij het
"uil C of Gen Oud-Zvt./15
e

Volvo 440, een Nederlandse troef

Atelier
Ansje Molenaar

Kleurenfoto's
vanaf45cent
Ook voor het omwikkelen van uw öiafilms

Sig.mag.
Vandaag
voor lessen in creatief
Lissenberg
gebracht
kleding maken. Tel. 13004.
OverHaltestraat 9
morgen
AUTOVERZEKERING
klaar
tel. 02507TE DUUR?
12151
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON:
02507-18505 (ook 's avonds).
\f
V^l
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
* Help de Polen. Stuur eens
ook mogelijk.
een voedselpakket! Geen
* Bij hartstilstand kan men adres? Dat hebben wij voor u1
niet wachten op ambulance Inl: tel. 02907-5235.
of arts Leer reanimeren in 4
lessen bij de Ned. Hartsticht. * Lieve Ton, liefde is: 9 taani.s.m. de Kruisver. Tel. 16085. den gezellig tamen met jou.
Knoetel.

smsaöirafe

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.
* Dinsdagavond niets te
doen kom zwemmen bij de
Zeeschuimers! Van 17.301830 uur. Voor inlichtingen:
tel. 02507-14114 of 15155.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

Foto Boomgaard

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* „Love is" eens in het jaar
samen uit je dak gaan. l love
you XXXX Clair Buitenzorg.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
* Olympische Spelen? Seoul
Volleybal? Zandvoort Sporting O.S.S. Competitie? Recreatief? Informatief? Tel.
16428/17155.
* Opa en Oma 50 jaar. Proficiat. Joyce.
* Opa en Oma gefeliciteerd
met jullie 50e huwelijksdag en
nog heel veel gezonde en gelukkige jaren samen. Peter,
Ramona en Mark.
* Opa en Oma van Loon
prettige dag. De Soldaat.
* Opa, Oma nu na 50 jaar
getrouwd gaan jullie nu fietsen, veel plezier. Sandra en
Henk.
* Pa en Ma, nog vele jaren.
Kees en Mary.

Grote Krocht 26.
Telefoon. 13529.
Uw film OP video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek.
* Ga toch is een keer weg
voor die buis en kom zingen
op dinsdag m het Gemeenschapshuis 20.00 uur. Zand- * Pa, Ma de volgende 50
jaar zijn nog beter. Degarnaal.
voorts Mannenkoor.
* Pa, Ma op naar de volgenGARAGE TE HUUR
de 50 jaar. Piet Knjna Remy.
Trompstraat
Tel 14534
Perm woonruimte gezocht v.
* Geen tegenstander om te gezin 5 pers , hr tot ± ƒ 900
schaken? Die is er vanavond p.m. excl. Tel. 14482.
* De E.H.B O. cursus start wel voor u in het Gemeen- * Radio/pick-up
meubel
op do. 15 sept. om 20 00 uur, schapshuis vanaf 8 uur. Kom ƒ50; t.v. in kastje; vouwbed
Rode Kruis gebouw,
maar langs
ƒ25; speelgoed. Tel 02507NIC. Beetslaan 14.,
GESTOFF
WOONRUIMTE 15817.
tel 02507-17599 of 17537.
GEZOCHT voor 2 personen Reactiveren o.l.v. l. Arens. lem keuk. en douche, periode dere vrijdagochtend van 9.30* De Verg. Vrouwen van Nu
nov. '88 t/m mrt. '89. Tel.1030 uur, voor dames en heis op reis naar Hongarije. Dit 12544, na 16 uur
ren. Inl.: tel 15829 of 17599,
had u niet hoeven missen!
Word dus ook lid of bel eens * Gevraagd huishoudelijke A. J v.d. Moolenstr. 47.
hulp. InL tel. 02507-12104.
met nr. 137651!
Schoonmaakbedrijf
SATÉ
met
* De Zeeschuimers zwem- Heerlijke
De
Witte Tornado
men nu recreatief in Sporting STOKBROOD en KRUIDENvoor uw gebouwen
Sonneveld iedere dinsdag- en BOTEH voor ƒ 10, lekker eten
en kantoren
vrijdagavond van 17.30-1830 bij hel Bunkertje, Passage 3234, Zandvoort Tot ziens
Tel 02507-18546
uur. Voor ml • tel 14114.

Rustige jongeman, 25 jr, zkt
v.a. sept v.d. wintermaanden
KAMER in Z'voort, huur max.
ƒ350 p.m. Tel. 023-245388.

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2.
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.

bo tijdens de introductie. Dit is natuurlijk het topmodel, desondanks
kreeg ik na enkele kilometers al het
gevoel dat het goed in elkaar zat. Ik
hoefde nergens naar te zoeken, alles
zat onder handbereik. De auto zelf
voelde ook heel vertrouwd aan. De
motor is opvallend soepel, absoluut
geen echt scheurheest. maar wel een
auto waarin je gemakkelijk en prettig
grote afstanden overbrugt zonder moe
te worden. Bij hogere snelheden wordt

hij wel lawaaierig door de duidelijk
hoorbare rijwind. de motor hoor je
verder niet. en dut is ronduit jammer.
De wegligging is goed. dit kan haast
niet andei's omdat het onderstel gelijk
is aan de 480 die ook opvallend stevig
op de \\eg ligt.
De ruimte binnenin is behoorlijk te
noemen, alleen lange mensen /uilen
achterin weinig hoofdruimte hebben.
De voorMoelen in hun verste stand

doet de heenruimte achterin niet o\ci houden.
/elf hen ik benieuwd naar een Icsikennismaking met een goedkopere
versie. De Turbo is wel c o n c u r r e r e n d
geprijsd, maar/al slechts hij een k l e i n e
kopersgroep aftrek v i n d e n . De heil M gen voorde nieuwe Volvo 440/i|ii host
scherp te noemen en als de/e vol ie
houden /ijn. /al deze auto een v e e l ge/ienc g;i.st op on/e wegen gaan wl o r d e n
De prij/en lopen vanaf ƒ 2 >.2^iï.v oor de 440 DL tol / 45.250.- v en n ik
440 Turbo. De levering begint scp
ternhcrvan dit jaar', behalve de 440 UI
die wal later komt.

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEIÜ
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

'M

Doorlopende
Persoonlijke leningen kredieten
netto
in handen
5.500.7.500.10.500.15.000.20.000.35.000.-

looptijd *
48 mnd.

looptijd*
60 mnd.

141.05
189.13
262.49
374.99
499.98
874.97

118,51
158.23
219.19
313.13
417,50
730.63

Theoretische looptijd 65 mnd
en rente bij 10 000.- 0.91 °„ n mud
1 5 000,- 0,81 °e p mnd . 20 000 0 77°0 p mnd . 25 000.- 0.77°e p mnd

Bedrag
10000.15.000,20.000.25 000.-

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd
300.- p mnd
400.- p mnd
500.- p mnd

leder bedrag tussen ƒ 1.000.- en ƒ 100.000. - e n
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9,6%.

-vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G
BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

SCHOOL VOOR T'AI CHI-WU
Demonstratie zondag 11 sept. 14.00 uur.
Gratis proeflessen: 12-13-15 sept. van
20.00 tot 21.00 uur. Demo en proeflessen in
Haarlem, Bakenessergracht 8. Info: Postbus 223, 2040 AE Zandvoort. 02507-13663.

* Te koop damesfiets ƒ75. * Te koop spoorbaan N op
Te huur aangeb. gestoff. Kinderzitje achterop ƒ 35 board, 122x82, ƒ37,50; ld
ƒ57,50; SlocsNp.st ƒ27,50;
KAMER. Tel. 02507-16565. Fietsmand, groot ƒ 15.
vogelkooi ƒ 27,50; bur.lamp +
Tel 02507-18176
* Te huur of te leen geloeplamp ƒ 37,50 Tel 13781.
vraagd weefgetouw. Konin- * Te koop gevr vloerkleed,
* Te koop weg overcommt
3x4
en
2x1
'A
m
Tel
gmneweg 9, Zwart.
pleet 2-ziis bank, leatherlook,
02507-14519.
* Te koop '/2 golfset + tas +
kl. bruin 's Avonds bellen
standaard ƒ 250. Tel 02507- * Te koop gevr grenen kin- 13703
derledikantje (event. m. ver15195, na 18 uur
stelb bodem) Tel. 02507- * Te koop zw leren draaifau* Te koop 21 oude besch 16813 of 13847.
teuil ƒ95 Tel 02507-12565
tinnen soldaten + 2 ruiters
ƒ 100;onbesch.sold +2 kan- * Te koop golftas met ijzers, * T k. babybuggy ƒ 30, spelnonen -f 4 ruiters + muziek- 3-5-7-9, ± putter, ƒ 295. Tel comp ƒ 10; kmdernaaimachine, werkt op batt, ƒ 15, valkkorpsƒ 195. Tel 02507-17193 02507-12565
park met kooi ƒ 90; dierenhui* Te koop 22 tinnen kerststal * Te koop openhaardkachel, den ƒ35, ƒ25 Tel 12698
figuren, compl., pr. ƒ40. Tel. te.a.b. Tel 02507-15853.
* T k Benraad gashaard, als
02507-17193.
Te koop per 1 oktober goed
nieuw, ƒ 125, racefiets, z.
* Te koop barmeubel, model onderh woonh., centr. Zand- versn,/ 100 Tel 023-390289
oude globe, zeer exclusief voort, 3 si.k , k , d., t. en c v
Inl tel. 02507-16019
T k compl Canon FILMSET
Tel. 02507-12298.
ƒ400, compl BIERTAPIN* Te koop Bosch koelkast, * Te koop portable zw /w + 200 liter, ƒ 25; gas/oven- t.v , '/2 jaar oud, / 125; kmder- STALL ƒ 750. T. 02507-18893
comb ƒ25; stencilapp + in- ledikantje, wit manou, verstel- * T k keukentafel + 2 stoebrander en toebhoren ƒ 100. bare bodem, ƒ150. Tel len ƒ 75; zendbakkie ƒ 60; au02507-17708
tobabystoeltje
ƒ 25
Tel
Gaper, Kerkstraat 31
17794, tussen 19 en 20 uur
Per december a.s.
* Wilt u op een zangkoor
gaan Meldt u dan bij het
Vrouwenkoor aan Tel 14158

werk met opleiding
aangeboden voor
jonge mensen

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

* T k. Philips k t . v , 55 cm,
ƒ 100; Blizzard ski's, 1 70 m,
ƒ75 Tel 02507-16210.
* T k luner/versterker met
pick-up, speelt goed, ƒ50,
pick-up zonder element, pr
ƒ25 Tel 02507-16848
T.k. VW CAMPER 1977, APKgek., prima staat Vr pr
ƒ9500. Tel. 023-357671
T.k a. mooie jonge Blauwe
Duitse Doggen met stamboom, afkomstig uit kampioenennest, goedgek.
door
N D D C , 12 weken, ingeënt
en ontw Inl tel 05168-872
* To, Piet veel plezier vrijdag, Aag, Ane
* Toonkunst
Zandvoort
(TOZ) repeteert elke ma.dag
om 8 u. 's av in „De Krocht"
Maak eens een repetitie mee1
Bel maar eveni Tel 13858
* T k Pelgrim gevelkachel
2,5 kw, 25x13x48, ƒ 100, Dru
gevelkachel, AR657, 35 kw
50x22x53 cm, ƒ75 Tel
02507-20021
* 26 september t/m 2 oktober collecte Nierstichting Wilt
u ons helpen7
Graag tel 02507-15434.
* Vanavond van 7 tot 8
schaakt de
Zandvoortse
jeugd tot 17 jaar in het gemeenschapshuis Voor info
tel 17272-14884-15721
* Verloren leesbril, omg Brederodestraat Teg bel ter te
bezorgen Tel 02507-19669

5 REGELS

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

een/e

makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

* Verzamelaar zkt insignes
medailles, uniformen, hel
men, originele foto's van pe
node 1940-1945 Discr ver/
Graag uw reactie 17469

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ577,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Wat is er nu gezelliger dar,
een potje kraken iedere vrij
dagavond 20 00 uur in hol
Gemeenschapshuis Inl tel
14085
* Zang en gezelligheid gaan * Wie geett m Zandvoort
toch altijd samen Kom dan saxofoonles'' Tel
0250"
zingen bij het Zandvoorls 17643
Mannenkoor! iedere dinsdag
TUINMAN voor al uw tuin
20 uur, Gemeenschapshuis
straat- en hekwerk, levennn
* Zingende kinderen zijn alle materialen, vnjbl pnjsop
vrolijke kinderen' Zandv Kin- gave Tel 023-243568
derkoor start weer elke do
van 16 30-17 30 Kinderen v a
Woningruil
8 jr hartelijk welkom 12622
Aangeb aanleunflat Hu^
* Verloren gouden kinder de Duinen Gevr woomui i
r
armbandje, ..Synthia" gaar voor echtpaar in Ceniiu
ne tegen bel ter te bez Ho- Event 3-hoeksruil
geweg 48 tel 02507-12595
Tel 02507-13808

GRATIS

van ± 17 tot 21 jaar, m het bezit van MAVO/LBOdiploma, die ziekenverzorgende willen worden
(opleiding voor wettelijk erkend diploma)
Bel of schrijf voor meer informatie naar
Dr. Sarphatihuis, Afdeling Personeelszaken
Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam,

tel. 020-263115
tst. 328

Zandvoorts Nieuwsblad

Waardevolle
vrijetijdsbesteding
Houdt u ervan met mensen om te gaan? Gesprekken te
voeren over onderwerpen van uiteenlopende aard7 Wilt u
nuttige vrijetijdsbesteding? Of even iets anders doen, wanneer u dat schikt? Dan is enquêteren misschien iets voor u
Het NIPO ontvangt in toenemende mate onderzookopdrachten van het bedrijfsleven, de overheid en andere maatschappehjke organisaties. Daarom willen wij ons team van enquêteurs graag uitbreiden met geschikte kandidaten.'
Bent u tenminste 21 jaar oud; kunt u 10 a 15 uur per week voor
dit werk vrijmaken; schrijf dan naar het NIPO, Barentszplein
7, 1013 NJ Amsterdam, t a v . de heer A J M. Baars.
U ontvangt dan ons informatiepakket

NIPO
hét Nederlands Instituut voor de Publieke
Opinie en het Marktonderzoek.

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

...

.

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA30
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KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC
Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.
Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale kleutcrlessen.
Vak-vooropleiding voor
getalenteerde leerlingen.
Int. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch:
02507-14677 of 18981
Aanmeldingen
in de studio uitsluitend op:
Zaterdagmiddag 10 september
van 14.00 tot 16.00 uur en
maandag 12 september t/m
donderdag 15 september van
19.00-21.00 uur.

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"
Oranjestraat 12
(einde afrit)
(CENTRUM)

11 JAAR HONG KONG

Peter Versteege

«f

SAM-SIN MENU

wielersport

Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Haltestraat 31

Afhaalprijs

GESLOTEN
wegens vakantie

Dansschool
Albert van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom
latin American
Clubs voor scholieren -jongelui
en paren.
Indeling naar leeftijd.
Beginners, gevorderden en
vergcvordcrden

INSCHRIJVING
elke vrijdagavond
van 19.00-21.00 uur
en zaterdagmiddag
van 14.00-16.00 uur
en telefonisch

02507-16623
of 17082

ZANDVOORT

10

Restaurantprijs

van 17 september
tot 3 oktober.
REST. - BISTRO - PARTYCENTRUM

DE MANEGE
Gespecialiseerd in het
organiseren van bruiloften en
partijen.
Uitstekende accommodatie, ruime
parkeergelegenheid, sfeervolle boven- en
benedenzaal. (80-300 pers.), voortreffelijke
keuken, ruime ervaring met artiesten en
prof. geluidsapp.
WINTERAANBIEDING
compl. feestavondarrangement (min. 80
pers.), 19.30-24.00 uur, onbeperkt borrelen
(excl. buitenl. gedist.) en onbep. nuttigen
van grill spec., salades enz.:
all-m
39,50 p.p.
Info. 02507-16023

ER UIT - COED VOOR Uu
De Manege Zandvoort
Hét trefpunt voor gezellige,
ongebonden mensen heeft
zaterdag van 20.00 tot 03.00 uur
weer gezellig

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
SIJEO PAAI KW A
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecfit)
2 BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG

14 YUKWOKAIT1NG

4

5
6

7

(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(ongineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABIKETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHASUEO
(geroosterd mager vlees op onginele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAPTJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)

Eet-otheek
PEPPERMINT
zoekt een

vaste medewerker
voor de keuken
Soll. tel. 12994
Haltestraat 3

Voor
zekerheid en
kwaliteit
naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

iedereen leest de krant altijd en overal

15

16

17
18

8 KOE LOU YOEK

(kipfilet met champignons en cashewnoten)
SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, papnka en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)
SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)
SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstük in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)
SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN-gerecnten zijn met 2 x witte rijst'!
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
Qmchton met mtohoen of
CNneMb-ni
ƒ4,50
•xtra

(gepaneerde varkensvteesbaltotjes
met zoetzure saus. een bekend
CANTONEES gerecht)
B KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)

10 KIPMALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varXenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant
Haltestraat 69/hoek Zeestraat

DANSEN
Zondags zijn we weer geopend v.a. 16.00
uur met een heerlijk warm buffet.
Info 02507-16023

ƒ31,50
ƒ 42,50

rei.

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING (BIJ AFHALEN)

De mooiste
dingen uit het l
snel voorbij.l

RKe&s
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

weekspecialiteit uit eigen keuken:
Bouillabaise
- -_
rijk gevuld héél liter

f •t ü

Grote visburger

1,75

per stuk

5 grote schollen halen
4 betalen!

BIENVENIDOS A

LA CABANA

ARGENTIJNS RESTAURANT
Vlees, vruchten,
gastvrijheid
en elk weekend levende muziek!
NOS VEMOS ENTONCES
Cecile, Daniel, Gabnël

Haltestraat 75
Te!. 02507-17229

Moe of mat?
Neem een sauna-bad!
Sportcenter

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 42,
tel. 15829-13965.
Clubjes met min. 10 pers.
50"o korting p.p.
OPENINGSTIJDEN
maandaga\ond - sportclubs
dinsdagavond - idem
\voensdaga\ond - dames
donderdagmorgen - dames
donderdagavond - heren
\rijdagavond - gemengd
zondagmorgen - heren

Dat is 'm, de Golf Memphis.
Geen "gewone" Golf maar een speciale uitvoering
die eenmalig leverbaar is.
Wat u direct zal opvallen zijn de sp'ortieve trekjes
van de Golf Memphis. Zoals de zwarte spatbordverbreding en dorpelbekleding, de striping met geïntegreerde
Memphis-aanduiding op de zijkanten, de zwarte antenne
en de zwarte portiergrepen.
Daarnaast zorgen "rally-velgen" met extra brede
banden (185/60 R14) ervoor dat de Golf Memphis niet

alleen sportief oogt maar zich ook sportief gedraagt.
Natuurlijk laat ook het interieur niets te wensen over.
Voor een volledige beschrijving ontbreekt ons hier echter
de ruimte.
En waarom zouden we dat ook niet aan de dealer
overlaten? Hij zal immers niet nalaten u te vertellen over
het vierspaaks sportstuur, de sportieve bekleding, de in
twee richtingen verstelbare hoofdsteunen en de middenconsole met verlichte asbak en aansteker.
Hij zal u ook vertellen dat u normaal voor de Golf

Memphis met bijvoorbeeld een 1.3 liter 55 PK motor
f27.495,- betaalt maar dat u zich nu eigenaar mag noemen
voor f24.995,-. Wat een prijsvoordeel van niet minder dan
f2.500,- betekent.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat v\e
dus niet zullen doen. Anders heeft de dealer u straks
niets meer te vertellen. Bel voor het dichtstbijzijnde dealeradres 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?

Golf Memphis l 3 (27495,- U betaalt (24 °°5,- Gol! Memphis l 6 f29895,- U betaalt (27395,- Golf Memphis 18 f32470,- U betaalt f29970- Golf Memphis l 6 diesel f33095,- U betaalt f30595,-. Golf Memphis l 6 turbo-diesel f38295 U betaalt 135 795,Pnizen zi|n \ana("-pri|zen, inclusief BTW exclusief aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden Importeur Pon'-: Automobielhandel BV Telefoon 033-949944

NIEUW Dagschotel

9,50

met verse groenten en aardappeltjes
HALTESTRAAT 3, TEL. 02507-12994
Donderdag 15 september 1988

Los nummer ƒ 1 ,-

48e jaargang nummer 37

Oplage: 4.500

Stichting Behoud Kostverlorenpark fel tegen
'DEZE
WEEK

'Verlenging Heijermansweg
9
kost al gauw ƒ 17 miljoen

• Ter gelegenheid van zijn
verjaardag,
aanstaande
maandag, haalt Jo van Pagée enige herinneringen ZANDVOORT - De Stichting Behoud Kostverlorenpark doet via
op.
Pag. 3 een schrijven een beroep op de gemeenteraadsleden, de mogetot verlenging van de Herman Heijermansweg niet op te
• Zandvoort '75 behaalde lijkheid
nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het Kostyerloreneen zwaar bevochten over- park. De stichting herinnert er aan dat het project financieel
winning op DSC '74. Pag. 5 niet haalbaar en technisch overbodig is, terwijl er daarentegen
ernstige schade wordt toegebracht aan het park. De kosten
• De TZB-softballers win- zullen nog verder oplopen dan de geraamde 14 miljoen gulden
nen een sterk bezet toer- voorspelt men. Als 'er echt iets gebeurt' zal de stichting niet
nooi bij Haarlem Nicols.Pag. aarzelen een 'coördinerende rol te spelen' bij de mobilisatie van
tegenstanders.
5

• Klijn en Rinko brachten
zondagmiddag de sterkste
touwtrekploegen op het
strand in actie.
Pag. 7

Het stichtingsbestuur is van mening dat de geraamde kosten, ongeveer 14 miljoen gulden, nog aanzienlijk kunnen oplopen, omdat de Heidemij bij het opstellen van de kostenraming is vergeten, dat de huurders
van
de
bunker-vakantiewoningen in het
park huurbescherming genieten.
'Aan hen zal dus, als de weg er komt,
vervangende woonruimte geboden
moeten worden', aldus de stichting.
Bovendien verwacht Behoud Kostverlorenpark dat de huidige eigenaren van het park, enkele speculanten van buiten Zandvoort, niet apart
de benodigde strook grond willen
verkopen, maar alleen het hele gebied in één koop. Dat zou dan een
extra kostenpost van 1,3 miljoen ge-

ven, zo heeft men berekend, zodat
het project dus op een totaal bedrag
van 16 a 17 miljoen zou komen. 'Van
dat bedrag valt niet zo snel iets af te
pingelen', aldus Jaap Kolpa, secretaris van de stichting.
'Hoe men ook redeneert, verlenging van de Heijermansweg kost
tenminste ƒ14 miljoen en waarschijnlijk zelfs méér. De vraag rijst
of de gemeente dit bedrag, ƒ891,- per
hoofd van de bevolking, bijeen kan
brengen. Kolpa constateert dat verlenging verkeerstechnisch niet nodig is, omdat er een dalende tendens
is wat betreft de aantallen auto's, de
verbinding voor de bewoners van
noord met de winkels in het centrum via reeds bestaande wegen

Bestemmingsplan nog lang niet rond

Ekmwvergunning Circus Theater
wekt verbazing bij raadsleden
ZANDVOORT - De Stichting Leefbaar Zandvoort overweegt een
gerechtelijke procedure aan te spannen tegen de gemeente,
omdat men reeds een bouwvergunning heeft afgegeven voor het
Circustheater van Play-In. Ook de Lokale Raad van Kerken
bevestigde donderdag tijdens de commissievergadering voor
Publieke Werken nogmaals haar bezwaren tegen de hier te
plaatsen gokautomaten.
Wethouder Van Caspel verbaasde
vorige week dinsdag tijdens de
raadsvergadering al menig raadslid,
met de mededeling dat de bouwvergunning van dit theater annex vertier- en speelautomatencentrum
tussen de Kosterstraat en het Gasthuisplein is afgegeven. Verbazing,
omdat het bestemmingsplan voor
dit gebied nog niet eens rond is. Zolang dat nog niet het geval is, geldt
echter alleen de bouwverordening
als toetssteen voor de bouwaanvraag, zo liet Van Caspel weten. Volgens hem kon de gemeente dan ook
niét anders dan de vergunning afgeven. Sandbergen verbaasde zich
over de opmerking dat er geen bezwaren waren binnengekomen,
want hij had toch zeker een pakje
van 'drie centimeter hoog' gezien.

nemen'. Een bewoonster van de
Swaluëstraat vroeg de gemeente de
zaken 'realistisch' te bekijken, met
name ten aanzien van de parkeerbehoefte, waarvoor volgens haar een
structurele oplossing moet worden
gevonden: "De mensen nemen het
liefst hun auto mee het café in". Zij
Bij de wethouder was dit niet be- toonde zich ontevreden omdat de
kend. Volgens Paola Koper van de plannen geen deel uitmaken van een
Stichting Leefbaar Zandvoort zijn er uitgebreide visie.
echter vijftig bezwaarschriften gebundeld ingeleverd tegen het verOok volgens GBZ-raadslid Jongsmaakcentrum.
ma wordt het, in verband met dit
Vanwege de te verwachten over- plan, tijd dat er een oplossing wordt
last voor de omgeving omdat een gevonden voor het parkeren in het
'gokautomatenhal' veel mensen aan- dorpscentrum, en volgens PvdAtrekt die normaal niet op deze loca- -raadslid Bloeme mag de horeca,
tie komen, maar ook vanwege de met uitzondering van een restaurant
hoogte van het gebouw en omdat de wellicht, niet verder oprukken in dit
naam 'de lading niet dekt'. Daar- gebied. Hij mist dan ook de discusnaast ook vanuit het standpunt dat sie rond de verhouding woon- en toespeelautomaten sterk verslavend ristische functie van dit gebied. Hij
kunnen werken. Dit is ook het voor- constateerde dat bedrijven die genaamste argument van de Lokale richt zijn op het toerisme, zich in
Baad van Kerken, dat donderdag Zandvoort makkelijk kunnen vestinogmaals werd benadrukt door me- gen, zonder dat de gemeente daar
vrouw Brune. Van Caspel vond het iets aan kan doen.
Vervolg op pagina 1
echter 'moeilijk hiertegen stelling te

loopt, en omdat verkeer richting
Haarlem/Bloemendaal de Zeeweg
neemt. Hij verwacht dat er op drukke zomerse dagen juist filevorming
op de Heijermansweg en aansluitend de Linnaeusstraat zal optreden, zodat alle toegangswegen naar
nieuw-noord geblokkeerd zijn.
Verder wijst de stichting op parkeeroverlast en onveiligheid op en rondom de Linnaeusstraat tijdens drukke dagen, wat 'een negatieve uitwerking' zal hebben op heel nieuw-noord.
'Verlenging
betekent
volgens de stichting uitsluitend verplaatsing van het fileprobleem en
géén oplossing er van'. Zij verwacht
dat op drukke dagen zowel de bestaande route langs de Sophiaweg
en de Kostverlorenstraat, als de
Heijermansweg vol staan met files.
Behoud Kostverlorenpark wijst ook
nog op de nadelen voor de bewoners
van het Huis in de Duinen, waar het
geplande traject 'pal onder hun
raam komt te lopen'. Gezien het grote aantal donateurs in deze gemeente, ziet de stichting haar visie 'ondersteund door een breed draagvlak in
de Zandvoortse bevolking'. Gezien
de honderdtwintig deelnemers aan
de rondwandelingen, enige weken
geleden 'op een gewone zaterdag'
verwacht zij dat 'als er echt iets
speelt, een veelvoud van dit aantal
voor het behoud van het park te mobiliseren is. Onze Stichting zal niet
nalaten bij deze mobilisatie tegen de
wegaanleg een coördinerende rol te
spelen'.

Karel Muijs, trainer van Michiel Schapers, kreeg van wethouder Termes een steen mee, voor het monument

in Seoul.

ZANDVOORT - Als de
Olympische vlam in Seoul
over enkele weken weer is gedoofd, zal er in deze plaats
een blijvende herinnering aan
Zandvoort te zien zijn.
Karel Muijs, trainer van tennisser Michiel Schapers en woonachtig in deze gemeente, kreeg afgelopen week van wethouder Termes
een steen overhandigd, die in
Seoul achterblijft. Alle sporters en
begeleiders die naar de Olympische Spelen vertrekken, krijgen
van hun woonplaats een steen mee

(Advertentie)

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

(Advertentie)

van méér dan 150 .
olieverfschilderijen

ZANDVOORT - Tegen twee
verdachten van de overval op
het Zandvoortse spoorwegstation op 14 februari, waarbij bijna twaalf duizend gulden werd
buit gemaakt, zijn gevangenisstraffen geëist van respectievelijk twee en tweeënhalf jaar. De
overvallers schoven de schuld
echter pp elkaar af. De rechter
doet uitspraak op 23 september.

zie pagina 4

De overval vond plaats nadat een

'Burgers betrekken bij planontwikkeling'

ZANDVOORT - Degenen die de gemeenteraadsvergaderingen
bijwonen, treffen vanaf deze maand een nieuw gezicht aan
achter de collegetafel. Het is de nieuwe gemeentesecretaris
Gevers, die als 'rechterhand' van de burgemeester de plaats in
heeft genomen van zijn voorganger Mertz.

De heer H.J.M. Gevers, 39 jaar
oud, is eind april in dienst getreden
van de gemeente en tijdens de raadsMet de speciale openstelling
vergadering op 19 juli beëdigd. Gevan het enige 'monumentale' gevers, geboren in Eindhoven en dus
bouw uit deze plaats, schaart
evenals burgemeester Van der HerjZandvoort zich onder de ongeden oorspronkelijk afkomstig uit de
veer vierhonderd Nederlandse
provincie Brabant, was voorheen
gemeenten die deelnemen aan
de Open Monumentendag. Men ï werkzaam als chef afdeling Algemene Juridische Zaken van de gemeenkan de oude dorpskerk met zijn
fraaie toren, gelegen aan het
te Roosendaal en sinds 1984 als gemeentesecretaris in de gemeente
Kerkplein, tussen 10.00 en 16.00
uur bezichtigen. Leden van Ker- } Oud en Nieuw Gastel. "Maar ik heb
in de loop der jaren vele delen van
keraad en Kerkvoogdrj zullen
het land gezien", voegt hij daaraan
aanwezig zijn om de bezoekers
te ontvangen en bijzonderheden
toe.. Lange tijd woonde hij in het
westen van het land, in Amsterdam,
te vertellen over het gebouw en
het kerkmeubilair.
S Den Haag en Leiden, en later, vanwege zijn werk, zeven jaar in Arnhem. Gevers is getrouwd en heeft
De organist G. van Zwieten de
twee kinderen, waaronder één van
Blom zal deze dag van tijd tot
acht jaar. De ander, vier maanden
tijd het unieke Knipscheerorgel
oud, werd kort na aijn benoeming in
bespelen en daarnaast een en
Zandvoort geboren. Het gezin is moander uit de doeken doen over
menteel nog op zoek naar een wode structuur van het orgel.
ning in deze gemeente.
Gevers behoort tot een nieuwe generatie gemeentesecretarissen die
nu in opkomst is, zo constateert hij
zelf: "Mensen die meestal voor een
bepaald vakgebied zijn opgeleid
maar zich al snel via bijscholing bekwamen in management en organisatiebeheersing". Zijn eigen opleiDatum
HW
LW HW
LW ding is een HBO-studie administratief recht en bestuurskundig recht.
De vroegere secretarissen waren
15 sep
05.31 02.17 18.45 14.41
volgens hem wel 'super-specialis16 sep
07.00 02.47 19.14 15.07
ten', maar zij misten de nieuwe ont17 sep
07.31 03.12 19.47 15.31 wikkelingen op management-ge10 sep
08.08 03.36 20.24 16.02 bied.

zal zich buigen over de organisatie
structuur en de 'cultuur', welk laatste ruim valt te omschrijven als het
met elkaar omgaan van ambtenaren. "Ik heb de voorzichtige indruk
dat er qua cultuur wel wat moet veranderen", aldus de gemeentesecretaris.'Maar om een duidelijk oordeel
te geven, vond hij het maandag, op
zijn zesendertigste werkdag, te
vroeg. Hij staat op een efficiënte organisatie, om verspilling van energie
te voorkomen. "Bovendien hebben
wij onze eigen verantwoordelijkheid
ten aanzien van de gemeenschaps-

gelden, waarmee wij dan ook zo zuinig mogelijk moeten omgaan". Het
streven moet volgens hem dan ook
zijn naar een hoog gekwalificeerd,
maar qua aantal zo beperkt mogelijk ambtenarenapparaat.
Dat er gereorganiseerd moet worden, is volgens hem niet zo vreemd.
"Dat komt momenteel bij veel gemeenten voor, omdat het bestuur
strengere eisen moet stellen. Door
minder geld en personeel is men gedwongen maatregelen te treffen,
waardoor de effectiviteit wordt verhoogd". Als middelen ziet hij de toepassing van bedrijfsmatige technieken, bijscholing naar een planmatige werkbeheersing, en het kritisch
beschouwen van het traditionele
beeld van de ambtenaar in een bepaald vakgebied. Dat laatste houdt

Waterstanden

19
20
21
22
23

sep
sep
sep
sep
sep

08.53 04.10 21.11
10.01 05.05 22.51
11.52 06.34
00.43 08.47 13.27
01.53 10.20 14.28

16.54
18.04
19.22
20.53
22.11

Maanstanden:
Maandag 19 sep. EK 04.58 uur
Doodtij 21 sep. 11.52 u. NAP+54cm

'Cultuur'
Het management binnen het gemeentelvjk apparaat ziet hij als één
van zijn belangrijkste taken. "Dat zit
mij in het bloed", zegt hij, al wil hij
zich niet vergelijken met een
'trouble-shooter', die de zaak op poten zet en dan weer verdwijnt. Hij

•Gemeentesecretaris H.J.M. Gevers: 'Management belangrijkste taak'.
Foto: Berlott

voor Seoul. In totaal, uit alle deelnemende landen samen, zullen dat
er zo'n dertienduizend zijn, waarvan later een herdenkingsmonument wordt gebouwd. Van Zandvoort was bekend dat Karel Muijs
naar Seoul zou gaan, zodat hij van
wethouder Termes het blok marmer meekreeg. Later meldde echter ook fysiotherapeut Maarten
Koper dat hij bij de spelen betrokken zou zijn, maar om hem een
steen mee te kunnen geven, was
het te laat. Muijs, die sinds tien
jaar in Zandvoort woont, is onder
andere in de periode van Torn Ok-

ker bondscoach conditie geweest
voor de Nederlandse tenniswereld.
Later trad hij drieëntwintig jaar op
als bondscoach voor kanovaarders, in welke hoedanigheid hij zes
maal betrokken was bij de Spelen.
Momenteel adviseert hij de technische staf voor het toptennis en
begeleidt hij ook zelf toptennissers. Dit jaar, de zevende keer, gaat hij voor het eerst als tenniscoach
mee naar de Olympische Spelen.
"Ik ben ervan overtuigd dat Michiel Schapers zich voor de volle
honderd procent zal inzetten", zo
verzekerde hij wethouder Termes.

Minimaal twee jaar celstraf geeisi
dsts

Hervormde Kerk Nieuwe gemeentesecretaris ziet zich voor uitgebreide taak gesteld
open monument
ZANDVOORT - pok
Zandvoort neemt dit jaar
deel aan de Open Monumentendag 1988, op 11 september aanstaande. Ter gelegenheid hiervan is de
Hervormde Kerk gratis te
bezichtigen.

Foto Beiio'.t

in, dat de ambtenaar ook andere taken op zich moet kunnen nemen.
"Je moet in de gemeente een bepaalde mate van flexibiliteit inbouwen,
zodat er een organisatie ontstaat, die
een dynamisch geheel vormt".
Het reorganisatieproces zal echter langere tijd vergen. Hoelang valt
volgens hem niet te zeggen, maar hij
schat ruwweg vijf tot zeven jaar. Als
oorzaken noemt hij de 'ijzeren
rechtspositie van ambtenaren' en
het feit dat veranderingen vaak als
bedreigend worden ervaren. "Bovendien moet je rekening houden
met de verdiensten van de mensen
die met veel inspanning veel tot
stand hebben gebracht".

vrouw zich aan het loket had vervoegd met de mededeling dat zij
haar tas kwijt was. Omdat zij geen
onbekende was voor de loketbeambte werd zij binnengelaten achter de
balie, waarna twee mannen naar binnen drongen.
De NS-medewerker werd vervolgens uitgeschakeld door hem traangas in de ogen te spuiten. Toen hij
weer kon zien, was het drietal verdwenen, evenals een geldcassette.
Achteraf bleek dat de daders naar de
duinen gevlucht waren, waar de buit
werd verdeeld.
Een van de twee mannelijke verdachten, die op de zitting aanwezig
was, bleek het niet eens te zijn met
deze lezing. Volgens hem waren zij
ongewild bij de overval betrokken,
want het plan was dat de vrouw, een

zesentwintigjarige Amsterdamse,
het alleen zou opknappen. Zij kwamen alleen 'een kijkje nemen' toen
de vrouw langer dan verwacht wégbleef. Volgens haar kwam het er echter op neer, dat zij door één van de
andere verdachten onder dreigementen was gedwongen, om zo haar
schuld aan hem af te kunnen lossen.
Voor de officier van justitie, mevrouw mr. C. Hemmes-Boender,
was het duidelijk dat de twee mannen mee zouden doen aan de overval. Tegen de aanwezige verdachte
eiste zij daarom tweeënhalf jaar gevangenisstraf. Omdat de vrouweli.jke verdachte 'zelf aan de spiraal var.
de onderwereld had weten te ontkomen' stelde de officier zich tegenover haar milder op: twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Jury biertappen uit andere regio
ZANDVOORT - De jury voor
de nationale Biertapwedstrijd
in Het Boeckaniersnest zal gevormd worden door mensen
uit de horeca-sector, maar dan
van buiten deze regio.
Het evenement in het etablissement aan de Zandvoortselaan. dat
op donderdag 3 november wordt gehouden, telt mee voor het nationaal
kampioenschap. In totaal worden
hiervoor door het Centraal Brouwerij Kantoor, waarbij diverse brouwe-

rijen zijn aangesloten, tweeenzesti:1
wedstrijden georganiseerd. De w::
naars van de regionale wedstrijden
gaan door naar de eindronden aio :•
januari worden gehouden tijarrHorecava.
In tegenstelling tot vvnt or.hai;-.'
werd vermeld, zal de jury - yiliu-n:
de regels - geheel bestaan uit ln-recmensen van buiten de regio. Fr^lc'''
Zonneveld i'ii Fred Paap zijn v.'i •
aangezocht o m zitting t e nomen
<::
een jury, maar dan bij \vecit- r rijcle- :
buiten de reaio.

Inspraak
Een ander punt waar Gevers veel
waarde aan hecht, is voorlichting
naar en inspraak van de Zandvoorters. "De afstand is nu heel groot, dat
merk ik aan reacties en aan brieven
die ik krijg. Men voelt zich vaak gepasseerd in het voortraject". Als het
aan hem ligt, zal de gemeente initiatieven nemen om de burgers al in
een vroeg stadium bij de plantontwikkeling te betrekken.
Als mogelijkheid daartoe ziet hij
onder andere het instellen van inspraakavonden. "Dat vergt in de
voorfase extra energie, maar die win
je daarna terug", aldus Gevers, ervan overtuigd dat. het beter is de
burgers bijtijds bij de plannen te betrekken, dan achteraf, naar aanleiding van klachten, de zaken bij te
moeten stellen. "Bovendien zijn de
inwoners mondig genoeg om in de
voorfase mee te praten". De inspraakcoördinatie kan een taak zijn
van de gemeentevoorlichter, want
dat deze wordt aangesteld, is volgens Gevers zeker. "Dat is één van
de zaken die ik het eerst heb aangekaart", verklaart hij, waut wat betreft gemeentelijke voorlichting
constateert hij duidelijk een lacune.
Genoeg te doen dus voor Gevers,
genoeg uitdaging. "Dat was .wel duidelijk in de advertentie, daarom heb
ik hier ook gesolliciteerd".
JOAN KURPERSHOEK

dertien weken voor maar ƒ

" r.:

O
'

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging) ; w

Daarna word ik abonnee en betaal per:
O maand ƒ 3,95' O kwartaal / 12,90 O hal jaar ƒ 23,70

O jaar ƒ -\

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

710371 017003"
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CHINA

Bedankt

Nicky
Ik ben geboren op 3 september 1988
en een /oon van
Kon Nicolaas en Anja de Graaf
l lemingstraut 300
2011 VS 7.and\iiort

Het was weer geweldig
Hanneke

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts /'27,56, (prijs excl. 6»o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

en wij een vriendje
Dionne, Daniëlle
en Wendy

Tel. 02507-13278

Dansschool
Albert van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

ADVERTENTIES

Leo en Joke hebben
een zoon

Nieuw in Haarlem

Onze moderne open keuken en
goede service staan garant
voor de hoogste kwaliteit.

HOERA!
Estrellii beeft een broertje'.
Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon
RODERIGUE
Roderigue werd op 12 september in het Eli.sabeth Gasthuis geboren.
Jos, José en Estrella Looman
Brederodestraat 18
2042 BE Zandvoort

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-328098-244326.
Geen vocrrijkosten.

<

T—N

TD)

AANNEMINGSBEDRIJF

nieuwbouw
verbouw
onderhoud

De pedicure praktijk wordt i.v.m. verhuizing
voorlopig opgeheven.

latisi American
Clubs voor scholieren -jongelui
en paren.
Indeling naar leeftijd.
Beginners, gevorderden en
vergevorderden

Inl.

Vrienden en kennissen
Bedankt,
•9

*

***-****v******************************

Aan alles komt een einde,
dat is niet te passeren,
maar jouw vroege verlies
is moeilijk te accepteren.
Op 2 september is veel eerder dan we konden
denken van ons heengegaan onze lieve vader,
schoonvader en opa
Maarten van der Mije
weduwnaar van
Aleida Johanna Christina Sietsema
op de leeftijd van 59 jaar.
Hoofddorp:
Guus en Anita
Remco
Carina
Zandvoort:
Martin en Leonie
Hoofddorp:
Linda en Arie
Zandvoort:
Marjon en Ricardo
Zandvoort:
Jolanda
Zandvoort, september 1988
Vondellaan 22
Correspondentieadres:
M. van der Mije
Lorentzstraat 143
2041 RC Zandvoort
De teraardebestelling heeft woensdag 7 september plaatsgehad.

In plaats van kaarten
Met droefheid geven wij U kennis van het overlijden van onze oma
Janüna Jacobina Mens-Greve
\veduwe \ a n Willem Mens
l op de leeftijd van 87 jaar.
| Toch nog onMTwachts is haar innigste wens in
vervulling gegaan om naar haar man en dochter
te gaan.
Dini - Herman \Veber-de Vreng
Claudia
Ricky
l -ky - Ko de Vreus:
l nièlle
.lordv
!.? .septenihcr 1HSS
Corr adres Rur^. Niuvijnlaan 16.
^0 1'2 PM /land\(>(irl.
De ü N c r l i d e n e liyt npgfbaard in de aula van „Het
Huis in de Duinen", Herman Heijermansweg l te
Zaïuhoort. alwaar geen be/.oek.
Oe crematicp.'echtigheid zal plaatsvinden op vrijdac li) sejitember a.s. om 9.30 uur in het Cremalorium U'e.sterveld te Velsen.
Gelegenheid rot condoleren na de crematie in
een der ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek van „Hel Huis in de Duinen" om 8.-15
uur.
triö-ïistrr^iïn

l i i r r h i j willen wij onze f i j n e kinderen, kleinkinderen en
a e n t e r k l e i n k i n d e i e n heel hartelijk bedanken voor alles
vat ze voor ons öO-jarig huwelijk hebben gedaan.
I.et was in één \voord geweldig.
Ook bedankt. Kimilie. kennissen, buren. Zandvoortmeeuwen en de oude voetballers van vroeger.
Het was grandioos!
To en Piet van Loon
Voor uv. hartelijke blijken van deelneming, ondervonden na het heengaan van mijn lieve man. vader en opa
Frederik Arnoldt
betuigen vuj u on/e oprechte dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleance
waren voor ons pen grote troost.
Uit aller naam:
\\' Arnoldl-v.d. Wilt
Zandvoort. september I!)8S
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alle inlichtingen bij:
*

'••?$$jl

l*"* J1 'ïaT'^Slè

• '

P. J. d'HO

Wij vragen een

•

caissiere/
verkoopster

• • • ' - ' • ""

2041 KT Zandvb
Tel. 02507-17244

17-20 jaar
FULL-TIME
Inl. dhr. Souwens

02507-16623
of 17082

GEDURENDE
DE HELE MAAND SEPTEMBER

SPAR SUPERMARKT
Celsiusstraat 192

100% viscose kleding
tegen fabrieksprijzen
Verschillende modellen

Geachte cliënten,
met ingang van 19 september
's MAANDAGS de gehele dag

GESLOTEN

onwijs bedankt en gefeliciteerd met
de eerste plaats
*
't

•"

• een Natura- •'•-;,^Ü^S

Openingstijden in de maand oktober
van 12.00 tot 22.00 uur.

elke vrijdagavond
van 19.00-21.00 uur
en zaterdagmiddag
van 14.00-16.00 uur
en telefonisch

t

-NIVO-POLIS

Wie komt ons
Spar-team versterken?

en coach Jan

•^

'•

Boulevard Barnaart 12, hk. de Ruyterstraat
(aan de zee) Zandvoort. Tel. 02507-18882.

INSCHRIJVING

V7.'':.-..> -:S'£i35ï

,

Wij komen met kok en kelner
bij U om dit te verzorgen.
Min. 10 volw. pers.

Zandvoort

Gelukkig ben je niet
iedere dag jarig.

*

Daar ligt onze belangrijkste ^
taak en dienstverlening. ^ii||
_
.. . .
. .v. •i*j£$fm
Daarnaast kunt u bij ons J
terecht voor:
' ' v;«|ijt|
inschrijvingen . • - . - ; , •• tr^Wï^È
Uitvaartverzekering ) ';"-'!®S
>

Tel. 14361

2042 KL
Jan Snijerplein 3
tel. 02507-18192

fr-***-*-****-^

en crematil^g

Een diner bij U thuis?

(in plaats van kaarten)

Femke

DAG en NACHT bereikbaar

Jan, Joke, Elly, Thea, Jeannette,
Annette, Willy, Marga, Simone en
Claudia

Hoera,

*•***-*•**•* TT* ****-*•*

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Specialiteiten Restaurant

Ut-1 k l i n k t zo gewoon
maar is \oor ons heel bijzonder
Mijn naam is

de NMB Bank, Slagerij Zwinkels,
Klijn Surfshop, de Gaper Drugstore,
Bloemenmagazijn Erica,
Bloemenmagazijn Reinders,
Banketbakkerij Balk, de Hema,
Aart Veer groenten en fruit, Jupiter,
Jaap Bloem Sportshop,
Sunset strandpaviljoen 14,
Café Neuf, Ijssalon Pico Bello,
Banketbakkerij Seijsener,
McDonald's, Restaurant de Puur,
Opperspreekstalmeester Pieter
Joustra, hetZandvoortse Nieuwsblad
en Haarlems Dagblad,
alle deelnemers, en het publiek voor
de enthousiaste inzet tijdens
het 5e touwtrek kampioenschap.

VLIEGER'S UIT

C.I.R. Hong Kong
DROGISTERU

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

Te huur
per 1 oktober:

incl. g., l. en w.
na 20.00 uur.

VlIEGERWERDMGSE

1988 FLY AWAY
iedere zaterdag in September tot en
met 15 oktober - tussen 10 en 15 uur
parkeerterrein DE ZUID
tijd/vlieger naar eigen keus
8 vlieguren = EURO-vliegermedaille

INFO: 02507-14618

Hoogachtend,

Marga

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
kranteiiarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485
Te koop aangeboden:

Houten en
stalen balken,
schakelapp.

en verlichting,
kozijnen en
deuren en
div. andere
bouwartikelen.
Tel. 12274.

BLOUSES
BROEKEN
ROKKEN
BLAZERS
JURKEN

39,39,29,- 39,59,39,- 49,-

Haltestraaf 53
t/o Casino Royaal
v/h v. Dam Magasin

Wegens uitbreiding van ons pakket zoeken

wij een

ZON!!! TEKORT???

GLASZETTER

m onze SONTRÉGA ZONNESTUDIO
komt U er zo weer bovenop.

Voor de juiste man bieden wij een prettige
werkkring, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden met toekomst.

Nu najaarsstunt

a) Super Sun 10 x 97,50
+ 5 x gratis

Voor verdere informatie

b) Belarium Sun 10 x 85,+ 5 x gratis

KEUR

c) Super Gezichtsbruiner
10 x 10 min. 70,-

GLAS B.V.

Paradijsweg 2-6, Zandvoort.
Tel. 02507-15602.

ook 5 x gratis
Aanbieding geldig tot lO-10-'88.
Kuurkaarten zijn tot 1 jaar na aankoop
geldig.

BEAUTY CENTRUM Joke Draijer

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

veilinggebouw

de witte zwaan
INBOEDELVEILING
Vastgesteld op
woensdag
28 september.

KIJKDAGEN
zondag
25, maandag
26 sept.
Inzending goederen
dagelijks.

In!, tel. 12164,
fa. Waterdrinker.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

Kosterstraat 11-13, Zandvoort, tel. 14975

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT
Dit jaar bestaat de Dierenbescherming 125 jaar. Ook tijdens dit
jubileumjaar staat er op 8 oktober op het Raadhuisplein een
kraampje van de dierenbescherming naar aanleiding van Dierendag.
U kunt hier allerhande leuke presentjes kopen en natuurlijk willen wij
U graag alle informatie geven omtrent het werk van de
Dierenbescherming.
Tevens hebben wij leuke tweedehands spulletjes op de kraam,
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het dier.
Heeft U zelf nog oude of nieuwe spulletjes over, dan kunt U die v.a.
9.00 uur op 8 oktober bij de Dierenbeschermingskraam afgeven.

FOTO BOOMGAAB
Grote Krocht 26, telifttll

WIJ ZOEKEN VOOR DE WEEK VAN
3 t/m 8 OKTOBER
NOG COLLECTANTEN.

van uw eigen negatief of dia
-•••^^^^™"^^"^^

Formaat f~^ ^\
30x45 cm
^

U kunt zich hiervoor opgeven bij Mevr. Salomons,
Brederodestraat 15/13 tel. 15253.

\ j

HELPT U OOK?

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT
Wist U dat:
« De Dierenbescherming op zaterdag 1 oktober 1988
een huisdierenkeuring voor kinderen organiseert
• Dit alles op het Gasthuisplein plaatsvindt
• Als het die dag slecht weer is wij een andere locatie
hebben
« Alle kinderen van 3 t/m 12 jaar die dag met hun huisdier
welkom zijn
• Zij zich dan wél even moeten inschrijven
• Deze inschrijfformulieren op alle basisscholen liggen
• Je deze formulieren ôôk bij ,,Dierplezier", de bibliotheek en dierenarts Dekker kunt vinden.
• Er een spreekwoord bestaat: „Hoe meer 'dieren' hoe
meer vreugd.

/
/.

\ V\V

40x60 cm

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38

Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 1 4 1 '

Telefax: 02977-21 968
Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte
produktie, klein genoeg om U
bij thuis te voelen
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Werkzaamheden beginnen waarschijnlijk nog dit najaar

ZANDVOOET - Wat betreft het woningenbestand van Huis in
de Duinen gaat er binnenkort flink wat veranderen. Het verzorgingshuis krijgt 57 nieuwe aanleunwoningen, in plaats van de
oude 48 in de blokken achter het hoofdgebouw. Comfort en
zelfstandigheid van de bewoners zullen hiermee naar verwachting sterk kunnen toenemen. Als alles volgens plan verloopt,
wordt nog dit najaar met de bouw begonnen en is het project
over een jaar gereed. De bewoners worden zolang ondergetaracht in zogenaamde schakelunits.

Deze foto werd ingezonden door J. Hoogendijk. De plaat toont een uitstapje van de vier hoogste klassen van de Wilhelminaschool. Dit vond plaats in
het schooljaar 1933-1934.
ADVERTENTIE

Hotel - Restaurant

eeme
Kerkplein 8
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507 -13599

k HUWELIJKS DINERS
RECEPTIES
FAMILIE DINERS
REÜNIES
DINERS VOOR TWEE

Vanaf l oktober a.s. tot maart volgend jaar zijn uw gasten
- ONZE GAST Dan is n.l. de overnachting in ons hotel GRATIS.
Voor inlichtingen of reservering vraagt u s.v.p.
naar de heer Duivenvoorde.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 17/18 sept. 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisurtsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F,
i'aardekoper: Voor dienstdoende
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
inlichtingen omtrent de weekendcUensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 1249!).
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlen ing: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg l,
Zandvoort. Spreekuur op maandag
en donderdag van 1.30 tot 3.00 uur
door de heer Frits van Veen of na
telefonische
afspraak.
Tel:
Belbus: Om van de belbus (voor bev.'oners van 55 jaar en ouder) gebruik
te kunnen maken, dient men zich 24
uur van tevoren op te geven bij Huis
in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten bedragen
'1.50 per persoon per rit binnen de
gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op

werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 2e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

KERKDIENSTEN
Weekend: 17/18 sept. 1988
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
Kindernevendienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: Dhr. H. de Jong,
Zandvoort
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/communiedienst
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem,
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14 te Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE STAND
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhoul. Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV,
Bladmanager: J F, Sas. Hoofdredacteur: J.M.
p
ekelhanng
Kantoor: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 0250717166. Postadrespostbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u :
dinsdag 10-13, 14-16 u,:
woensdag 9-11 u ;
donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70, 1421
AA Uithoorn Tel. 02975-40041. Postadres
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B Lodewegen
Micio-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoorl. tel
02507 - 12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan KurpetshoeK Redactiechel: Dick Piet
Faxnummer redactie, 020 66848by.
Abonnementsprijzen: ƒ 12.90 por kwartaal, ƒ
23.70 per hall jaar: / 43.75 per jaar. Voor
Poslabonnees gelden andeie tarieven Losse
nummers/ 1.Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
maandag t/m vrijdag 08 30-17 uur, telefoon
(020)668 1300
Bezorgklachten: vrijdaa 9 12 u tel 02507
'7166
Zandvoorts Nieuwsblad is opaencht in
1941

Periode:
6 - 12 september 1988
Gehuwd:
Bakker, Roelof en Van Toornburg,
Ingrid
Barmentlo, Hendrik Albert en Van
Veenendaal, Petronella Elisabeth
Maria
Thijs, Dirk George en Perin, Paola
Maria
Bakker, Dirk en Slaman, Rebecca
Geboren:
Robin, zoon van: Veenendaal, Robert en Braxhoofden, Sandra
Jeffrey Marcel, zoon van: Sam-Sin,
René Marcel en Balledux, Lottise
Dennis, zoon van: Berdou, Peter Jan
en Schepers, Christiane Maria
Sylvla Eline, dochter van: Laarman,
Klaas Hermanus Barend en De
Jong, Hendrika Wilhelmina
Melissa Daisy, dochter van: Berkhout, Jacobus Hendrik George en
Van den Bos, Hildegard
Overleden:
Van der Mije, Maarten, oud 59 jaar
Honcoop geb. Bergisch, Jeanette
Henriëtte, oud 90 jaar
Algra geb. Lammers, Elisabeth Bernardina Maria, oud 86 jaar
Roelfsema geb. Verton, Cornelia,
oud 83 jaar

BRIEVENBUS
Natuurschoon
Met verbazing gelezen in een bericht van de Gemeente Zandvoort
(Zandvoorts Nieuwsblad 8 sept. '88)
dat er een kapvergunning is aangevraagd voor 15 bomen in het park
Clara-kliniek.
Als het project doorgaat voor het
bouwen van peperdure huizen, zullen er zeker 250 bomen moeten verdwijnen, en tevens de 'Kiewietschool', waar kort geleden de hele
school is voorzien van nieuwe hardhouten ramen. En ook het kort geleden aangelegde sportterrein, waar
tevens grondboring is verricht voor
het aanbrengen van een pomp en
sproei-installatie voor het nathouden van het grasveld. Waar nota

bene bij aanleg van het veld (door de
Gemeente) de school werd verplicht
om er een zandwal omheen aan te
brengen, zodat de mensen van de
weg en uit de trein het veld niet kónden zien, want dit tastte het natuurschoon aan.
Is dit, nu er huizen komen, niet
meer het geval? De Gemeente Zandvoort trekt zich van natüurschoon
niets meer aan, kijk maar naar de
duinen van het Vendoradopark.
Geld schijnt belangrijker te zijn.
Ook de Kostverlorenstraat zal
weer meer belast worden als in een
gevaarlijke bocht bij het kinderhuis
een inrit komt voor de nieuwe huizen.
A. Bos

De oude aanleunwoningen zijn te
klein volgens de huidige maatstaven
voor een moderne, goed leefbare bejaardenwoning. Te klein ook in verhouding met de meeste woningen
waarin de ouderen voorheen gewoond hebben. De Nederlandse Ccntrale voor Huisvesting van Bejaarden, N.C.H.B., waaronder het Huis
in de Duinen valt, koos dan ook voor
een groter vloeroppervlak. Dat sloot
renovatie min of meer uit, want grotere woningen in eenzelfde complex
zou vermindering van het aantal betekenen. Naast dit praktische bezwaar blijkt ook dat renovatie bijna
net zo duur is als nieuwbouw. Behalve de oppervlakte, waren de oude
woningen niet meer
In tegenstelling tot de zesendertig,
vijf jaar geleden gebouwde flats, zal
in de nieuwe woningen weer een gasaansluiting te vinden zijn. In de flats
is wel een aansluiting voor een electrische kookplaat, maar voor veel
ouderen is dat eigenlijk niet zo praktisch, heeft men ondervonden. "Ons
streven is, dat de mensen zo zelfstandig mogelijk in deze woningen kunnen leven", aldus directeur Brabander. "Daar hoort uiteraard ook het
koken bij, tenzij men dat niet wil,
want in dat geval verzorgen wij de
warme maaltijd. Maar als in de bejaardenwoning alleen een electrische plaat kan worden aangesloten,
betekent dat voor ieder die zijn hele
leven een gasfornuis heeft gehad, opnieuw leren koken. In de nieuwe woningen zal dan ook gewoon een gasaansluiting te vinden zijn. Daarnaast
zullen de bewoners beschikken over
een eigen verwarmingsketel, zodat
men het stoken en de kosten daarvan geheel in eigen hand heeft. Net
als men altijd al gewend geweest is".

Beperken
De voorbereidingen zijn al drie
jaar in volle gang. In feite had men
oorspronkelijk een groter aantal
nieuw te bouwen woningen op het
oog, 76 stuks. Vooral wanwege demografische overwegingen, met
name de verder voortschrijdende
vergrijzing van Zandvoort en de gro-

te aantrekkingskracht die deze gemeente op gepensioneerden en bcjaarden 'van buiten' uitoefent. In
verband met stedebouwkundige aspectun moest men zich echter beperken tot 57 woningen. Deze worden
ondergebracht in twee blokken, ten
noorden van het hoofdgebouw, niet
een moderne overdekte 'binnenstraat', te vergelijken met die in De
Schelp. Het ene blok telt zestien 2en drie 3-kamerwoningun, het andere tweeendertig '2- en zes 3-kamerwoningen. Het meest westelijk gelegen
blok bestaat uit drie woonlagen, het
andere uit twee, en beide bevatten
een lift en een fietsenstalling.
De woningen hebben allen minstens een woonkamer van C.00 x 3.70
meter, een ruime slaapkamer, douche/toilet en bergruimte, en er komen aansluitingen voor een wasmachine en een afwasmachine. Er worden speciale voorzieningen aangebracht voor mensen met een handicap, zoals handgrepen en een extra
hoog bejaardentoilet. Voor zover
mogelijk krijgen de benedenwoningen een tuintje. Alles is erop gericht,
zolang mogelijk de thuissituatie te
handhaven, eventueel met hulp van
wijkverpleging of gezinszorg. De
kale huur zal wel fors stijgen, van
ongeveer ƒ200,- naar zo'n ƒ550,- a
ƒ600,- per maand, maar Brabander
vertrouwt erop dat deze goed betaalbaar blijft door de individuele huursubsidie-regelingen. Voor de verdeling van de nieuwe woningen is onder de bewoners een enquête gehouden omtrent hun specifieke eisen en
verlangens.

bouwd en daarmee indertijd tegelijk
het modernste van Nederland. Sindh
die tijd werden grote verzorginpsrr.iizen ontworpen, want CT was r u i m t e
genoeg en de grondprijs was laag. De
laatste jaren komt men echter hic-r<))3 terug onder liet moi:i 'kleiner is
beter', en men streeft nu dus naar
minder grootschalige h>ii/.cn. V;:ndaar dat de directie hij dr uv;:.;-:;urenovatie van liet hoofdg'.-bnuv.- dan
ook geen moeite had mei hrt U'ruiibrengen van het aantal u-o;!;;.gen:
van 220 naar 1-13.
Omdat de oude woningc:
moeten worden gosloopi,
langs de Herman Heiji.-ni;a!!swi_'g
verplaatsbare units neergi•/.•.•;, als
vervangende woonruimte. 1):•/•.<.• bcschikken onder andere OV<.T oón <n'
meerdere aparte slaapkamer*, r.vn
flinke woonkamer, keuken, douche
en toilet. Het zullen er zo'n viiiej.ik.-rtig worden, want van de U: slo;;t--u
aanleunwoningen zijn ei' n;ig :naur
ongeveer veertig bewoond. Tu verband met de plannen werden vrij gekomen woningen do laatste tijd niet
meer verhuurd. Bovendien v.'illt'n
enkele bewoners verhuizen n:\ar hei
hoofdgebouw of de zesenderiig flats
in het aangrenzende gebouw. Want
een aantal ziet toch wel op u.-gen
twee verhuizingen binnon e t-n ja;tr
tijd, hoewel de direct io al hei mogelijke doet om de overgang voor hei:
zo draaglijk mogelijk te maken.
"Driejaar geleden is het huis gerer-uveerd", aldus Brabander, "Da::r zagen de mensen erg tegenop, maar
uiteindelijk viel het voor de met-Ster.
toch mee. En het is onze grootste
zorg, de mensen goed te begeleiden".
ADVERTENTIE

Kleinschaliger
Het ontwerp van beide gebouwen,
in opdracht van de N.C.H.B., komt
op naam van architect P. Laman van
Werkgroep Kokon te Rotterdam. De
bouw zal naar verwachting een jaar
in beslag nemen. Huis in de Duinen,
tot stand gekomen in 1955, naar ontwerp van architecten en stedebouwkundigen Van Tijen en Maaskant,
'met een doelmatige maar menselrjke sfeer', was het eerste huis dat in
opdracht van de NCHB werd ge-

Bijna tachtigjarige gymleraar haalt herinneringen op

ZANDVOORT - Toen Jo van ling Haarlem van de Vereniging van
Pagée een jaar of tien geleden Leraren en Onderwijzers in de LiOpvoeding in Nederland.
de naar hem genoemde sport- chamelijke
Het voorstel werd dan ook verworhal aan de Flemingstraat open- pen.
"Voor mij werd een oplossing
de, zag hij de naamgeving als gevonden", aldus Van Pagée. "Waneen hommage aan zijn vak. Dit neer de lantaarns aan de boulevard
tekende zijn bescheidenheid, voortaan om en om zouden branden,
want het is duidelijk dat het kon ik in functie blijven".
gemeentebestuur hiermee de
sympathieke
gymnastiekle- Diplomatiek
In 1935 trouwde hij met zijn sturaar heeft willen eren, die veertig jaar lang de Zandvoortse diegenote George Vierdag en in datjaar nam hij de leiding van
schooljeugd onder z'n hoede zelfde
O.S.S. op zich. Zijn vrouw stond hem
heeft gehad. Ook voor plaatse- al
gauw terzijde en samen zijn zij
lijke sportverenigingen heeft ruim vijftien jaar iedere dag, ook 's
Jo van Pagée veel betekend. zondags, voor de vereniging in de
Ter gelegenheid van zijn tach- weer geweest. "We kregen er duigulden per jaar voor, maar daar
tigste verjaardag, aanstaande zend
hebben
nooit een punt van gemaandag, togen wij bij hem maakt. Erweheerste
een goede sfeer en
langs voor een gesprekje.
dat was voor ons het voornaamste".
door C.E. Kraan-Meeth
Samen met zijn vrouw heeft Van
Pagée zestien jaar O.S.S. geleid. Bovendien is het mede aan hem te danken dat in 1935 de Zandvoortse Hockey Club werd opgericht. Tweeëndertig jaar hanteerde hij de voorzittershamer, hij speelde jaren achtereen in het eerste elftal en fungeerde
daarna geruime tijd als coach. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat zijn
verdiensten voor de club werden gehonoreerd met een benoeming tot
ere-voorzitter. Z.H.C, speelt nog
steeds een belangrijke rol in z'n leven, want hoewel hij ons gastvrij ontvangt, houdt hij toch de klok in de
gaten. Om 11 uur moet hij namelijk
fluiten bij de veterinnen.

Er is veel om met waardering op
terug te kijken: hun gezamenlijke
praktijk, het plezier in hun werk en
vooral de uitstekende band die er
altijd is geweest met de jeugd, waarvan hij drie generaties onder zijn

hoede heeft gehad. En nu zijn er de
kleinkinderen, de achtjarige Lotje en
Bart van tien. Bart surft, hockeyt en
tennist, en heeft onlangs bij een
jeugd-triathlon een beker gewonnen.
Van wie zou hij dat hebben'?

Grote Kröcttï 23
2043 Lï
02S07-18412

Bij zijn eigen sportbeoefening ging
Jo van Pagée heel diplomatiek te
werk. Toen Z.V.V. 'Zandvoort' een
beroep deed op de oud-U.V.V.-er
vreesde deze moeilijkheden met
'Zeemeeuwen' en hij week daarom
voor zijn geliefde voetbalsport uit
naar de zaterdagmiddagclub 'Kennemerland'.

Maar zijn belangstelling beperkte
zich niet tot sport, getuige zijn bestuursfuncties bij onder andere Touring Zandvoort, Comité 'Stille Armen', de Schoolverkeerscommissie
en het Oranje Comité. Begrijpelijk
dat bij zo'n druk bestaan zo nu en
dan wat gas teruggenomen moest
worden en dat gebeurde tijdens wintersportreizen. Skiën was in die tijd
een elitaire sport en daar de Van
Pagée's dat beslist niet wilden zijn.
zij in hun gewone kleren naatNadat de in Utrecht geboren Jo gingen
trein, met de ski-uitrusting in de
van Pagée als docent ruimschoots de
Reizen doen zij nog steeds,
ervaring had opgedaan in De Bilt, koffer.
tweemaal per jaar naar Oostenrijk,
Amersfoort, Hengelo, Geldermalsen maar het skiën heeft plaats gemaakt
en Maarn, werd hij op 15 januari 1931 voor
wandelen.
in Zandvoort benoemd als onderwijzer lichamelijke opvoeding op alle
openbare scholen en de Wilhelmina- Administratief
school. Later zouden de MULO en de
In 1942 ontkwamen zij niet aan de
overige bijzondere scholen volgen. evacuatie, maar als eersten waren zij
"Het was wel een beetje behelpen in weer terug. Vier dagen na de bevrijdie tijd", herinnert hij zich. "In de ding stapten zij in De Bilt op de fiets
Wilhelminaschool ging het nog wel, om bij aankomst in Zandvoort te homaar de gymlokalen in school C en ren, dat men voor dat handjevol kinD waren veel te klein".
deren nu niet direct, op een gym-onVoor het eerst kregen de leerlin- derwijzer zat te wachten. Maar bij de
gen les van een vakonderwijzer die gemeente had men wel een ander
bovendien gediplomeerd was in heil- baantje voor hem. iets administragymnastiek en massage. Eind 1932 tiefs. Nu weet iedereen die Jo van
dreigde deze verworvenheid echter Pagée kent, dat hij niet langer dan
weer te verdwijnen. Een meerder- vijf minuten op een stoel kan blijven
heid in het toenmalige College van zitten, en alles wat met belastingen,
Burgemeester en Wethouders kwam giro's en dergelijke te maken heeft,
met het voorstel om in het kader van onmiddellijk doorschuift naar zijn
bezuinigingen de Schooltandartsen- vrouw. Het was dus maar goed dat
dienst af te schaffen en de gymnas- de Zandvoortse gezinnen langzamertiekonderwijzer op wachtgeld te zet- hand weer terugkwamen en hij zijn
ten. Het kind zou dus de dupe wor- oude beroep kon opnemen. Of beter
den van de bezuinigingsplaniien van gezegd, hun oude beroep, want Georde gemeente. Het regende protesten ge was altijd bereid bij ziekte van
van onder andere ouderverenigin- collega's in te vallen. Op den duur
gen en sportclubs, die zich gesteund was zij net zo'n vertrouwde figuur in
zagen door het bestuur van de afde- de gvmlokalen als haar man.

Mare O'Poio

® Jo van Pagée werd een jaar of tien geleden al geëerd door zijn naam aan de
nieuwe sporthal te verbinden.
Foto:Beriott

DOMMEL

Zaterdag' 1~ september:
'Openhuis-festijn' in wijkcentrum
Stekkie (bij Van Pagéehal) mot ro:i
melmurkt en presentatie cursus^
n-aanbod. Kinderboek -aanwezi.
11.00 - 15.00 uur.
Kinderdisko in 't Stekkie, < ! ) . ' H '
21.00 uur. gevolgd dooi' Tiener.'':;-!-:'.
Expositie/verkoop sclrildenu-:i ;
Gemeenschapshuis.
L. Dn v v.
straat.. 10.00-17.OU uu:', tucgüi:;; Mtis.
Tiende Zandvoortse Branding '.'u;
windsurfwedstrijdfn ter hoog:e vu:
surfschooi Klim
Vliegervierdaagse nabij parkeert e:
rein De Zuid, 10.00 - 15.00 u u r .
Zondag IS september:
Laatste fietstocht (van dn st'voen
van Rijwiel Toer Club Oly;v.i'ia. ••\:•
50 km. Inschrijven tussn; ;' : ii;... >.•
09.30 uur bij Stranripi'.v:''••• i ' ; ';v:
punt cio. H ' , deelname '"'..~:•
Tiende Zandvuortse 15'';:u ::i: : -,.-i::
nabij surfschooi Klijn
Marlboro/Forci Racoir:- i ; ' . • • ; • •}< C.i:
c t l i t Park Zaiidvui.)i\. •:'.:••• •- .::.- l i . i '
uur.
Maandag l!' sepleniiu'r:
Gecombineerde upi'iilxire verg-.idi.
ring commissies voor !'i:i;ni'.'ii'i: e'
publieke werken. coiiï;i]:s:-:e-k;'.:iu'raadhuis (ingang H a l i r s i i - a a t ! . ..'U.
vang 20.00 uur. Door vel te^eü'.von!
dig'crs van Heidcnnj en van ("civ.U.j
pel en Col'feng zal een i'.-eUi.'htuv
worden gegeven o).i de rapport•,':
over het verlengen van de H. Heiie:
mansweg.

•.•VEEKMEDIA30
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BALLET STUDIO 118 *
CONNY LODEWIJK

lïi vitution

„CARAMBA"
Op vrijdag 16 en zaterdag 17
september a.s. is er een SPAANSE
AVOND in CAFÉ KARIN,

II l

TUI

Haltestraat 32a te Zandvoort, waar
u een glas SANGRIA wordt

•mi

ROBERTO, de bekende
Spaanse gitarist is live aanwezig.

aangeboden.

Vanaf oktober de gehele week geopend

HASTA LA VISTA
„ Karin"

Inschrijvingen vanaf nu voor:

KSassiek-JazzbaSSet
PrébaSfet vanaf 4 jaar

SPORTCER9ÏER WBM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
tel. 15829 - 13965
Onze recreatieve lessen en
sporten zijn weer
begonnen. Clubs voor
dames, heren en
echtparen.

Conditioning - Conditioning jazz op hedendaagse
r-nziek overdag en 's avonds. Buikspieroef.,
lichaamshouding etc. etc.

Tel. 17789 b.g.g. 12598
Studio adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort

Echt sparen doe je bij

Badminton - Volleybal - Squash.
Dames keep fit gymnastiek op
muziek.
Dames reactiverings- en
ontspanningsgymnastiek.
Jeugdjudo v.a. 5 jr. t.m. 16 jr.
Judo - ook als conditietraining.
Zelfverdediging (Jiu Jitsu).
Sauna - zonnebanken.

REKEN MAAR:

Wij zijn de gehele week en
ook tijdens de weekends
geopend. Voor badminton en
volleybal hebben wij plaats
alleen voor reeds geoefende
spelers/sters.

- Direkl opvraagbaar
- Ren ie ihans lol 5%
Dal zijn in ieder geval
twee redenen om bij een
\ a n onze kantoren te
informeren over de zeer
aantrekkelijke
spaarvormen die de
Rabobank kan bieden.

wel,

Zij

draagt
nog geen

al jaren,
contactlenzen

bril
Bij elk kompliment: "u draain noy
geen bril. mevrouw" heiuinn /e dat.
Zij weet méér. Zij draaut contacl!en/en. Zij is /eer tevreden over de
uitstekende bejieieidini: van on/e
eontaetlensspeeialisi.

Maak het nu gezellig thuis
kaal een bloemetje van
Erica in huis

Konfaktlenzen Centrum Zandvoort
Grote Krocht 20 A, Zandvoort
Tel. 14395

ERICA

i;l

Grote Krocht 24
Café-Rest. „DE WADDEN"

G. Zwinkels

Boul. Barnaart 18, hk. Tj. Hiddestraat.
Tel. 02507-16972

Geen zin in koken?
Be! even De Wadden voor een afhaalmenu of laat het
be/orgen. Elke dag een ander menu. Gehaald 12,50,
gebracht 15,-.

Haltestraat 30

SPECIALE AANBIEDING
500 gram

LAMSKÖTELETJES

Vrijdag

soep. kabeljauwfilets. aardappelen, groenten,
ananas, slagroom

Zaterdag

slaatje, karbonade Bon Femme, ijs, slagroom

LAMSLAPJES

Zondag

Kipcocktail. varkensrollade champ. roomsaus,
groenten, aardappelen, fruitcocktail, slagroom

500 gram
PANKLARE

Maandag

soep. '2 kip. frites, compôte. pudding, slagroom

Dinsdag

slaatje. Chili con carne. rijst, fruitcocktail. slagroom

Woensdag pasteitje. Jagerschnitzel. groenten, aardappelen, ijs,
slagroom
Donderdag grapefruitcocktail. macaroni, sla, spiegelei, pudding,
slagroom.

GEOPEND VAN 17.00-20.30 UUR.

8,75

500 gram

STROGANOFF schotel
GEKOOKTE WORST

Voor ons

zoeken wij een

en een paar
voor de zaterdag.

dOOS 10 Stuks

toiletpapier

kilo

per 100 gr.

'F'

introduceert in Zandvoort
DE LEERPIL
Opschudding in Engeland

N8EUWE PIL DIE SCHOOLKINDEREN
BETER DOET LEREN
In Engeland sloeg het nieuws van een nieuwe pil die
schoolkinderen beter doet leren in als een bom. Volgens de laatste onderzoekingen bleek dat het leervermogen met maar liefst 10% kan worden verbeterd. Vele Britse ouders kochten voor hun kroost de
„leerpil" en verwachten nu dat hun kind op school
beter kan meekomen.
TELEVISIE-UITZENDING

Soll. gaarne in persoon bij de
bedrijfsleider, eventueel
tel. informatie 02507-14225
WARENHUIS ZANDVOORT BV
Raadhuisplein 1
Zandvoort

Nederlandse farmaceutische industrie
om deze Jeerpil" in productie te nemen.

Het begon met een t.v.-uitzending op
de BBC waarin de Londense psychiater prof. dr Anthony Clarence uit de
3
doeken deed hoe bepaalde vitaminen
„VITALECT'55
en mineralen het intelligentiequotiënt
DE NEDERLANDSE
(I.Q.) bij scholieren kan verbeteren. Dit
LEERPIL
was alreeds uit vele wetenschappelijOnder het merk VITALECT is de leerpil
ke onderzoekingen gebleken. In 1960
voor scholieren en jonge studerenden
werd vastgesteld dat er een relatie bethans volop verkrijgbaar bij:
staat tussen de hoogte van het vitamiHet is de bedoeling om één tablet bij
ne C gehalte in het bloed en de intellihet ontbijt en één tablet bij het midgentie. Uit analyse van gepubliceerde
dag- of avondeten te nemen. Als u
gegevens is thans eveneens bekend,
naar de drogist gaat om de leerpil te
dat zink een rol speelt bij de geheukopen let er dan goed op hoeveel tagenfunctie en ijzer bij het leervermobletten er in één verpakking zitten,
gen.
want daar zijn. verschillen in. Het Nederlandse produkt VITALECT bevat
„NORMALE" VOEDING
120 tabletten en dat is genoeg voor
NIET VOLDOENDE
een periode van twee maanden. De
Er zijn diverse onderzoeken gedaan
prijs van VITALECT is ƒ39,75. Daarnaar het voedingspatroon bij scholiemee is VITALECT de goedkoopste
ren. En wat bleek? Ondanks dat voorleerpil van Nederland en de samenstelaf was vastgesteld, dat het dagelijkse
ling is exact gelijk aan het gepubliceerpatroon van eten en drinken „norde in het Britse medische vakblad
maal" was, werden ervoor belangrijke
„The Lancet".
voedingsstoffen aanzienlijke tekorten
De prijs van VITALECT
geconstateerd. Met name vitamine A,
is ƒ39,75.
vitamine D, calcium, chroom, ijzer, selenium en zink waren in onvoldoende
mate in het voedsel van een hoog perDit produkt is te koop bij
centage scholieren aanwezig.

PUBLIKATIE IN
HET LANCET

500 gr.

HEMA WARENHUIS
in ZANDVOORT

parkeergelegenheid. Celsiusstraa! 192 Zandvoort

DE GAPER
DRUGSTORE

Het gezaghebbende Britse medische
vakblad „The Lancet" publiceerde op
23 januari 1988 een artikel onder de
titel „De invloed van vitaminen- en mineralensuppletie op de intelligentie van
schoolkinderen". Hieruit bleek hoe,
volgens de laatste wetenschappelijke
onderzoekingen, de samenstelling van
een pil zou moeten zijn om kinderen
op school beter te doen leren. Het betrof hier een lange lijst van belangrijke
vitaminen en mineralen met hun exacte dosering. Dit was aanleiding voor de

DE GAPER
DRUGSTOR!
Kerkstraat 31,
Zandvoort

Spaar onze kassabonnen
bij ƒ 100,-ƒ3 retour.
Uitgezonderd
geneesmiddelen en
rookartikelen.

V/EEKMED1A30
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andvoort 75 vecht voor
overwinning op DSC 74
ZANDVOORT - In een bijzonder spannende en op goed
voetbalpeil staande wedstrijd
heeft Zandvoort '75 een zwaarjievochten overwinning behaald op het sterke DSC'74,3-2.
in de eerste helft namen de
Zandvoorters een 2-1 voorsprong die in de tweede helft
Knap werd geconsolideerd te-cn een stevig aandringend
OSC'74.
Na een rustig en aftastend begin
l-, reeg Zandvoort '75 steeds meer
.veep op de strijd. Het middenveld
v•••rd in handen genomen en van
K ze plek uit verdeelde Mario van
.V. eelen het spel. DSC'74 zat echter
:i;et stil en bouwde een paar goede
•;>unters op, doch de Zandvoortse
JL-fensie was paraat. In de twintigste
; inuut werd de snelle Rob Koning
lanceerd en deze haalde schitte:v:id in de bovenhoek uit, 1-0. Zandv, rort '75 was duidelijk op toeren ge:;otnen en probeerde door te druk;:en. Dat lukte en tien minuten later
.v ?rd het 2-0. Eerst werd een vrije
rap afgeslagen doch daarop volgde
A n perfecte voorzet van Johan van
.Marie die op zeer fraaie wijze door
Philip van de Heuvel in de touwen
.verd gekopt, 2-0.

De feestvreugde over dit doelpunt
was van korte duur aangezien in de
volgende minuut DSC' 74 tegen
scoorde. Hieraan vooraf ging een
fout in de Zandvoortse defensie,
waardoor de DSC' 74 spits vrij voor
doelman Wiebe Beekelaar kwam.
Met een fraaie lob werd de Zandvoortse doelman geklopt, 2-1. De
spanning was terug in deze goede
partij voetbal en DSC' 74 zette aan
voor een kort slotoffensief voor de
rust. Daarbij kwam Zandvoort '75
goed weg toen een DSC '74 vrije trap
buiten bereik van Beekelaar tegen
de lat belandde.
Nadat Zandvoort '75 opnieuw
voortvarend begon in de tweede
helft zonder dat dat resultaat opleverde nam DSC '74 de touwtjes in
handen. In de Zandvoortse defensie
sloop wat paniek en een terugspeelbal van Mario van Meelen rolde tegen de paal. De Haarlemmers roken
de gelijkmaker doch een counterend
Zandvoort '75 nam een ruimere
voorsprong. René Paap gaf de bal op
het juiste moment af aan Paul Longayroux en die kon vrij oprukken
naar het DSC doel. Zeer beheerst
maakte Longayroux het karwei af, 31 na een halfuur spelen.
De zege leek zeker, doch niets was
minder waar. Kort daarop kwam
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ZANDVOORT - Ter gelei nenheid van het 25-jarig be; staan van Haarlem Nicols
werd TZB 3 uitgenodigd voor
het spelen van een softbal' toernooi in het Opel Nicols
stadion. De goede resultaten
in de competitie waren aanleiding voor Nicols om het
" derde team van TZB uit te
nodigen.TZB liet goed aan:! vallend softbal zien en dat
was genoeg om als winnaar
ie voorschijn te komen.

Eerst werd Nicols met 17-4 verslagen en in een spannende finale
werd Flags met 7-6 geklopt.
In de strijd tegen Opel Nicols
kwam TZB op een 2-0 voorsprong
door Liesbeth Willemse en Wilma
van Riemsdijk die een home-run
sloeg. Nicols had het antwoord
klaar in de gelijkmakende slag• beurt en nam een 3-2 voorsprong.
In de tweede inning was het
: TZB wat de klok sloeg. De Zandvoortse softbalsters sloegen de
ballen werkelijk alle kanten op en
met name door Liesbeth Willemse, Callista van Keulen en goodold Sonja Rijnders werden er
maar liefst 15 punten binnen geslagen, 17-3 voor TZB.
Nicols kon slechts één punt
toevoegen aan de score waardoor
TZB met 17-4 zegevierde. Het
team van coach Frits Vleeshou-

wers moest toen in de finale aantreden tegen het sterke Flags. In
de eerste inning konden beide
teams niet aan scoren toe komen
door het goede veldwerk.
In de tweede inning werd er wel
gescoord. Marion de Vries, die als
pitcher debuteerde bij TZB en ook
tegen Nicols goed had geworpen,
werd nu vervangen door Nikkie
Valkenstijn.

ZANDVOORT - De ZHC ut;
sters behaalden eer. fraaie - i l
winning op Castricum. Hot v::-..
goede partij hockey dio vcrr;:.'.-!.
wonnen werd. De ZHC heren: '
ren nipt met 2-1 van Lelysiad .;
spannende partij.
De ZHC dames waren a"dreel' en hebber, Cas'ricir,;;
kans geboden op oen n o s i t i i - ' •
taat. ZHC speelde bete: c-n ••,
zich goede kansen. Duur doi,-!-^;
van Van Heinert, Moi)k.;m i . - : i . '
en Miranda Scbilpzano M M . ;
een 3-0 voorsprong '.vaar:;:: i"'.
cum eindelijk iets temt; k?/; • '.<••
\.
ZHC bleef echter de sir:j'.i o,
sen maar had moeite i n > - ' ] > • • ' ,
den van de aanvallen. Slecht .•- : :
da Schilpzand wi.st het gron. verwicht met een doelpunt :
nen, 4-1.

DSC '74 weer terug toen een voorwaarts vrije doorgang kreeg, en
scoorde, 3-2. Het was de vijfde treffer van de strijd en alle vijf waren zij
van prima kwaliteit. DSC '74 drukte
Zandvoort '75 nog dieper in de verdediging en het was aan doelman
Wietae Beekelaar te danken, hij redde enige malen schitterend, dat de
gelijkmaker uitbleef. Aanvallend
was Zandvoort '75 zeker niet ongevaarlijk en vooral Rob Koning drong
ver door, maar werd een paar keer
uit balans gebracht.
In de slotminuut ontstond nog
enige opwinding toen Mario van
Meelen het veld moest verlaten.
Eerst had hij al een waarschuwing
opgelopen en bij het begaan van een
correcte sliding kon hij vertrekken.
Ondanks dit tumult bleef Zandvoort
'75 overeind en won verdiend met 32.
Trainer Aad Branderhorst was
best te spreken over het eerste optreden van zijn team voor eigen publiek. „Vooral in de eerste helft hebben we goed gevoetbald," stelde
Branderhorst. „In de tweede helft
werden we teruggedrongen door
DSC '74. Dat kwam mede doordat we
zowel bij een 2-0 en 3-1 voorsprong te
snel een treffer tegen kregen. We
TT 7-

wint toernooi
Haarlem Nicols
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Nu werd er goed gev/erkt en hebben
we verdiend gewonnen. Met drie
punten uit twee wedstrijden ben ik
best tevreden. De start is goed."
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Voetballers TZB laten
kans op zege liggen
ZANDVOORT - TZB is de
voetbalcompetitie
tegenvallend begonnen en leed een 2-3
nederlaag tegen Heemstede. In
de eerste helft speelden de
Zandvoorters een redelijke
partij, maar gingen in de tweede helft ten onder tegen een
agressiever Heemstede.

Foto: Bram Stijnen.

Philip van de Heuvel in actie voor Zandvoort '75.
maaken het ons daardoor onnodig
moeilijk, maar ik ben best tevreden.
We moeten nog wat meer routine
krijgen, maar dat komt ook nog wel.

de tweede helft een stapje extra en
dat moet in deze klasse. Toch heb ik
vertrouwen in het team, het moet
nog wat groeien," aldus de TZB
coach.

ZANDVOORT - Zaterdag 10 sepIn de eerste helft speelde TZB bij
vlagen knap voetbal en dat leverde tember was op het Zandvoortse cireen paar riante mogelijkheden op. cuit de allerlaatste Truckrace van
Jos van Houten was de enige die de dit seizoen. De laatste mogelijkheid
TZB maakte in het veld geen
juiste richting wist te vinden (1-0) voor de Truck-coureurs om nog wat
fout en Flags werd snel op drie
doch daarna hadden Alex Miezen- punten voor het Nederlandse Kamnullen gezet. In de tweede gelijkbeek en Ron van Campen TZB op pioenschap bijelkaar te sprokkelen.
makende slagbeurt haalde TZB
een veilige voorsprong kunnen zet- Het zou buitengewoon spannend
uit. Sonja Rijnders en Callista van
ten. TZB slaagde er in de eerste helft worden, daar in de klasse Standaard
Keulen sloegen de ploeggenoten
niet in om voldoende afstand te ne- en de klasse A nog lang geen beslisbinnen en TZB leidde met 6-0.
sing was gevallen.
men.
Een goed gevarieerd programma
In de tweede helft tapte Heemste- met voor elk wat wils en veel omlijsIn de derde inning kwam Flags
toch nog terug.
de uit een ander vaatje en kwam ting zou er voor moeten zorgen dat
TZB in de problemen. In de 18e mi- de toeschouwers buiten spanning
Door goede honkslagen scoornuut kwam de gelijkmaker en in de ook veel leuke momenten zouden
volgende tien minuten was de strijd meemaken. Helaas echter, het handden zij zes punten en de strijd was
beslist en Heemstede nam een 1-3 jevol publiek dat de weg had gevonin evenwicht, 6-6. In de derde invoorsprong. De doelpunten kwamen den naar de Zandvoortse piste, was
ning hoefde TZB slechts eenmaal
tot stand door enige Zandvoortse minimaal. Absoluut niet meer dan
te scoren om toernooiwinnaar te
fouten. TZB probeerde in het laatste een schamel honderdtal lieden op de
worden. Sonja Rijnders, de beste
slagvrouw van het toernooi plaatkwartier de zaken een wending te tribune en in de gezelige „Pitsgeven en trok fel ten aanval. Twee- straat" genoot van het attractieve
ste een fraaie tweehonkslag, gemaal werd de lat geraakt en toen gebodene. Zeggen dat de thuisblijvolgd door een honkslag van Ria
van Dam waardoor Sonja RijnJohn van der Zeijs 2-3 scoorde was vers ongelijk hebben gehad, is te
het nog mogelijk. Heemstede gaf weinig. Gezocht moet worden naar
ders kon scoren.
echter geen kansen meer weg en een oplossing het publiek weer in
groten getale naar de tribunes te
sleepte de winst binnen.
Einduitslag 7-6 voor TZB. Een
krijgen. Van het aanwezige publiek
verrassende toernooizege voor het
Trainer Thijs Bouma had op een hebben velen van de gelegenheid geZandvoortse team dat de eerste
betere start gehoopt. „We hebben de bruik gemaakt om vanuit een stadsprijs in ontvangst mocht nemen
mogelijkheden gehad om na de 1-0 bus uit Amsterdam voor één piek
van Opel Nicols voorzitster Ria
voorsprong door te drukken. Dat een paar ronden met uitleg over het
Landzaat.
ging helaas niet. Heemstede deed in circuit te gaan. Een prima initiatief,
zodat men ook eens ziet waar de
snelle mannen hun kunsten vertonen. In de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. In de diverse pauze's
veel grollen en grappen, uitgevoerd
door ploegen van chauffeurscafés,
zoals duwen met een auto die verkeerd stuurt en dan een slalom zo
vlug mogelijk afleggen. Tussen een
poortje door, bij mis-steken krijgen
de mannen tientallen liters water
over zich heen. Een grap die het bij
het publiek nog steeds goed doet.
De wedstrijd voor Opel Ascona rijders om de KAV Trophy werd aangevuld met enige Alfa Romeo's uit de
Squadra Bianca en was boeiend om
naar te kijken. Egbert Top zou aan
deze trophy voor de eerste keer mee
doen, en moest derhalve achteraan
starten. In de twaalf ronden durende
race moest hij zien naar voren te
komen. Na het vallen van de startvlag ging deze ..topper" er als de
weerga vandoor, en het duurde
slechts twee ronden voor hij fier de
kop van het veld had overgenomen.
Helaas, zoals zo vaak bij een mechanische sport, ging er technisch iets
mis. Zijn koppeling slipte door. en
daardoor was er slechts een derde
plaats in de eerste manche voor hem
weggelegd. De man uit Heemstede
wist in de beslissende heat de handen weer op elkaar te krijgen voor
zijn spectaculaire rijstijl.
Maar liefst drie races voor de
truck-coureurs. Ook over twaalf
ronden, maar dan over het kleine
circuit. Bijzondere staaltjes van
stuurmanskunst werden door de diverse grootmeesters van deze mastodonten ons voorgetoverd. Dwars
gaan, enige wielen in de lucht, alsmede veel gegrom uit de uitlaten en
rookontwikkelingen waren constant
aan de orde. In de A-klasse wist de
koploper in het tussenklassement
zijn voorsprong te vergroten, door
deze wedstrijden ook op zijn naam
te brengen. Buitengewoon spannend
was het voor de A-klasse coureurs.
Hier was het kampioenschap nog
lang niet beslist, de lieren lagen erg
dicht bijelkaar zowel in de punten
als ook in de race. Uiteindelijk wist
Witn Burger (een reus van een kerel) deze wedstrijd op zijn naam te
brengen.
Eindstand Nederlands Kampioenschap Truckracing: Standaard klasse: 1. en Nederlands Kampioen, Herman Slenders 93 punten; '2. Gerard
Foto: Bram Stijnen. Kraay 57 pnt,; 3. Sjaak Moser 48 punten en de 4e plaats werd behaald
Bellen/Schriek uit Heemstede. Deze varen, zeer in trek is. Volgend jaar door Jacques Burger, 29 punten. A16- en 17-jarige veelbelovende zeilers zal zeker een volgende REM-race klasse: 1. en Nederlands Kampioen
Tennis Holstege. 76 punten: '2. Wim
wisten zich prima te handhaven in worden gevaren.
Voor de kersverse wereldkam- Burger, 04 punten: de 3e plek werd
het sterke veld. De watersportvereniging kon terug zien op een prima pioeti Gerard Loos en zijn 20-jarige behaald door Gerrit Hultink met 60
zeildag, waarbij opvallend is dat het partner Esther Liefhebber was dit punten. C-klasse: 1. en Nederlands
Kampioen Kees Zandbergen (Sealange afstandzeilen, op handicap ge- keer geen prijs weggelegd.

ZANDVOORT Het gaat met het
naar de hoofdklasse gepromoveerde
zaalvoetbalteam van ZVM/Auto
Versteegc bijzonder goed. Zowel individueel als in de combinaties waren de Zandvoorters duidelijk de beteren. Johnny Keur, die prima ge
motiveerd bezig was zette de Zandvoorters op een 1-0 voorsprong,
doch Ripperda kwam snel op gelijke
hoogte, 1-1. Nog voor de doelwisseling zorgde Rocco Termaat voor een
Zandvoortse voorsprong, 1-2. In de
tweede helft ging het tempo bij
ZVM/Auto Versteege omhoog en
Ripperda werd weggespeeld. Toen

zat het niet mee en zoals reeds vermeld vele malen ketste de bal op het
houtwerk en bovendien stak de Ripperda doelman in uitstekende vorm.
De zeer actieve Pietcr Brune doorbrak de ban en scoorde fraai 1-3. Met
nog vijf minuten te spelen bracht
Ripperda onverwacht de spanning
terug, 2-3. ZVM/Auto Versteege
hield het. hoofd koel en liet de bal
goed rond gaan . In de slotminuut
wist Pieter Brune de stand een beter
aanzien te geven. 2-4. De leiding van
deze partij zaalvoetbal was in prima
handen van scheidsrechter Piet Howel.

nia) 99 punten; 2. Ad v. Koeveringen
(Scania) dagwinnaar en totaal 81
punten; 3. Jan van Holland (FordDetroit) 20 punten.
Squadra Bianca: 1. Louk Terrnijten. Opel Ascona KAV Trophy: 1.
Frank ten Wolde, 2. Egbert Top.
Volgend jaar zal de truck-racerij
worden verrijkt met races voor
VAN's. Bestelwagens met geweldige
beschilderingen een totaal gewicht
van 3500 kg, gesloten bestellers (dus
grijs kenteken) en geschikt voor rijbewijs B-E. Een uitgebreid regelernent is klaar, en spanning lijkt op
voorhand verzekerd.
Zondag werd voor de elfde keer op
het circuit de clubdag gehouden van
de Stichting voor Alfa Romeo bezitters. Liefst 250 deelnemers die een
gezelige en leerzame dag hebben gehad. Liefst 1200 bezoekers (een tien-

tje) zorgden ervoor dat de organisatie een klein beetje uit de kosten
kwam. Overigens waren dat meer
bezoekers dan tijdens het kampioenschap voor truckraces. Een
merkwaardige zaak deed zich vóór
de organisatoren voor. Een paar
nachten hebben zo'n 50 organiserende leden van deze club in wat Zandvoortse Hotels doorgebracht, vergaderd, wat gedronken en/of gegeten.
Als men nu voor de zondag vroeg wil
ontbijten (de wens was: iets voor zes
uur 's morgens), blijkt dat niet te
kunnen daar het ontbijt pas om zeven uur wordt geserveerd. Daarom
moesten deze mensen maar terecht
bij Mickey's Paddock Bar op het circuit, waar men wel bereid bleek om
half zes de broodjes, koffie enz. te
verstrekken. Wie had het nu over
een toeristenplaats?

Herwinning REM
indvoorter Piet
ZANDVOORT - De jaarlijk?•-• catamaran REM-race is een
'.ntstekend evenement geworïen. Ondanks de licht bries, en
i'^ifs een tijdje totaal geen
vind, werd het een spectacu-t'.ire zeilwedstrjd die uiteindeijk gewonnen werd door de
Zandvoorter Piet Saarberg.
Het door de Watersport Vereni- 'ig Zandvoort prima georganiseer'•<•' Ronde Rem eiland race trok een
•."•>ot
aantal deelnemers. Maar liefst
:
' boten kozen het water en dat er
' ^ de kwaliteitzeilers waren bewees
•i1' aantal dat finishte. 62 Zeilers
• "lalden de eindstreep. Na de start in
•-''indvoort zeilden de boten richting
umgevelderslag waar een boei ge:
'iid moest worden. In tegenstelling
;
". andere jaren ging daar niemand
<; de fout zodat de controleboten
•'i' 1 '- in actie hoefden te komen.
'Joor de zwakke wind werd het
:
> n snelle race, doch de tactische
v
aers
kwamen hierdoor sterk naar
;
en. Bij de zeilvereniging Noord' 'it aangekomen had men zelfs met
'•' •': windstilte van tien minuten te
:
-»ken. Vooral de slimme vogels, zij
u
' de stroom en een klein zuchtje
'•i'\d goed in de gaten hielden, profi''•'(••"den daar en namen voorsprong
'!' het veld. Als snelste zeiler kwam
;';'i'oen
Goud met fokkemaat Mart
s
'">inian
over de streep. Over de 50
; ;
-' ''meter deed dit team 4 uur 42
: i!
' 'iuten en 58 sec. Door de bereke•!"g van het. Texel-Yardstick sys'-'-'in
kwamen zij echter niet in de
' ; PUen van het overall klassement
•' "•'". De zege was voor de sterke Piet
;tarberg in een A cat. Hij had 4 uur
:;
' minuten en 27 seconden nodig
' ! l >r de afstand.
, -'ons Trouw uit Heemstede wist
"slag te leggen op een knappe twee' plaats terwijl het Zandvoortse
;-"!'pel Martijn Elhorst en Jerry Ko••"!' een fraaie dei de plaats behaalde
;|' oen Prindle 18. De gebroeders
'^i'uyt uit Vinkeveen zeilden even':'"s een Prindle 18 en pakten een
,l'."!'de plaats net voor Bokma uit
• i:^leringen met een Hydra. Een
' !l'-Ppe prestatie leverden Rob Bos,k/Hans van der Brink niet een
: ]
,;i indle 16, een veel langzamer boot
" 'i de 18, door als zesde te eindigen.
')p de tiende plaats eindigden Van
!
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® Vooraf bij veel wind valt er komend weekend veel spectakel te verwachten op het noorderstrand.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Windsurfvereniging houdt
komend weekend, 17 en 18 september, voor de tiende keer de
Zandvoortse
Brandingcup.
Naar verwachting zal het druk
worden, want jaarlijks nemen
er zo'n tachtig surfers aan deel.
Ook worden er weer duizenden
toeschouwers verwacht, want de
Brandingcup heeft in het verleden
wel bewezen, een publiekstrekker te
zijn.
Zij kunnen genieten van de verrichtingen in de drie disciplines Slalom, course-racü en wave-pertor-

In de eerste helft kregen • : < : •
heren een fel Lelystad ü/g'v
zich. De Zandvoorters hadde' ;
te met het spel van Lelysi ;:••':
men niet in het spel. Lelys,;:'
met een 2-0 voorsprong gaa-j ;• •
Inde tweede helft kwara e r !!>-• • •
in het spel van ZHC wa-r-d^
mogelijkheden kwamen ;•; '
stand een beter aanzien l>- S'
Mare Meijer scoorde 2-1 en ï.;l
de spanning weer terug. Wal Z
de slotfase ook probeerde ,"•
wenste gelijkmaker bleef u::.

S' "
ZANDVOORT - In de vr-k!^ :
balcompetitie behaalden de d; .::.
van ZVM de tweede over-.vinrii
Het werd een zwaar bevocht <.:u :•
op HBC, 9-10. De heren van ',:.•
waren totaal kansloos tegen Me.0;
gels en verloren met 23-5.
De strijd tussen HBC en ZVM •••
enorm spannend maar op de g: ;
mat kon eigenlijk niet goed »e!r:/
bald worden. Bovendien ging '-".
er keihard tegen aan v.-aartep.fcischeidsrechter onvoldoende o;.j;;-.
ZVM had het daardoor erg rr.oe;::
:naar bleef aan de goede kaïn v;.:"
score. De Zandvortse dames n ••.;•..
vlot een 0-3 voorsprong, doe!:
ging even snel verloren. Noe v- :
pauze liet ZVM zien mei snelk ~
ak outs, als enige recht op de z;.".r
hebben, 3-6 en een pauzestand -;;: :
7.
HBC ging er in de tweede hei- :.
harder tegen aan en slaagcie •-••
ZVM uit het spel te halen. I-I'- < •;
stond veel irritatie in het veld \;:;•
HBC had inmiddels wel do s! r.
gelijk getrokken 9-9. ZVM hield in
slotfase een goed overzicht en scui
de toch de verdiende winnende nfer, 9-10.
Doelpunten ZVM: Elly von Sr c
4, Marja Brugman l, Janna ter v""
beek l, Sylvia Blom 1. Diana ~?•nings l, Erna van Rhee l, Mare;-.
Sterrenburg 1.

VOETBAL
Zaterdag: NAS-Zandvoort'7:s :
uur te Halfweg.
Zondag: Zandvoortmeeiuven
sen 14.30 uur terrein Vondel!.-.;'
Schalkwijk-TZB 14.30 u u r
Haarlem.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pollikacn
18.00 uur Zandvoortmeemv;-;:
CBS Cl; 18.30 uur Zandvoor. '75
HBC Cl; 19.00 uur Zandvoornr.:
wen Al-HBC Al; 19.45 uur J. B;
Sport-DIO; 20.40 uur Zand v
meeuwen vet.-Hillegom vet.; 2
uur Bad Zuid/ZVN-TZB: 22.20 2 •.
voort Noord 4-Out 2.
Maandagavond in de Peliik;
hal: 20.40 uur Scandals-De 7.nn::':
Zandvoortmeeuwen 2-DïO ~: .:
uur TZB 5-Hoofcldorp 4.
Dinsdagavond in de Pelükan:19.00
uur Zandvoort'75 dar
Heemskerk; 19.45 uur Zanavoo2 dames-DVS'85 2; 20.30 uur /.,-;
voortmeeuwen 4-Hoofddorp '„'.:
uur Zandvoort Noord 3-N.'v.
22.00uur Zandvoort Noord ii- r :V'

HANDBAL
Zaterdag op de velden i:, i:
nencircuit: 13.00 uu'- ?.l.l •\
Odin 3; 13.00 uur MA-B ZW
1; 14.00 uur Welpen ZVM. ; Zondag thuiswedstrijden: \'•'.'
DS ZVM 2-Bato 1; 11.15 uur ï :S
2-GVO 2; 12.30 uur DS ZVA! i ; 13.45 uur HS ZVM 3-KiC 2: 1." '
DS ZVM 3-Odin 7.
Uitwedstiüden: 13.15 •'\•.', '
Concordia Hl-ZVM 1; i::.,^': • - .
B ADO 2-ZVM 1; 14.11) ': :
Blinker! l-ZVM l: 13.::; < - • •
Deelnemers t'ii genodigden kun- TYBB l-ZVM 1: 12.in I ; D - '
neü /.aierüagavcnd even bijkomen ' l ZVM 1.
lijdens '.'en barbequefeesi met live
Woensdag bekenved:-"
Öpartahal t e Schaden. :V;.. < : '
muziek in paviljoen Sandy
Schagen 1-ZVM 1."
Uitslagen: DS HBC \•,'•;• .* \
DS ZVM 2-ADO 3 H U I : H,- '.\\
gels-ZVM l 23-5; HS ZVM'.'-:•'•';;
2 13-13; HS ZVM 3-Blinken - ;'• •
xL
A ZVM 1-BSM l 1H-5L D.!-;.'. !-'\ >
R1C 2-12: MA-A KJC ; /V:M
MA-A Bunkert 2-ZYM - : < • '
ZVM 1-GVO l 1--1: MA .13 K ' spel zien. In de 35e m i n u u t \\erd ZVM l 3-3; Welpen 1-ZYM ' •;
Zandvoortmeeuwen een vrije trap
toegekend en Riek Keur knalde die
fraai binnen, 1 - 1 . Tut aan de rust
hield Zandviior! meeuwen de zaak
goed onder controle en was /eker
niet de mindere
Net als in de eerste heil'! was het
ZANDVOORT O i > <
begin in de tweede helft votir Onze competiticimmd van '
Gezellen. Nu wisten de Haarlem- voortSL' Schaakclub h
niers wel raad met do kansen en
binnen een k w a r t i e r keek Z a ï i d - ven van de tien r.oLn
voortmeeuwen tegen een -1-1 achter- witspelers hun p a r t i j
stand aan. Vooral de gebroeders kunnen omzetten. Clil
Schouten waren op dreef voor Ouxe demun. van Eyk. Twit
Gezellen.
De Zandvoorters waren aan.uesUi Gorter en Van Kempe
sien, probeerden de bakens HOL; wel geen respijt met h
te verzeilen doch het g e l u k t e met stander.
Drie zwarlspelers te
llleur. Onze Ge/.ellen bleef ik- t.vK l
spelende ploeü eu voerde in ile .--l''l Bruin, Tonnes en Sehill
fase de e i n d s t a n d op naar een (i l ton het voordeel van hu;
uit te schakelen.
overwinning
mance. Als het flink waait, biedt
vooral dit laatste spectaculaire beelden met sprongen hoog buven de
golven.
Dat het bepaald geen amaU-urih
tisch evenement is, bewijst wellicht
de sponsoring van Tim Kleijn Funboard Centre. Surl'magazine en Pal!
Mail Export Pleasure Wear. Van
deze laatste neemt het Service to
Sailingteam hel technische gedeelte
voor zijn rekening.

.voortmeeiiwen loopt
ZANDVOORT - In de Iweede conipetitiewedstrijd heeft Zandvoortmeeuwen een geweldige dreun gekregen. Tegen het sterke Geel XVil
kouden de Zandvoorters in de eerste
helft op de been blijven ( 1 - 1 ) . doch
na de rust was er geen houden meer
aan en met 6-1 werd een ruime ne
derlaag geleden.
Geel Wit begon sterk aanvallend
en Zandvoort meeuwen moest alle
zeilen bijzetten om overeind te blijven. Dat gelukte met een beetje geluk daar Onze Gezellen een paar
goede mogelijkheden kreeg. In de
tiende minuut was het toch raak
toen Sjaak Schouten raak schoot.
Na dit openingsoffensief van de
Haarlemmers kwamen de badgaslen er beter in.
De teams waren nu beter aan elkaar gewaagd en Zandvoortmeeit\ven liet in deze fase redelijk veld

Witspeiers
schaken beter

degelijk aan en dïit geldt ook voor de
bekleding. Knigc fantasie daarbij ontbreekt geheel maar de bekledingziel er
ij/.ei sterk uit. Het dashboard is over/ichtelijk en dat kan ook niet anders

-uil-' Hen/ automobielen /im
,iiili> s die goedkoop /i|n m de
.! h.i' maai ik k.Iomelei pi i |s is o\ ei
algemei-n u el laag. mede V L I O O I l dooi de hoge imuilpi ii/en die ei
de/e .11110 s wolden gegeven (lok
Meuedes bekend om /nn diesels.
•i ,1'ideu dooi de hetmm\ baai . an de/e aulomobielen en /ekei
d'XH de I.ILU kilomelei pms/i|ii
/Lei <_LonomiM_he aulomobielen
L
' i n ie di. \ t aai; stellen o! de/e IVO
s l i n b o d a n n i e l e c n i a . i l binten1

heentje is met /i|ii pii|s \an biirui SO
mille l k denk d,U de/e \iaag negatie) is
te heantvvooiden N.iliiuili|k is het
moeih |k te i urnen dat iemand SO mille
iiitgeclt en dan nog denkt aan de
"goedkope" diesel Maai laten w e niet
\eigelen dal de /akenman die I mopa
dooi moet. te kampen heelt met "peileet geoigamseeide hhG i egels omHenl de milieu eisen dus\vat hiei o\ei al te koop is. (loodvi i|e ben/me ) is \ei dei op \\eei een piobleem om te \ e i knigen Dan /ijn ei ook nog een hele-

Geld
Mercedes
190
D
2.5 Tuibo
./ 77.635,-. Motorrijtuigenbelasting
van ƒ 1346.- tol ƒ 1376.-.

hoel mensen die vinden dat/i| voor het
oog in een noi male auto moeten 11jden
om atgunst te \ooikomen en dan kun
ie achteloos ovei je diesellje pralen
ter\\i|l je een diesel hebt die bijna alle
\eigelijkingen aan kan mei een ben/ine auto. l-.n dan bedoel ik acceleratie,
topsnelheid en velgeel met het geluid,
uanl dat het om een diesel gaat. hoor je
niet m het interieur. Hiermee hebben
v\e dan meteen de sterkste punten van
de/e Tuibo diesel opgenoemd. Veimeld ik daarbij nog het brandstofver-

(Advertentie)

6" of Jafes, M
2,7 liter,
1124 &M£ ets. 8,4 sec. wilt
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Op 18 september wordt op het circuit
\an /andvoort het nationale racesei/oen afgesloten meteen inmiddels traditioneel gewoiden gratis lacefestival.
In een hoog tempo krijgt het publiek
maai liefsl acht races voorgeschoteld.
Spannend /al het erzekei toegaan tijdens de race om het Europees kampioenschap Formule Ford 1600.
Naast de verschillende toerwagenklasscn komen de bijna veertig
Foyota'sStai let waarschijnlijk voorde
laatste keer aan de start. Deze merkeniace heeft driejaar lang sleeds bol
gestaan van de sensatie en nu het contract afloopt wordt ei van alle kanten
aan impoiteur Louwman & Parqui getrokken om op zijn minst ook nog in
I9S9 met deze klasse door te gaan.
Hen andere hoofdschotel vormt de Benelux Cup Renault 5 GTTurbo. Veerlig couretirs. voor de helft Nederlanders. voorde rest Belgen en een enkele
Luxemburger strijden er om elke metei grond. In het begin van het seizoen
ging het er nog gemoedelijk aan toe
maai lang/aam maar zeker is de Cup
uitgegroeid tot een ware interland.
Toegangkaarten voor het MarlboroFord racefeslival zijn gratis te verkrljgen bij tabakswinkels en de Ford-dealeis. De taces beginnen om 12.30 uur
en het voorprogramma start al om
10.30 uur.

' : , r t < tt c .'.LiL' utuo'Mi'U, u t n i f tift/t'ih Je pi«e/rir C'Jt H Ji.?c /uiti<Tt.'s
il., i It ' ! / u o i ' J n m J u ! U'.ir lu .1 mji> ml

;«i ..'t VO H.,„ „„^
KIMltlllHlill ttll!

(U11

^aiig u i i / n i i n t f / k n i\

miu'ni' hi«hul. IJie return af the Ro\ er

f-71 !t7/t7l/!,>/)dUl is «K lli'I-

P«F
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l:cn v au de Rcnaulh 5 GT Turbo die op
/(S' \cptvmbei aan de start 'tillen kamen
bij de afsluiting itin het racesei:<ien in
/.andvoort.

Techniek
Motor type voorin geplaatste vijfeilinder dieselmotor met luibo: cilinderinhoud 2497cm3: boringenslag
87.x 84 mm:compressieverhouding
22.0:1: max. vermogen: 90 kW bij
4600 tpm: max. koppel: 225 Nm bij
2400 tpm.
Aandrfjving op de achterwielen,
wielophanging voor onafhankelijk,
schioefvcren. gasgevulde schokdempers en een dwarsstabihsatoi.
achter onatliankelijk, zelfcorrigerende achteras, schtoefveren. gasgcvulde schokdempeis en een
dwarsstabilisator.
Bandenmaat 185/65 R 15: lengte
442 cm: breedte 168 cm: hoogte
139 cm; wielbasis 267 cm; spooibrecdte voor 144 cm, achter 142
cm: draaicirkel 10.6 m.
Tankinhoud 55 liter; massa 1275
kg: max. aanhangergewicht 1200 kg
geremd.

De Menede\ IVO O 2.5 Tuibo /s cm
bruikvan l op 10, dan is zijn schets wel
rond.

Herkenning

Het enige dat verraadt dat het om een
/eer snelle diesel gaat. is de aanduiding
2.5 Turbo op de achterklep. Voor diegene, die dit disereet achterwege laat is
echter het voorschcrm een verrader
want vooraan, ter hoogte van het knipperlicht. zijn een aantal sleuven uitgespaard om deze Tuibo diesel van voldoende lucht te voor/ien maar dat is
dan ook de enige aanduiding.
Deze Turbo diesel is standaaid voor/ien van een automatische versnellingsbak, die het vermogen van 90 kW
goed aan kan. Alleen wanneer er echt
ruw gereden wordt, gaal het schakelen
wat rauw en gepaard met een schok.
De acceleratie van O tot 100 km/h
vergt 9.5 sec., wat natuurlijk een ongekende prestatie is voor een zelfontbrander en een topsnelheid van ruim
195 km/h hadden wc een decennium
geleden ook niet geloofd vooreen gewone productie-auto. Wat nog belangrijker is. dat is dat dit alles niet
gepaard gaat met een enorm gebrul
van de motor in het vooronder. Nee.
dit gaat /celi's opvallend stil en ook lange autobaan kilometers kunnen rustig
en met een zeer hoog gemiddelde gereden worden, zonder dat de bestuurderdaas wordt van motor- en rijwindgeluiden.
De stoelen zijn erg hard. maar hebben
een uitstekende zijdelingse steun. Wat
ook prettig is voor lange personen, is
dat de stoel enorm ver naar achter geschoven kan worden, maar op dat moment is deze vierpersoons auto wel een
driepersoons geworden want dan is er
achter geen been meer tussen de
stoelleuning en de bank te proppen.
Verder is het interieur zoals bekend
sober uitgerust maar alles doet zeer

want daar zit slechts het hoognodige
aan.
Aan de rechterkant van het stuur zit
geen enkele handel, ook niet voor de
ruitenwisser want die is gesitueerd bij
de richtingaanwijzer en dat vraagt enige gewenning.

Rijden
In korte bochten merk je duidelijk dat
er een zware vijfcilindcr diesel in
het vooronder ligt want de auto duwt
een beetje doornaar de buitenkant van
de bocht. Verder ligt deze 190 zoals
bekend als een huis zijn fundering. De
vering is hard zodat je constant gevoel
met de weg houdt zonder dat het hinderlijk wordt. Wat uiteraard ook bijdraagt aan de goede wegligging zijn de
brede banden van de z.g. 65-serie. die
in dit geval om een paar beeldschone
lichtmetalen velgen gemonteerd waren
- u raadt het al - tegen meerprijs te
leveren en wel voor een kleine
ƒ 2.500.- en dat mocht toch wel standaurd zijn.

Conclusie

Goedkoop is een Mercedes niet maar
je koopt wel een waardevaste auto die
natuurlijk boordevol veiligheidsvoorzicningen en snufjes zit. Met deze Turbo diesel is een zeer snelle Mercedes
diesel op de markt gekomen, die toch
wel een betrekkelijk klein publiek zal
trekken, maar dat ligt niet alleen aan
de Mercedes prijzen doch ook aan de
hoge belastingen op auto's in dit land,
want bij onze oosterburen is hij heel
wal aantrekkelijker geprijsd.

Prestaties

Topsnelheid 195 km/h.
Acceleratie van O tol 100 km/h in 9.5
sec.
Brandstofverbruik l liter dieselolie op
de l O km.

De Rm-cr 820 E Fmtbtuk
We hebben een tijd moeten wachten
voordat het vlaggeschip en topmodel
van de Rover weer in een Fastback
leverbaar werd. Gelukkig is hel nu
/over. Dit model is tevens de waardige
opvolger van de karakteristieke SDI
Rover die qua model eigenlijk tijdloos
is. Deze Fastback komt naast de Rover
800 Sedan met koffer. Bij Rover verwacht men veel van de Fastback. dal
deze ruim fiO'/r van alle verkochte
Roveis 800 zal opeisen.
Financieel zal het niel uitmaken of u
een Rover Sedan kiest of een Fastback.
Behalve bij de topmodellen zijn de
prijzen gelijk gehouden, waardoor de
consument zijn keuze kan lalen vallen
op het model /onder naar de portemonnee te kijken. De grote achterklep
loopt tot aan de bumper door. /odat
zwaardere spullen gemakkelijk in de
kofferruimte gezet kunnen worden
zonder hoog te tillen. Voor grotere ai -

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AU6. V.i

tikclen kan de achterbank plat gelegd
worden, waardoor
een enorme
laadvloer ter beschikking staat. Hel
grole achterraam is voorzien van een
wis-was mstallalie die automatisch m
werking treedt als de ruitenw issers \ an
het voorraam aanstaan en de aehteiim
ingeschakeld wordt. De achterklep kan
op twee manieren ontgrendeld \\oiden. namelijk gewoon met de sleutel ol
electrisch van binnen uil. Er van mi
gaand dal hel gewilde aulo's wolden
heeft Ro\er alle modellen van de 800
series standaaid voorzien van een antidiefstal alarm.
De prijs voor de Rover 820 rast bat. k
en Sedan bedraagt ƒ 47.500.-. ik
daarop volgende 820 Si Fastback en
Sedan met katalysator f 53.900.- en
het topmodel de Rovei Vitesse met
katalysator moet ƒ 77.900.- opbien
gen. Rover denkt in ieder geval dit jaai
de/e prijzen vast te kunnen houden.

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Erica
in kleur
Groen blijvende struiken
voor najaar- en winterbakken.
Dinsdags gesloten tot begin december.

TE KOOP

LOODS/
OPSLAGRUIMTE
140 m2 in Zandvoort-Noord

In!, tel. 17805
na 18.00 u.

Kwekerïj P. van
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

GRANDIOZE SCHILDERIJENVERKOOP

:XTRA" VOORDEEL in Opel-modellen

LANDELIJK ERKEND
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:

ZANDVOORT:

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

HALTESTRAAT 55

Grote
sortering
blazers in
modern
ruitdessin

wielersport
Haltestraat 31

reeds v.a.

-'- Corsa Swing 3-deurs 1.0 S
Kleur zwart, 1984 ^&r95Ü^
-Corsa LUXLIS 3-deurs 1.2 S
kieui zilvermetallic , 1985 4r4r?-5Ü~
>v Kadett Caravan 3-deurs 1.2 S
Kleur rood, 1983 4^250^
i- Kadett GLS 3-deurs l .3 S
kleur blauwmetallic, 5 versn.
-i-extra's, 1986 J2O05€r

Te huur in
Zandvoort Noord

van 17 september
tot 3 oktober.

Bedrijfs/
opslagruimte
100 m?
Tel.
02507-15623

-;.- Kadett LS 3-deurs 1.2 S
kleur zilvermetallic, 1985
>r Ascona Fleet 4-deurs 1.6 S
kleur groenmetaliic. 1983

't Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17
Zandvoort

meer dan 150 olieverf schilderijen

-'-Omega LS 4-deurs 1.8 S Euronorm
kleur halietblauw, 5 versn.,
div. extra's, 1987_34-r25e-

van jonge kunstenaars uit diverse landen.
Prachtige landschappen, stillevens, bloemen en moderne werken.

0. ([gil DE OPEL-DEALER: ZEKERHEID VOOR ALLES
Kam.Onnesstraatlb
Tel. 02507-15346

ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!!!
Zaterdag 17 sept. a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.

RROODJE
BURGER
zomer én winter
dezelfde
openingstijden.
DAT MOET
GESPONSORD
WORDEN!!

KEUR

GLASSCHILDERS b.v.

dankt zaalvoetbalteam

voor de prettige samenwerking
en inzet.
Wij wensen jullie een succesvol
seizoen toe.

„VEEKMEDIA30

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1988

Klijn en Rinko weer de sterksten

ouwtrekwedstrijd
ortief evenement

Uczi- week starten «c mi-t een
nieuwe rubriek. Tw e«*ni;iiil per
maand zal Mr. C.A. Baron Bentinck
uit Den ILtiigjuridisclie kanttekeninsen plaatsen bij een al dan niet attueel onderwerp. Meestal neheurt dat
aan de hand \an \oorbeelden uil de
praktijk. Mr. BentitU'k schrijft reeds
jaren een 'juridische rubriek' \oor
verschillende dan- eu weekbladen elders in ons land.

ZANDVOORT - Dankzij de perfecte organisatie van de organi^erende sportvereniging AFAFA, de sportieve inzet van de vier'ndertig strijdende teams en het professionele commentaar van
microfonist Pieter Joustra is het vijfde touwtrekkampioen-chap op het strand een groot succes geworden. Tijdens dit
udieke evenement, dat afgelopen zondag plaatsvond, bleken de
leren van surfschool Klijn en de dames van Rinko over de
' neeste spierkracht te beschikken. De ploeg van het Strandhotel
oonde op deze dag de grootste inzet en verdiende hiermee de
.•xtra prijs.
Ondanks het wat gure weer had<n veel toeschouwers zich voor pailjoen „Sunset" verzameld om op
eze middag getuige te kunnen zijn
in dit jaarlijks terugkerende ludie0 schouwspel. Achttien mannen,
1 ouwen, of een mengeling van beide
ksen, trekkend aan een touw alsof
un levens er van af hingen. Gadege- lagen, aangemoedigd en becomMentarieerd door vele supporters,
'v'aartoe een mens al niet in staat
an zijn, maar spierkracht alléén
,as niet voldoende. Ook de tactiek
jleek op deze middag een grote rol te
pelen. Voor de coaches was de niet
„'Tinge taak weggelegd om de spani cnde trekpartijen met behulp van
-ze tactiek, techniek en trekkracht
\ het voordeel van hun partij te stun.
Al tijdens de voorrondes bleek
o\ erduidelijk dat de teams van Rin'i en Klijn tijdens deze vijf uur du:"iide slijtageslag over de meeste ca! iciteiten beschikten. De 'Vetertjes',
-.*mengesteld uit een mengeling van
1
'den van zowel het Vrouwen- als het
Vannenkoor, plus enkele leden van

Toneelvereniging 'Wim Hildering',
lieten zien dat zij niet alleen op vocaal en verbaal gebied veel in hun
mars hadden, maar ook door hun
georganiseerde
krachtsexplosies
menig tegenstander vroegtijdig in
het mulle zand konden laten bijten.
Een prestatie die bij publiek en tegenstanders
veel bewondering
oogstte.

'Flesjes'
Door de bewoners van het Strandhotel waren maar liefst twee damesen een herenteam ingezet. Uitgedost
in de meest fantasierijke kledij en
voorzien van klinkende namen, zoals de „Flesjes" en „Trek maar aan
m'n touwtje" wisten deze de meeste
sympathie te verwerven. Zij ontvingen dan ook de extra beker voor de
grootste inzet, beschikbaar gesteld
door restaurant „De Puur".
De juryleden Hans Hekkers en
Rimmer van de Meulen hadden het
er maar moeilijk mee. Op een tochtig podium moesten zij het geheel in
samenwerking met de microfonist
Pieter Joustra in goede banen zien te

leiden. De wedstrijdleiders Rene
Kamperman en Peter Koopman,
plus _ de beide harkenisten Jaap
Kraayenoord en Ruud Luttik die de
ondankbare taak hadden de kuilen,
veroorzaakt door de stampende en
zich schrapzettende voeten van de
deelnemers, te slechten, verzetten
veel werk „in het veld".
In de finale wisten bij de heren de
mannen van Klijn, gevolgd door de
Bottenkrakers uit Haarlem en Café
Neuf uit de Haltestraat, het langst
overeind te blijven, terwijl bij de Dames het team van autobedrijf Rinko
voor de vierde maal over de dikste

spierballen bleek te beschikken.
Deze ploeg eindigde hiermee dan
ook op de eerste plaats, vóór Sportschool Shape uit Amsterdam en de
dames van Discotheek Chin Chin uit
de Haltestraat. Bij de Mix-teams
ging de hoogste eer naar de culture!.?
combinatie van de „Vetertjes", terwijl in deze categorie Sportschool
AFAFA uit de Brugstraat en Shape
uit Amsterdam op respectievelijk de
tweede en derde plaats eindigden.

Jeugd
Bij de jeugd trok het wijkteam
Westerloo, op de voet gevolgd door

de voetballertjes van Zandvoortmeeuwen, aan het langste eind. Beide ploegen mochten op kosten van
McDonalds gratis in deze zaak komen eten. Een uitnodiging waar de
stoere trekkers graag op ingingen.
De bekers werden beschikbaar gesteld door de NMB bank, McDonalds, Café Neuf en restaurant De
Puur. De organisatie, de deelnemers
en het publiek waren na afloop dik
tevreden over dit geslaagde evenement. Zozeer zelfs, dat unaniem
werd besloten om de touwtrekwedstnjd ook volgend jaar weer te houden.

gehaald van school Stuurmanskunst van Zandvoortse
politie niet zo erg gewaardeerd
ZANDVOORT - Hoge ambtenaren van de Rijksluchtvaartdienst en Rijkspolitie zullen
zich een aangeboden lift van de
Zandvoortse politie nog lang
heugen. De heren konden geen
waardering opbrengen voor de
stuurmanskunst van één van
de agenten, die zij vorige week
aan den lijve ondervonden.
Het voorval vond plaats begin vorige week, na het technisch onderzoek omtrent het reclamevliegtuigje
dat daags ervoor een noodlanding
maakte in het duingebied, op anderhalve kilometer achter de Keesomstraat. De keurig in het pak zittende
ambtenaren verzochten de eveneens
aanwezige agenten Huismans en
Foto: Bram Stijnen
Van Cappel van de Zandvoortse politie om een lift terug naar de KeesomZANDVOORT - Het schooljaar is voor deze kinderen wel
straat, waar hun auto's stonden geheel leuk begonnen, tenminste dat vonden zij zeker. De twee
parkeerd. De agenten hadden vanwekinders van Ed Fransen, toneelspeler en (regelmatig) regisge een defect aan de landrover van
de strandpolitie een geleende jeep
seur van 'Wim Hildering', werden vorige week onverwacht
van het leger tot hun beschikking.
door hun vader opgehaald. Uiteraard mocht het vriendinneZij hadden een inspectietocht naar
tje ook mee. De fotograaf van het Zandvoorts Nieuwsblad
het vliegtuigwrak uitgevoerd.
snapte hen toen zij onderweg naar huis waren.
Evenals een van de medewerkers
van het Zandvoorts Nieuwsblad namen zij de hoge ambtenaren 'aan
boord' om hen een fikse wandeling
te besparen. Grootmoedig had de
chauffeur, hoofdagent van Cappel
toegestemd en hij verzocht de heren
Vervolg van pagina l
zonde voor het pleintje'. Binnen maar achterin de bak van het oerdeVolgens hem moet echter voorko- haar fractie zal er nog over gespro- gelijke maar zeer onconfortabele
i icn worden dat het 'beeld van Zand- ken worden alvorens een standpunt voertuig plaats te nemen. Niet we>oort verder wordt aangetast door in te nemen, maar zij betreurt wel de tende wat hen te wachten stond,
""ristische bouwwerken'. "Het gaat komst van een automatenhal. Zij klommen de lifters gevieren in het
'i:et om mooi of lelijk", lichtte hij wees Van Caspel op de bevoegdheid voertuig en nestelden zich zo goed
' ou, "maar om de samenhang tussen van het college om de vergunning en zo kwaad als het ging in de enge
1
>'ide functies".
daarvoor te weigeren. Volgens de laadruimte. Stropdasje recht, bovenCDA-raadslid Paap vond de bouw wethouder behoort dat tot de porte- ste knoopje van het colbertje netjes
\an het Circus Theater 'vreselijk feuille van de burgemeester.
dicht. De grijns op de gezichten van

.an

Zuid/ZVN
ZANDVOORT - Geheel in een
•euwe outfit gestoken door de nieu. n<> sponsor Bad Zuid kon ZVN aanden tegen De Klungels, de eerste
c
' genstander in het nieuwe zaalvoet1
ilseizoen. Na een wat .stroef begin
•-'P het steeds beter bij Bad
i'iid/ZVN en op de 9-4 zege viel niets
• " te dingen.
Misschien wat onwennig vanwege
11
o naam Klungels stond Bad
''ud/ZVN in de beginfase wat klun'lig te voetballen. De tegenpartij
' eeg de eerste minuten dan ook een
irdig veldoverwicht, waarbij doel<m Wim van der Kuyl handelend
! 'oest optreden. Hij kreeg daarbij
lts de hulp van de doelpaal. Gaan-weg kwam er wat meer agressie in
''t spel van Bad Zuid/ZVN. Een
S|
hot van Jack Goedegebuure verv.'een nog net naast de paal, maar
"'iel tikwerk bracht het gewenste re'Ultaat. Riek Keur vond Ilja Gazan
n die bracht Gerard Ramkema in
s
'lnetpositie, 1-0. De Zandvoorters
'ngen goed door en Marcel Schoorl
i hoogde de score naar 3-0 door
' L-emaal hard raak te schieten.

Van Cappel en zijn collega sprak voorts Nieuwsblad wist wat hem te
wachten stond. Hij zat „riant" ingeboekdelen.
klemd op de voorbank tussen de
twee agenten, zich met beide handen
Kuilen
De vierwielaandrijving werd inge- vast houdend aan het dashboard.
schakeld want er dienden nog heel
Een heuvel van meer dan 45 grawat hindernissen genomen te worden alvorens de openbare en dus den diende thans genomen te worvlakke weg kon worden bereikt. De den. Met brullende motor overwon
nietsvermoedende heren begonnen het voertuig de eerste hindernis en
een geanimeerd gesprek, dat weldra dook nu steil naar beneden om zijn
verstomde toen Van Cappel de jeep weg al zigzaggend langs verschillenbehendig door een paar kuilen de obstakels te vervolgen. Een licht
stuurde. Op het verzoek of het niet- 'gekreun' klonk vanuit de laadruimwat kalmer aan kon, werd de grijns te: „God betere de wereld." Een vosop de gezichten van de beide agenten sekuil doorkruiste het pad van het
alleen maar breder, want om niet terreinvoertuig. Vier stuiterende livast te raken in het zand, was dit niet chamen en even zovele verwensinmogelijk. Het ergste moest nog ko- gen waren het resultaat. Van Cappel
men. De medewerker van het Zand- moest nu alle zeilen bijzetten om het
voertuig hutsend en blutsend door
het ongelijke terrein te manoeuvreren.

Expositie in
bibliotheek

ZANDVOORT - Drie kunstenaars houden momenteel in de
Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg een expositie van
hun werk. De tentoonstelling is
te zien tot en met 30 september.
De expositie bevat aquarellen, collages en plastiek, schilderijen, tekeningen en grafiek, vervaardigd door
Truus, Rob en Bart Smink. Truus
Smink-Bongertman begon de verdere ontwikkeling van haar talenten
tien jaar geleden met een cursus tekenen en schilderen bij Kreater in
Haarlem. Van de diverse kunstuitingen boeide aquarelleren haar het
meest, terwijl zij haar onderwerpen
in de natuur zoekt. De laatste jaren
krijgt zij les van de Haarlemse beeldend kunstenaar Cees van der
Horst.
Rob Smink is werkzaam in de grafische sector maar daarnaast wil hij
zich ook in de vrije expressie uiten.
Hij heeft zich gespecialiseerd in collages en plastieken. Bart is sinds
twee jaar leerling van de Koninklijke
Academie te Den Haag. Ook hij
toont enkele werken op de expositie,
die tijdens de gebruikelijke openingsuren van de bibliotheek gratis
is te bezichtigen.

Wirwar
De kreten werden al luider.,,Pas op
een obstakel!" De collega had het
goed gezien. Van Cappel reageerde
ogenblikkelijk. Het voertuig maakte
een wending van 90 graden en dook
nu steil de diepte in. Wederom gekreun vanuit de achterruimte.
Dankzij de stuurmanskunst van de
hoofdagent bleef het voertuig toch
nog op vier wielen. Verder ging het
over heuvels en dalen, met vier heren die allang niet meer netjes in het
pak zaten. Slechts een wirwar van
armen en benen bevolkte nu de laadruimte.Tijd om te schelden hadden
ze niet meer. Met de moed der wanhoop probeerde men aan elkaar nog
enig houvast te vinden, maar de pogingen bleken vruchteloos.
Eindelijk bereikte Van Cappel de
openbare weg. De rit door het duin
leek uren geduurd te hebben Bij de
plek waar de heren, die allang geen
'heren' meer waren, hun auto hadden gestald. Daar konden zij uitstappen. Een hele opgave, zo bleek. Geheel 'dizzy' en onvast op de benen
namen de ambtenaren afscheid van
het tweetal. „Nooit meer een lift van
de Zandvoortse politie", was na afloop hun commentaar.

Onderscheidingen voor
Zandvoortse

ZANDVOORT - De heren l oktober een onderscheiding
Methorst en Schaap krijgen op uitgereikt voor hun werkzaamheden voor de reservepolitie.
Aanleiding tot de uitreiking
Vierdaagse
van speldjes en oorkondes is
het veertigjarig jubileum van
vliegeren
het landelijke Korps ReserveZANDVOORT - De achtste -gemeentepolitie.
Vliegervierdaagse .is afgelopen
zaterdag op parkeerterrein De Methorst is oud-commandant, de
Zuid officieel van start gegaan. heer Schaap zijn opvolger. DaarWinnaar en Nederlands kam- naast is Schaap vice-voorzitter van
de Landelijke Organisatie van de
De Klungels gaven zich echter nog boogbal van Ilja Gazan ineens op de naald, maar de attente Bert van Sta- pioen stabielvliegeren werd Korpsen Reserve-Gemeentepohtie,
'uet gewonnen en kwamen terug tot slof genomen door Riek Keur, wat 6- veren kon in de rebound de bal ver- Jaap Hemelrijk uit Nieuwen- LORG, terwijl Methorst nog steeds
zilveren, 4-8. De druk op het Klun- dam.
- 3, door een droog schot waar Wim 2 betekende.
actief is als docent voor de nog m

' an der kuyl zich op verkeek. Goed
^•tuor- en verdedigingswerk gaf
klungels niet de gelegenheid om nog
'• order in te lopen. De Zandvoorters
tenten opnieuw de aanval en een
-ot-de combinatie tussen Jack Goe'tugehxuire en Riek Keur bracht Ge'•ii'd Ramkema in stelling die gemakkelijk scoorde. Even later een; i'lfde situatie, maar nu gaf Marcel
•^L'hoorl de breedtepass waaruit
ft ick Keur kon scoren, 5-1, De Kluni-ols geloofden nog steeds in een bew resultaat en Bad Zuid/ZVN nam
"uidelijk gas terug. Een van richting
'*t-'randerd
schot maakte de Zand1
uortse doelman kansloos, 5-2, maar
1
'ak voor rust werd een prachtige

In de tweede helft een sterk verdedigend Klungels en met snelle combinaties probeerde Bad Zuid/ZVN
de stugge verdediging uiteen te spelen. Een klein gaatje was genoeg
voor Marcel Schoorl die de vrij
staande Bert van Staveren wist te
bereiken en het was 7-2. Toen begon
Bad Zuid/ZVN nonchalant te voetballen en daardoor kon klungels een
aantal snelle counters uitvoeren en
die brachten succes. De Klungels
wisten de stand zelfs op 4-7 te brengen, maar de laatste tien minuten
waren toch weer duidelijk voor Bad
Zuid/ZVN. Een schot van Gerard
Ramkema werd nog van de lijn ge-

gels doel werd groter en Marcel
Schoorl bracht de 4-9 eindstand op
het scorebord. In de slotfase kreeg
de mee naar voren getrokken doelman Wim van der Kuyl nog een kans
np de tiende treffer maar zijn inzet
verdween rakelings naast het doel.

Op de foto van Harry Opheikens
het in nieuwe outfit gestoken team
Bad Zuid/ZVN. Staand van links
naar rechts: Jack Goedegebuure,
Riek Keur, coach Ab Lammers, Ilja
Gazan. Zittend van links naar
rechts: Wim van der Kuyl, Bert van
Staveren, Marcel Schoorl en Gerard
Ramkema.

De start van de vierdaagse, die verspreid over het afgelopen en de komende zaterdagen wordt gevlogen,
was een week uitgesteld in verband
met het slechte weer. Zaterdagmiddag stond er een minimale wind tijdens de finale, maar de vliegers hielden het wel een uur, zodat de jury,
bestaande uit Jan van Honschooten,
Erna Meijer en Koos Damave toch
konden beslissen wie de grootste
ster op dit gebied is. Op de tweede
plaats eindigde H. Gaulhoffer uit
Aerdenhout, derde werd Pieter van
der Klugt uit Hoofddorp.
Als het weer meezit, wordt de vierdaagse komende zaterdag voortgezet.

opleiding zijnde reservisten en als
landelijk adviseur van het LORG.

De uitreiking van de onderscheidingen zal plaatsvinden op het gemcentehuis van Arnhem, door de
burgemeester van deze stad, in aanwezigheid van de voorzitter van het
LORG, de heer Van Zwam. Het zijn
de eerste herinneringsspelden die in
het veertigjarig bestaan worden uitgcreikt door deze organisatie, en zij
zijn ingesteld door de ministeries
van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Voor de plechtigheid zijn ook de regiobesturen uitgenodigd, evenals de
levensgezellen of echtgenotes van de
te onderscheiden functionarissen.

Nu c/e vakant IL", achtci de run zijn
7iioeten jotiiie knidaicji trci'i nam
school icorden ticbrailit In (k-ze tijd
(iCM'hwdt dat vaak niet de auto
Tenen de aanvanu ran de '•cliaul
tijd rettonnt het ^tiaatbeeld s(oppe/zH de en dor» rijdende aitt<>\ en
roekeloH cc' kindeien In ~<> n situatie
kunnen foutieve handeliricen ran cc;
.si/;;/ lende retkeet^deelneiner^, tot
een on qepul leiden Wie ran hun zal
het slachtoffer of de benadeelde dan
moeten aanspreken om zi;n schade
voqoed te kniaën''
Een verplichtina om sthade te ver
goeden z.s alleen aanireziq, indien ei
een causaal foorzakeli/kl verband be
staat tussen de lont ol onic<litinatiuc
daad en de schade Meestal iroidt de
gene, die eeji qevaarhike situatie heeft
geschapen als de oei oorsaker van een
ongeval besttiouwd Maar in het vol
qende voorbeeld pakte dit andeis int
Voor het aangaan van een school
speelden kindeien krijgertje op het
trottoir A kicam met zijn auto aan
rijden en stopte aan de rechterzijde
van de straat om zijn dochtertje, dat
de school moest bezoeken, te laten
uitstappen Achter A reed mevrouw B,
toen A Klopte, leed mevrouio B met
haar auto die van A voorbij Na hel
passeren van de auto van A kwam
jjlotselinrj een 8-jarige jonpan voor de
auto van mevrouw B de straal oprenH nen met de bedoeling aan een
van zijn vriendjes, die hem achterna
zat, te ontkomen Door het stuur
scherp naar rechts te gooien kon me
vrouw B de jongen op het nippertje
ontwijken Tevens trachtte zij te remmen, maar in haar schrik trapte zij op
het gaspe daal in plaats van op het

ADVERTENTIE

rempedaal H'enlooi schoot de a
het rechtei tiolton op, aliraai
K j a i i q meisje neid aangereden
einsti(/ (n'icond
Vooi df vcrpli'dinc/ en behandelt
ran het meisje betaalde een nekt
fonds/ 7 ll!>', M \ontdfiechthank
Ainhein u ilde nel ziekenfonds dit A
diaq lethulen np de innqen en ,;1
vader De i ader st \de -ieh ojj Itf
standpunt dat ('c aaurijilui'/ niet h<\
gerold iras i ar d*' datid i nu -_im ~,aoi\
Hl) :«r;(/t' ooisaak ren w 'm </ivri/1\
de injze ran uiden i ui n. • i intiu ;i
Maai de rechtbank O M / H nang da\
de jongen eeii cei aaissitnali lie liao
c/esüiapen Uil kan ei nh mei o/
beioepen dat /nerronn II aii in • e
si Inikieactie een r_eei ji.is!
• u,
slaaade intiriikmanoeiivn >,
ten Ie maken in diczelidt > at
dei qelukkiq doch gelei oh
stantlKihcden niet rei u ijlhai'i l,
(/eiea</eeid dooi op i,et qa^jn dnal in
lilaats van op liet icmpeuanl !• 'in/j
pen
Aldus wees de lethtbank <'c n id,
nni/ van het ^lekcntonds lue Dit i 01
nis irerd ectitei in liogei beioep 'oio
het qeietlitshol te Ainliem ?"/;".'
haf! Aleviouir B is de auto v t'i t
behoedzaam voorbij geraden mei een
geiinqt'snelheid irelke i h t/.. •. • ran
haai eigen verklat mg en die vav liniii
inzittende man door het Hof weid ne
steld op met veel meer dan KI kr>i per
uur Het indrukken van het gaspedaal
111 plaats van liet rempedaal u as dei
mate onvoorzienbaai en on dei di
gegeven omstandigheden zo dania
abnormaal dat de aannjdmq ivet lal1
op het trotton lopende mei.sje mei al het redelijkenrijs ie vencach ten r/t
volg vcm het oversteken van de ion
gen kan worden beschouu-d Om d<'
zelfde redenen is het ook niet rede luk
het gevolg van het indrukken van het
gaspedaal aan de jongen toe te leke
nen
Met deze motivering wees het Hof
de vordering van het ziekenfonds als
nog af Na dit arrest zal het zieken
jonds een schadevergoedingsactie te
gen meviouw B kunnen instellen
MR. C A BARON BENTINCK

Voorzitter van
De Wurf opgestapt
ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf is al enige
tijd op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Klaas Koper heeft
namelijk na ongeveer drie jaar
zijn functie neergelegd en tevens bedankt als lid. "Vanwege
al j aren bestaande meningsverschillen", legt hij desgevraagd
uit. Met hem zijn nog enkele
leden opgestapt.

EXTRA LESSEN
HALVE PRIJS!

Bkedag
VRIJ SKIËN
tot april 1989

Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503)-34746 tot 20 00 uur,
ol kom langs (ook zondags)
(weekend 10 00 tot 17 00 uur)

De meningsverschillen blijken
zich al jaren voor te doen, vooral
tussen het bestuur en de danscom
missie. "Ik heb daardoor na de eerste periode al geaarzeld om mij opnieuw verkiesbaar te stellen", aldus
Koper, die voor zijn aftreden in ae
tweede voorzitterspenode zat. Omdat hij de vereniging een warm hart
toedraagt, ging hij door, vooral ook
'omdat er erg fijne mensen m het
bestuur zitten' Dat is hij nog steeds
van mening
Met de voorzitter zijn nog twee bc
stuursleden opgestapt, plus vier ar.
dere leden, zij het voor ongeveer een
jaar "Ik ben blij dat dat maar voor
tijdelijk is", aldus Koper, "want ik
zou met graag zien dat de vereniging
eronder lijdt. Ook niet de leden,
want voor menigeen is De Wurf heel
belangrijk" Klaas Koper heeft met
ingang van het nieuwe jaar ook zijn
lidmaatschap opgezegd en zich aangemeld als donateur

s stari
ZANDVOORT - Het Jeugd
Rode Kruis Zandvoort gaat in
oktober weer van start met
EHBO-opleidingcn. Jongeren
tussen 11 en 16 jaar kunnen
zich nu al opgeven.

baar bij de Zandvoortse scholen ol
bij de coördinator van het JRK. ck
heer H Tromp, Burg Van Alphen
straat 61/25. telefoon 14571

De lessen worden in twee groepen
gegeven Diploma A. voor de jonge
ren van 11 tot 13 jaar op woensdagmiddag, 1400-1500 uur. aanvang 5
oktober De lessen voor de leeftijdbgroep 13 tot l(i jaar, diploma B, op
vrijdagmiddag, van 1615 tot 17 30
uur, aanvang 7 oktober. Tevens leren
de kinderen op deze middagen om
gaan met eleetriciteit, het voorko
men en behandelen van brandwonden en het veilig verrichten van klei
ne repaiaties
Op nianndagn\ond 10 oktober be
gint een cuisus Juugd Lotus, voor
jongens en meisjes van 13 tot en met
16 jaar, die al in het bezit <5ijn van een
EHBO-diploma B De cursus woult
gehouden van 18 30 tot 20 00 uut Er
wordt dieper ingedaan op de EHBO

ZANDVOORT - Met het hcu
den van een algemene led LI
vergadering, opende voorziUu
Fred Kok een nieuw volleybnl
seizoen van Sporting OSS Een
seizoen dat in het teken stani
van consolidatie.

De cui sussen worden gegeven m
het Rode Kruisgebouw, Nicolaas
Beetslrum 14 De kosten per cm sus j
bedragen /10, , inclusief lesboek.
Aamiuugtorniulieren zijn verkrijg

Sporting Oss

Met name geldt dit \ooi et t 'op
teams Zowel dames l als h">vii I
zijn van tiainer gewisseld en In bbt i:
tevens enkek' prominente spe.e* -< < ' <
speelsters de veremgnm zien - • i M
ten, maar daar zijn anden n MM i > < :
de plaats gekomen
Opvallend is de aninvis v.ir. !
mc.sloden. Uit m tegenst"l',i'a 'ot J heien nldehng Ei veischi i'i «v >u, i
een team van do heien mnidei in *\<
competitie
Ondanks de gi ote \\ aaul-M int. \ oo;
zijn werk en inzet1 stel.L' G t i c . i u
Paap zich niet mee ' hfikiesbaai ai -,
penningmeester Hii is opt>e\oly
door Arnold Bergstra "n veideie Vv
stuursinutatics bleu n uit

samengesteld, v.'auitou ook merken
races, iornnile en toerwagenraces
behoren
Het vooiprogramma van ckve ia
cedag begint om 10.30 uur. hot race
programma zelt om 12 45 uui Piet
een wedstrijd tussen produktietoei
wagens Groep N, met bijna stan
daard auto's m verschillende klas
ses.
Gratis toegangskaarten kunnen uoi
den afgehaald bij verkooppuntei
van Marlboro sigaretten en bij Feu d
De NAV heeft met zowel het Ne- -dealers. Deze twee maatschappijen
derlands als het Belgisch kampioen- nemen al jaren lang het laatste race
schap een aantrekkelijk pro" ram ma weekend voor hun rekening

ZANDVOORT De laatste
wedstrijd van het seizoen op
het Circuit Park Zandvoort
wordt het Marlboro/Ford Racefestival van zondag 18 september, georganiseerd door de
Nederlandse
Autorensport
Vereniging. Het evenement telt
acht races, waarin de beslissing valt over maar liefst negentien kampioenschappen.
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WEEKMEDIA30
* Hoe kom je de winter
door' Het Zandvoorts Man
nenkoor, iedere dinsdag
avond, 20.00 uur, in hè
Gemeenschapshuis.
HOERA VIVA MODE
12V'? jaar. Ruud en Rosita van
harte De Meisjes.
* Huisvrouw-thuisvrouw? ,
Kom nou. De N.V. v. Huisvr
biedl activileiten in Zand'
voort, H'lem en H'stede
Wordt lid en bel 02507-12127

Les in individuele YOGA
maandagmorgen en dinsdagavond, maximum 4 personen
per les. Tel. 14855.
* Alie, bedankt voor je goede zorgen. Frummel. Mannoke en Saar.
* Alle bijeenkomsten georganiseerd door de N.V.v.H.
zijn gratis voor de leden,
behoudens de cursussen.
Wordt hd en bel 02507-19583.

* Bij een hartstilstand moet
binnen 4 min, gereanimeerd * Hulp in de huishouding ge
worden. Wachten op een arts vraagd, 1 ochtend per week
is fataal. Leer ook eerste harl- 9-12 uur. Tel. 02507-12844.
hulp in 4 lessen. 02507-16085. * In hel Gemeenschapshuis
* Coach Jan zonder jou was kunt u vrijdagavond ,,kra
het niet gelukt. De Vetertjes. ken". Maar vanavond „scha
ken"! Voor info tel. 17272
14884-15721.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
.ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Wncro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
/'nndvoorts Nieuwsblad ƒ0,35 per millimeter.
L-i'jitrrgstijd: dinsdag 17.00 uur.
Li kun' uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
•>•- Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
•;• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
f Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
'} Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied één krat
krant verstuurd, hiervoor word
ƒ 3.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: te!. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
'i 000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde weeK. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
AUTOVERZEKERING
COUPEUSE/
TE DUUR?
MODEONTWERPSTER
Bel geheel vrijblijvend
heeft tijd om de leukste movoor een prijsopgave
dollen naar maat en eigen
OLOF GÖRANSSON:
oniwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leef- 02507-18505 (ook 's avonds).
Een voordelige maandindsgroepen en maten.
of kwartaalpremie is
Tel 02507-17370.
ook mogelijk.

Cursus Spaans

voor beginners, gevorderden
en conversatie, start v.a.
19 september. Inl.: M. Perez,
tel 02507-18596.

* Bij de Zeeschuimers voel
je je als een vis in het water!
Kom dus naar Sporting Sonneveld. ledere dinsdagavond
van 17.30-18.30 uur.

Per december a.s.

werk met opleiding
aangeboden voor
jonge mensen
•an ± 17 tot 21 jaar, in het bezit van MAVO/LBO-diploma,
die ziekenverzorgende willen worden (opleiding voor
wettelijk erkend diploma).
Bel of schrijf voor meer informatie naar
Dr. Sarphatihuis, Afdeling Personeelszaken,
Roelersstraat 2, 1018 "WC Amsterdam,

tel. 020-263115
tst. 328

REGELS

Jong studerend stel zoek!
WOONRUIMTE in Zandvoort
met eigen k-d-t tot max. ƒ 550
Tel. 02507-16934.
* Kom naar de kinderdienst
We beginnen weer op zondag 18 sept. om 10 uur in het
Jeugdhuis achter de N.H
Kerk. Tot ziens. De leiding.

| Ook voor hel omwikkelen van uw diadtms

Sig.mag.
üssenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

* De E.H.B.O. cursus start
op do. 15 sept. om 20.00 uur,
Rode Kruis gebouw,
NIC. Beetslaan 14.,
tel. 02507-17599 of 17537.
* De Zandvoortse Schaakclub is al weer 2 weken geleden begonnen. Waar blijft u
nu? Kom vanavond naar hè1
Gemeenschapshuis.
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.
* Dierenbescherming zoekt
collectanten voor 3 tot 8 oktober. Opgeven bij mevr. Salomons, Brederodestraat 15-13.
Tel. 02507-15253.
* Een Ludiek schouwspel
a.s. zaterdag op de velden
van T.Z.B, tijdens het Familie
Softbaltoernooi.
Toegang
gratis. Aanvang 10 uur.

CH
NVM

gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

* T.k. zware kwaliteit koninklijke terracot-kleur trap- of
gangloper, br. 68 cm, l. 6.20
m. ƒ 175 of ruilen voor perz.
tafekleed. Tel. 02507-18803.

Voorbeeld:
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
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Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon: ...
Postcode: ...
•.&•: ra» era» Eairaasrani

Plaats:

* Te koop meisjesfiets,
opoe-model, 8-12 jaar, ƒ 120.
Tel. 02507-16130.
Te koop MINI 1000, bouwjaar
'78. T.e.a.b. Tel. 02507-14930,
na 18 uur.

wet 'n turnt

Tel. 02507-12773

A DVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
>jm 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Deze maand bestaat Viva 12J4 jaar.
Ons open huis heeft dan ook een
feestelijk tintje.
Er is koffie, bonbons, 'n drankje en een uitstekend
glaasje rode wijn.
Kom kijken, keuren, passen en proeven.
Het is ons een genoegen u bij uw aankoop een fles
rode wijn van het excellente jaar '83 mee te geven.
Om thuis in uw nieuwe creatie van te genieten.
Graag tot ziens, vrijdag en zaterdag.

Tel. 13529

ICRO

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Srhrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

AMSTERDAM - ZANDVOORT

Te koop HONDA PX, i.z.g.st.,
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film elektrisch startend, 1985. Tel.
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25 02507-14158.
per week. Corn. Slegersstr.
* Te koop judopak, mt 140,
2b, tel. 02507-12070.
ƒ30;
BMX crosspak, mt
± 140, ƒ 30. Tel. 02507-17893.

Silhouettes

T
;

met 'n

* Komende zaterdag! Seou!
Olympische Spelen, Volleybal. Maar ook in Zandvoort bi Te koop gevraagd GARAGE,
Sporting O.S.S. Ook recrea- omgeving De Ruyterstraat
tief. Tel. 16428/17155.
Tel. 02507-17419.
* Te koop grasbanden op
Lijsten op maat
orginele Ford velgen, z.g.a.n.,
bij
p.st. ƒ285. Tel. 02507-14158.
Foto Boomgaard •* Te koop grote zak vol leren
Grote Krocht 26 reststukken ƒ 25. Tel. 0250715148.

Ellen Cats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

* T.k.a. 1-pers. rubber kano
met pomp ƒ 25; wit bureautje
(spaanplaat) ƒ25; centrifuge
ƒ25. Tel. 02507-17512.
T.k.a. anlieke piano, Steingraber, geh. gerevis.; Normandische bruidskast; dekenkist;
waterpomp; ploeg; eethoek.
Tel. 02507-12119.

zaterdag a.s.

Onze nieuwe najaarskollektie is in huis
woorden schieten te kort...

Te koop div. 2e-hands meubelen, in prima staat. Te bevr.
tel 02507-15505.
* Te koop elektr. badkamerkachel + elektr. halkachel, sa
men ƒ40, ook p.stuk; nieuwe
walkman zonder koptel. ƒ20.
Tel. 02507-17193.
Te koop FIAT 128, APK, ƒ 500.
Tel. 02507-15313, na 18 uur.
* Te koop filmproiector ƒ 65;
z./w.-t.v.,
merk Aristona,
grootbeeld, prijs ƒ 75. Tel.
02507-17538.
* Te koop gevraagd hometrainer. Tel. 02507-16174.

* Te koop ronde keukentafel
+ 4 stoelen, doorsnee 100.
* Oma vraagt voor kleinkind. Tel. 02507-17183 of 16367.
Heeft iemand voor mij een * Te koop salontafel, ovaal
houten poppenhuis, opknap- model, eiken, ƒ 75. Tel. 02507n geen bezwaar. Tel. 12015.
Foto Boomgaard 02507-16272 of 023-337688. •*• Te koop surfplank, com* Oppas gevraagd, uitslui- pleet,
ook voor
prijs ƒ250. Tel.
tend voor op de dag, m/v, 02507-20042.
portretfoto's,
eeftijd onbelangrijk. Bellen
pasfoto's,
ussen 9-10 uur 's morgens. * Te koop tafelbiljart, 155x85
receptiefoto's,
cm, met ballen en keu, ƒ 100.
Tel. 02975-68234 of 65914.
groepsfoto's aan huis.
Tel. 19372.
Grote Krocht 26.
* Pap je bent lief! Mevrouw
* Te koop uitschuifbaar klasTel. 13529.
Wastora.
sieke eiken ovale tafel met 4
Foto Boomgaard lustige jongeman, 25 jr, zkt stoelen; salontafel met kopev.a. sept. v.d. wintermaanden ren rand en poten. Tel.
Grote Krocht 26.
<AMER in Z'voort, huur max. 02507-14831.
Telefoon: 13529.
ƒ350 p.m. Tel. 023-245388.
Uw film op video, ƒ 1,75
* Te koop voetbalschoenen,
per minuut met gratis
Schoonmaakbedrijf
Puma, zeer nieuw; sporttas
achtergrondmuziek.
De Witte Tornado Zandvoortse Meeuwen en regenpak, maat 152. Tel.
GARAGE TE HUUR
voor uw gebouwen
02507-15727.
Trompstraat
en kantoren
Tel. 14534
'Tel. 02507-18546.
* Te koop
wandmeubel,
2.10x1.60, ƒ 175; ronde tafel,
GEST. KAMER TE HUUR v. 1
uitschuifbaar,
ƒ 75. Tel.
werk. pers., 25/35 jr, eigen k.,
02507-14104.
d., t., kl. kookgel., per okt.,
MAATKLEDING EN
ƒ395 incl. Tel. 02507-12510.
Te koop zeewaardig VISVERANDERWERK
GESTOFFEERDE KAMER TE Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2. BOOT, 35 pk Johnson, zendHUUR. Tel. 02507-16505.
Geopend: dinsdag t/m zater- instal. enz. Tel. 02507-12282
of 18280.
* Gevraagd huishoudelijke dag van 10.00-14.00.
hulp voor halve dag per week. TE HUUR GEVR. door vrl. T.k. AWA gasketel, 26 kw, pr,
Inl.: tel. 02507-19672, na 18magnetiseur een kamer + toi- ƒ450; Junkers warmwater
uur.
et, evt. vrije opgang, voor geiser, 12 Itr, ƒ250. Beide
i.z.g.st.; 4 barkrukken, Spaan* Hè hé, 14 maanden einde- overdag. Tel. 02507-15649.
se stijl, p.st. ƒ30. Tel. 16744.
lijk voorbij!! Nu ben je lekker Te huur in centrum Zandvoort
weer de hele week bij mij. WOON/SLAAPKAMER, k„ d., T.k. FOTO-APP., Nikon F 301
XXX Miriam.
eigen ingang, ƒ600 p.m. + Tokina lenzen 28-70 en 80200 + 1 met 2 CT-5, liefst 1
Heeft u nog Duits muntgeld all-in. Tel. 02507-20183.
koop. Pr. n.o.t.k. Tel. na 18
over? Wissel deze voor de
uur: 02507-19260.
DAGKOERS in bij WISSELFa. Frank
* T.k. popp.wgn + pop/25;
KANTOOR Henk Oonk, Grote
elek. radiator, verst.b., ƒ30;
Krocht 20, Zandvoort.
vgikooi ƒ 25; Haller kook/olie* Help de Polen. Stuur eens
kach. ƒ 15; em. hangketel ƒ 5;
BEDEKKINGSeen voedselpakket! Geen
gr. grijze pan ƒ 5. Tel. 18803.
adres? Dat hebben wij voor u!
BEDRIJF
* T.k.
tweelingwandelwaInl.: tel. 02907-5235.
gen, grijs/blauw, met voeten'
Gespec.
in alle soorten
* Het voortbestaan van uw
zakken, i.z.g.st., en een rieten
dakbedekking, leien
park is in gevaar. Laat uw
kinderzitmand, voor achter op
pannen, zink en platte
protest horen en koop ons
fiets. Tel. 02507-13049.
. daken.
boekje: Oh, wat een HeerlijkTevens rep. van dak- en
* T.k. vouwdeur ƒ 30; vloerheid. C-C, Gen. Oud Zvt. ƒ 15.
zinkwerk, ook timmer- en
kleed ƒ 50; laag tafeltje ƒ 20;
stucadoorwerk.
NAAISTER voor maken van
olielamp, elektr., ƒ 65; wringer
japonnen, broekpakken etc.
Tel. 02507-18686.
ƒ25; serveerwagen ƒ50. Tel.
Tel. 02507-16681.
0507-19968 of 023-379769.
* T.k. z.g.a.n. zig-zag naaimachine, Kohier, ƒ 195; legkast ƒ75. Tel. 02507-14104,

*
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vrijdag a.s.

* Te koop Alag gas/elektr.
fornuis, incl. grill en toebehoren, ƒ125. Tel 02507-13291.
Te koop BMW 318i, gasinstall., bouwjaar '83, in zeer
goede slaat. Pr. ƒ 13.000. Tel.
02507-12119.

GRATIS

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisrnad ie koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
ocpas :;evaagd.

OPEN HUIS

Te koop aangeboden: HONDA CIVIC, 3-deurs, van
1977, APK-gek., incl. verzekermg. ƒ850. Tel. 02507-13783.

DAK-

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Kleurenfoto's
vanaf45cent

* Te koop aangeboden kinderfiels, leeftijd 5-7 jaar, kleur
grijs. Prijs ƒ75. Tel, 02507
14494.

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

BALK
BAKT

Ja hoor, ze zijn er weer.
De echte speculaasjes van
uw warme bakker.
Het weekend in de aanbieding.

BROOD

Ook gevuld speculaas

Er is weer speculaas

250 gr. amandelspeculaas

brood- en
banketbakkerij

5.25

RECLAME DEZE WEEK:

gevuld speculaastaartje

van 6.95

E. Paap

Potgieterstraat 24 - Tel. 12865

voor

ECHTE BAKKER BALK

Wij zijn met VAKANTIE van

Hogeweg 28

18 sept. tot 1 okt.
J. van Campen
en Zoon

INRUUAANBIEDING

Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449
ZANDVOORT

Minimaal ƒ1000,- voor uw
inruilauto. Slechts ƒ 320,- per
maand betaalt u voor een
nieuwe (zonder aanbetaling)

DAIHATSU
CHARADE

Te huur gevraagd in Zandvoort
liefst bij zee

comfortabele
woning of flat

Charade
BENZINEGEBRUIK1:20
Wegenbelasting ƒ28,- p/maand
Snelle afhandeling, lopende lening geen bezwaar.

± 100
Br.o.nr. 946075 bur. v.d. blad.

ff//Auto Guit
DAlHATSU-dealer voor Haarlem
PARKLAAN 129-131 bij hetSpaarne HAARLEM
023-312450-312451

* Wist u het al de nieuwe
catalogus is uit van het Wereld Natuurfonds, weer veel
leuke cadeaus. Belt u even
tel. 02507-12432.
* T.k.a. dameskunstschaatsen met witleren schoenen, Werkende vrouw ZOEKT
mt38, ƒ50. Tel. 02507-17512. WOONRUIMTE, evt. tijdelijk.
Tel. na 18 uur: 02507-16140.
* T.k.a. meisjesfiets, 8-11 jr,
merk Gazelle, 24 inch. Prijs
ƒ150 Tel. 02507-61241.
TUINMAN voor al uw tuin-,
straat- en hekwerk, levering
alle materialen, vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-243568.
Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
* 26 september t/m 2 oktoTel. 02507-12070
ber collecte Nierstichting. Wilt
u ons helpen?
1 film ƒ 5// 7,50 p.d.
Graag tel. 02507-15434.
5 films ƒ25 p.week
Verhuur movie-boxen.
* Verloren damesbril, gekleurd montuur, in zwart etui,
ben zeer gedupeerd. S.v.p.
tegen beloning terug te bezorgen. Tel. 12007.
* Verzamelaar vraagt Verkade-albums of andere oude •*• Zelfstandige hulp in de
plaatsjealboms (sport, mo- huishouding gevraagd op vrijlens, sprookjes, vlaggen, Torn dagochtend. Tel. 02507Poes enz. Tel. 02503-14727. 16118, na 18 uur.
* Verzamelaar zoekt insigZonder jou was het niet
nes. medailles, uniformen, mogelijk. Genest geweldig.
helmen en foto's periode 3edankt de Vetertjes.
1940-1945. Discr. verz., graag
uw reactie via 02507-17469. * Zvrt '75 Dameszaalvoetbal
zoekt voor het 4e team nog
YOGA v.a. 18 oktober
meisjes/dames vanaf 14 jaar.
INST. JOKE DRAVER
nfo: Henk Vermeulen, tel.
Koslverlorenstraat 11
02507-12324.
Tel. 02507-14975.
* Zvrt '75 zoekt jongens van
Les in individuele YOGA 14-16 jaar voor het B-team,
maandagmorgen en dinsdag- tenue/tr.pak ligt voor deze
avond, maximum 4 personen longens klaar. Info: Henk VerJet les Tel. 14855
•neulen. Iel 02507-12324.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Waar wij zijn dinsdagavond. Zingen natuurlijk in het
Gemeenschapshuis bij het
Zandvoorts Mannenkoor. Gezellig.
* Weggel. Yorkshire terriër,
Ukkie genaamd, 10 wkn oud,
draagt rose halsbandje met
steentje, onze dochter mist
haar erg. Ter. bez. tegen beloning. Tel. 02507-15913.

Begin de dag
goed met een
bloemetje

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

WONINGRUIL. Aangeboden
3-kam.maisonette in Z'voort.
Gevr. eeng.won. Z'voort of
omg. Tel. 16528.
* Wie wil collecteren voor de
Dierenbescherming. Wij werken er hard voor, doet u mee?
Tel. 02507-15253, opgeven bij
mevr. Salomons.
•*• Wie wil ons bridgeles geven, 's middags van 1 tot
15.30 uur. T.k. dierenhuiden
ƒ25 a f 30; lectuurbak ƒ 25,
smeedijzer. Tel. 02507-12698.
* Wilt u een avondje gezellig
zingen. Loop dan eens
woensdagavond bij het Vrouwenkoor binnen. Tel. 0250714158.
* Wilt u gezellig kraken (klaverjassen). Bel dan even tel.
14085 of 17070 of loop even
langs het Gemsenschapshuis

WEEKMEDIA
ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
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Fotokring Zandvoort weer volop actief

Harten Twee
start seizoen

ZANDVOORT - De Fotokring Zandvoort heeft weer goede voornemens voor het komende seizoen. Zo wordt in december weer de jaarlijkse fototentoonstelling, dit keer de
tweeëndertigste, gehouden in
de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg. Om de veertien dagen houdt men op dinsdagavond in het Gemeenschapshuis een clubavond, de
eerstvolgende op 20 september.

ZANDVOORT - Harten
Twee, de stichting voor ongebonden mensen, is weer gestart met het winterseizoen.
Zowel op zaterdag als op zondag kunnen alleenstaanden
weer terecht in De Manege aan
de Zandvoortselaan.
In De Manege worden dans- en
ontmoetingsbijeenkomsten gehouden. De aanvangstijd op zaterdag is
20.00 uur, op zondag kan men er al
vanaf 16.00 uur terecht. Op zondag
hebben ook paren toegang en is er
tevens tussen 16.00 en 22.00 uur een
doorlopend warm grill-buffet. De
toegangsprijs hiervoor bedraagt
ƒ17,50 all-in.
De zingende DJ/entertainer Ed
Nieman verzorgt de muziek op de
dansavonden op zaterdag. Deze zijn
uitsluitend bestemd voor ongebonden mensen, de toegangsprijs hiervoor bedraagt ƒ 10,-. Voor meer informatie kan men terecht bij De Manege, telefoon 16023.

Bijna alle leden werken met zwart/wit foto's, één van hen met kleur.
Ook is het mogelijk om met dia's te
werken. Voor deze leden zijn er ook
clubavonden waarop uitsluitend
dia's worden besproken. Men onderwerpt foto's en dia's aan een kritische blik om er zodoende weer het
een en ander van op te steken. Dat
kan uitstekend van pas komen als de
fotokring, zoals elk jaar mee doet
aan de Rayon competitie van Kennemerland. De Zandvoortse club eindigt hier over het algemeen nét boven de middenmoot.

Inbraak clubhuis
volkstuinders

Belangstellenden zijn op de clubavonden altijd van harte welkom.
Hier kunnen zij meer informatie
krijgen over de activiteiten van de
Fotokring Zandvoort. Dat kan ook
telefonisch via nummer 023 - 244398.

ZANDVOORT - Bij het volkstuinencomplex aan de Keesomstraat werd in de nacht van
zaterdag op zondag ingebroken, maar er wordt niets vermist.

De eerstkomende clubavond, de
tweede van het nieuwe seizoen, is op
dinsdag 20 september en staat op de
agenda genoteerd als 'technische
werkavond', waarop foto's worden
gemaakt van voorwerpen als glas,
twee lepels (hol en bol) en eieren.
Voor de komende maanden staan
verder gepland de eerste ronde van
de dia-competitie, een bezoek aan
Amsterdam voor mooie of 'lelijke'
plaatjes, een avond met Bert van • Een foto kan op verschillende manieren worden afgedrukt. Als lid van
Voorden als gast, verplichte en vrije Fotokring Zandvoort kan men meer te weten komen over de diverse technieonderwerpen en een dia-presentatie
ken.
met overvloei-techniek.
Foto: Dick ter Haar

Bewoners Keesomstraat ergeren zich
aan containers van schilderbedrijf
ZANDVOORT - Diverse
buurtbewoners van de Keesomstraat hebben zich al lange
tijd geërgerdaan de twee containers die door een schildersbedrijf uit Utrecht tussen de
tweede en de derde flat zijn geplaatst. De containers staan
hier in verband met onderhoudswerkzaamheden. Ook de
Zandvoortse politie maakt bezwaar tegen deze lokatie. Daarom wordt het bedrijf gesommeerd de opstakels te verwijderen.
De containers zijn nodig om gereedschappen en materialen veilig te
herbergen voor de nachtelijke uren.
Een ideale lokatie vindt de Heer van
Rossum, woordvoerder van de firma
Grit en Valkenburg welke de onderhoudswerkzaamheden
verricht,
deze plek. Vooral vanwege de sociale
controle is voor deze lokatie gekozen, omdat in het verleden nogal wat
gereedschap is „zoekgeraakt". Dit
gebeurde bijvoorbeeld onlangs met
twee aggregaten ter waarde van zo'n

twintig duizend gulden.
Toch zien sommige buurtbewoners de containers als een behoorlijke sta-in-de-weg, omdat zij het uitzicht belemmeren en de doorgang
naar de erachter gelegen parkeergarages belemmeren. Zij hebben de politie dan ook verzocht deze te laten
verwijderen.
De heer Vermeulen van de Zandvoortse verkeerspolitie is ook van
mening dat de gevaartes moeten verdwijnen, omdat de plaatsing hiervan
in strijd is met de plaatselijke politieverordening. Deze gebied dat er
voor dit soort zaken vooroverleg met
de politie moet plaatsvinden. Maar
ook verkeerstechnisch klopt er het
een en ander niet. Vermeulen heeft
de verantwoordelijke firma dan ook
schriftelijk gesommeerd de containers onverwijld te verplaatsen. Als
alternatief noemt hij het parkeerterrein tegen de duinrand, zo'n dertig
meter naar achteren.

Oefening
KNZHRM

Van Rossem is niet blij met dit
alternatief, want deze enigszins afgelegen lokatie nodigt volgens hem onherroepelijk kwaadwillende lieden
uit. De locatie is moeilijk te controleren, is zy'n mening. Hij wil op korte
termijn een gesprek met de gemeente om te komen tot een oplossing,
want ook hij vindt dat de ergernis,
niet helemaal gegrond, zo spoedig
mogelijk uit de wereld geholpen
moet worden.

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt maandag
19 september een oefening met reddingboot Dr.Ir. S.L. Louwes. Men
vertrekt hiervoor om 21.00 uur vanaf
het boothuis.

De heer Kraaypoel, woordvoerder
van woningbouw vereniging E.M.M.,
opdrachtgever voor de onderhoudswerkzaamheden, zegt wel enig begrip te kunnen opbrengen voor de
irritatie van sommige bewoners,
„Maar", voegt hij er aan toe, „deze
mensen moeten wel enig begrip op

kunnen brengen voor het moeilijke
parket waarin deze firma zich bevindt." Als de mensen in een mooie
en verzorgde woning willen wonen,
zullen zij enig ongemak op de koop
toe moeten nemen, aldus Kraaypoel.

op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16, l km van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 23 september a.s. bij de
kantoren van Het Parool/Weekmedia in Amsterdam:
Wibautstraat 131 en Rokin 110, Amstelveen: Dorpsstraat 54-56,
Uithoorn: Stationsstraat 70, Weesp: Nieuwstraat 13, Alinere:
Kerkgracht 105, Zandvoort: Gasthuisplein 12 en Purmerend:
Weerwal 19.
Inschrijfgeld ƒ 15,- p.p.
Lezers van Het Parool/Weekmedia betalen tegen inlevering
van onderstaande bon slechts ƒ 12,50 p.p.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion, i.s.m. TC
Le Champion, AV Atos en AV Zaanland.
Inlichtingen: WV Amsterdam 020 - 266444
WV Zaanstad 075 - 162221

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Tegen inlevering van deze bon bij een van bovenstaande
kantoren van Het Parool/Weekmedia krijgt u ƒ 2,50 korting op het
inschrijfgeld voor de Dam tot Damloop.
Deze bon is geldig voor l persoon.
Inschrijving loopt tot 23 september.

WEEKMEDIA geeft u meer/

ZANDVOORT - Een deel van
Zandvoort-noord heeft dinsdagochtend enige tijd zonder
stroom gezeten. De oorzaak
was een kabelbreuk.
De electriciteitskabel was stuk getrokken bij graafwerkzaamheden op
de Boulevard Barnaart. De PEN, het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland, heeft de breuk zo
snel mogelijk daarna hersteld. Behalve Zandvoort zat ook een deel van
Bloemendaal zonder stroom.

door Bertus Voets
1937-1941

De financiële situatie van de
parochie Zandvoort, ook al was
het bestuur door te veel uitgaven
aan strenge regels gebonden,
luas in 1937 door de mooie zomer vrij gunstig. Het kerkbestuur was van mening dat men
wel eens iets bij kon dragen om
de werkgelegenheid
binnen
Zandvoort te vergroten, en op
voorstel van het kerkbestuur
werd een plan gemaakt om het
verenigingsgebouw grondig te
verbeteren.

Zandvoorters komen niet in
aanmerking
Men besloot nu echt een goed
gebouw te maken. Het oude torentje moest worden gesloopt:
het portaal moest omgebouwd
worden tot een fatsoenlijke hal
met vestiaire en toiletten en de
kerkzaal moest een prettig aanzien krijgen. Al met al was het
nogal wat werk en omdat het
enkel en alleen veranderen was,
werd de verbouwing begroot op
ƒ3542,-, er een half jaar werk
voor twee volwassenen.
Toen echter de heer J. Versteege op verzoek van het bestuur
een inschrijving onder Zandvoorter timmerlui liet houden,
werd er, omdat Zandvoort toen
nog één familie was, doorkatholiek en protestant ingeschreven,
maar daar was de pastoor tegen.
„We moeten, wanneer ze niets
kunnen verdienen, onze eigen
mensen het werk gunnen. Ons
armbestuur draait er ook alleen
voor op wanneer er steun moet
worden gegeven. Dan kunnen
we niet onze handen ophouden
bij de diakonie en dus moeten
we aan protestante timmerlui
zeggen: jullie kunnen niet meedoen." Versteege vond dit kinderachtig, maar Van Diepen, die
erg koppig kon zijn, kreeg dit bij
het bestuur erdoor.

De organisatie
In die jaren was met behulp
van het bisschoppelijk bestuur
een eigen katholieke stands- en
vakorganisatie opgebouwd. In
ruil voor een volledige opstelling
achter de kerkelijke leiding hadden deze bonden in de dagen van
de crisis van de bisschoppen gedaan gekregen dat er alleen door
georganiseerden voor kerkelijke
instellingen mocht worden ge-

•n oocpte.

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

niet meer slikken. En daarom
stel ik voor, namens het kerkbestuur van Zandvoort een brief
naar de vergadering van bisschoppen te schrijven." Van Diepen vond dat men wel wat hard
van stapel liep maar hij kon zijn
mensen met tegenhouden. Ei
werd een brie/ naar de bisschop
pen gestuurd met het verzoek de
contributie met !JO"o te verlagen,
maar de bisschoppen venvazen
hen vriendelijk naar de bondsbesturen.

iverkt. In Zandvoort, waar heel
weinig van deze schermutselingen over werk en lidmaatschap
van de bond was doorgedrongen, was bijna niemand lid van
de katholieke vakcentrale.
Toen de inschrijving had
plaatsgevonden, lüas er iemand
uit de bus gekomen die geen lid
was van de bond. Het hoofdbestuur ivas er als de kippen bij om
de pastoor van Zandvoort aan te
klagen en van de bisschop te eisen de verbouwing tegen te houden. Toen pastoor v. Diepen dat
hoorde, was hij verontwaardigd.
„Onze Zandvoortse timmerlui
zijn door de crisis zo geslagen
dat ze onmogelijk de contributie
voor een bond kunnen betalen.
De man die als laagste inschrijver uit de bus kwam, is tot 1934
lid van de RK Aannemers geweest maar moest vanwege zijn
gezin het lidmaatschap opzegaen."

Kerkbestuur schrijft naar de

Een tweede reparatie
De verbouioing was, tot tevredenheid van alle partijen, naiiwelijks afgeleverd, of een nieuwe
slag trof het dorp. In de nnchi
van 22 en 23 juli 1941 had er
boven de duinen een luchtge
vecht plaats. Een geallieerd vlieger liet enkele bommen vallen
op Zandvoort en een ervan sloeg
een groot gat in het dak van hel
verenigingsgebouw.
Men ivas er direct bij om een
schadeclaim in te dienen. De bezetters waren genegen de oorlogsschade te herstellen maar
wel onder bepaalde voonvaarden. Die voonvaarden schrikten
af: men was blij het er levend te
hebben afgebracht. „Want ah
alle vier bommen ontploft waren of maar een paar meter verder de pastorie waren binnengedrongen, dan waren er zeker
mensenlevens te betreuren en de
schade niet te overzien." De
mensen zouden zeker dankbaarheid tonen en op verzoek van het
bestuur het nodige bijeenbrengen om het gebouw te herstellen
Dan had men de bezetter niet
nodig en was men niet genoodzaakt hulp te aanvaarden onder
poorwaarden.
'l Het bisdom kon deze argupientatie volgen. Als Zandvoort
pelf de helft van de kosten zou
dragen, dan zou het bisdom de
fest schenken uit het fonds bijf andere noden. Men was baas in
eigen huis gebleven,
l Zo werd de oorglosschade hersteld en kon het verenigingshuis
dienst doen in de oorlog voor
kerk en samenleving.

bisschoppenvergadering
Toen de pastoor daarover het
een en ander in de vergadering
van het kerkbestuur vertelde,
riep Versteege boos uit: „We
moeten de kerk tot rede brengen.
Onze gewone mensen zullen dit

'l Archief van het bisdom Haarlem 211.6. Financiële stukken
over het parochiebuis. Deze
stukken zijn in bruikleen afgestaan aan het rijksarchief, Kleiq.e Houtweg 18.

Een nieuwe aanbesteding
cp9 Maar Van Diepen kon
praten als Brugman, het bisdom hield voet bij stuk. Men
kwam uiteindelijk overeen
dat men met de bouw nog
een half jaar zou wachten. Intussen hadden de timmerlui
zich laten inschrijven bij de
katholieke bond en alles kon
dan zonder moeite doorgaan.
Men moest zich daar wel
bij neerleggen en wachtte op
een nieuwe inschrijving.
Toen deze was gegund, vroegen de andere timmerlui aan
de pastoor: „Wij moeten zeker in die bond blijven als we
in de toekomst werk van de
kerk willen hebben?" „Ja,"
antwoordde de pastoor, „dat
zit er wel in." Maar een van
de timmerlui werd kwaad en
riep verbolgen: „Maar begrijpt u dan niet dat we onze
winst geheel kunnen uitgeven aan contributie? Die is
voor gewone mensen niet op
te brengen."

kwaliteit

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

y
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SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

McDonalds Zanavoort
vraagt

parttimers m/v
voor de avonduren

L

J-

v.a. oktober.

CO

J? am^b-vuxerv

Tel. 02507-16001
vragen naar B. Sleeman
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Moe of mat?
Neem een sauna-bad!
Sportcenter

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 42,
tel. 15829-13965.

Zondag 9 oktober a.s.

Start 14.00 uur

Stroomstoring

Fa. Gansner & Co.

geeff u meer!

DAM TOT DAMLOOP

De inbrekers wisten zich toegang
te verschaffen tot het clubhuis door
enkele ruiten in te slaan en kozijnen
uit hun sponningen te lichten. Men
koesterde blijkbaar geen belangstelling voor de aanwezige artikelen, zoals bijvoorbeeld een radio. Deze
werd ongemoeid gelaten.
Toch is de vereniging zeer gedupeerd door de inbraak, met name
door de aanzienlijke schade die door
de vandalen werd veroorzaakt. Deze
bedraagt een veelvoud van de waarde van de aanwezige goederen.

Nasleep van de verbouwing

Clubjes met min. 10 pers.
50% korting p.p.
OPENINGSTIJDEN
maandagavond - sportclubs
dinsdagavond - idem
woensdagavond - dames
donderdagmorgen - dames
donderdagavond - heren
vrijdagavond - gemengd
zondagmorgen - heren

i
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Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Tel

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig. mag.
Lissenberg

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

I3.oou

- \Qoo

Haltestr. 9, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zanavoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

2-a't'e'vci acj l
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eerlijk Hema
HAK7EWG{KS
Verse Hema rookworst 250 gram

_

425

2.60 2 voor

JLl

Gevulde roomboter speculaas.
Pak 250 gram _
135- 1.Côtes du Rhône A.C. '87. Rode, Franse
kwaliteitswyn_ 4.95 2 voor 8.75
10 Zachte puntjes of bolletjes
_
iëô-2.Extra belegen Goudse kaas.
500 gram _
7^& 6.25
Luxe slagroomtaart

0 23 cm _

li?* 11.75

HEMA

. - m , ri.i|ni,L'IHrt m 17september 1988 H8821813-9

10 DAGEN ACTIE BIJ DE PEUGEOT DEALER:

PROFITEER NU

EN WIN ÉÉN
VAN DE 100
VLIEGWEEKENDS
NAAR PARIJS,

Echt Waar Voor Je Geld.

Het zal u niet ontgaan zijn: het gaat goed met Peugeot
Het ene succes volgt het andere op. En wie het goed gaat, heeft
wat te vieren. Daarom bent u van 15 t/m 24 september a.s. van
harte welkom op onze Zinderende Nazomer Show. Zoals u
ziet valt er tijdens deze show heel wat te beleyen en te winnen.
Dus zien we elkaar tussen 15 en 24 september?

205: NU HALEN,
ZOMER >89 BETALEN.
Om te beginnen de 205. Zelden
heeft zo'n korte naam voor zo'n groot succes
gezorgd. Een succes waarin u nu ook kunt delen,
want om welke uitvoering van de 205 het ook
gaat (en dat zijn erheel veel), we doen u een fantastisch financieel aanbod. Als u tijdens onze show
een nieuwe Peugeot 205 koopt kunt u rekenen
op een renteloze lening tot ca. 70% van de aanschafprijs, met een maximum van
10.000 gulden. Na 30% aanbetaling, hiervoor volstaat veelal de
waarde van uw inruilauto, rijdt u
dus tot l juli '89 zonder rente te
betalen of zelfs maar iets af te lossen.
U kunt ook kiezen voor een lening

over 48 maanden tegen 7,9%*. En dit geldt
voor alle 34 uitvoeringen van 't sterke nummer,
vrijwel allemaal voorzien van een schone motor
(nog zo'n sterk punt). Er is
al een Peugeot 2p5''vanaf

309 XR COMFORT
MET 2.285,-VOORDEEL,
23.445,-

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

de voorraad is beperkt. Er is
Dat zit zo. U koopt een 309 XR
al een 309 Comfort vanaf
Comfort 1.3 terwijl u de prijs van een XL Profil
betaalt In concreto: u krijgt tijdelijk extra uitrusting voor een bedrag van meer dan 2200,.,•
helemaal gratis. Zoals: een toerenteller,
/
een ruitewisser achter, intervalschakeling op de ruitewissers, in 2 delen neerklapbare achterbank, in lendenen verstelbare bestuurdersstoel en ga zo maar door. Er
geldt hier echter wel één maar: ""

Aanvulling op de uitnodiging aan de leden van de

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
voor de extra ledenvergadering op donderdag
29 september 1988.

Uw voordeel
309 XR Comfort (3-deurs, 1.3 benzine).
309 GR Comfort (S-deurs, 1.3 benzine).
309 XRD Comfort (3-deurs, 1.9 diesel)
309 GRD Comfort (S-deurs, 1.9 diesel)

Door de bestuurscommissie, belast met de
voordracht van kandidaten voor het op de
ledenvergadering te kiezen bestuur, worden de
volgende kandidaten gesteld.

405: UITBREIDING
GAMMA.

1. De heer J. R. Berkenbosch
2.
3.
4.
5.
6.
7.
j
l

De heer J. A. Brakel
Mevrouw M. J. Brune-Herben
Mevrouw E. H. W. Buijing
De heer A. Koper
De heer P. J. C. Kramer
De heer G. W. Schaap

Om te beginnen is de Auto van het
Jaar 198 8 in volle glorie te bewonderen. De 405,
hét succesnummer van dit moment, in vrijwel
alle benzine-uitvoeringen met katalysator. Dat
laatste is niet alleen gunstig voor het milieu, maar
ook voor de aanschafprijs. Verder hebben
we nog een primeur: de introductie
van de 405 SRD
Turbo met z'n overtuigende prestaties
(dieselmotor met
turbo-compressor en
intercooler, 9 2 DIN p]

Rond 21 september zal deze voordracht nog
nader worden toegelicht door middel van een
rondschrijven aan de leden.

MIDDEN-EN KLEINBEDRIJF

ivaefc*3

W
I0see"j

Ik uil meer weten over CRF Verzekeringen Stuur mi| de brochure
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
In een ongefrankeerde envelop opsturen naar CRF Verzekeringen,
Antwoordnummer 7 1180 VB Amstelveen

den een slagzin af die uw indruk van de rit weergeeft Een vakkundige jury beloont de 100 meest
originele inzendingen met een vliegreis voor
2 personen naar de lichtstad. Op zich al een prima
reden om straks even bij ons langs te komen.

KOM MAR DE ZINDERENDE NAZOMER SHOW VAN 15T/M 24 SEPTEMBER 1988.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Je koopt een vrijstaand huis . . . maar wat is vrijheid,
als die ophoudt bij het hek?

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507- 12616

Filet Rollade 500 gr.
1 ons Amerlcaln
1 ons Frlcandeau
1 ons Tongeworst

7.95
1.89
1.98
1.15

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
02507-15531
Tl \T telef.
ö. V . telefax 02507-20025
•
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

H
Maandag
en dinsdag

ZUURKOOL
SPEK
100 gr.

0.98
POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN'TELEFOON 020-430151

27,965,-

I'RIJZCNINCL imV.DkCLAFLEVEMNGSKOSTCNWIJ/iniNCrNVOOKBEMOlirjLN PEUGEon.rASI.LEAS! MLGnNtLNAAMHCKKLLIJM
I'RIJS. «BEIDE LENINGEN WORDEN DOOR PLUGIO1 lAtliOT 11NANULRING VLRSrRl KI ONW R DE GEBIUIIM-LIJKL VOORWURDl N
VAN HUURKOOPOVEREENKOMST, WAARBIJ DE 1'LUGtOl ORGANISATIE DE RENTL/RENTERLDUCIIE VOOR II\AR REkLNING M LM1

Weekendreclame!

^^$fe£&-

top van 180 km/u). Er is
al een Peugeot 40 5 vanaf

100 VLIEGWEEKENDS
PARIJS.
Een onvergetelijk weekendje Parijs.
Het Lido, de Auto Salon '88. Wilt u dat ook wel
eens meemaken? Dan hebt u zeker nog een goeie
reden om snel bij ons langs te komen. Wat moet
u doen om kans te maken op zo'n weekend?
Simpel. U maakt tijdens de show een proefrit en
na afloop daarvan maakt u in maximaal 2 O woor-

,--—

. 2.285.2.285,. 2.445. 2.445,-

Als het u straks te koud wordt
onder de voeten. Boek dan
snel 'n warm strand.
REISADVIESBURO
De hele wereld bij u om de hoek

Woensdag en donderdag

TARTAAR
100 gr.

Gegarandeerd rundvlees zonder hormonen

TOERKOOP REISBURO ZANDVOORT
Grote Krocht 20, tel. 12560

'vvewmn
NIEUW Dagschotel

9,50

met verse groenten en aardappeltjes
GEOPEND TOT 21 00 UUR

HALTESTRAAT 3, TEL. 02507-12994
Donderdag 22 september 1988

Los nummer ƒ1,-

Nieuwsblad
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Keuze ministerieel Den Haag aan voorwaarden gebonden

Zandvoort mag nationaal
autosport-circuit bouwen
| ZANDVOORT - Ministerieel "Perfect", was de reactie van een
jen Haag heeft bij de keuze opgeluchte Peter Holm, directeur
ussen Moerdijk en Zandvoort van de Stichting Nieuwe Accommo
datie Circuit "Ik heb nog nooit zo
je voorkeur gegeven aan de veel
m Den Haag gezeten als de laatjadplaats, als vestigingsplaats ste tijd
is dus niet voor niets
oor een nationaal circuit. Dit geweest"Dat
Ook de wethouder van Pucon een verheugde burgemees- blieke Werken, Van Caspel, was duier Van der Heijden vrijdag- dehjk in zijn nopjes "Het betekent
middag tijdens een persconfe- dat de subsidiekraan nu openstaat"
rentie mededelen. De kans dat
iet A-status circuit er inder- Deze subsidies zijn te verwachten,
daad komt, is daardoor erg enerzijds om voorzieningen te kunte voldoen aan de wet
;root geworden. Behalve dat nen treffen omanderzijds
vanuit het
nen nu nog sponsors moet Geluidhinder,
speerpuntenbeleid voor het
zoeken, moeten ook de milieu- Rijks
toerisme Uit dit laatste was bijvooraspecten nog eens onder de beeld ook subsidie voor de reconoep genomen worden. Milieu- structie van de Boulevard Barnaart
groeperingen hebben veront- voortgekomen De uitspraak van de
ministeries van WVC, VROM, Landwaardigd gereageerd.
"Met de thans genomen beslissing
komt een einde aan een lange tijd
an onzekerheid over de locatiekeuze", aldus Van der Herjden "De keuze heeft tot gevolg dat thans met
voortvarendheid aan de verdere planontwikkeling kan worden gewerkt".

bouw en Visserij en van Economische Zaken is echter aan voorwaarden gebonden

Provincie
Dit houdt in dat in overleg met
deze ministeries, het provinciaal bestuur, de gemeente, de Stichting

Nieuwe Accommodatie Circuit en
andere belanghebbenden een plan
van aanpak wordt opgesteld
Voor de provincie is een coordine
rende rol weggelegd en men zal zich
terdege buigen over de diverse miheuhygiemsche en landschappelijke
aspecten. Daartoe behoort ook het
opstellen van een Milieu Effecten
Rapport (MER) Te verwachten is
dat men daarbij nauwlettend in de
gaten wordt gehouden door de diverse milieugroeperingen, die de nodi
ge bedenkingen hebben m verband
met de gevolgen voor het duinterrein Voor de bescherming van het
duingebied ten noorden en ten oosten van het circuitgebied zullen vol
gens de verklaring van Van der Heijden de nodige maatregelen worden
getroffen De noodzakelijke geluid
werende maatregelen worden in
nauw overleg met de Technisch Physische Dienst van T.N O uitgewerkt
en gerealiseerd Daarnaast krijgen
ook de parkeer- en verkeersvoorzie
ningen, inclusief de verbinding met
het achterland, de nodige aandacht
Uiteindelijk moet er een bestemmingsplan-procedure gestart wor-

WEEm
• Pastor Van Duijn schrok
eerst even toen hij voor zijn
nieuwe functie werd gevraagd.
Pag. 3
• Zandvoort '75 is dit
weekend opgeklommen tot
de kop van de competitieranglijst.
Pag. 5
• De ZVM handbalsters
scoorden maar liefst veertien keer tegen Odin.Pag. 5
• 'Oma juf' Minke van der
Meulen neemt volgende
week afscheid van het on- l
derwijs.
Pag. 7
t>

• Het plan voor het gerenoveerde circuit heeft de instemming van Den Haag. Voor de plattegrond de heer
Meerwald, vertegenwoordiger van het Ministerie van WVC en voorzitter van de interdepartementale werkgroep,
circuitdirecteur Holm en burgemeester Van der Heijden (v.l.n.r.).
Foto Bram stenen

den, wat gebeurt zodra er meer duidelijkheid bestaat omtrent de defim
tieve inrichting van het gebied Een
structuurschets is reeds m ontwikkeling, evenals een dumbeheersplan

Raad van State willigt schorsingsverzoek telers in

Men gaat uit van het reeds uitge
werkte plan voor het circuit, zij het
nog zonder allerlei extra andersoor
tige recreatieve voorzieningen,
waardoor het project op 34 miljoen
zou komen Nu is een bedrag beno
digd dat vorig jaar geschat werd op
18 miljoen (exclusief BTW) Door de
uitspraak van Den Haag zullen de
eventuele sponsors nu waarschijnhjk eerder geneigd zijn over de brug
ZANDVOORT - Een aantal teellandjes op het binnenterrein van het circuit mag voorlopig niet met politionele te
komen
Vervolg op pagina 7
dwang ontruimd worden. De voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft dit maandag
beslist. Ongeveer twintig telers hebben tegen de dreigende ontruiming een schorsingsverzoek ingediend. Bij de
gemeente is nog een bezwaarschrift van hen in behandeling.
De telers hadden bij de gemeente Vendoradopark Maar als de ge- veel gevallen van vader op zoon is
Zandvoort een bezwaarschrift mge- meente hun bezwaarschrift onge- overgegaan, mocht hier met op stel
diend tegen de ontruiming van de grond verklaart, zullen zij zich ook en sprong een eind aan gemaakt worandjes Men was het ook absoluut hiermee tot de Raad van State wen- den Volgens Sol is het belangrijker
niet eens met de enige maanden gele- den
eerst een andere oplossing te vinden
den toegezonden brief, waarin werd
ZANDVOORT - De bouwverDe telers hadden zich met het Gezien de uitspraak lijkt Van Zeben
gesteld dat een aantal telers er ille- schorsingsverzoek tot de Raad van het hier mee eens Een andere loca- gunning voor het vermaakcen;aal zat Twee weken geleden al werd State gewend, om te voorkomen dat tie zal echter waarschijnlijk de nodi- trum Gasthuisplein 5/Kosterm het Raadhuis hierover een hoor- hun landjes zouden worden ont- ge milieutechnische problemen met straat 5-7 is verleend in strijd
zitting gehouden Volgens de raads- ruimd, voordat de bezwaarschrift- zich mee brengen
met de beginselen van behoorman van de telers, Mr B J Sol, staan proceduie is afgerond Afgelopen
hjk
bestuur. Dit stelt de Haarz'jn cliënten niet onwelwillend te- vrijdag werden de partijen gehoord
(Advertentie)
genover een eventuele verhuizing Maandag werd bekend dat het verlemse advocaat en procureur
naar een andere locatie, om zodoen- zoek was ingewilligd omdat ontruiMr. J.P. van Vulpen namens de
de het terrein vrij te maken voor het ming volgens de voorzitter van de
stichtingen Leefbaar Zandafdeling Rechtspraak, Mr Van Zevoort
en De Papieren Tijger.
ben, m dit stadium niet gepast is
Met name in strijd met het beEen woordvoerder van de gemeente
ginsel van 'fair play' zo schrijft
verdedigde het plaatselijke beleid
hij het College van Burgemeesmet de mededeling dat Vendorado
haar park in 1989 wil openen Boventer en Wethouders m een bedien was men bereid de kosten van
zwaarschrift.
de ontruiming te dragen, hiervoor
ZANDVOORT - Een wel
'In strijd met behoorlijk bestuur,
was een bedrag van ƒ180 000,- gere
zeer opmerkelijke stunt zal
met name het beginsel van fair play'
serveerd
noemt Van Vulpen het verlenen van
plaatsvinden in de week
uitspraak van Van Zeben wordt
een vergunning zonder de bezwaarvan de derde Pall Mail Ex- pasDelater
toegelicht.
Maar
ongetwijmakers daarin te kennen Maar ook
port Pro World Surf Cup,
feld zal hij bij zijn besluit het betoog
dat dit is gebeurd voordat het be
die van 14 tot en met 23
Sol hebben laten meewegen, nastemmingsplan in procedure is ge
oktober wordt gehouden. van
mehjk dat de gemeente zich vanaf
bracht, zo snel dat zelfs de bouwver
Commandotroepen zullen
Wereldoorlog II met of nauwelijks
gunning nog niet 'getoond' kan wordan hoogstwaarschijnlijk
met de telers had bemoeid En aan
den
een poging wagen, het zegezien het telen een gewoonte is on
'Toegezegd is dat een en ander geder de autochtone bevolking, die m
ventig meter hoge Palacehjktijdig behandeld zou worden met

Gemeente mag teellandjes op
circuitterrein niet ontruimen

Financiële positie Zandvoort
in de komende jaren gunstig
ZANDVOORT - 'De fmanciele positie van de gemeente
Zandvoort m 1989 is gunstig'
Burgemeester en Wethouders
kunnen dit 'met genoegen' stel- ven (/60000,-) een bedrag van
len in de Begroting 1989 Hierin 7183893,gereserveerd voor
is naast de gebruikelijke ra- nieuw beleid,
waarmee de
ming van onvoorziene uitga- Zandvoortse financiën
een
gunstige wending hebben gemaakt In de toekomst dient er
aandacht te worden besteed
aan een mogelijke lastenverlichting van de bewoners, zo
stellen B & W

Begroting 1989
sluitend

Stichtingen in de pen tegen
vergunning Circustheater

Opmerkelijke
stunt mariniers

hotel te beklimmen.

De stunt vormt een onderdeel
van het alternatieve programma, dat wordt gestart indien er
te weinig wind is om te surfen
Uiteraard hopen de orgamsatoren dat dat niet het geval zal
zijn, maar zo wél, dan wil men
a e naar verwachting tien- of
honderdduizenden toeschouwers toch het nodige vermaak
bieden.
Naast deze beklimming zrjn
er onder andere parasail demonstraties, een rodeoshow,
stuntvhegen en parachutespnngen, plus een skateboard- en een
crossfietsdemonstratie.
Diverse omroepen zijn wederom aanwezig. De AVRO zal op
maandag 17 oktober via Hilversum 3 de gehele dag vanuit
Zandvoort m de ether zijn, met
live optredens m het programma Hollands Glorie.
Ook Veronica zal uitgebreid
aandacht besteden aan het surfevenement, maar zich m die
week beperken tot TV-opnames Deze worden dan later, op
woensdag 2 november, uitgezonden in het programma Surfgala Beachparty
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he.t bestemmingsplan wat ter inzage
is gelegd en waartegen ook bezwaar
is gemaakt, juist in verband met
deze voorgenomen bouw', aldus Van
Vulpen namens de bezwaarmaken
den Hij herinnert daarbij aan de bezwaren die zijn cliënten m het verle
den reeds kenbaar hebben gemaakt
Hij constateert dat het bouwwerk in
tegenstelling tot eerdere toezeggmgen niet 'm zijn omgeving' wordt bekeken en dat de vergunning juist
wordt losgekoppeld van het bestemmmgsplan dat vooral naar aanlei
ding van het genoemde bouwplan
zou worden opgesteld
'In strijd met de redelijkheid en de
verwachtingen' noemt hij een en an
der Verwachtingen 'die een overheid naar burgers toe heeft waar te
maken, zeker als over een samen
hang is gesproken'
Namens de be
zwaarmakenden verzoekt hij dan
ook de reeds eerder ingediende be
zwaren gegrond te verklaren, en de
bouwvergunning in te trekken en
aan te houden tot het ontwerp be
stemmingsplan gereed is

Stranddetochement kijkt tevreden terug op zomerseizoen

Meer aandacht voor excessen in zuid-duinen
ZANDVOORT - Het stranddetachement van de Gemeentepolitie Zandvoort heeft dit
jaar meer aandacht geschonken aan de recreatie en excessen in de zuid-duinen, in het
gebied langs het fietspad naar
Langevelderslag.

Ook de aanwezigheid van honden
op het strand blijft een probleem
Volgens Konijn is dit deels te wijten
aan de verschillende verordeningen
in de afzonderlijke badplaatsen en
hij pleitte dan ook voor een gelijkluidende regelgeving
De verantwoordelijkheid van de
strandpohtie gaat verder dan vanrit
Commandant Konijn maakte dit de politiepost op de Rotonde te zien
vrijdag bekend, tijdens een receptie is, zo bleek tijdens de receptie, uniek
waarmee het seizoen werd afgeslo- omdat deze voor het eerst werd geten
houden ter gelegenheid van de 'af-

• De nieuwe behuizing
van Casino Zandvoort werd l
vrijdag feestelijk geopend- ^
Pag. 7 ,

sluitmg' van het seizoen Daardoor
was het nu mogelijk om gezamenlijk
eens na te praten Tot de verantwoordehjkheid behoren bijvoor
beeld ook het parkeren op de strandafgangen en de recreatie in de zuid
-duinen Het eerste heeft men dit
jaar enigszins op zijn beloop gelaten,
omdat men reeds geconstateerd had
dat hier redelijk de hand aan werd
gehouden Maar ook omdat andere
punten een hogere prioriteit hadden, zoals genoemde (naakt) recrea

tie langs het fietspad naar Langevelderslag Zoals wellicht bekend fun
geert dit terrein als (illegale) ontmoetmgsplaats van mannen
Opvallend was, dat de strandpoh
tie op drukke dagen tijd vrij kon
maken om hier in te grijpen, ook al
moest men daarvoor van het strand
af "Op drukke dagen is er veel socia
Ie controle op het strand", verklaart
Konijn "Daardoor wordt het voor
ons mogelijk meer aandacht te vestigen op andere punten" Men kon
echter alleen repressief optreden,
wat m feite neerkomt op het op hè
ter daad betrappen De comman
dant van het stranddetachement be
nadrukte dan ook dat er een oplos
sing gezocht moet worden waardoor
uitspattingen m dit gebied worden
voorkomen
Een terugkerend probleem vor
men de honden en ook dit jaar wer
den de agenten veelvuldig met loslo
pende viervoeters geconfronteerd
Bij slecht weer bleef het bij een
waai schuwing voor de eigenaren
"Wat de regelgeving betreft, heerst
er veel onduidelijkheid bij de hon
denbezitters", aldus Konijn, "want
m de diverse plaatsen langs de Ne
derlandse kust worden verschillen
de regels gehanteerd Iemand die
normaal gesproken naai een andere
badplaats gaat en dan een keer naar
Zandvoort komt, kan dus het idee
hebben dat hier dezelfde verorde
nmg van toepassing is" Bij de stran
dafgangen staan wel borden met
aanwijzingen, maar tegen de bewe
ring dat iemand dit niet heeft gezien,
acht hij moeilijk iets m te brengen
Een feit is, dat de borden boordevol
informatie staan, wellicht te veel om
overzichtelijk te zijn Volgens Ko
nijn is het dan ook noodzakelijk
langs de hele kust een regel m te
• Het zomerseizoen zit er weer op voor het stranddetachement van de Zandvoortse politie, onder leiding van voel en Dan pas lijkt een goede aan
commandant Konijn (2e v. links) en 'kinderjuf' Carla Spaans. Rechts korpschef Menkhorst, midden voor 'tante Rie' pak van het probleem te realiseren
Molenaar, die het team elke zaterdag ondersteunde met een stevige kop soep.
Foto Bram stenen
Vervolg op pairina. 7

"Het basisuitgangspunt was, de
begroting sluitend te krijgen", aldus
een opgewekte wethouder Aukema
afgelopen maandag tijdens de pers
conferentie waarop de begroting
werd gepresenteerd "Die voorwaar
den zijn geen verhoging van de be
lastmgtaneven en het kostendek
kend werken van de diensten" On
danks de tegenvaller van 2,8 miljoen,
nodig om het terrein van de voorma
hge gasfabriek aan de Van Lennep

weg schoon op te kunnen leveren,
lijkt dit gelukt
'De gunstige fmancele positie
maakt het mogelijk het financiële
beleid te wijzigen', aldus B & W in
het begrotingsstuk 'Tot nu toe was
dit immers m hoofdzaak gericht op
het wegwerken van begrotingstekor
ten Er is nu ruimte voor nieuw be
leid' Een en ander is opmerkelijk,
omdat m de voorjaarsnota 1988 nog
een tekort voor 1989 wei d voorspeld
van y495 658, Een van de factoren
die aan deze financiële verbetering
heeft meegewerkt, is het grotendeels
wegvallen van het exploitatietekort
van zwembad De Duinpan Voor
1989 is een bedrag geraamd van
J170 000, terwijl dat m 1988 nog
}840 000, was
De huidige wethouders begonnen
na de verkiezingen in 1986 met flinke
tekorten op de begrotingen, waarna
er geleidelijk verbetering kwam in
de financiële positie In de begroting
1986 bedroeg het tekort/ 813 000,, m
die voor 1987/693 000, en voor 1988
was het/260491,
Vervolg: op pagina 7

Kerkgebouw 60 jaar oud
ZANDVOORT - De huidige kerk van de St Agatha-parochie bestaat in oktober 60 jaar In verband daarmee worden
er diverse activiteiten georganiseerd, zoals een gespreksavond op 26 oktober onder 9leiding van Seef Konijn, met het
thema 'Wat heb je in huis '.
Zaterdag 29 oktober wordt er
een wandelspeurtocht gehou
den door Zandvoort, uitgezet
door de Wilhbrordusgroep van
de Zandvoortse scouting Aan
sluitend wordt er een waime
maaltijd geserveerd voor de
deelnemende
parochianen
Daarna is er een 'historische
avond met een quiz waaraan en
kele bekende parochianen zul
len deelnemen Pastor Voets zal
dan tevens wat vertellen over de
geschiedenis van de Agatha
kerk Hij is ook bereid gevon
den hierover een zestal artike
len te schrijven die vanaf deze
week als aanloop naar de feeste
lijkheden m deze krant worden
gepubliceerd
Het jubileum wordt afgeslo
ten met een eucharistieviering
op zondag 30 oktobei

Zandvoort
IMieuwsb
Naam

Adres
Postcode

Plaats

Girobank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3 95*

O kwartaal / 12 90 O halfjaar / 23 70 O jaar ƒ 43 75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling

Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel

zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

bellen kan ook:

020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

«• Met vreugde geven wij kennis van de geboorte
* van onze zoon
*

*
#•

J
*
#
*
*
J

Jeroen
Gewicht 3580 gram.
Lengte 52 cm.

R. B. Lenterman
F. Lenterman-van Diemen
H. J. Deutekom-Lenterman
J. Deutekom
Klein- en achterkleinkinderen
Bentveld, 15 september 1988
Corr.: J. Deutekom, Marisstraat 58, 2042 AL
Zandvoort.
De crematie heeft op dinsdag 20 september in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Han en Corrie van Soest
18 september 1988
Kostv erlorenstraat 34 a, 2042 PH Zandvoort

->***+*!

(in plaats van kaarten)
HOERA!
Estrella heeft een broertje!
Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon
RODERIQUE
Roderique werd op 12 september in het Elisabeth Gasthuis geboren.
Jos, José en Estrella Looman
Brederodestraat 18
2042 BE Zandvoort

HANS en MARITHA

BALLETLESSEN
klassiek en modern jazz ballet
kinderen v.a 5 jaar
1 okt wintercursus Banen verhuur

-K
•K
-Ir
-K
*

Te huur sportzalen, zwembad en tennisbanen
VRAAG VOOR GRATIS PROEFLES

OVERVEEN
BLOEMEND AALSEWEG 152
TEL. 023-276667
r****

Joke en Jaap v.d. Werff

*
*
#
*

Een goede
aanpak leidde
tot resultaat

v. Ostadestraat 22

Op 26 september ziet

Ant
Sarah
Van harte
gefeliciteerd

Door te volharden in de
overtuiging dat het circuit niet
mag ontbreken in het totale
aanbod van
rekreatiemogelijkheden in
Zandvoort, heeft de VVD op
alle niveaus (Gemeente,
Provincie, Tweede Kamer en in
het Kabinet) zich hiervoor tot
het uiterste ingespannen.

Dit doel is nu bereikt!
Jan, Nicolette, Vincent
Pieter, Edith
Jacqueline en Kees

„Sterven doe /e niet ineens,
het is elke dag een klein beetje,
maar toch komt het onverwachts."
Geheel onverwacht overleed onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Jacoba Petronella Bergman

weduwe van Reijer Hendriks
op de leeftijd van 73 jaar.
Jack - Tonny
Rein - Nel
Cees - Bep
Joop - Marian
Kleinkinderen,
René, Anita
Monique, Mark, Richard
Jurjen, Lotti
Zandvoort, 18 september 1988
Correspondentie-adres:
C. Hendriks
Celciusstraat 168, 2041 TP Zandvoort
De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 23
september om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen op de dag der
begrafenib van 12.00-12.30 uur in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om 12.45 uur.

Bedroefd geven wij U kennis dat kort na het
overlijden van haar man, van ons is heengegaan
onze lieve moeder, mijn schoonmoeder en onze
lieve oma

Maria Agnes de Jong-Beerthuizen

weduwe van Hendrik de Jong
op de leeftijd van 87 jaar.
Bolsward:
M. A. de Jong
Zandvoort:
H. de Jong
Heerenveen:
R. Weber-de Jong
H. M. W. Weber
Klein- en achterkleinkinderen
2041 LA Zandvoort, 19 september 1988
van Lennepweg 27
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Secr. Bosmanstraat 40
- dakkapel
- wijziging indeling en voorgevel
Van Ostadestraat 9
- garage
C. v d. Lmdenstraat 24
- wijziging veranda
Haarlemmerstraat 36
- bedrijfswoning
Zuiderstraat 3
P Letfertsstraat 13
- dakkapel
terrein Kam Onnesstraat - opslagloods/werkplaats
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12.30 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Henk Weber

TENNISLESSEN

Hartelijk dank voor alle bloemen en cadeaus
die wij bij het sluiten van onze zaak hebben
ontvangen.
Het was fantastisch

Jetting geeft uw haar een
natuurlijk vallend volume
waarbij uw haar makkelijk
en vlot in model te brengen is.

124B88
125B88
126B88
127B88
128B88
129B88
131B88

De VVD afd.
Zandvoort/Bentveld bedankt
ook ieder ander die voor het
behoud van het circuit in
Zandvoort heeft bijgedragen.

VVD Zandvoort - Bentveld

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Jetting is geschikt voor iedereen
mannen, vrouwen, en natuurlijk jongeren.
Vraag in onze salon vrijblijvend
een advies.
Kom langs of bel voor een
afspraak.

Verleende bouwvergunningen
103B88 Oranjestraat 2-12

Van moeder-baby tot volwassen
v a 3 jaar diploma zwemmen
water 30° vrij zwemmen en conditielessen

Gefeliciteerd
Jan
Je hebt toch gewonnen!

tel. 02507 - 15351

Aangevraagde bouwvergunningen
Daar het ons niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor de vele hartelijke blijken van medeleven en
belangstelling ondervonden na het overlijden van mijn
innig geliefde man, onze zorgzame vader

ZWEMLESSEN

Gefeliciteerd
Amand, Betty
Berry, Nicoline

W

Sinds kort bieden wij een
volledig nieuwe behandeling: Jetting

SPORT ACADEMIE
NAUWELAERTS DE AGÉ

stiekem getrouwd
wordt er soms een
nestje gebouwd?

W V^ ^^ •

DAG EN NACHT VERZORGING

zeggen wij u langs deze weg heel hartelijk dank.
Flora, Hans, Peter

De pedicure-praktijk wordt i.v.m. verhuizing
voorlopig opgeheven.

*******•*;

w

weduwe van H. J. B. Lenterman
op de leeftijd van 82 jaar.
W. J. Kuik-Lenterman
H. C. Lenterman
C. C. Lenterman-Hijnen

«• Wij noemen hem

*

'• •

Jannetje Hester Renout

Hendrik Johannes

REVOLUTIONAIR PRODUKT
NIEUW
6 WEKEN "AANZETVOLUME" ZONDER KRULLEN

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

Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar
om wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van onze lieve moeder
en oma

l

- wijziging indeling van voorgevel tb.v.
garagebedrijf met winkel
- garage
- uitbreiding woning en nieuwe berging

115B88 Zandvoortselaan 131
89B88 Mr. Troelstrastraat 30
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Zandvoort, 22 september 1988.

J. M. COIFFEURS

J

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507- 12616

Wist u dat:
•

Het echt een leuke dag wordt op ZATERDAG
l OKTOBER A.S. op het Gasthuisplein.
• Er o.a. een hondenparade gehouden wordt.
• U dan niet weet wat u ziet, zoveel rassen en
niet-rassen.
• Je beestje door een onafhankelijke jury beoordeeld
wordt.
• De jury bestaat uit de meest uiteenlopende mensen,
die allemaal wat van dieren afweten!
• Er best leuke prijsjes te winnen zijn!
• Je je beestje wel extra moet borstelen voor deze dag!
• Je nog maar één dag hebt om je in te schrijven voor
deze huisdierenkeuring (lever je inschrijfformulier wel
weer in!)
• De sluitingsdatum vrijdag 23 september om half vier
valt op de scholen en je dan nog tot zes uur terecht
kunt bij „Dierplezier".

Echt sparen doeje bij
de Rabobank.
REKEN MAAR:
- Direkt opvraagbaar
- Rente thans tot 5%
Dat zijn in ieder geval
twee redenen om bij een
van onze kantoren te
informeren over de zeer
aantrekkelijke
spaarvormen die de
Rabobank kan bieden.

Rabobank C9
geld en goede raad

Tijdelijk Eikenlaan 50
Telefoon (023) 290050
Bijkantoren Heemstede Zandvoortselaan 179 tel 244381 Wilhelmmaplem 21
tel 291026. Jan van Goyenstraat 20, tel 291015 Amstellaan 9
Zandvoort Grote Krocht 30-36 tel (02507) 16941

Café-Rest. „DE WADDEN"
Boul. Barnaart 18, hk. Tj. Hiddestraat.
Tel. 02507-16972

Vrijdag

soep, kabeljauwfilets, aardappelen, groenten,
ananas, slagroom

Zaterdag

slaatje, karbonade Bon Femme, ijs, slagroom

Zondag

Kipcocktail, varkensrollade champ. roomsaus,
groenten, aardappelen, fruitcocktail, slagroom

Maandag

soep, té kip, frites, compôte, pudding, slagroom

Dinsdag

slaatje, Chili con carne, rijst, fruitcocktail, slagroom

P. J. d'HONT

Woensdag pasteitje, Jagerschnitzel, groenten, aardappelen, ijs,
slagroom

UITVAARTVERZORGER

Donderdag grapefruitcocktail, macaroni, sla, spiegelei, pudding,
slagroom.

Geen zin in koken?
Bel even De Wadden voor een afhaalmenu of laat het
bezorgen. Elke dag een ander menu. Gehaald 12,50,
gebracht 15,-.

100 gram osseworst 1,75
gram katenspek 1,69
5 100
100 gram achterham 2,75
100 gram pork 0,75

100 gram

biefstuk 27

Vleeswaren van
de Echte Slager
.„dat smaakt
Maandag en dinsdag

rookworst
per stuk

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natura uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

KERKSTRAAT PASSAGE 22/4
ZANDVOORT

Woensdag en donderdag

2/5

bami en nasi o 75
500 gram

BAR DANCING BEAT-EXPRESS
Stationsstraat 7-11 - Zandvoort
A.s zaterdag 24 september

Sensationele
Opening
TIJDELIJK BIER

FRISDRANK

1,25

BAR DANCING BEAT-EXPRESS

groot (comfort of
groot onderhoud?,
Weru kunststof ramen en deuren vragen géén onderhoud,
zorgen voor perfekt bedieningskomfort, een betrouwbare
bescherming tegen inbraak en 'n
hoge geluids- en warmte-isolatie
Bovendien verfraaien ze uw huis
op 'n stijlvolle en elegante wijze
Leverbaar op elke gewenste
maat m vele kleuren En de prijs9
Gelijkwaardig aan die van
bijvoorbeeld hardhout

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
UMUIDEN- TEL: 02550-30624

BON Stuur
mij geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumenlatie over het Weru systeem
Postkode + plaats .
.Teleloon .
U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v d Vlugt en Zoon B V
Antwoordnummer314 1970VB Umuiden

WIJ HEBBEN NOG DIV. ANDERE MENU'S OM EEN
KEUZE UIT TE MAKEN.

GEOPEND VAN 17.00-20.30 UUR.

Of

Ramen+Deuren

LEEKMEDIA30
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ZANDVOOBT - In de eerste
edstrijd van het tweede geeelté van de competitie bootissen van de Zeevisverengiing
andvoort, is de overwinning
egaan naar het koppel Ton en
eo I^aak. Jan Terol had met 6
icter 73 centimeter weliswaar
e grootste lengte aan vissen
evangen, maar zijn maat Her:ian Hogkamer was op slechts
meter 90 blijven steken.
Daaroor waren het toch Ton en
eo Haak die met respectieve|jk 5 meter 91 en 6 meter 28
men de meeste centimeters
j elkaar visten.

mer, Jan Terol, Ton Goossens en
Bart Goossens. Eén punt was er
voor Peter Leising, Herman Leising,
'Mike van de Raadt, Ton van deHoek, Ton Haak en Leo Haak. Het
werd een zeer geslaagde wedstrijd
onder gunstige omstandigheden en
wat het meest belangrijke was, het
was gezellig en er werd heel veel gevangen.
Op dit moment verblijft een ploeg
van zestien man van de Zeevisverenu eerste met 16 punten en Ton niging Zandvoort in Plymouth, ZuidHaak met Mike van de Raadt tweede Engeland om daar het grote werk op
(ged.) met 17 punten. De strijd om de visgebied te doen. Daar proberen de
clubtitel wordt nog zeer spannend. mannen haaien en roggen aan de
Voor het klassement meeste vis haak te slaan en hopen zij op goed
gingen de punten ook naar Ton en weer. Aanstaande zondag komen de
Leo Haak. Voor het klassement Zandvoorters weer terug en van dat
grootste vis waren er twee punten visgebeuren volgt in de volgende edivoor respectievelijk Herman Hogka- tie een uitgebreid verslag.

Koppel vangt ruim twaalf meter vis

Gebroeders Haak
slaan hard toe
In totaal werd er door de 26 deelnemers 106 meter 11 centimeter vis gevangen, die zeer vakkundig door de
meetmeesters Patrick Haak en Tim
Goossens werden gemeten. In totaal
werden er 559 vissen gevangen,
waaronder makreel, schar, schol,
bot, paling etc. In de totale competitie bootvissen is Ton van der Hoek

ZANDVOORT - Door een
nipte maar dik verdiende 2-3
zege op het altijd lastige
NAS heeft Zandvoort '75 na
drie competitiewedstrijden
de kop genomen in de vierde
klasse KNVB. Gezien het
vertoonde spel van de Zandvoorters in de beginfase van
deze competitie geenszins
een verrassing.

steeg de spanning met de minuut.
NAS scoorde de gelijkmaker,
maar voor de tweede keer nam
Zandvoort '75 een voorsprong. De
mee naar voren opgerukte verdediger Harry Baars verraste de
NAS doelman, 1-2. NAS gaf zich
geenszins gewonnen en trok ten
aanval. De Zandvoortse defensie
had goed vat op de aanvallen en
de counters waren zeer gevaarlijk.

Het werd een moeizaam bevochten overwinning van Zandvoort '75 na een wedstrijd waarin
goed gevoetbald werd. NAS heeft
er alles aan gedaan de punten in
Halfweg te houden doch de Zandvoorters waren de beter spelende
ploeg en namen in de eerste helft
een 0-1 voosprong door een doelpunt van de snelle spits Rob Koning.
In de tweede helft bleef het duel
het aanzien volkomen waard en

Toch kwam NAS langszij (2-2)
en dat leek de eindstand te gaan
worden. Zandvoorters'75 zette
aan voor een slotoffensief en
drong NAS in de defensie. Goed
opgezette aanvallen en goede
doelpogingen brachten eerst nog
geen succes. Een paar minuten
voor het einde was het eindelijk
raak. Rob Koning stond op de
juiste plaats en schoot Zandvoort
'75 naar een verdiende 2-3 overwinning.

'fanden
voetbalclubs

Nihot/JBS mist het nodige
geluk tegen Haarlems DIO

iandvoortse
ridgeclub
Vol goede zin zijn de leden van de
indvoortse Bridgeclub
vorige
jeek woensdagavond met het winrseizoen gestart. Menig koppel
'.s al direct goed op dreef tijdens de
rste wedstrijd.

ZANDVOORT - In het zaalvoetbaltreffen tussen Nihot/Jaap Bloem Sport en DIO viel
van goed spel te genieten. Na
een spannend gevecht bleven
de Haarlemmers Nihot/JBS
net voor met 2-3.

Ski-reis voor
alleenstaanden

ZANDVOORT - TZB heeft in
en tegen Schalkwijk een verdienstelijke 1-2 zege behaald.
Technisch waren de Zandvoorters duidelijk de betere, waardoor hen de zege terecht toekwam.

coringspositie, maar zijn vizier
stond niet scherp afgesteld. Na het
openingsoffensief van TZB en het
uitblijven van doelpunten werd het
een rommelige partij met veel balverlies.
In de tweede helft kwam TZB er
weer beter in en werd Schalkwijk in
de verdediging gedrongen. Jos van
De badgasten begonnen erg sterk Houten scoorde in de 20e minuut de
en zetten aan voor een groot veldo- openingstreffer en TZB ging toen
verwicht. In de openingsfase had goed door. Na een half uur spelen
TZB de zege reeds veilig kunnen was het wederom raak. Jos van Camstellen, doch er werden behoorlijk pen ontving de bal en liet een gewelveel kansen gemist. Alex Miezen- dig schot los dqt tot stilstand kwam
beek kwam een paar maal in goede in de touwen, 0-2. Schalkwijk pro-

ZVM handbalsters op hun sloffen
naar ruime overwinning op Odin 2

Zandvoort 75 aan de
leiding in competitie

ierde klasse KNVB
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TZB tevreden met kleine zes

ZANDVOORT - Het damesteam van de ZVM handbal
draait tot nu toe zeer goed en
had ook tegen Odin 2 geen
moeite de zege in Zandvoort te
houden. ZVM was te sterk en
met momenten van prima
handbal werd Odin naar een
kansloze 14-7 nederlaag gespeeld.

In de beginfase hielden de teams
elkaar aardig in evenwicht. ZVM
nam de leiding maar Odin kon tot 2-2
gelijke tred houden. Het was in deze
wedstrijd opvallend, dat als ZVM tot
een tempoverhoging over ging Odin
daar geen antwoord op had. Tijdens
die tempoverhogingen scoorde ZVM
een paar keer doch doorgaan deden
de Zandvoortsen niet en dat was ook
eigenlijk niet nodig. ZVM was duidelijk de betere ploeg en hoefde niet
alle registers open te trekken.

Met goed voetbal begon Nihot/Jaap Bloem Sport, DIO op eigen
helft vast te zetten. Dit resulteerde
na vijf minuten al in een doelpunt.
Bas Heino stelde na goed voorbereidend werk Ivar van de Smaal in staat
1-0 te scoren. Nihot/JBS nam het wat
te gemakkelijk op en Dio kwam
daardoor op gelijke hoogte, 1-1, en
even later keken de Zandvoorters
zelfs tegen een 1-2 achterstand aan.
Nihot/JBS werd weer sterker en
had geen geluk. Tweemaal knalde
Dennis Keuning de bal tegen het
houtwerk en ook Remco van Lent
zag zijn schot tegen de doelpaal ketsen. In de tweede helft een steeds
sterker Nihot/JBS doch te gehaast
en te individueel spel leverde niets
op. Balverlies was er zelfs de oorzaak van dat DIO naar een 1-3 voorsprong liep. Met veel inzat knokte
Nihot/JBS zich terug en Dennis
Keuning wist 2-3 te scoren. Met nog
acht minuten te gaan en DIO voor
twee minuten een man op de strafbank was het nog mogelijk. Het zat
de Zandvoorters ook nu niet mee en
paal, lat en een voortreffelijke DIO
doelman stonden de fel begeerde gelijkmaker in de weg. Coach Guus
Marcelle wisselde twee minuten
voor het einde doelman Jaap Bloem
voor veldspeler Henk Gaus maar
DIO hield met zeer veel moeite
stand. Eindstand 2-3.

ZANDVOORT - Pub, onderdeel van het (sociaal-culturele)
Centrum 111 te Heemstede organiseert dit jaar weer een volledig verzorgde skivakantie
voor 'alleenstaanden en kamerbewoners', te houden in
Trafoi in Noord-Italië. Dit op
non-commerciële basis.
Het is een tiendaagse reis, per touringcar, met zeven dagen half-pension in een drie-sterren hotel, met
zwembad, sauna en diverse andere
luxe voorzieningen. Het is een individuele reis zonder groepsprogramma, maar wel met de voordelen van
een groepsreis.
Voor meer inlichtingen kan men
zich wenden tot Maarten of Piet van
het Centrum 111, tel. 023 - 284975.

Na de 2-2 stand kwam ZVM los en
met goed opgebouwde aanvallen
over veel schijven, werd de vrije
dame gevonden en kon er gescoord
worden. Ook de break liep goed en
door doelpunten van Elly von Stein
en Margreet Sterrenburg nam ZVM
een 6-3 voorsprong bij de rust.
Na de rust eenzelfde spelbeeld.
ZVM de betere en vaak leuk aanvalsspel. Odin probeerde wat terug te
doen doch de ZVM defensie werd
bijna niet in de problemen gebracht.
ZVM voerde langzaam de score op
en vooral Erna van Rhee werd een
paar maal schitterend vrij gespeeld
en zij faalde niet in vrije positie. Nadat de voorsprong was opgelopen
naar 10-5 nam ZVM wat gas terug
waardoor Odin niet geheel werd wéggespeeld. ZVM kon zich zelfs veroorloven driemaal een strafworp te missen.
In de slotfase zette ZVM nog even
aan en middels leuke aanvalspatronen werd de score opgevoerd naar
een zeer verdiende 14-7 overwinning.
Het was de derde overwinning van
ZVM en daarmee was trainster/coach Janna Pennings erg tevreden.
„Ik ben zeker tevreden over de resultaten en het spel," stelde de ZVM
coach. „Verdedigend zit het behoorlijk goed dicht en aanvallend waren
er leuke aanvallen te zien. We misten wel wat kansen, zoals drie straf worpen maar de inzet was erg goed.
We hebben een leuk team, dat er veel
zin in heeft. Ze hebben wat voor elkaar over en dat is erg belangrijk."
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 4,
Erna van Rhee 4, Margreet Sterrenburg 3, Janneke de Reus 2, Janna ter
Wolbeek 1.

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort '75-Hoofddorp
15.00 uur binnenterrein circuit.
Zandvoortmeeuwen zat.-SCW 14.30
uur terrein aan de Vondellaan.
Zondag:
Hoofddorp-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
TZB-DSC '74 14.30 uur terrein aan de
Kennemerweg.
BASKETBAL
Lions dames-TYBB 2 19.15 uur Pellikaanhal.
Lions heren-Hillegom '85 20.30 uur
Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort '75 C jun.-Zandvoortmeeuwen, 18.30 uur Zandvoort
'75 D.-jun.-IJmond '73, 19.00 uur
Zandvoort '75 3 dames-DSS 2, 19.45
uur Trefpunt-Elsbroek, 20.40 uur
Zandvoort Noord 6-Hoofddorp 7,
21.25 uur Zandvoort '75 2-Hoofddorp
6, 22.10 uur Zandvoortmeeuwen 5TZB 4.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Zandvoortmeeuwen-Kalmthout, 21.40 uur Scandals vet.-Sekura vet., 22.25 uur Zandvoortmeeuwen 6-Zandvoort Noord 6.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 7-Halfweg 3,19.45 uur
TZB 6-Hoofddorp 9, 20.30 uur Zandvoort Noord 7-Car Snoeks 3, 21.15
uur TZB 3-Sekura 3, 22.00 uur Zandvoort Noord 2-Scandals 2.
Foto Bram Stijnen

Branding Cup trekt veel surfers
ZANDVOORT - De door de
Zandvoortse Windsurfvereniging georganiseerde tiende
Brandingcup is een groot succes geworden. Vooral op zaterdag kwamen de surfers en de
vele toeschouwers aan hun
trekken en viel er spectaculair
brandingsurfen te genieten.
Zondag liet de wind het afweten en werd er een aantal dëmonstratiewedstrijden gehouden.
In Zandvoort verscheen de surftop
aan de start, die deze wedstrijd beschouwde als een goede training
voor de World Cup surfen over vier
weken. Maar liefst vijfentachtig sur-

beerde wel iets terug te doen, maar
was duidelijk de mindere. TZB had
pech met twee schoten van John van
der Zeijs op de lat waardoor de marge niet groter werd. In de slotminuut
kon Schalkwijk de eindstand bepalen op 1-2. Een hoekschop werd in
een treffer omgezet.
„Het was geen topwedstrijd, maar
we hebben verdiend gewonnen,"
stelde trainer Thijs Bouma na afloop. „Het eerste doelpunt bleef lang
uit waardoor het wat peniekerig
werd. In de tweede helft hebben we
steeds op hun helft gespeeld en twee
fraaie doelpunten gesoord. We hadden de kansen beter moeten benutten, dan gaat het allemaal wat gemakkelijker, maar het was toch een
goede overwinning."

fers gingen zaterdag van start voor
het houden van vier course-races en
een slalom. Vorig jaar werd er nog
gevaren in de Holland surfpool,
maar dat bleek de laatste keer te
zijn. De Zandvoortse surfvereniging,
die deze wedstrijd voor het laatst
hield in 1983, pakte nu de draad weer
op en kan terugzien op een geslaagd
festival.
De strijd was zeer de moeite waard
en de Scheveninger Patrick van
Bourgonje besliste de wedstrijd in
zijn voordeel bij de professionals.
Tweede werd de winnaar van 1983
Olaf van Tol uit Sassenheim. Don
Montague uit Hawaii gaf de brandingsurfcup een internationaal tintje en wist de derde plaats te bemachtigen. Bij de professional dames was
het Jolanda de Jong uit Amsterdam

die voor Jeanette Weeber beslag legde op de eerste plaats.
Op zondag was de wind te weinig
en konden de vele toeschouwers een
aantal
demonstratiewedstrijden
aanschouwen en gezien de reactie
van dat publiek was dat best de
moeite waard.
De volledige uitslagen waren. Professionals: 1. Patrick van Bourgonje
(Scheveningen), 2. Olaf van Tol (Sassenheim), 3. Don Montague (Hawaii), 4. Marcel van der Zwart (Haarlem), 5. Arno Boots (Hellevoetsluis).
Amateurs: 1. Theo Pauw (Monnickendam), 2. Jeffrey de Jongh (Zaandam), 3. Jurjen Goudsblom (Heerhugowaard), 4. Ron Ruiter (Oosthuizen), 5. Marco Hoekstra (Zuidereinde). Dames: 1. Jolanda de Jong (Amsterdam), 2. Jeanette Weeber (Den
Haag), 3. Lani Mulder (Amsterdam).
Veteranen: 1. Bas de Jong (Heemstede), 2. Co Timmermans (Haarlem).

HANDBAL
Uitslagen afgelopen week: MA-A
ZVM 2-Odin 3 10-7, MA-B ZVM 1Odin 4-2, Welpen ZVM 1-KIC l 5-2,
DS ZVM 1-Odin 2 14-7, DS ZVM 2Bato l 12-4, DS ZVM 3-Odin 7 10-4,
HS ZVM 2-GVO 2 25-16, HS ZVM 3KIC 2 6-12, DJ-A Concordia 1-ZVM l
8-14, DJ-B ADO 2-ZVM l 3-10, HJ-B
Bunkert 1-ZVM l 24-9, MA-A TYBB
1-ZVM l 19-4, JA-A ADO 1-ZVM l 412.
Programma zondag uitwedstrijden:
DS Blinkert 2-ZVM l 11.10 uur, Ds
Uitgeest 1-ZVM 2 11.00 uur, DS Ful
Speed 1-ZVM 3 13.30 uur, HS KIC 1ZVM l 14.00 uur, HS Uitgeest 1-ZVM
2 12.15 uur, MA-A TYBB 3-ZVM 2
11.50 uur, MA-B Concordia H 1-ZVM
l 12.45 uur, Welpen TYBB 1-ZVM l
11.00 uur.
Thuiswedstrijden op de velden in
het binnencircuit: 11.00 uur DJ-B
ZVM-HVH, 12.00 uur HJ-B ZM-IJmond, 13.00 uur, DJ-A ZVM-ADO 2,
14.00 uur JA-A ZVM-TYBB, 14.50 uur
MA-A ZVM-Concordia H.

Zo bijvoorbeeld mevrouw Spiers
de heer Emmen, die in de A-lijn
ste werden met 65,83%, uitstend gevolgd door het echtpaar Helorn met 62,50%. De rest van het
•d lieten zij hiermee ver achter
h. Mevrouw De Vries en de heer
lalman werden met 57,14% eerste
B-lijn, gevolgd door de 'goede
eede', het koppel Paap/Vergeest
"' 55,36%.

Marlboro-racefestival
trekt 20.000 bezoekers TZB verrast Bad Zuid/ZN

Het echtpaar Peeman heeft een
niet in clubverband gebridged,
iar Het woensdag in de C-lijn di-t zijn aanwezigheid merken, door
-t 62,50% eerste te worden. Het
Ppel
De Kruyff/Kleijn behaalde
10
», genoeg voor de tweede
's. In de D-lijn scoorden de daI>eur en Veldhuizen goed met
h
'"ii, wat vertrouwen in de toerost schept. Tweede werden de da-s Kiveron en Klinkhamer met

ZANDVOORT - Met het
Marlboro-Ford festival werd
afgelopen weekeinde het race
seizoen op het nationale autosportcircuit van Zandvoort afgesloten. Vele kampioenen
werden bekend, en circa 20.000
bezoekers wisten de weg te vinden naar de tribunes of in de
duinen, waar het gratis kaartje
in dank werd gebruikt. Veel
hoogtepunten en een prima
voorprogramma zorgden ervoor dat het publiek geen tijd
kreeg zich te vervelen.

Goed weekend voor autorensport

De FF1600-races boden veel spektakel

Folo: Bram Stijnen

Lammers eindigt als tweede in Spa

ZANDVOORT - piaatsge-

guar, want de tweede plek van Jan en

bewijst het gelijk. Mocht bij
°ot
Jan Lammers heeft weer Martin
komende race in Japan op het
-ns een prima job gedaan. In de
Fuji-circuit Martin Brundle een
'erduizend kilometer van Spa tweede
of eerste plaats halen, dan
d hij tweede in de Jaguar, wordt hij wereldkampioen. Jan heeft
een andere collega dan dit jaar weinig kans om op een ereor
maal.
Jaguar heeft al het plaats te komen, daar in het begin
er
van het seizoen pech en nog eens
kenkampioenschap
te pak- pech
3n
schering en inslag was. Vol, maar collega Martin gend jaar
gaat Jaguar in ieder geval
r
uiidle kan nog persoonlijk door met het wereldkampioenschap
er
eldkampioen worden.
in de groep C.
was reden genoeg voor de
•""leiding om Martin aan Jan
"nmers'tekoppeïèZ daar Wj mede
*\
zijn goede trainingstijd een
e
d uitzicht op een van diereplaat11
had. Een slim besluit van Ja-

Gerrit van Kouwen was met zijn
teamgenoot Robin Brundle (inderdaad de 3ro
? T?rr1Yan Martin> finder
succesvol. Weliswaar een tweede
tramingstyd voor de een-uursrace
°P Donnmgton, maar een kapotte
versnellmgsbak voorkwam een goed
resultaat. Volgende week voor de 300
kilometer-race op het circuit Brands
Hatch moet er weer een goed resultaat voor de coureur uit De Meern
inzitten.
Op het circuit van Zolder was de
zevende editie van het Europees
kampioenschap truck-racing. Gelardeerd met veel toerwagenraces om
de Duitse Super Pokal werd het een
groots evenement. Veel spanning,
prachtige staaltjes van voertuigbeheersing en vele duizenden toe-

Jan Lammers, tweede plaats.
(Archieffoto)

De feeststemming zat er bij de autosportmensen al heel vroeg in, daar
inmiddels bekend was gemaakt dat
het ministerie Zandvoort als autosport accommodatie A had aangemerkt. Met wat landgenoten over de
grens presteerden plus deze meer
dan geslaagde races van Marlboro
op het circuit van Zandvoort, kon dit
autosport weekeinde echt niet meer
stuk.
Een zeer boeiende FF 1600 race
waar twee jonge Duitsers de dienst
uitmaakte, maar waar Evan Kersbergen een geweldig goeie plaats veroverde voor de felle Belg Stephane
Cohen. Deze zuiderbuur krijgt weieens het etiket van „kamikaze piloot" opgeprikt. Door de diverse
klasseringen van onze landgenoten
werd
Marlboro-coureur
Frank
Eglem behalve Nederlands ook Benelux kampioen met een uitmuntende derde plaats voor talent Michael
Vergers.

schouwers. Hoofdrollen waren in dit Hoofdrol voor Euser
geval weggelegd voor de loeisterke
Bij de groep „N" wagens kwam
Zweedse Q8-coureur Curt Göranson, Internationaal prof. Cor Euser aan
de Fransman Noel Crozier en de Ne- de bak met een Ford Sierra. Deze
derlanders Wim Burger met zijn •reservewagen van Van Krimpen
MAN en Teunis Holstege (Scania). (zijn cursusauto, en boodschappen

tuut) werd door deze alleskunner op
zo'n prachtige manier over het asfalt
gestuurd, dat de anderen min of
meer werden weggereden. Zo ook
Henny Hemmes, die daardoor haar
kampioenschapsdromen in rook zag
op gaan. Bij de Toyota's was het
weer raak. In het begin van de race
zes wagens echt plat, waardoor de
wedstrijdleiding code-rood moest
geven. Het zou voor sommige „rijders" wel eens goed zijn als ze uit een
dergelijke klasse geweerd werden.
Het is toch echt van de gekke, dat
een titelkandidaat en kundig stuurman als Evert Bolderhey, gewoon en
zonder scrupules van de baan geramd wordt.
Bij de groep „A" wagens lange tijd
een leuke strijd tussen Hin (Ford)Van Dedem (BMW)-Piet Dam
(BMW) en Bert Moritz (Ford Mustang). Overal was het resultaat respectievelijk le-2e-3e en een 4e plaats.

Challenge
In het voorprogramma werden
door de 200 overgebleven kandidaten (begin van dit seizoen werd er
met 16000 inschrijvers gestart) diverse runs over het korte circuit gehouden. Speciaal voor deze runs
stonden er enkele Ford Escorts
klaar, uiteraard in de Marlboro trim.
Plaatsgenoot Martin Janbroers had
het beste resultaat. Zoals de vlag er
nu bij staat, zijn de drie kandidaten
die deze winter de cursus van de
Dutch Racing School gaan volgen: 1.
Marcel Albers uit Rotterdam, 21 jaar
en student economie. 2. de 20-jarige
Rob Schellekens uit Dongen, die dit
weekend ook nog even nationaal
kampioen FF 1600 bij de pré '80
werd. 3. de Zandvoortse monteur
Martin Janbroers 21 jaar. Aan het
eind van de wintercursus weten we
dan eindelijk wie overblijft om in de
beeldschone FF 1600 eenjaar Neder:
lands- en Benelux-Kampioenschap
gaat rijden.

ZANDVOORT - In deze
Zandvoortse derby tussen de
beide nog ongeslagen teams
was de opening zeer voorzich-

Z'meeuwen
mist eenheid
ZANDVOORT - Na de eerste competitiewedstrijd, die overigens wel
werd verloren, leek het toch wel te
gaan met Zandvoortmeeuwen. Toen
werd er goed gevoetbald en dat gaf
hoop voor de rest van het seizoen.
Twee wedstrijden verder zijn de zaken sterk veranderd en de Meeuwen
leden twee forse nederlagen. Nu was
Velsen veel te sterk en won met 1-5.

tig. Bad Zuid nam iets meer
initiatief in het eerste kwartier,
maar de kansjes waren voor
TZB, die echter door Wim van
de Kuyl goed gepareerd werden. In de 16e minuut werd de
ban eindelijk gebroken toen
een van de TZB'er s een knappe
solo-actie ondernam en deze
besloot met een lage schuiver
in de rechterhoek, 0-1.

Bad Zuid nam na deze tegentreffer
al zeer vroeg in de wedstrijd grote
risico's door massaal de aanval te
kiezen, maar de vele schoten tijdens
dit offensief werden zeer bekwaam
gekeerd door Huub Halewijn. Meteen na de rust handhaafde Bad Zuid
zijn offensief en dit leverde al na 25
seconden succes op toen een knappe
combinatie tussen Rik Keur en MarDe Zandvoortmeeuwen-voetbal- cel Schoorl de gelijkmaker opleverlers willen best, doch er zat totaal de. De vreugde over deze treffer was
geen verband in het team. Veel bal- echter van korte duur, want 30 soverlies en Velsen kon gemakkelijk conden later had TZB na een snelle1
het initiatief nemen en dat bracht in tegenaanval opnieuw de voorsprong
de twintigste minuut de eerste tref- in handen, 1-12.
fer teweeg, 0-1. Velsen kreeg een
groot veldoverwicht en op slag van
Achttien minuten voor tijd viel in
rust werd het 0-2. Een doorgebroken feite de beslissing toen Rik Keur
Velsen-speler werd ten val gebracht door een ongelukkig moment ten val
en de toegekende strafschop bete- kwam en een TZB-aanvaller ongekende 0-2.
hinderd op Wim van de Kuyl kon af
gaan en deze kansloos passeerde, 1In het begin van de tweede helft 3. Gedurende het restant van de wedprobeerde Zandvoortmeeuwen wat strijd ondernam Bad Zuid nog van
terug te doen, doch het overwicht alles om de stand een ander aanzien
was van korte duur. Velsen kon te geven, maar verder dan een schot
daarna de aanval weer zoeken en op de paal van Bert van Staveren
mede door zwak ingrijpen van de kwamen zij niet. Vlak voor tijd werd
Zandvoortse defensie werd de score het zelfs nog 1-4 toen TZB een snelle
0-4. In de veertigste minuut kon de uitval bekwaam afrondde. Coach Ap
mee naar voren getrokken Riek Lammers van Bad Zuid slikte na afKeur tegenscoren doch in de volgen- loop de nederlaag moedig weg. „Inde minuut was het Velsen dat weer zet en techniek hebben we genoeg,
scoorde en de eindstand op 1-5 be- maar het geduld om de tegenstander
paalde. Het zal ook dit jaar weer een te laten komen en dan met snelle
opgave voor de Zandvoorters wor- uitvallen toe te slaan, dat hebben we
den om uit de gevarenzone te ko- niet en juist dat spelletje levert het
men. Zondag gaat men naar Hoofd- meeste succes op. Maar ik moet ook
dorp en hoopt die te kunnen ver- zeggen dat TZB dit jaar over een heel
goede ploeg beschikt."
slaan.
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BMW 3181, de kleine
maar populaire BMW
De kleinste van BMW is eigenlijk de 316i maar dat is een tijdelijke
oplossing met de oude 1800 cm3 motor totdat men in Oostenrijk
genoeg nieuwe 1800 motoren kan maken om de vraag aan te kunnen
van deze populaire auto. Dus deze 318i is eigenlijk het instapmodel
van BMW, maar wel een met een juweeltje van een nieuwe motor.
Verder zijn er recentelijk ook optische vernieuwingen doorgevoerd.
Die het eerst in het oog springen zijn de kunststof bumpers, die
parkeerschades kunnen opvangen mits men niet meer dan vier km/h
tegen een parkeermeter of iets dergelijks opbotst. Wat meer in het
oog springt is de achterkant met iets andere achterlichten en een
zwarte kunststof plaat daartussen, waarop de kentekenplaat zijn
stek heeft en verder de zwarte lijsten om de ramen die de auto een
sportiever aanzicht geven. Buiten de bumper valt er aan het frontje
niets op maar er is dondersgoed wat vernieuwd, namelijk de koplampen. Die zijn van hetzelfde type als op de grote 7-serie, wat u
misschien niet meteen wat zegt maar deze stralen het licht uit via
ellipsoide reflektoren en speciale lenzen, waardoor met een kleinere
diameter lamp een veel grotere lichtopbrengst te bereiken is. Dit is
trouwens geen vinding van BMW maar van de firma Hella, die deze
lampen de type-aanduiding DE meegeeft.

Prestaties

Topsnelheid 188 km/h. Acceleratie
van O tot 100 km/h in 10.8 sec. Gemiddeld brandstofverbruik 8,5 liter per
100 km.

Hyundai's stap naar de
duurdere klasse

Geld

ƒ 40.200,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 635.- tot ƒ 659,per jaar.

Techniek

3-serie uitgerust met een katalysator.
Gelukkig is men niet afhankelijk van
de Eurosuper maar loopt deze motor
keurig op normaal loodvrij en die is in
Europa zeer redelijk te verkrijgen.

koop te zijn maar als tweedeurs kost de
318i/ 40.200,-en dat is zeker fors aan
de prijs te noemen.

Autönieinvs
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Het interieur van de BM W is typisch
Duits, niets te veel en niets te weinig.

Overlangs voorin geplaatste viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
1795 cm3. Boring x slag 84 x 81
mm. Compressieverhouding 8,8:1.
Max. vermogen 113 pk bij 5500
omw/min. Max. koppel 162 Nm bij
4250 omw/min.
Achterwielaandrijving, 5-versnellingsbak met achteruit.
Wielophanging voor McPherson
met schroefveren. Wielophanging
achter onafhankelijk met schroefveren. Torsiestabilisator voor.
Schijfremmen voor, trommels achter, gescheiden, bekrachtigd en begrensd. Stuurinrichting tandheugel.
Lengte 432,5cm. breedte 164,5cm,
hoogte 138 cm. Wielbasis 257 cm,
spoorbreedte voor I40.7cm, achter
141,5 cm, draaicirkel 10,5 m.
Inhoud brandstoftank 55 1. Banden
195/65 HR 14. Massa 1065 kg.
Max. aanhangergewicht ongeremd
500 kg, geremd 1200 kg.

De nieuwe Hyundai Son\
Er zit muziek in de Zuidkoreaanse
autofabrikant Hyundai en dat zit hem
niet alleen in de naam van het nieuwe
topmodel de "Sonata", maar slaat ook
op het verzelfstandigen van de fabrikage zonder hulp van buitenaf. De Sonata is definitief niet de opvolger van
de Stellar, maar opent de weg naar een
koperspubliek, namelijk van de zakelijke rijders en/of personen die een
auto van de zaak rijden en gesteld zijn
op luxe. Deze Sonata is het laatste auto-ontwerp die Hyundai uitbesteed
heeft, in dit geval de Italiaanse ontwerper Giorgetto Giugiaro. De verdere

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
De BM\V 31Si is uitgevoerd met een vlotte 113 pk sterke motor.

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Interieur

binnenruimte te creëren zal er ook een Rijden
Zoals we gewend zijn is een Duike andere motor opstelling moeten koauto niet overdadig behangen met ac- men want een motor in lengte richting Het rijden met deze 3 18i verschilt niet
cessoires en allerlei klokken en meters. kust ruimte.
veel van dat met de voorgaande. BuiHet noodzakelijke zit er echt in en aan
ten de hogere prestaties blijft de 3-seen heus. een toerentcller ontbreekt Harmonisch geheel
rie last houden van rijwindgeluiden bij
niet. Verder is het dashboard als het Wanneer de motorkap geopend is. zie wat hogere snelheden. De wegligging is
ware om de bestuurdersplaats heen je bij deze nieuwe 3 l Sieen harmonisch op zijn BMW's. licht onderstuurd en
gebouwd zodat alle functies zeer ge- geheel dat uitblinkt door zijn strakke hij laat duidelijk en op tijd merken
makkelijk te bereiken zijn. ook bijv. de afwerking en de fraaie wijze waarop de wanneer het wat te hard gaat naar zijn
bediening van de verwarming en der- verdelerkap is weggewerkt, evenals de zin door het piepen van de banden.
gelijke die zich op de middenconsole kabels naar de bougies, die in een be- Dan merken we ook dat de neus niet
bevindt. Opvallend is de plaats van de schermhuls gehuld zijn. Niet zichtbaar echt fijn de bocht in wil maar gas losversnellingspook. Natuurlijk zit die op is de vervanging van de ketting die de laten brengt deze rakker weer in het
de gewone plaats alleen wel zo gesi- nokkenas aandrijft. Die is bij deze goede spoor. De motor blijft acceletueerd dat je hand er automatisch op motor vervangen door een kunststof reren. Nee, niet als een zescilinder
terecht komt als je je hand van het riem. die er voor zorgt dat de motor maar voor een viercilinder indrukwekstuur laat vallen. Vaak zit een versnel- geruislozer loopt. Deze nieuwe motor kend. zodat het prettig is dat er een
lingspook zodanig dat je in het begin levert l 13 pk bij 5500 omw/min, goed toerenbegrenzeropzit, opdat de motor
even moet zoeken of beter gezegd voor een sprintje van O tot 100 km/h in niet over zijn toeren gejaagd kan wormoet kijken om hem te bedienen. Ook 10.8 sec. en voor een topsnelheid van den.
de stoelen zijn weer typisch Duits, hard 188 km/h.
De 318i is leverbaar als twee- of vieren ze bieden een goede steun, vooral De motor is verder uitgevoerd met het deurs maar blijft maar aan twee volzijdelings. Nee. de werkplaats is zeer Motronic 3 systeem, dat er zorg voor wassenen comfortabel plaats bieden
doordacht maar dat is ten koste gegaan draagt dat de brandstof en het ontste- want de achterruimte is wat erg krap
van de ruimte achterin, want als er een kingsmoment juist gedoseerd is. zodat zodat je bij de vierdeurs toch eigenlijk
lang persoon aan het stuur zit, is de er gunstig met de brandstof omge- maar een tweepersoons auto hebt.
ruimte achterin erg klein. Maar om sprongen wordt. Uiteraard is deze BMW
BMW heeft nu niet het imago goed-

SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

Literpak

netto
in handen

looptijd *
48 mnd.

looptijd*
60 mnd.

141,05
189,13
262,49
374,99
499.98
874.97

118.51
158,23
219.19
313,13
417.50
730.63

5.500.7.500.10.500,15.000,20.000.35.000.-

BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434,
Verhuur variuit Bentveld 023-240102

ai
O

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse, zijdeen droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Telegraaf Zandvoort
vraagt

Bezorgers/sters
Verdiensten ± ƒ 60,- - ƒ 80,- p.w. voor
kleine wijken van 1/é uur per dag.

hoofdzaak:
'n eigen gezicht!

Aanm. tussen 18.00-20.00 uur
02507-18375 of 023-315515 van
09.00-12.00 uur 's morgens.

Geen ladders meer op, met kwast
en verf, tijdens zonnige dagen!

BROSSOIS SCHOENEN
ZANDVOORT

Dit kan met Reckendrees kunststof
ramen, deuren en kozijnen.
Blijvend onderhoudsvrij,

vraagt

verkrijgbaar in vele kleuren en
toepasbaar in alle typen huizen.

De gouden 5 van Reckendrees:
- 10 jaar garantie
-

onderhoudsvrij

- Komo keur

U zult, met uwverlangen naar
exklusief, uit ons hoog kwaliteitsniveau, bij ons uw bril
prinsheerlijk kunnen kiezen.
Het steekt ons heel nauw om
dit zo te laten blijven. Zo
maken wij uw nieuwe-brildag feestelijk.

- inbraak beveiligd

kantoor en Showroom:
R. Visscherstraat 47a HAARLEM/
Ingang Vondelweg

Daar kun je op bouwen.

part-timer
voor 12 uur per week

tel. 12106

HUISORGANEN

- stookkosten besparend

Tel. 023-379661

rente en
afl. p.mnd.
200,- p.mnd.
300.- p.mnd.
400.- p.mnd.
500.- p.mnd.
"vanaf

ma-vrij van 09.00-20.ÖO uur, za van 11.00-14.00 uur

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

gebruiken?

10.000.15.000.20.000.25.000,-

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 100.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9,6%.

Als u zonder auto bent

0.5 liter

U kunt uw tijd toch wel beter

Bedrag

Bel BECAM:
05270-16991

FIN. B E M I D D E L I N G

Friesche Vlag 2 kilo
HALVAMEL KUIKENBOUT

uw tijd wel
eter gebruiken!

Theoretische looptijd 65 mnd
etf. rente bij 10 000.- 0.91 % p mnd .
15.000.. 0.81 % p mnd.; 20 000.0.77°» p mnd : 25 000.- 0 77". p mnd

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

7,90

Persoonlijke leningen

Doorlopende
kredieten

SLINGER OPTIEK
gedipl. opticiens - optometrist O.V.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Leverancier alle ziekenfondsen

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 14395

Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

ontwikkelingen van nieuwe technici]
gaat men in eigen hand nemeri.
nieuwe Sonato is een modern ogc
sedan met voorwielaandrijving
wordt leverbaar met drie verschillcr
motoren; een 1,8, een 2,0 en een
liter, allen voorzien van een elekti'o
sche multipoint injectie. Het vermo;
dat deze motoren levert is respectic
lijk 70, 75 en 84 kW. Men kan kio
tussen twee uitvoeringen, namelijk
GL en de GLS. De GL uitvoerinj
zijn al aardig kompleet te noem
maar vooral de GLS is zeer luxe r|
standaard electrische automatisc
deurvergrendeling, antenne en ram<
De bumpers, grille en buitenspieg
van de GLS uitvoering zijn in dé kl t
van de carrosserie gespoten. De rad
cassetterecorder is standaard, zo
de electrische van binnenuit 'verst
bare buitenspiegels. Zijn uiterlijk
karakteristiek voor Hyundai én hij
mee doel ik op de grote bumpers
kleine aanrijdingen schadevrij kunrj
opvangen. De Sonata heeft een v,\
vorm. dat wil zeggen dat de neus
begint en dan geleidelijk oploopt,
is zeer gunstig voor de cw-waarde
het gevolg dat de brandstof consünif
aangenaam blijft. De koffer is':£oeii
bereiken en wel door middel van e
klep die tot de bumper geopend'wo
en daardoor geen hoge, maar wel t
smalle drempel heeft, omdat alleen
ruimte tussen de achterlichten 5
opend kan worden. Zoals gezegd is!
interieur erg luxueus en compleet,
stoelen en bank zijn voorzien-van e
stoffen bekleding en een smaakvol
pijt siert de vloer. Het dashboard
overzichtelijk, alle functies zijn goec
bereiken. Een achterruitvenvarni
voorzien van een tijdschakelaar is
alle modellen standaard evenals t
digitaal klokje. Hyundai hoopt;aan!
eind van dit jaar met de levering
beginnen en maakt dan pas de defi
tieve prijzen bekend. Waarschijn!;
gaat de l.8 liter GL 30 mille, kosi
oplopend tot 40 mille voor de 2,4 In
GLS. Hyundai verwacht in 1989
zend auto's te verkopen. Gezien
prijzen en de compleetheid van de
dellen zal dit zeker haalbaar zijn.
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
+ Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
s Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
c Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
öezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Diversen

* Te koop 4-pits gasstel, wit, * Wij zijn al begonnen bij de
ƒ 35; voetbalschoenen, mt 33, Zandvoortse Kraakclub. ledere vrijdagavond 20 00 uur.
ƒ 10. Tel. 02507-12245
* Te koop aangeboden witte Wonmgruil Aangeb. kl. eenkinderbox ƒ 50, kinderwagen, gez.won m centr, 2-slaapk
merk Bébé Confort, 1 jaar Gevr grotere eengez.won.
Videotheek 'Dombo'
oud, ƒ250 Tel. 02507-13140 Tel. na 19 uur. 02507-16040.
Corn.Slegersstraat 2B
*• Te koop antiek grenen bed
YOGA v.a 18 oktober
Tel 02507-12070
ƒ 100. Tel 02507-13193
INST JOKE DRAVER
1 film ƒ5//7,50 p d.
Kosterstraat
11
* Te koop Bella popje, ± 28
5 films ƒ 25 p.week
Tel. 02507-14975
cm, 30 jaar oud Tel. 02507Verhuur movie-boxen
T.k 3-persoons bank, m pn18371
ma staat, ƒ 100; Miele afwasTe koop BROMMER ƒ375; machme
Dru gashaard,
CENTRIFUGE
ƒ 50
Tel 11.4 kw, ƒƒ250;
100; Dru gevelka02507-19523 of 15148
chel/75 Tel 02507-20021
* Te koop eetkamertafel, * T.k. Chinese vazenset
rond blad, middenlijn 1 m, / 75; schitterend eiken wand- * De Kruisvereniging start
met tussenblad, ƒ 30, toiletta- meubel, veel bergruimte Tel een minicursus eerste hulp bij
fel met spiegel ƒ25 Tel. 02507-13739
een acute hartstilstand op do.
02507-17405
6 okt. met 4 lessen. U kunt
T
k.
compl
INBOEDEL'
boe* Te koop eiken Brabants ren eik. eethoek; i d. salonta- nog meedoen Tel. 16085
spinnewiel ƒ 300 Tel 02507- fel; eik. wandmeub.; t v ;
* Ter overname koelkast,
13739
draaistoel (stof); 3 eik. bijzet- 60x50x120, AEG, ƒ 125 Tel
* Te koop elektr (radiator) taf; keukkach.; vrieskast, 50 02507-61212
kachel ƒ 50. Tel. 02507-16328. l; 2x eenpers ondersch bed
* Te koop grote 6-pers eet- (compl.); Dru gashaard; div. WOONRUIMTE GEZOCHT m
kamertafel met 6 stoelen, lampen; veel klein spul. Alles Zandvoort Tel na 18 uur'
i.z.g st. Zeestr 28. Tel 19375 02507-19554
z g a n . Tel. 02507-15451.
Per december a.s
* Te koop Junkers badgeiser Tel 02507-16174.
* Te koop kinderwinterjassen, diverse maten en kleuren Bel voor inf. 02507-16720.
* Te koop meisjesfiets, 8-12
jr, merk Gazelle met Assa
slot, in zeer goede staat,
ƒ150 Tel. 02507-61241.
* Te koop Philips k.tv., 55 van ± 17 tot 21 jaar, m het bezit van MAVO/LBO-diploma,
cm, ƒ 100; Blizzard ski's, 1.70
die ziekenverzorgende willen worden (opleiding voor
m, ƒ75. Tel 02507-16210.
wettelijk erkend diploma).
Bel of schrijf voor meer informatie naar
* Te koop Philips vrieskist,
Dr. Sarphatihuis, Afdeling Personeelszaken,
4001, ƒ 200; inklapbaar logeerRoetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam
bed ƒ 100. Tel. 02507-16328
Te koop STUDIE-PIANO
ƒ400. Tel 02507-15061.
* Te koop VW uitlaat, nieuw,
ƒ75, cilmderkop, VW motor
1600, ƒ 150 Tel. 02503-17656.
* Te koop wegens overcomDleet rookglazen eettafel met
chroom poten + 4 chroom
GRATIS
stoelen met rieten bekleding.
Woninggids
van Zandvoort
Tel. 02507-12127.
* Te koop z g.a.n. eettafel,
rond + 4 stoelen. Tel. 02507v^tl U t makelaars o.g.
I6I
17183, na 19 uur.
NVM
Tel. 02507-12614
* BIJ de Zeeschuimers kun je
trainen voor de Olympische
Spelen van 1992, iedere dinsdag van 17.30-18.30 uur in
Sporting Sonneveld.
* T.k. 1-pers. opklapbed met
ombouw en gordijn + deken,
amen ƒ 60; hondenmand
ƒ 12,50; 2-pers. elektr. deken, Houdt u ervan met mensen om te gaan? Gesprekken te
z.g.a.n., ƒ75. Tel 15904.
voeren over onderwerpen van uiteenlopende aard7 Wilt u
nuttige vrijetijdsbesteding? Of even iets anders doen, wanneer u dat schikt? Dan is enquêteren misschien iets voor u.

werk met opleiding
aangeboden voor
jonge mensen
tel. 020-263115
tst. 328

'«LAAR

Waardevolle
vrijetijdsbesteding

* Han en Corrie van harte
gefeliciteerd met jullie nieuwste aanwinst, Jeroentje ziet er
schattig uit. Bram.
*• Heeft er iemand tijdelijk Ook voor hel ontwikkelen van uw diaMms
een weefgetouw (60, 80, 100
cm) voor mij? A. Moen, KoninVandaag
ginneweg 9, Zw. Heel graag. Sig.mag.
gebracht
Lissenberg
* Heeft u wel eens een pit HalteOvergehaald in de Schoppen. straat 9
morgen
klaar
Leuk hè. ledere vrijdagavond tel. 0250720.00 uur kraken in het Ge- 12151
meenschapshuis.
Heerlijke KIPFILET met patat
AUTOVERZEKERING
en 2 srt. groenten voor
TE DUUR?
ƒ16,50. BIJ 'T BUNKERTJE Bel geheel vrijblijvend
Passage 32-34 • Zandvoort. * T.k. mintgroene wieg, gevoor een prijsopgave
OLOF GORANSSON:
* Help de Polen. Stuur eens heel compleet, met matras,
02507-18505 (ook 's avonds) een voedselpakket! Geen dekbed, lakenset, lampje, deEen voordelige maandadres? Dat hebben wij voor u! <entje. Heel snoezig. Tel.
023-335712, na 18 uur.
of kwartaalpremie is
Inl: tel 02907-5235.
ook mogelijk.
* Huisvrouw, (huisvrouw? * T k. oude radio, Anstona,
Kom nou1 De Ned. Ver. v. 30 jaar oud, speelt goed, is in
staat, ƒ50; plaatje, zilHuisvr. biedt activiteiten m jrima
r
Zandvoort, H'lem en H'stede. er, 100 gr, met pr. af b van
Wordt lid en bel 02507-12127. schip. Tel. 02507-17193.
gediplomeerd
* Ik heb nog een halve bol * T.k. weefgetouw toestel
hondentrimster
jumperwol van de Hema no- Columbus), 80x100, kl. weefFriedhoffplein 10
dig, maar is niet meer te oestel, compl. m. pennen,
2042 BN Zandvoort
koop. Wie kan mij helpen met samen ƒ 75. Tel. 02507-13739.
Tel. 02507-12773
en restje zalmrose. 15923.
.k. weg verh. kasten (leg en
* Je hielp mij met mijn re- lang), bed m prima matr.;
DENNIS PAPEGAAIEN
genjas. Jij gekleed in grijs wasmachine, AEG Tournaeen begrip in Nederland. Bel met rode das. Kom a s. zater- mat, i.pr.st. Tel. 15505.
voor gratis infoboek: 020- dag weer naar het Argentijns * T.k a kunstschaatsen met
665 7658. Inruil en fin. mog. restaurant van Cécile Manet. wit leren schoenen (d.), mt 38;
* Dierenbescherming zoekt * Joop. Je kunt er niet lang irres centrifuge. Beide artikecollectanten voor 3 tot 8 okto- er onderuit1 Zondag zie je en ƒ 25 per stuk. Tel. 025077512.
ber Opgeven bij mevr. Salo- hem! Anneke en Rien
mons, Brederodestraat 15-13.
'.k.a. videorecorder, merk
*
Joop.
Zondag
is
het
zover.
Tel 02507-15253.
Van harte gefeliciteerd met je Sharp, ƒ650; dressoir ƒ100.
"el. 14734, na 19 uur.
* Een bos planten lukt niet. 50ste. Pa, Ma en Edward.
Een park rooien is onjuist.
'UINMAN voor al uw tuin-,
*
Lieve
HB
te
B
let
it
rain.
Let
Spaar dat park en koop: OH
straat- en hekwerk, levering
wat een Heerlijkheid bij het it rain. Bedankt, Det.
alle materialen, vrijbl. pnjsopCuü C. of Gen Oud Zvt. ƒ 15.
Lijsten op maat gave. Tel. 023-243568
J* Eli wordt 65 jr. Zet de fles
* 26 september t/m 2 oktobijImaar vast klaar. Na 50 jr drukcollecte Nierstichting. Wilt
Foto Boomgaard ujerons
en zetten. Hoef je niet
helpen?
meer op de kleine lettertjes te
Grote Krocht 26 Graag tel 02507-15434.
teilen Geniet maar van je
* Vele vrouwen gingen u
Tel. 13529
A O W . m je eigen dorp
'oor en werden lid van het
Zsndv a.d. zee. De Fam.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film Zandvoorts Vrouwenkoor InEn wij zingen maar door bij v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25 ichtingen: 02507-14158.
'lot Zandvoorts Mannenkoor. per week. Corn. Slegersstr.
Verkoopdag
Dierenbeedere dinsdagavond m het 2b, tel. 02507-12070.
schermmg. Nwe en 2e-hands
Gemeenschapshuis, 20.00 u.
Meisje, 16 jaar, zoekt WERK/ goederen worden gaarne in
ENGLISH LESSONS
OPPAS voor maandag en/of ontvangst genomen t b v.
p
"ve Engelse les, conversatie dinsdagmiddag. Br. o. nr. 'erkoop 8 okt. Tel. 15253.
en
of grammatica, alle ni- 798-76133 bur. v d. blad.
* Vermist sinds 15 septem^eaus Inl tel. Jane Hall:
* Recreatief zwemmen bij jer Siamese kater, Seal32507-18308.
de Zeeschuimers? A way of 'oint, gecastreerd, lange
Foto Boomgaard life. ledere dinsdagavond van <op, naam Jelle. Ter teg.
17.30-1830 uur. Kom je ook? bel.' tel. 02507-12530.
ook voor
Voor ml. 14114 of 15155.
portretfoto's,
VOOR HET STOFFEREN
pasfoto's,
Schoonmaakbedrijf
/an stoffen, skai en leren
receptiefoto's,
De Witte Tornado stoelen Het vern. van vérengroepsfoto's aan huis.
pakket en/of smdelband. Vervoor uw gebouwen
Grote Krocht 26
itevigen, lijmen v. stoelen,
en kantoren
Tel. 13529.
'akkundige rep. v. biezen en
Tel. 02507-18546.
otan stoelen. Restauratie van
Foto Boomgaard
«sten en kabinetten.
Grote Krocht 26
/RIJBLIJVEND PRIJSOPGATelefoon. 13529.
JB Tel 023-246952.
MAATKLEDING EN
Uw film op video, ƒ1,75
VERANDERWERK
Per minuut met gratis
Voor trouwfoto's
Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2.
achtergrondmuziek.
Geopend, dinsdag t/m zaterFoto Boomgaard
dag van 1000-14.00.
GARAGE TE HUUR
Trompstraat
TE HUUR gestoffeerde kaGrote Krocht 26
Tel. 14534
mer. Tel 02507-16505.
Tel. 13529
Gevraagd hulp in de huis- Te huur gevr etage of zomerOu
ding, niet-rokend, voor huis m omg. centr. Tel. reacVraag toch eens een
•w ochtend per week. Tel. ües na 19 uur: 02507-15722. maandblad aan met het pro'2507-17271.
TE HUUR GEVR. WINKEL- gramma v.d. Verg. Vrouwen
Gevraagd hulp m de huis- RUIMTE
Haltestraat/Werk- an Nu, dan weet u wat u
!°udmg, i* per 14 dagen. straat. Tel. na 18 uur: 13663. mist. Bel daarom tel. 14462.
el
02507-15970.
TE HUUR GEVR. zelfst. * Wie meldt zich nog aan
Gevraagd
zelfstandige woonruimte centrum Z'voort •oor de Play-Back Show van
ushoudelijke hulp, 3 uur per voor KLM-stewardess, apart de Kerst-in a.s. m het Ge'dagen, loon n.o.t.k. Tel. woon/slaapgedeelte, ± f 700. meenschapshuis opgeven bij
vlilly Zantvoort, tel. 12658.
'2507-16469
Tel. 02507-19370
Goed onderhouden Etna TE HUUR in centr. gemeub *• Wij willen de sterilisatie en
J'nuis met grillbrander en ZOMERHUISJE v. 1 pers, :astratie weer laten door'ermostaat, afdekplaat en 2 voorz. van k.d.t.v., ƒ500 p.m. jaan. Daarvoor is geld nodig.
Waden, ovenruit en bergla- incl. Tel overdag 18599, Help ons b.v. een straat te
ollecteran . Tel. 15253
's / 195 Tel. 02507-15330. 's avonds b g.g. 15733.

* Te koop modelauto's, verschillende modellen en verschillende prijzen, van ƒ 5 tot
ƒ27,50 Tel. 02507-16548.
J
Alie bijeenkomsten georganiseerd door de N.V.v.H.
zijn gratis voor de leden,
behoudens de cursussen.
Wordt lid en bel 02507-19583.
* Ant massief eiken dekenj kist met
gebeeldhouwde
voorpaneel, 70x49x150
cm.
Te! na 18 uur: 023:335712.

Kleurenfoto's
vanaf45cent

Ellen Cats

I

WEE

Het NIPO ontvangt in toenemende mate onderzoekopdrachten van het bedrijfsleven, de overheid en andere maatschappelijke organisaties. Daarom willen wij ons team van enquêteurs graag uitbreiden met geschikte kandidaten

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Bent u tenminste 21 jaar oud; kunt u 10 a 15 uur per week voor
dit werk vrijmaken; schrijf dan naar: het NIPO, Barentszplein
7, 1013 NJ Amsterdam, t.a.v. de heer A. J. M. Baars.
U ontvangt dan ons informatiepakket.

NIPO
hét Nederlands Instituut voor de Publieke
Opinie en het Marktonderzoek.

HUIS-

ORGANEN

GROOT
STENEN
ZOMERHUIS

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

Gr. keuk., huisk., 2
slp.kam., douche, aparte
w.c.
900,- incl. tel.
02507-17982

Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

BALK
BAKT

DROGISTERIJ

Te huur (v. 6 mnd.) v. 2
pers. gem. en gestoft.

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

7\7\

BROOD

DEZE WEEK

een Olympisch taartje

voor 8,<

ER IS WEER SPECULAAS!

5 REGELS

GRATIS

ECHTE BAKKER BALK

ICRO

Hogeweg 28

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

Voorbeeld:
k o0
mo d
r i e t e n
s
T e

*
3 8 j

p
t

b r u ids
s a 1 0nt a
o e 1
Te

i a p 0; n m t
e 1
1euk e
i 0 2 0 - 111 .
,

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Silhguettes

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDM geeft
Zondag 9 oktober a.s.

DAM TOT DAMLOOP
Start 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 km van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 23 september a.s. bij de
kantoren van Het Parool/Weekmedia in Amsterdam:
Wibautstraat 131 en Rokin 110, Amstelvee.-n: Dorpsstraat 54-56,
Uithoorn: Stationsstraat 70, Weesp: Nieuwstraat 13, Almere:
Kerkgracht 105, Zandvoort: Gasthuisplein 12 en Purmerend:
Weerwal 19.
Inschrijfgeld ƒ15,- p.p.
Lezers van Het Parool/Weekmedia betalen tegen inlevering
van onderstaande bon slechts ƒ 12,50 p.p.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion, i.s.m TC
Le Champion, AV Atos en AV Zaanland.
Inlichtingen: VVV Amsterdam 020 - 266444
VVV Zaanstad 075- 162221

Bon voor onze lezer
Naam:
Woonplaats:
Tegen inlevering van deze bon bij een van bovenstaande
kantoren van Het Parool/Weekmedia krijgt u / 2,50 korting op het
inschrijfgeld voor de Dam tot Damloop.
Deze bon is geldig voor l persoon.
Inschrijving loopt tot 23 september.

WEEKMEDIA geeff u
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BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 tel.

Na 1000 uur ziet u nog steeds wat
de Hema met kwaliteit bedoelt.

18789

- Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine en warme stokbroodjes
- Saté van de1 haas, TACO en andere
specialiteiten
- Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen'
Alles handgemaakt en dat proeft u1
- Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies
Geopend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdag en zaterdag tot 3.00 's nachts
Dinsdag gesloten

HAWNJAGERS

Tot ziens
bij Trees en Martha Burger
Stichting
Beschermende
Woonvormen
Zandvoort
Boulevard
Paulus Loot 1
2042 AD ZANDVOORT

_ _

Heren analoog/digitaal horloge. Waterdicht, 6 funkties. l jaar Hema garantie.

3955Synthetisch kinderdekbed.

De Stichting beheert beschermende woonvormen, gevestigd o. a. m het Strandhotel
en de Meent te Zandvoort.
Wij vragen voor het Strandhotel een:

jk medewerk(st)er

8.25

in part-time dienstverband. (50%)

Sledestofzuiger met opbergvak voor
accessoires. Metalen buizen. 800 Watt.
l jaar Hema garantie.

Canvas shopper met leren handvatten.

SALARIS:
Aanstelling geschiedt volgens het C.A.O.
voor Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten.

150
"Flore" breigaren. 100% Acryl. 50 gram.
Bol over? Geld terug!

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het
management t.a.v. de heer F. W. Haak.
Inlichtingen: 02507-14941 de heer M. M. de
Baar.

1.75

«£*

Milde shampoo voor dagelijks gebruik
en elk haartype. 500 ml.
Elektrische wekker. 2935 23.75
Met repeteersysteem vanaf
33.75. l jaar Hema garantie.

M„c

PROEF onze
met goud
bekroonde produkten:

"Het Servische Meisje". Uit de serie
literaire meesters.

* boerenachterham
rookworst
paardeworst
leverworst

ZEKER DOEN!
7 VEfSSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ:

Damesparaplu met decoratief handvat.
Overhemd. Ook uni of gestreept Pol./
katoen en 100% katoen. Mt 37/3843/44.

VREEBURG VREEBURG
camplaan 16a haltestraat 54
te!.: 281164
tel.: 12451
heemstede

Pakket 6 bollen breigaren a 50 gram.
85% acryl/10% mohair/5% pol. Incl.
4 breipatronen.

zandvoort
Wit geplastificeerd droogrek.

vanaf
23331
Kinder dekbedset. 100% Katoen.
Diverse dessins.

RReus

Specialiteiten'

2voor,
Beha. O.a. m peach. 70-80A, 70-85B en
75-85C. 10.75
Zo'n gloeilamp van de Hema KJU^hA^AAhAi^ilKifl gaat gemiddeld 1000 uur mee.
En de Hema heeft ze in alle soorten. 15-60 Watt, mat, 3 voor 2.30 nu 6 voor 4.-. Maar ook speciale lampen. Bijvoorbeeld parfumlampjes, mat, 1.50 nu 1.25 en kaarslampjes, vanaf 1.25 nu 2 stuks vanaf 2.-

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Weekspecialiteit uit eigen keuken:

Stoof paling
- .
irs het groen ƒ l
p. pond

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS

Dagelijks vers Griekse STOOFSCHOTEL;
paella, bouillabaise, kreeftensoep

Sportcenter

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.
Olympische Spelen
Als bloemen en planten van bloemenhuis
J. Bluys zouden meedoen werd het beslist
goud.

Tel. 19632.
Met spoed gevr. v.
gezin met 2 kl. kinderen tijd. woonr. in

BLOEMENHUIS

Z'voort

J. BLUYS

bout.) of Bentveld.

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

Tel.

(niet

aan

03418-52877.

rlijk Hema
UWBWBB8

175

Paarderookvlees
100 gram
_ 2-10Chocolade tabletten Melk, puur of
wit Pak 2 stuks a 100 gram
_
2-35- 1.95
Speculaasbrokken.
400grarn
.2-95- 2.50
Buzet A.C 1986. Witte, droge
kwaliteitswen
5 75
2 voor 9.75
Gegrilde varkensrollade.
100 gram
-£35-2,Luxe slagroomtaart. 0 25 cm,
1 2 royale punten _ l&Jfr 14.75

Aanbieding'1" ,-i|ti geldig t in 2J september 1^88 H88 ??2 20 9

Moe of mat?
Neem een sauna-bad!

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld.

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 42,
tel. 15829-13965.
Clubjes met min. 10 pers.
50% korting p.p.
OPENINGSTIJDEN
maandagavond - sportclubs
dinsdagavond - idem
woensdagavond - dames
donderdagmorgen - dames
donderdagavond - heren
vrijdagavond - gemengd
zondagmorgen - heren

Alleen uitgaan
ongezellig?
Zeker nog nooit van
„de Manege" Zandvoort gehoord!
(Zandvoortselaan/hk.-Blinkertweg)
elke zat. 20.00 uur-03.00 uur volop gezelligheid voor ongebonden mensen.
Elke zondag vanaf 16.00 uur sfeervol matinee-diner/dansant.
Info 02507-16023.

Peter Versteege
wielersport
Haltestraat 31

GESLOTEN
wegens vakantie
van 17 september
tot 3 oktober.

Wie komt ons
Spar-team versterken?

WEEKMEDIA geeft u meer!

Wij vragen een

caissière/
verkoopster
17-20 jaar
FULL-TIME
Inl. dhr. Bouwens

AANSTAANDE BRUIDSPAREN
De Felicitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te bieden.
H
Bovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwelijksgeschenk

aan van

SPAR SUPERMARKT

Het Parool/Weekrnedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
vóór uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

Celsiusstraat 192

Tel. 14361

CD-BON
****•*•*•*•*******•****•*•****
Lever deze bon in
en u krijgt
ƒ 3,-korting op
een CD* bij
CD-Shop Solange,
Badhuisplein 8,
02507-17679
* Geldt niet voor
CD-Singles

Bon voor onze lezers
Graag ontvang ik tijdig vóór mijn huwelijksdag bezoek van een
hostess van de Felicitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Naam bruidegom:
Adres:

.-.

Postcode:

- Plaats:

Telefoon:
Huwelijksdatum:

Geldig t/m 29-09-88
Tot Ziens! J

WEEKMEDIA geeft u meeri

WEEKMEDIA Zandvoort
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN

londerdag 29 september 1988

Los nummer ƒ 1,-

IMieuwsb
48e jaargang nummer 39

ZANDVOORT Jim Vci nieu
len, oud dnecteui van het en
cuit, lijkt teiug te keien naai
Zandvoort Hij zou belast uoi
den met de leiding van het Ven
doiadopark Het bencht is nog
met officieel bevestigd

Heijermansweg moet opgenomen
worden in het bestemmingsplan
ZANDVOOBT - Een meerlerheid van de gemeenteraad
leeft zich dinsdagavond er
ooi uitgesproken, de verlen^mg van de Herman Heijer"nansweg op te nemen in het
bestemmingsplan
Dit, onder fel protest van PvdA en
•• 06 terwijl ook het College van

Twee jaar cel
overvallers NS
ZANDVOORT/HAAR
LEM Het Amsterdamse
tweetal dat betrokken was
bij de in februari gepleegde
overval op het NS station,
is veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf
De 26 jarige vrouw en de 31 ja
nge man drongen in februari
met een derde man het kantoor
\ in het Zandvoortse NS station
binnen, waarna de loketbedien
de traangas in de ogen kreeg ge
spoten Toen hij weer kon zien,
was een geldlade met J11 700,
\ erdwenen
De vrouw bleek een bekende
\an de loketbediende Zij had
ook het Zandvoortse NS station
lanbevolen voor de overval Zij
\erklaarde echter dat zij onder
dreigementen gedworgen was
mee te doen De Amsterdammer
/ou namelijk nog geld van haar
tegoed hebben
Acht maanden van de twee
jaar celstraf zijn voor haar voor
waardelijk De rechter toonde
7ich milder dan de officier van
justitie, die straffen tot tweeen
eenhalf jaar had geëist De zaak
tegen de derde verdachte, een
achtentwintigjange
inwoner
van de hoofdstad, is voor onbe
paalde tijd aangehouden
K

De aannemer had zich vergist, zo
uiklaardeMr Oberman, raadsman
in de gemeente, tijdens het kort
-eding dat afgelopen maandag in
Haarlem diende Dat kon volgens
hem gebeuren omdat de grenzen
\an de landjes slecht zijn aangege
u n De gedupeerde telers waren J
\ ui der Leden en J van Keulen Bei
de behoorden echter tot het twintig
t il telers dat naar de Raad van State
gestapt en schorsing van de ont
running had bewerkstelligd Vol
hun raadsman, Mr B Sol, was
gemeente dan ook 'ernstig tekort

Filevorming Kostverlorenstraat wordt
aangepakt met twee verkeerslichten

Van Petegem gaat' het rustiger aan doen'
geen enkel probleem om zich medio
oktober terug te trekken Het
wordt een geleidelijke aftocht en
voorlopig blijf ik als adviseur aan de
drukkeiij vei bonden Het bednjf
ligt Eh na aan het hai t en dat is niet
verwondeilijk wanneei men weet
dat zijn vadei Volkert Jan van Pete
gem m 1922 met de boekhandel en
drukkeiij is begonnen Deze leeide
het vak m de praktijk want geld
voor een opleiding was ei niet Zijn
moedei was al jong weduwe en de
kindei en moesten allemaal meevei
dienen Vok ging als loopjongen wer
ken bij Bakels en later bij Diukkenj
Saaf waai hij het vak uiteindelijk
Vorige week werd hij vijfenzestig heeft geleerd
en omdat hij de zekerheid heeft dat
Op een goede eigenlijk slechte
de opvolging bij de gebroeders De dag hield Saaf ermee op en kwam
Roode in goede handen is, heeft hij Vok zondei werk Het was stiand

pachter Henk Koning van het Schel
penplem die hem vroeg waai om hy
met voor zichzelf begon Spontaan
gaf hij hem de duizend gulden die
nodig waren om een diukpersje en
een letterkast te kopen Daarmee
diukte Vok zijn eeiste visitekaaitjes
m zijn huis aan de Duinweg taetei
gezegd hun huis want hij was in
middels getrouwd met Wilhelmma
Maria Loos Toen m 1923 het pand
van drukket Saaf leeg kwam ver
huisde het jonge ^ezm (Maitha was
toen een jaai en Eh een dag of tien)
naai de Buig Engelbeitsstiaat
waar later nog Maiietje en Co gebo
ren zijn
Eli was zoals dat heet gunstig
jaiig en ging dan ook al met z n v y t
de naar de Wilhelmmaschool Daai
dooi kon hij op jonge leeftijd starten

ZANDVOORT Betreffende het
•einiaakcentrum, gepland tussen
^ ^terstraat en Gasthuisplein, ook
W(
l bekend als Circustheatei, woidt
Woensdagochtend, 5 oktober een
'•Puibare
hoorzitting gehouden
'°01 alle omwonenden die bezwaar
''ebben gemaakt
Dt zitting vindt plaats m het Raad
'Uis en begint om 09 30 uui

Waterstanden
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• Eind oktober wordt voor
de zeventiende keer de
Ontmoetingsdag
gehouden.
Pag. 3
• Wereld Dierendag wordt
zaterdag alvast grootschahg gevierd op het Gasthuisplein.
Pag. 3
• Het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen is nog
steeds de trotse aanvoerder van de competitieranglijst.
Pag. 5

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

171 66

EMM kiest vanavond
geheel nieuw bestuur

Zesenzestig jaar oude drukkerij blijft bestaan

ZANDVOORT Met z'n vij
ven runnen ze in goede samen
werking Drukkerij Van Pete
gem B V , maar wanneer je als
krant wilt weten, wat er waar is
van de geruchten dat het be
drijf gaat sluiten, wend je je
natuui lijk tot de directeur En
dan blijkt tijdens het gespiek
met Eli van Petegem dat een
door hem gemaakte opmerking, om het in de toekomst
W ij hebben aangeboden het hek wat kalmer aan te doen, waar
Ln
t-le kasjes opnieuw op te bouwen", schijnlijk heeft geleid tot deze
'laas wethouder Van Caspel, dins
, wond tijdens de raadsvergade wildgroei

Vermaakcentrum

Jini Vermeulen
directeur van
Vendoradopark

Veimenücn kiceg na /ijn v e i t i e k \ in ete / inch ooi u i s in Di Duiiip ui
uit Zanchooit ten Itidm-^tvende een p l i i t s j e /nik n \ m c k n in het
Burgemeester en Wethouders opna kema die evenals D 66 wethouder cienng zal volgens hem teiuggevon functie bij Feijcnooid maai na ten n i e u w e / \ e i n b iel Vencloiado / i l
me ontraadden Een motie waarin Terrnes tegen stemde zich zo snel den moeten worden dooi op andei e jaai kwam luci een eind aan Etn t n met e l t / < t e _ , e l w inden 70/oi-jvuldi.,
hierom wel werd verzocht, mge zal laten overhalen Aukema had al zaken te bezuinigen en tarieven aan andti houdt m dat hij du te t \ooi mogelijk om.,.1 ui opdat de?e behou
diend door CDA en ondertekend eerder aangegeven dat een en andei te passen wat viij vertaald neei Vendondo aan dt slag kan
den k u n n e n b l i i v c n en h i u u i t c i s t i
door GBZ, werd met een verschil financieel niet haalbaar is en de ar zou kunnen komen op een lasten
Dt exploitant \ a n liet in i inbouw best doen om et n _,otdt pi i itb m het
van vijf stemmen aangenomen Het gumenten van Van Marie leken hem verzwaring van de burgei
7ijnele bungalowpai k heelt inniid ^ueiicnei id< b u l te \indtn Udus
college zal zich beraden washetant allerminst te overtuigen De fman
Vei voli; op
dtlb wel bevestigd cl u de tegeltjes een pcisbmeht \ a i i dt n i e u w e t \
woord van wethouder Aukema die
als voorzitter de op vakantie zijnde
burgemeester Van der Heijden ver
ving
Zoals te verwachten had de VVD
het laatste woord Tot op dmsdaga
vond was onduidelijk wat deze partij
voor standpunt had ingenomen, om
dat men een aanvaring met de pro
vmcie wilde voorkomen Men vrees
de deze omdat de gemeente moet
aangeven hoe het plan wordt gefi
ZANDVOORT Voor veel au
nancierd Zo dit met mogelijk was, tomobilisten is het kennelijk
verwachtte men een botsing met de lastig om de viersprong waar
provincie, maar fractielid Van Marie Zandvoortselaan,
Kostverlo
gaf enkele suggesties waardoor het renstraat, Tolweg en Haarlem
plan financieel te dragen zou zijn
Zijn overtuiging was vooral geba merstraat bijeenkomen, goed
seerd op het feit dat de kosten over te passeren In de loop der ja
een groot aantal jaren zijn uit te ren zijn er op dit punt tiental
snieren Daarnaast beriep men zich len, zo met honderden onge
op een zinsnede uit het Streekplan, lukken gebeurd De plaatselij
waarin wordt vermeld dat verlen ke Verkeeiscommissie heeft
ging van de Heijermansweg een ver nu plannen klaar om de situa
betering met zich mee kan brengen tie te verbeteren, waarmee
De VVD sprak zich tijdens de raads men tevens de filevorming op
vergadering dan ook uit voor het op
nemen van de weg in het bestem de Kostverlorenstraat wil aan
mingsplan en stemde voor de motie pakken
Zo ook uiteraard CDA en GBZ Ge
Het gemiddeld aantal aannjdin
zien de rapporten van de Heidemij gen op genoemde kruising ligt op
en Goudappel Coffeng zijn zij er on ongeveer tien per jaar met uitschie
der andere van overtuigd dat de ge ters, zoals negentien in 1986 Zowel
volgen voor het milieu meevallen, de plantsoenafzetting als de eerste
dat de verkeersveiligheid op de boom op de Haai lemmerstraat heb
Kostverlorenstraat toeneemt en dat ben het daardoor al talloze malen
het plan financieel haalbaar is
moeten ontgelden Zo ook moesten
de bewoneis van de hoekwonmg op • Deze Mercedes is een van de laatste 'slachtoffers' van de huidige verkeerssituatie op de kruising KostverlorenVVD wethouder Van Caspel stem deze straat regelmatig hun tuin straat/Zandvoortselaan
de tegen, met name omdat het colle muur opnieuw opbouwen omdat er
Foto Oran S t j n c i
ge als eenheid naar buiten moet tre weer een auto dooi heen ging Dat de
den, zo liet hij later weten Maar wat situatie vet ontrustend is was dan verbetering heeft gegeven CDA frac voor de voetgangeis Maar ook de len verklaart de heei Vermeulen
betreft de einduitslag maakte dat ook al eerder opgemerkt
tievoorzitter Ingwersen wees hier fietsers worden hiei overheen ge van de Zandvoortse Vei keeispolitie
weinig uit, nu zijn fractie andeis
enige weken geleden weei eens op leid Men hoopt dat hierdooi boven Door de directeur Verkeersveilig
stemde Hij gaat ervan uit dat het
Maanden geleden zijn er al enige waarna hij er bij het College van dien de snelheid van het overige vei heid van het Ministerie van Verkeei
college nu gehoor moet geven aan de verkeersmaatregelen getroffen, met Buigemeestei en Wethouders op keei enigszins woidt afgeremd
en Waterstaat is mondeling al subsi
wens van de meerderheid van de name het aanbrengen van pijlen op aandrong om toch snel iets aan de
Jn velband met de filevorming op die toegezegd Zodra dit sthriftehjk
raad Het valt echter te betwijfelen de Zandvoortselaan De piaktijk situatie te doen De Verkeerscom de Kostverloienstraat aan het eind is bevestigd wil men aan de slag
of zijn collega PvdA wethouder Au wijst echtei uit dat dit wemig of geen missie waarin Verkeeispolitie en van de drukke dagen heeft men een aaan
Publieke Werken vertegenwoor opmerkelijk plan ZOWP! op de Zand
digd was er al h ^e bezig en heeft voortselaan als op do Gei kestraat
plannen ontwikkeld waardoor het wil men een veikeeisheht mstalle
kruispunt oveizichtelijker moet len op vijfenzeventig meter v ooi de
worden Zo zullen de pijlen op de kruising met de Kostverloi enstraat
Zandvooi tselaan worden veranderd respectievelijk Tolweg Zodra beide
ring De weggehaalde begroeiing zal nodig voor fase twee van het Vendo snelverkeer voor lechtdoor en lichten op rood spimgen kan het
echter moeilijk te vervangen zijn zo radopaik Problematisch echter is rechtsaf op de i echtei rijstrook, de verkeer vanuit de Kostveiloien
erkende hij Deze toezegging werd dat daarvoor nog geen bouwvergun Imker iijstrook uitsluitend voor straat ongehmdeid dooinjden Wel
tijdens het kort geding al gedaan nmg is afgegeven Ondertussen gaat hnksafslaand snelvei keer
blijft de voorrangsiegel van toepas
Mr Sol drong bij rechtbankpresi de dienst Publieke Werken gewoon
smg zodat bij gioen licht het vei
ZANDVOORT
Woning
dent Mr H F van den Haak aan op door met het ontruimen van de land
Fietspad plus trottoir van de keer op Zandvoortselaan en Gei ke bouwvereniging
Eendracht
een dwangsom van /100 000 , omdat j es die met ondei de uitspraak van Zandvoortselaan worden recht straat weer gewoon door kan rijden Maakt Macht wijkt vanavond
de gemeente had getoond zich met de afdeling Rechtspiaak vallen, al doorgetiokken links langs de tele Door het licht op 75 meter voor de uit naar Treslong m Hillegom
aan rechterlijke uitspraken te hou dus een medewerker Maar wij res fooncel zodat cte automobilist die kruising te plaatsen worden vei ras voor de verkiezing van een
den De rechter doet op 4 oktober pecteren wel de uitspraak van de uit de Kostverlorenstraat komt zo singeu voor het overige verkeer
nieuw bestuur Voor deze loca
uitspraak
Raad van State Ondei tussen over wel snel als langzaam verkeer op de vooi komen
weegt de gemeente op haar beuit voorrangsweg in een oogopslag kan
Het blijkt een uniek systeem vooi t] e is gekozen in verband met
Volgens wethouder Van Caspel zelf een schorsingsverzoek m te die zien Op het eind van de Kostverlo Nederland Hieimee kunnen \uj de te verwachten grote op
staat wel vast, dat de betrokken teel nen tegen het schoismgsbevel van renstiaat wil men een vluchtheuvel met twee enkele verkeeishchten het komst Zeven kandidaten heb
landjes moeten verdwijnen Dat is de Raad van State
aanleggen, dat als uistpunt dient vei keer op twee kruisingen rege ben zich aangemeld

Teellandjes 'per ongeluk' ontruimd
ZANDVOORT - De dienst
Publieke Werken kreeg vorige
week een kort geding aan de
aroek, toen op twee van de
landjes op het binnenterrein
\an het circuit een hek en en
kele opstallen werden gesloopt Die maandag daarvoor
had de voorzitter van de afde
hng Rechtspraak van de Raad
\an State verdere ontruiming
.eschorst' De sloopwerk
zaamheden die daarna plaats\onden, waren 'per ongeluk',
aldus een medewerker van de
dienst Publieke Werken Tij
dens een kort geding verklaarde de gemeente zich bereid, de
schade te vergoeden

Oplage 4500

Eh van Petegem is vorige week vijfenzestig geworden, tijd dus om het eens wat rustiger aan te gaan doen
P

Berlott

met zijn opleiding Tciwijl hij m de
drukkeiij van z n vadct welkte be
zocht hij tevens de Grafische School
en behaalde divei se vakdiploma s
waarondei via een schuftelijke cui
sus het pati oonschploma Hij hei m
nei t zich dat het examen m Uti ee ht
werd afgenomen en dl ie dagen duui
de Vooi het middenstandsdiploma
moest hij naar Haai lem Vooi i ekc
nen kieeg hij een tien vooi boek
houden een negen en vooi taal
slechts een zeven Dat kwam om
dat ik het wat koi t had gehouden Ik
moest gauw w eei tei ug na u de /aak
om vooi het Zandvooi tb Nieuwsblad
van Cees Kuvpei de adveitenties te
zetten
Eli had een dutk leven Ik ben
pas op m n 46e t;etiouwd ik denk
dat ik ei niet ecidei tijd voot kon
vinden Diuk want behalv e dat hij
als dmkkeispaüoon zitting h.id m
het bestuui v an de disti letbeomnus
sie van de Koninklijke Giafisehe
Bond w ai en ei natuuihjk ook nos,
de Zandvooi tmeeuw en Met ondei
andei e het eiehdmaatsehap van de
club de hem bij zijn afscheid ne1
sehonken (en onlangs uit zijn tuin
ontvieemde) 7onnewijzei en de gou
den speld v an de K N V B \\ ei den
zijn v ei diensten vooi de voetbal
sport sehonoi eei d Dat afscheid w at,
tiouwens betiekkehjk want hi]
bleef lid van de tuchtcommissie van
de afdeling Haai lem v m de
K N V B en ledactetn van de club
klant Een paai jaai latei was hij
teiug van w egüew eest toen vooi/it
tei Nijboei en seeietans Alblas hun
functies ncei legden en penning
meestei Jongbloed ei alleen vooi
kwam te staan Van Petegem sehoot
te hulp en op het ogenblik is hl) zelfs
seeietans en vooizittet ael mteiim
Ei blijft vooile)pm dus I4enoeii
w ei k aan cle1 w mkel ook in de di uk
kei ij Volgens oudeie Zandvooi tei s
lijkt Eh m alle opzichten op zijn
\adei Deze1 hield tot z n tachtigste
de admmistiatie bij en het 7iet ei
dus naai uit dat ze aan het l
de eeiste jaien nog me't van heMn af
zijn'
C E KRAAN MEET H

Viei van eie oud bestuui sleden
hebben zich wedeiom beschikbaai
gesteld voor een nieuwe functie Dat
zijn de dames M J BruneHeiben
(momenteel adinteiun vooizittet)
en E H W Buijmg en de heien A
Kopei en J A Biakel De eerste drie
zijn m de gelegenheid geweest zich
uitgebt eid v ooi te stellen m het v ere
nigingsblid Vooi Brakel ging dit
met op omdat hij met v akantie was
In het oude bestuui was hij iceds
acht maanden tweede penningmees
tei op w elke post hij belandde dooi
zijn financiële opleiding Biakel 56
]aai is wei k/a im in het bankwezen
Maai behalve zakelijk is hij ook
maatschappelijk ingesteld gezien
zijn diploma Sociale Ai beid Als be
langiijkste motivatie om zich op
nieuw veikiebbaai te stellen noemt
h ij de behaitisma van de belangen
van ele bewoneis Naast de peiiode
bij EMM heeft Inj viocgei al be
slum bei v u ing opgedaan ondei an

dere als secretaris en voorzitter van
de Cultuiele Vereniging Zandvooi t
Zich inzetten voor EMM dat geldt
uiteiaard ook voor de nieuwe kandi
daten de heren G W Schaap P Kra
mer en J R Berkenbosch Schaap
55 jaar is chef salai is admimsti atie
bij de NZH en coördinator van de
disti iets administratie Met deze
baan stopt hij volgend jaar juli zo
dat het wei k v oor EMM een v ei em
ging waarvan je zelf deel uitmaakt
een zinvolle tijdbesteding kan zijn
zoals hij aangeeft
\ c'ixoli; op p.inm i l
ADVERTENTIE

dertien
Naar
Adres
Postcode

Paats

Gno bank
Telefoon

U v m eontiolr b- oryi qt

Diarna \ oid ik aboinee en betaal per
O maand ƒ 3 9ri
O *v artaal ƒ 1290 O

U

J par ' J j

•>

een maandabonnement is uitsluitend
mogehjl bij autonntische betaling
Vooi postabonnocb gelden andere tanexen
De o bon in open envelop ondu post egel
enden aan Weel media
Anluoordnummoi lOCbl 1000 P A Amste dam

bellen kan ook:

710371 017003

„

020-668.1300
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2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

FAMILIEBERICHTEN
diocfd om haar heengaan maar dankbaar
( t \vat zij \oor ons betekend heeft ge\cn \\ij u
mis dat na een kortstondig ziekbed toch nog
\ i _ r u a c h t ib overleden mijn lic\e moeder
h onmoeder en oma

Dirkje van Koningsbruggen
\\eduwe \an W J \ a n Deursen
i dt leeftijd van 74 jaar
Katuijk
Manan Kees
landa
/ n d \ o o r t 23 september 1988
l k i Huis in de Duinen
ji rcspondentieadres
'M H I van Beelen van Deursen
P ui Krugerstraat 13
22Ï Zl Katwijk
l i begrafenis heeft op woensdag 28 september
i de RK begraafplaats St Agatha plaatsgevon-

Lmge en algemene kennisgeving
Dokkus
l u ft de strijd verloren
t i d roe f d geven wij kennis van het overlijden van
lieve man en papa schoonzoon zwager en

Jacob Adriaan Keesman
echtgenoot van Trijntje Molenaar
in de leeftijd van 57 jaar
Zandvoort
T Keesman-Molenaar
Sandra
en verdere familie
_o september 1988
Ireubstraat 19 2041 VG Zandvoort
DL crematie heeft op woensdag 28 september
plaatsgevonden

En nog veel meer...
GRAfoLUX®

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

RONDKANTPANELEN

Nieuw in het pxclusieve programma van De
Graaf Het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF basis met afgeronde kanten Ineen
prachtige zachtwitte Essen repro struktuur
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur'
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen
zie hierboven

GRAfoLON

-\

l N hANMANI l N Ml f

U heeft liever geen houtstruk
tuur9 Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme
125 en 200 mm breed waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten
2 60 M 3 M 3 50 M
en410M

1=

GRAfoLUX

PVCKUNSTSTOFPANELEN
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen repro
houtstruktuur
Dit modeine paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed
Uit voorraad leverbaar in de
lengten 2 60 M 3 05 M 3 50 M
4 10 M of 5 10 M

[" KONOKANII ANM I N !

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
11 U J l
uitvaartverzorging
\V-X/
kennemerland
tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

BIJ De Graaf gaat er een wereld /oor u open
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt m moderne kleuren en tinten
Maar ook aluminium plafonds
Plus een handig montage
systeem onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond
Kom bewonderen dan
weet u wat er (nog meer]
te koop is1

de Graaf plafon
SHOWROOM AMSTERDAM Danzigerkade IS(Houlhaven)
1013 AP Amsterdam Tel 020 848483
Geopend Di l/m vri| 10 00 17 00 u Zaterdag 10 00 16 00 u

VLIEGER'S UIT
IN DE
ZANDVOORTSE
VLIEGERVIERDAAGSE

1988 FLY AWAY
iedere zaterdag m September tot en

met 15 oktober - tussen 10 en 15 uur

bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons
'leeft betekend geven wij u kennis dat na een
langdurig geduldig gedragen lijden toch nog on\ erwacht van ons is heengegaan onze schoon
/uster en tante

Aagtje Bol

Bloembollen
Plantbakjes
voor bollen

weduwe van Hendrik Terol
op de leeftijd van 89 jaar
Uit aller naam
J Terol
Zandvoort, 25 september 1988
Hobbemastraat 26
Corr adres J Terol,
I lulsmanstraat 18, 2042 W Zandvoort
De crematie heeft op donderdag 29 september
plaatsgevonden

i

Ontsmettingsmiddel
Turfmolm
Bloeiende
winterviolen
Erica's
Beplanting
voor najaarsen winterbeplanting

Op 21 september 1988 is na een liefdevolle verzorging m het Huis in de Duinen en m Den Weehgenberg op 83-jarige leeftijd overleden

I

Jansje Jacoba Koper
l
i
[

De begrafenis heeft m stilte plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort
Dank aan allen die haar zo liefdevol hebben verzorgd in de laatste jaren van haar leven
Zandvoort september 1988
Fam S van den Bos

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

Marcel en Louise
SAM-SIN-BALLEDUX

gefeliciteerd!
De Meiden

U ÏTV A ARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

;

ipd
crematies!
Km^- .
, . , . , < ...-.;. -v,.-..

Daar ligt onze belangrijkste
ak en dienstverlening.
'
a|$&ï-A
. , . ; ... • .,! . x ,'y
Daarnaast kunt u bij ons
ir||iht.voor:
' ;• '
Inschrijvingen
*
'Uitvaartverzekering
? '' '
ijlji Natura/.,•.;; r •' •
Juitvaarto vereenkomst
•Vraag rustig vrijblijvend
ie inlichtingen bij:
^;

:

J. d'HOïfl

AARTVERZORGER
£cretaris Bosmanstraat 40
Ö^|jï KT Zandvoort.
1102507-17244

WIST U DAT:
* A.s. Zaterdag op 't Gasthuisplein een huisdierenkeuring voor kinderen wordt gehouden?
* Uw kind zich eventueel nog ter plaatse kan inschrijven met zijn/haar dier?
* Er om 10.00 uur katten en andere kleine huisdieren zoals konijnen, cavia's gekeurd worden?
* Om 12.15 de rashondenparade begint?
* Om 13.00 de hondenkeuring begint?
* Er ook nog een demonstratie gehoorzaamheid
van honden gegeven wordt?
* U allen van harte welkom bent?
* Bij slecht weer alle bovengenoemde activiteiten in het Gemeenschapshuis gehouden zullen
worden?

16085

Tijdelijk speciale
winteraanbieding!!!

7T7T®.

BROOD

7T71

Bel voor informatie en/of gratis
brochure, tel. 02507-16023.

DEZE WEEK

een Olympisch taartje

voor 8,50

ER IS WEER SPECULAAS!

VAN 3 T/M 8 OKTOBER
WEEK VAN HET BROOD
Natuurlijk is er deze week iedere dag
een aanbieding.

ECHTE BAKKER BALK

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum reunie, vergadering huwe
lijk geboorte of andere familieberichten
U bereikt met deze advertentie 11000 mensen m Zand
voort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27 56 (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 40041

Fa.
Kroonenberg

Bij Erica een zee
van geuren en kleuren
Ter opluistering van
ieder feestgebeuren
rote Krocht 24

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Kroch* 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend offerte

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken
Vrijblijvend prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

SCHILDERWERK

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

is het bij ons dierendag.
Dan mag uw huisdier
GRATIS bij

FOTO BOOMGAARD
op de foto, GROTE KROCHT 26.

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Sig. mag.
Lissenberg

\ERICA
/iG

Geboren

OP ZATERDAG
l OKTOBER

Zandvoorts Nieuwsblad

Hogeweg 28

Tel. 02507-13278

•lv' Igrafenissën
<•«
>.
A•
9

BIJ een acute HARTSTILSTAND moet
binnen 4 minuten hulp geboden worden Op de komst van een arts of ambulance kan daarom niet gewacht worden Een leek kan levenreddende hulp
bieden'
Op 6 oktober start de NHS met een 4
lessen cursus reammatie bij de Kruisvereniging
Ook cursussen m groeps- of verenigmgsverband zijn mogelijk Inl en aanmeldingen bij de heer De Leeuw, tel

De Manege Zandvoort beschikt
over alle faciliteiten voor een
gegarandeerd succes.

BALK
BAKT

ADVERTENTIES

J. M. Coiffeuvs,

CURSUS EERSTE HART HULP

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT

Receptie/Bruiloft/Feest

Kwekerij P. van Kleeft

angs deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor alle kado's kaarten en bloemen die wij hebben
nogen ontvangen bij de geboorte van onze zoon Jeffrey
antastisch

12*/2 jaar

INFO: 02507-14618

(S 102)

Dinsdags gesloten tot begin december.

1

De beste, de mooiste, de gezelligste, de grootste kapsalon van
Zdndvoort bestaat

parkeerterrein DE ZUID
tijd/vlieger naar eigen keus
8 vlieguren = EURO-vliegermedaille

AFSLAG
HAVENS WEST
SLOTERDIJK

Fa. Frank
DAK-

BEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking leien
pannen zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zmkwerk ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

Echt sparen doe je bij
de Rabobank.
REKEN MAAR:
- Direkt opvraagbaar
- Rente thans tot 5%
Dat zijn m icdei geval
twee redenen om bij een
van onze kantoren te
informeien over de zeer
aantiekkehjke
spaarvoimen die de
Rabobank kan bieden.

Rabobank S
geld en goede raad

Tijdplijk Eikenlaan CO
Telc Icon (023) 290050
Bijkantoren Heemstede Zandvoortselaan 179 lel 244381 Wlhelm napten 21
lel 29102b Jan van Goyenstraal 20 lel 291015 Amslellaan9
Zandvoort Grote Krocht 30 36 lel (02507) 16941
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Comité zoekt nog enkele vrijwilligers om gasten op te halen

School C

Zeventiende Ontmoetingsdag
bijna 'in kannen en kruiken'
ZANDVOORT - De jaarlijks terugkerende Ontmoetingsdag zal
dit keer gehouden worden op woensdag 26 oktober, wederom in
de Van Pagéehal aan de Flemingstraat te Zandvoort-noord. Het
wordt het zeventiende achtereenvolgende jaar dat het Comité
Ontmoetingsdag dit feestelijke evenement voor Zandvoortse
ingezetenen organiseert. Wel is men nog op zoek naar enkele
vrijwilligers om de gasten op te halen en weer weg te brengen.
Dat er altijd veel belangstelling enkele jaren geleden al veel succes
voor de Ontmoetingsdag is, bewijst oogstte op Ontmoetingsdag, laat
wel het aantal bezoekers, dat in de zich 's morgens horen met liedjes en
loop der jaren is gestegen tot onge- sketches uit vroeger tijden, terwijl
veer driehonderd. Ook dit jaar zijn in het middagprogramma Marco
al deze gasten weer van harte wei- Bakker en Wilma Andriessen zullen
kom en opnieuw krijgt men de gele- optreden. Burgemeester Van der

halen en weer thuis te brengen.
Toch is er nog duidelijk behoefte
aan méér vrijwilligers, die rond 09.00
uur enkele gasten naar de sporthal
willen brengen en hen daar om ongeveer 16.00 uur weer ophalen.

Degenen die hieraan hun steentje
willen bijdragen, wordt verzocht
zich op te geven bij mevrouw C.
Hoogendoorn-Moot, Fazantenstraat
l, telefoon 13205, of bij de heer P. van
Meelen, Celsiusstraat 215, tel. 17800.
Omdat de Ontmoetingsdag met behulp van vele vrijwilligers gratis aan
genheid om bekenden van voorgaan- Heijden is bereid gevonden ter ken- de gasten wordt aangeboden, zijn uide jaren te ontmoeten of nieuwe re- nismaking een woord van begroe- teraard ook financiële bijdragen van
laties aan te knopen.
ting te spreken.
harte welkom op rekeningnummer
56.59.21.444 bij de ABN te Zandvoort
Van het programma zal men zeker
Ongetwijfeld zullen er Zandvoor- (giro 9711).
genieten, daarvan is men overtuigd ters zijn, die zich graag onder de
binnen het Comité Ontmoetingsdag gasten scharen maar niet in staat
Vopr verdere inlichtingen omZandvoort,
waarvan mevrouw zijn op eigen gelegenheid naar de trent Ontmoetingsdag kan men zich
M.J.C. Van Maris-Beute zich weder- Van Pagéehal te komen. Maar geluk- wenden tot de secretaris van het coom beschikbaar heeft gesteld om kig heeft het comité weer een aantal mité, mevrouw Th. Robbers-Van
het voorzitterschap op zich te ne- medewerkers gevonden voor de au- Oosten, Emmaweg 4 te Zandvoort,
men. Het Nostalgisch Cabaret, dat torijdienst, om deze mensen op te tel. 12813.

De Wurf stelt programma op
ondanks bestuursproblemen

Deze foto werd gemaakt van de zevende klas van School C, in het jaar 1934.
De inzender is W.A. Schroeder. Links achter staat de onderwijzer, meester
Damen. De leerlingen zijn: Eerste rij links: Wim Tam, Bob Béyne, David de
Zwarte, Ria Gerrits, Catharina Dubois, Sussie van Norden en Lies Kerkman,
staand Piet Hendriks.
Tweede rij: Marietje Haage, Dina v.d. Bos, Truus v.d. Geer, Wim Koper, Pim
Dubois, Henk Scholten, Lex Hekster, Annie Dekker en Marianne Moszkowiez.
Staand: Wim Schroeder en Leo Determan. Derde rij: Marietje Jansen, Jeannie

Weekenddiensten
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de tePOLITIE: tel. 13043, Alarmnummer lefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flie14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- ringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandnummer 12000.
arts bellen.
*
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
gevalllen), Centrale Post Ambulan- Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
c e vervoer (CPA) Kennemerland.
over de dienstdoende wijkverpleegHuisartsenpraktijk Nieuw Noord: kundige: 023-313233.
Tine
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huis- Verloskundige: Mevrouw
artsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Oudshpdrn, Kochstraat 6A, ZandPaardekoper: Voor dienstdoende voort,' tel. 02507-14437, bgg:
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere 023-313233.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg
Weekend: 1/2 okt. 1988
l, Zandvoort. Spreekuur op maandag en donderdag van 1.30 tot 3.00
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- uur door de heer Frits van Veen of
wen, Bediening Heilige Doop, Kol- na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
lekte Kerk en Israël
Belbus: Om van de belbus (voor beKindernevendienst
woners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. Selms, zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusHaarlem
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
Kindernevendienst
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk ZandNPB:
Zondag 10.30 uur: Dhr. H. Bergman, voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
Oude Wetering
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. VerRoomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/commu- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inniedienst
Zondag 10.30 uur: Eucharistievie- woner van Zandvoort, is gratis.
ring
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Davidsstraat. Eerste en derde
Haarlem:
woensdag van de maand van
Zondag 09.30 uur: Ds. J. Overduin, 17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 2e
Morgendienst met Avondmaal
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9.
duin
Dierenarts: Mevrouw Dekker, ThorJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
Smedestraat 37 te Haarlem.
15847.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
19.00 - 21.00 uur.
Taxi: tel. 12600.
Weekend: 1/2 okt. 1988

Kerkdiensten j
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Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

burgerlijke stand
Periode: 20 - 26 september 1988

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelnaring.
Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507
-17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02S75-40041.
Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Abonnementsprijzen: ƒ 12,90 per kwartaal:
ƒ 23,70 per half jaar; ƒ 43,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,-.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Ondertrouwd:
Petschi, Marcel en Becker, Beatrix
Gehuwd:
De Bruin, Johannes Hendrikus en
Bouwhuis, Yvonne Maria Hendrika
Geboren:
Roderique, zoon van: Looman, Johannes Petrus en Molenaar, Johanna Cornelia Tim, zoon van: Determann, Leonardus en Hilbers, Johanna Petronella Deborah, dochter van:
Bosboom, Wim Rotaert en Jeurissen, Silvia Christina Maria Daniëlle
Margot, dochter van: Leder, Fop en
Bekebrede, Sonja Carolina Nicky,
zoon van: Nicolaas, Ronald en De
Graaf, Anna Johanna David Benjamin, zoon van: Kras, Carel Anthonius en Beunder, Louise Monique.

v. Welen, Annie Zwemmer, Maartje Koorn, Jaap v.d. Bos, Bob Engelsman,
André Binnenbeus en Ben Felix.
Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn van
harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad. Tussen de
huidige inzendingen bevindt zich ook een foto van de Gertenbach Mavo,
waarvan de eigenaar helaas onbekend is. Deze wordt verzocht contact op te
nemen met de redactie.

ZANDVOORT - Ondanks de
moeilijke situatie waarin zij
zich momenteel bevindt, is folklorevereniging De Wurf er
toch in geslaagd voor komende
winter een programma met toneel, dans en zang op te stellen.
De negentien leden die vorige
week woensdag aanwezig waren op de vergadering, onder
leiding van vice-voorzitter J.F.
Hollander, zegden toe zich in
te zetten om alles goed te laten
verlopen.
De vereniging zit momenteel nog
steeds zonder voorzi'tter, sinds
Klaas Koper onlangs vanwege me-

Wereld Dierendag wordt gevierd met
keuringen, parades en demonstraties
ZANDVOORT - Werelddierendag, volgende week vrijdag,
4 oktober, is het weer zover,
ook al zal geen enkel huisdier
dat nu al beseffen. Klokkijken
is er namelijk niet bij voor de
trouwe vier-, twee- of wat-dan-ook-voeters. Een dagje voor
de commercie, of speciaal om
het dier eens extra te verwennen? Echt belangrijk lijkt de
oorsprong niet voor de dierlief-

Agenda
Vrijdag 30 september:
Discostek in 't Stekkie, 19.00 - 21.00
uur, 12 t/m 14 jr., toegang/1,-. Vanaf
20.00 uur (tot 23.00 uur) ook toegang
voor jongeren v.a. 15 jr.
Veiling Zandvoortse Postzegelclub
in Gemeenschapshuis, aanvang
21.00 uur, zaal open 19.00 uur
Afscheidsreceptie Minke v.d. Meulen-Heijink,
Nicolaasbasisschool,
v.a. 17.30 uur voor oud-leerlingen
e.a.
Zaterdag l oktober:
Vliegervierdaagse nabij parkeerterrein De Zuid, aanvang 10.00 uur
Kinderdisco in wijkcentrum 't Stekkie, 19.00-21.00 uur, 8 .- 12 jaar, toegang ƒ l,-.
Zondag 2 oktober:
Camel 4WD-Festival, Circuit Park
Zandvoort, aanvang 10.00 uur.
Maandag 3 oktober:
Lezing over diabetes (suikerziekte)
georganiseerd door Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Zandvoort,
Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort, aanvang 13.30 uur.
Dinsdag 4 oktober:
Commissieverg.
Maatschappelijk
Welzijn, Raadhuis, ingang Haltestr.,
aanvang 20.00 uur (Wijziging/afgelasting voorbeh.)
Woensdag 5 oktober:
Hoorzitting vermaakcentrum Gasthuisplein/Kpsterstraat, Raadhuis,
aanvang 09.30 uur.
Kinderinstuif in 't Stekkie (elke
woensdag) v.a. 13.30 uur, 6-12 jaar,
toegang ƒ!,-.
Donderdag 6 oktober:
Jeugdsoos in 't Stekkie (elke donderdag) 14.30 - 17.00. uur, 11 t/m 15
jr., toegang gratis.
Commissieverg. Publieke Werken,
Raadhuis, ingang Haltestr., aanvang
20.00 uur, (Wijz. voorbeh.)

hebber. Maar menig (huis) dier
zal er wellicht best van genieten, van zo'n dagje extra aandacht. De Zandvoortse Dieren-,
bescherming heeft in verband
daarmee voor komende zaterdag alvast diverse activiteiten
georganiseerd.
De Dierenbescherming Afdeling
Zandvoort en Dierenspeciaalzaak
Dierplezier vinden dat er best wel
eens iets extra's gedaan mag worden
in het kader van Dierendag. Vandaar dat komende zaterdag, l oktober, op het Gasthuisplein tal van
feestelijkheden worden gehouden,
waarbij beide organiserende instanties met stands zijn vertegenwoordigd. Zo kunnen kinderen met hun
huisdier deelnemen aan een gratis
huisdierenkeuring. Dat begint 's
morgens al om 10.00 uur, na een openingswoord van voorzitter Dortmond, met een keuring van de kleine huisdieren. Hiervoor bestaat al
een grote belangstelling, getuige de
vele ingeschreven katten, cavia's,
muizen, vogeltjes en andere kleine
dieren. Zelfs zouden er al acht wandelende takken zijn aangemeld. Men
kan zich ook zaterdag nog aanmelden. De prijsuitreiking van dit onderdeel is gepland rond 11.30 uur.
Vanaf ongeveer 12.15 uur is er een
rashondenparade te zien, waaraan
meer dan tachtig honden zullen
deelnemen, die beoordeeld worden
door een deskundige jury. Ondertussen kan men zich ook bij de stand
van de Dierenbescherming laten inschrijven voor de hondenkeuring
die om 13.00 uur begint en verricht
wordt door een dierenarts. Er zijn
diverse prijzen, variërend van een
krab-paal tot een viskom of waardebonnen, welke om ongeveer 15.00
uur feestelijk worden uitgereikt.
Daarvóór al, na afloop van de keu-

Gilles Stoop
exposeert
ZANDVOORT -'lot en met 15 oktober exposeert de Zandvoortse
kunstschilder Gilles Stoop in ziekenhuis De Mariastichting in Haarlem. Zijn werk, dat bestaat uit aquarellen en gemengde technieken, is te
bezichtigen in de Dr. M.W. van der
Kooigalerij op de derde etage. Op de
expositie zijn ook ruimtelijk figuuren portretstudies van Jos Duurkoop
uit Voorhout te zien.

Sport en spel voor 55-plus
ZANDVOORT - 'Ook al ben je 55+, je kunt sportief bezig zijn'.
Met dit uitgangspunt biedt de Sport- en Spel-instuif van het
Dienstencentrum veel sporten in één zaal. Voor ƒ2,- per persoon
kan men vanaf 6 oktober hiervoor op donderdagmiddag terecht
in de Pellikaanhal, tussen 14.00 en 16.00 uur.

Badminton, gymnastiek, tennis, fern en het Dienstencentrum kan
tafeltennis, koersbal en nog veel men terecht voor meer informatie:
meer kan men doen tijdens deze respectievelijk tel. 12043 en 19393.
sport- en spel-instuif. Zoals gezegd
Op dinsdagmiddag start in het Geop elke donderdagmiddag vanaf 6
oktober. Deelname is echter niet lid- meenschapshuis weer het volksdanmaatschap gebonden en men betaalt sen, dat wordt gegeven tussen 13.30
per keer. Alles mag en niets moet, en 15.00 uur. Informatie hierover is
Overleden:
dus als men bijvoorbeeld alleen wil te verkrijgen bij het Dienstencentrum. Uiteraard kan men om ëën of
Spaans geb. Berner, Johanna, oud 71 koersballen, dan is dat mogelijk.
beide activiteiten te bezoeken ook
jaar, Gijssen, Albertus Adam TeuDe activiteiten op deze middagen gebruik maken van de belbus. Zie
nis, oud 70 jaar, De Jong, geb. Beerthuizen, Maria Agnes, oud 87 jaar, staan onder deskundige en bezielde voor meer gegevens hierover de ruKeesman, Jacob Adriaan, oud 57 leiding van de M.B.V.O.-leidsters AH briek 'Weekenddiensten' in deze
Effern en Sonja Jacobs. Bij AU Ef- krant.
jaar.

VERENIGINGSNIEUWS
ANBO

ningsverschillen is opgestapt, geBij de Algemene Nederlandse
volgd door enkele andere leden. Het Bond
voor Ouderen hebben afgelovoorzitterschap wordt nu waargeno- pen maanden
nogal wat bestuursmen door vicevoorzitter J.F. Hollan- mutaties plaatsgevonden.
Het beder.
stuur zal op deze gang van zaken
de najaarsafdeNaast de uitvoering van een pro- terugkomen tijdens
vanavond 29 sepgramma worden ook aanvragen om lingsvergadering,
in het Gemeenschapshuis.
te komen dansen of een schouw te tember
heer B. Rooymans is teruggekohouden, gehonoreerd. Op het pro- De
men op zijn eerdere besluit en heeft
gramma staan onder andere een op- weer
plaats genomen in het bestuur,
treden op vrijdag 7 oktober in het met name
in de Reis- en Evenemenconcertgebouw te Haarlem, ten be- tencommissie.
De heer M. Roosenhoeve van het Medisch Congres.
daal heeft op eigen verzoek ontslag
Op verzoek van de Regionale VVV genomen als bestuurslid.
verzorgt men hier een schouw, zang
en dans om Zandvoort te promoten. Postzegelclub
Op 15 oktober treedt men op tijdens
Hoewel filatelisten in het algeeen feestmiddag in Huize Margriet. meen
niet behoren tot het volkje dat
trappelend van ongeduld staat te
wachten
(postzegelverzamelaars
doen het nu eenmaal bijna continu)
Repetities
van het nieuwe seizoen
Het toneelstuk dat door mevrouw is hetdebegin
Zandvoortse Postzegelclub
A. Bol is uitgekozen, heet 'Aanzoek van
een belangrijk signaal. Dat
van Jacob aan Annemarie', met on- toch
wordt gegeven op vrijdag 30 septemgeveer twaalf spelers. De repetities ber,
met de clubavond in het Gevinden plaats op donderdag in de meenschapshuis.
zaal bij de Gereformeerde kerk. De
Vanaf 19.00 uur is de zaal open
aanvangsdatum hiervan, plus die voor
de gebruikelijke activiteiten.
van de repetities voor dans en zang Men kan
deelnemen aan de veizullen later bekend gemaakt wor- ling, die ook
om 21.00 uur begint. Als
den.
vanouds is er voor elk wat wils.

ring zelf, rond 14.15 uur, begint de
demonstratie
'De
gehoorzame
hond'. Het publiek kan zo kennismaken met de resultaten van de cursus 'Gehoorzaamheidsoefeningen
voor de huishond', die elke winter
wordt georganiseerd. Daarnaast zal
Een drietal leden bemande het
er een trimster aanwezig zijn, die voorafgaande weekend de tafel op
wat haar vakgebied betreft enkele de Historische Markt te Haarlem,
demonstraties geeft. Kortom, een waaraan diverse verenigingen uit
festijn, dat voor de dierliefhebber Zuid-Kennemerland
deelnamen.
beslist de nodige aandacht waard Verteld werd over ijzers, kappen
lijkt.
wassen, plooien en maken.

Raadslid treedt in 't huwelijk

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu zal
morgen, vrijdag 30 september, bij
wijze van excursie gebruik maken
van een Artis-arrangement. Hiervoor om 11.00 uur verzamelen bij de
hoofdingang van deze dierentuin te
Amsterdam (lijn 9 v.a. CS). Eventueel 65+ of Seniorenkaart meebrengen. Dan betaalt men ƒ22,50 voor entree, een kopje koffie met cake, een
lunch en thee of een ander drankje.
Maandag geeft Jelly Boetiek uit
Heemstede alleen voor leden een
modeshow in Hotel Triton, aanvang
14.00 uur.
Donderdag 6 oktober houdt de vereniging een kontaktochtend in Hotel
Triton, aanvang 10.00 uur.

Bridgeclub

• Raadslid Folkert Bloeme met zijn bloem', onderwijzeres Joke Bais,
op de trap van het raadhuis.
Foto Bram Slijnen

ZANDVOORT - PvdA-raadslid Folkert Bloeme was woensdagmjddag 14 september op een vertrouwde stek, de raadszaal. Maar dit keer voor een andere bezigheid dan politiek.
Hij trad namelijk in het huwelijk met Joke Bais, onderwijzeres aan de Hannie Schaftschool.
Het huwelijk werd voltrokken door de heer Wester, chef Burgerzaken, terwijl Pvda-wethouder Ide Aukema het bruidspaar en de bomvolle raadszaal onthaalde op een speech, waarin hij de aandacht vestigde
op de bijzondere kwaliteiten van beide zesendertig jaar oude, nieuwbakken echtelieden. In een humoristisch betoog gaf hij hoog op van de
vriendschap die hij van dit paar mocht ondervinden. Hij roemde de
bruidegom om zijn eenvoud, bescheidenheid en eerlijkheid, en om zijn
vermogen zijn mening, vooral als PvdA-raadslid, in goed gekozen bewoordingen bij de politieke tegenstanders onder de aandacht te brengen. De bruid complimenteerde hij om haar spontane karakter, soms
een 'flapuit' maar altijd recht door zee. Aukema feliciteerde beide met
hun goede keuze en wenste het paar namens alle aanwezigen nog een
lang en gelukkig leven toe.

j Dommel
PEZE THEEAPie IS FANEASTttCW.' NOU l
WE GCLEERPOM AARPI6E CW46EN
TEÖCM BLKAAKTE
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De bridgers van de Zandvoortse
Bridgeclub komen weer een beetje
in hun winterritme, al hoewel nog
niet iedereen van vakantie is teruggekeerd. In de A-lijn werd het gelegenheidspaar bestaande uit de heren Polak en Vulsma eerste met
62,50%, terwijl mevrouw Stocker en
de heer Hoogendijk tweede werden
met 54,76%. Mevrouw Spiers en de
heer Emmen voeren na twee wedstrijden de lijst aan, gevolgd op de
tweede plaats door het echtpaar Helmers. Mevrouw Paap en de heer Vergeest lieten met 61,16% de rest van
het veld behoorlijk ver achter zich in
de B-lijn. Tweede werden hier de heren Overzier en V.d. Staak met
55,80%. Deze twee paren staan nu
ook aan kop in deze lijn.
Het echtpaar Van Beek heeft een
tijdje niet meegedaan aan de bridgewedstrijden en speelt nu in de C-lijn,
waar de tweede wedstrijd werd gewonnen met 60,94%. De heren Boom
en Verburg eindigden met 54,69% op
de tweed plaats. Het echtpaar Van
Beek staat nu aan kop in de C-lijn,
gevolgd door het echtpaar Peeman.
In de D-lijn wonnen de dames
Keur en Veldhuizen ook deze week
met 61,31%, tweede werden de dames V.d. Meer en Rooymans. met de
goede score van 59,52%. Het paar
Keur/Veldhuizen staat nu met flinke voorsprong op kop in de D-lijn,
gevolgd door de dames Bos en
Klinkhamer.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub kan men verkrijgen bij
de wedstrijdleider, de heer C. Braun,
tel. 14060, of bij mevrouw E. Visser,
tel. 18570.
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dere keer weer in de kortste keren tot
stilstand. Wat betreft mijn in- en exterieur had hij ook al niet te klagen. Mijn
zetels waren nog niet doorgezakt en de
bekleding was nog als nieuw, buiten
een paar brandgaatjes om. Mijn
koetswerk had een paar kleine beschadigingen door steenslag, zo wenste de
pietlut te constateren. Ik dacht bij mijzelf: als dat alles is en het is notabene
nog keurig met een beetje verf weggewerkt ook!

afzien
Laat ik mij zoals het hoort eerst eens even netjes voorstellen en mijn
doopceel lichten. Ik ben van Zweedse origine en werd om precies te
;djn op 18 september 1985 op deze wereld gezet te Nykoping in de
SAAB-Scania fabriek. En daar sta je dan te glimmen als vijfdeurs
SAAB 900i. Dat glimmen was trouwens snel over want onmiddellijk
werd ik met een hoop vette smurrie bespoten. Naar ik later begreep
was dit om mij te beschermen tegen allerlei kwade invloeden tijdens
mijn zeereis, maar leuk vond ik het niet. Eerst was het wachten
geblazen op een immens parkeerterrein samen met rijen en rijen
lotgenoten. Gelukkig duurde deze detentie maar enige dagen en
werd ik op een goed moment - alweer met enige lotgenoten - op een
trailer geplaatst en naar Travemunde gebracht, waar we in een
schip geladen werden met als einddoel Hagestein. Ik begreep niet
helemaal waar al die toestanden voor nodig waren, het was mij
namelijk liever geweest als ik die hele reis op eigen wielen had
kunnen maken. Doch het zij zo.

Ook het interieur van de Saab is na
intensief gebruik nog in zeer goede conditie gebleven.
snor. In het uiterlijk had ik mij dus
danig vergist. Maar niet alleen in het
uiterlijk trouwens, want wat mij nog
weinig was overkomen, hij kletste regelmatig tegen mij. Het vertelde mij
onder andere dat hij mijn hele levensgeschiedenis had gecontroleerd aan de
hand van alle papieren en computergegevens, zonder welke een goed geolied
bedrijf niet meer kan bestaan. Tussen
neus en lippen merkte hij nog wel op
dat ik met zo'n leven achter mij toch
wel een taaie rakker moest zijn. Een
eerste genoegdoening mijnerzijds.

stijlen die er maar te bedenken zijn. Ik
In Hagestein bleek dat ik was voorbe- kan u wel garanderen dat dit beslist
stemd als testauto voor de pers, een geen pretje was.
eervol luizenbaantje dacht ik in mijn Eindelijk, na een kleine drie jaar afnaïviteit. Daarmee kwam ik echter be- zien, werd ik tot mijn grote verwondedrogen uit want regelmatig moest ik ring helemaal nagezien, gewassen, gewat je noemt alles uit de kast halen. poetst en ook een uitgebreide serviceGelukkig werd ik voordat ik voor de beurt werd mijn deel. Ik stond er weer
leeuwen geworpen werd wel even bij alsof ik gloednieuw was, ondanks
keurig ingereden door mensen van de het feit dat mijn kilometerteller het
importeur. Tot een kleine twintigdui- respectabele aantal van ruim 96.000
zend kilometer duurde dit beulswerk km aangaf. Ik was zeer benieuwd wat
van iedere week weer een andere baas, mij nu weer boven het hoofd hing.
die allemaal zo nodig moesten weten
hoe hoog mijn topsnelheid was. hoe
kort mijn remweg en hoe snel er wel Het haasje
een bocht met mij genomen kon wor- En wat bleek het geval te zijn, een auden en al zulke fratsen meer. N,a deze tojournalist had de euvele moed gehad
toch wel moeizame periode had ik ge- om zijn twijfels te uiten betreffende de
hoopt om eindelijk eens een-vaste baas betrouwbaarheid en levensduur van
te krijgen, maar nee hoor. ik werd ge- ons S A AB's tegenover onze grote baas
degradeerd tot manusje van alles, le- Plesman. Kijk, en dat is nu iets wat je
dereen die maar even vervoer nodig beslist niet moet doen. Toen de gehad maakte gebruik van mijn diensten, moederen weer enigszins gekalmeerd
ongeduldige klanten die geen tijd had- waren, stelde Plesman voor dat onze
den om te wachten tot hun eigen voi- journalist zelf dan maar moest ervaren
tuur klaar was met de servicebeurt na- hoe het zat met de levensduur en de
men mij mee. boodschappen werden er betrouwbaarheid van een SAAB. En u
met mij gedaan, kortom ik werd ge- begrijpt het al. ik was weer het haasje.
confronteerd met alle soorten' van rij- Ik moet eerlijk bekennen dat ik vol

zelfvertrouwen was betreffende dit
nieuwe avontuur want ondanks alle
forse aanslagen op mijn welzijn in de
loop van de jaren, had ik nog nooit
ernstige problemen gekend.
Natuurlijk, ik had altijd keurig mijn
servicebeurten op tijd gehad en ook
was mijn carrosseriebescherming op
tijd gecontroleerd en zo nodig bijgeblazen. Ook was ik een keer voorzien van nieuw schoeisel maar voor de
rest niets aan de hand. Kortom, ik
voelde mij nog zo gezond als een vis.
Uiteraard was ik erg nieuwsgierig wat
voor een man deze journalist nu wel
zou zijn die zo twijfelde aan onze betrouwbaarheid en ik nam mij dan ook
voor om mijn beste beentje voor te
zetten.
Het gekke is dat je je gewoon een
voorstelling gaat maken van zo iemand. In mijn verbazing zag ik al een
jong driftig baasje die mij van hot naar
haar zou slepen met ongehoorde snelheden. Maar dat pakte even anders uit.
Het bleek namelijk een man van middelbare leeftijd te zijn met een enorme

In eerste instantie begon hij het hele
programma af te draaien zoals ik mij
dat nog goed herinnerde uit de beginperiode van mijn leven. Zo werd mijn
topsnelheid en acceleratie van O naar
100 km/h gemeten. Ook werd ik het
circuit van Zandvoort rondgejaagd om
mijn bochtengedrag en remcapaciteit
te controleren. Apetrots was ik toen hij
mij met een tevreden gebrom vertelde
dat ik ondanks al het beulswerk en de
kilometers die ik al achter de rug had,
nog maar heel weinig aan kracht had
moeten inleveren. Mijn topsnelheid
was nog steeds een respectabele 172
km/h in plaats van 175 en het sprintje
van O naar 100 km/h volbracht ik in
12,4 in plaats van 12 sec. Over mijn
bochtengedrag was hij ook al uitermate tevreden. Vrijwel neutraal, alleen in een natte bocht verweet hij mij
dat ik wat op mijn voorwielen naar de
buitenkant van de bocht gleed. Dank je
de donder dacht ik, dat kan toch niet
anders, dat is nu eenmaal inherent aan
voorwielaandrijving.
Daarnaast meende hij dat mijn schokdempers inde loop der tijden wat slapper waren geworden, waardoor ik een
weinig overhelde in snel genomen
bochten. Over mijn remmen had hij
niets dan lof. kaarsrecht kwam ik ie-

Fordspecialisf Autobedrijf J. Jongsma
organiseert samen met:

draj;, doet het h.irt van veel autoinu-

rasechte Saab berijden. Denkt u o\erde

modellen. De meeste onderscheiden /i«-h

hilisten sneller kloppen. Mocht dit bij u

aanschaf \an een nieuwe au t u, en uielt u

echter /o ueinij; van olknar dat het

ook /o /ijn, dan £J3n \vij uw hartslag nog

weinig vuur een auto «aar 'iedereen* in

moei!i|k i^ om er etht enthousiast voor te

ic'ts extra versnellen.
\Vi| kunnen u nu ioiiralïc $<iab

Saab, een merk met een typisch
ci^en yc/ülit en een reputatie vour luxe.

Daardoor kunt u nu al \oor f. 40.950,- een

rijdt, kom dan snel bij ons
langs, want Sa.ib komt u nu

wo(/f//f«een extra aantrekkelijke aan-

niet grote snelheid

bifding doen.

tegemoet.

Aanschaf prijzen incl. BTW: 900c 2-deurs f. 40.950,-, 900c 3-deurs f. 42.350,-, 900c 4-deurs f. 42.950,-, 900c 5-deurs f. 44.350,-.

23/9 ± 16.00 uur

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

een Weekendshow
Geachte cliënt,
Hierbij nodigen wij u uit voor de opening van onze FORD en PIANO/ORGEL en KEYBOARDSHOW, die DONDERDAGAVOND 29
SEPTEMBER a.s. om 20.00 uur zal aanvangen.
Onder het genot van een drankje en een hapje zult u muzikaal verwend worden door niemand minder dan PIA BECK, die zal spelen op
de nieuwe Yamaha G3RE vleugel.
Pia Beek zal dan tevens haar nieuwe FORD ESCORT 1.4 BRAVO in
ontvangst nemen.
De volgende produkten zullen op onze show in de picture staan:
* Ruim assortiment nieuwe en gebruikte Fords
vertegenwoordigd door Autobedrijf J. Jongsma.
* ORGELS, PIANO'S en KEYBOARDS van diverse merken
en de nieuwe YAMAHA G3RE-VLEUGEL voor een verrassingsprijs,
vertegenwoordigd door muziekhandel Alphenaar B.V.
De openingstijden van onze show zijn als volgt:
Donderdag 29 september van 09.00 uur - 18.00 uur
's avonds
van 20.00 uur - gezelligheid kent
geen tijd
30 september van 09.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
Zaterdag
1 oktober
van 09.00 uur - 17.00 uur
Zondag
2 oktober
van 12.00 uur - 17.00 uur
Tijdens onze showdagen kunt u meedoen met ons nummerbordenspel,
waarmee u een weekend Parijs voor 2 personen kunt winnen.

SPECIALE SHOWAANBIEDINGEN
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FORD
e 2.000.- voordeel bij inruil
« 1.500.- aan accessoires cadeau bij niet inruilen
» RS pakket voor de Ford Escort van ƒ5.250,- voor ƒ2.000,« Origineel schuif/kanteldak van ƒ1.610,- voor ƒ620,- voor alle
tyoen Escort. Orion en Sierra
» Enkele Ford Sierra's tegen zeer aantrekkelijke prijzen
* BIJ AANKOOP VAN EEN OCCASION
e 1 jaar volledige garantie op het technische gedeelte
o 1 .000,- voordeel bij inruil
• 750.- aan accessoires cadeau bij niet inruilen.

Tot ziens op onze show in ons pand in de
ORANJESTRAAT 2-12 in ZANDVOORT Tel. 02507-13360

Corn. Sleqersstraat 2
Tel. 15449
ZANDVOORT

\eiligheid en uit/onderli)k £oed ^cg^o

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Muziekhandel Alphenaar B.V.

J. van Campen

Met ccn liud^ct rond de f. 40.000,-' licln u
de keus uit tientallen merken en

einde Zeeweg begin
Boulevard de
voorruit uit zijn auto
waaide, tel. 15409.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

DOORDACHT DYNAMISCH

Voor de prijs van een heel gewone auto
rijdt u nu al in een rasechte Saab.

Kontakt gezocht
met de automobilist
waarvan op vrijdag

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

volledige schoenreparatie en sleutelservice en nieuw ook autosleutels op
codering.

Met ingang van deze maand heeft Nissan Motor Nederland de Micra Maroh geintroduceerd. Deze Micra March valt op door de aantrekkelijke, diagonaal gelijnde grille,
die gedeeltelijk in de kleur van de carrosserie is gespoten. Het is het voordeligste
Micra model met een prijs van ƒ 15.995,- incl. BTW. Via Nissan Finance wordt de
Micra March koper een unieke financieringsmogelijkheid geboden van slechts
ƒ 195,- per maand.
(Advertentie)

raken.

Als u zonder auto bent

Wij staan vanaf 3 okt. weer tot uw
dienst met de volgende service;

De Nissan Micra March

Hele programma

De Saab 900i blijkt na 100.000 afgelegde kilometers nog in prima conditie te zijn.

Luizenbaantje

Momenteel staat mijn teller al weer
ruim boven de 103.000 km waarbij in begrepen een fors gereden rit naar
Joegoslavië en ik moet zeggen, we beginnen elkaar langzaam maarzekererg
te waarderen. Mijnerzijds komt dat
doordat hij mij tenminste eerst behoorlijk op temperatuur brengt voordat hij echt gas gaat geven maar verder
ook rekening met mij houdt en niet
constant het onderste uit de kast haalt.
En natuurlijk omdat hij mij vermaakt
met ellenlange verhalen over van alles
en nog wat. Vandaar dat ik ook weet
dat hij allerlei smoezen zit te verzinnen
om mij nog een paar maanden langer te
kunnen houden. Ach, ik zie het allemaal wel weer maar ik ben wel blij dat
ik die snor heb kunnen overtuigen dat
wij SA AB's van een ijzersterk geslacht
zijn.

Nissan Micra March

• Zie de colofon voor opga-

DROGISTERIJ

BARON AUTOVERHUUR BV

BOUWMAN

HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

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

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

ZANDVOORT
KONINGINNEWEG 26A

Gezocht:

Hoekwoning met tuin
en eigen parkeergelegenheid.
Indeling: gang, woonkamer, eetkamer,
toilet, keuken, provisiekelder.
Ie etage: slaapkamer met drie kasten,
douche, slaapkamer. Inpandige berging.

KOOPWONING
min. 3
slaapkamers
tot ± 130.000,Tel. 17822

Mak. o.g. H. W. COSTER b.V.
tel.: 02507-15531.

SPARIO

SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zantivoort

Stegeman
LEVERWORST

RUNDEGEHAKT

GOUDSE KAAS

500 g van 2,49

kilo

kilo

jong belegen

Voor

1,59 6,70 8,95

ve van uw rubieksadvertentie

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en bemiddeling bij
hypotheken en assurantiën
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

H. W. COSTER B.V.

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

SEPTEMBER-MAANDOPEL-MAAND!
,,EXTRA" VOORDEEL in Opel-modellen
Fiat Panda 34 3-deurs
kleur beige, 1984^750"

nu

Corsa Luxus 3-deurs l .2 S
kleur zilvermetallic, 1985

nu

Kadètt Caravan 3-deurs l .2 S
kleur rood, 1983

nu

Kadètt GLS 3-deurs l .3 S
kleur blauwmetallic, 5 versn.
- extra's, l 980 IQttQrr

nu

Kadelt L.S. 3-deurs 1.2 S
kleur rood, 1985 l&95Qr

nu

Ascona Fleet 4-deurs l .6 S
kleur groenmetallic, 1983

nu

Omega LS 4-deurs l .8 S Euronorm
kleur halietblauw, 5 versn.
div. extra's, 198

nu

6.250,13.750,8.950,19.500,15.750,13.500,29.750,47.950,-

Mercedes 190E, kl. stoolgrijs
div. extra's, l 987 49-J-5Q~
nu
DE OPEL-DEALER: ZEKERHEID VOOR ALLES

van lent zandvoort

Kam.0nnesstraatl5
Tel. 02507-15346
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ZANDVOORT - Na twee ruirne nederlagen had Zandvoortrneeuwen afgelopen zondag
goede kansen om met minstens één punt uit Hoofddorp
terug te komen. De mogelijkheden daartoe waren er doch
Hoofddorp benutte de kansen hield de Meeuwen overeind mede groten mislukte onder andere een
beter en won met 2-1.door het stoppen van een straf- verre inzet van Riek Keur trof geen

Zandvoortmeeuwen
laat kansen onbenut

In het Zandvoortse team.maakte
Frans Post zijn rentree en Micha
Tibboel maakte zijn debuut. Het eerste kwartier was voor Hoofddorp
doch doelman Willem van der Kuyl

schop. Na deze opening kwam Zandvoortmeeuwen beter in het spel en
werd sterker en na goed voorbereidend werk van Micha Tibboel kon
Albert Zwemmer de score voor de
Zandvoorters openen, 0-1. Meerdere
pogingen om de voorsprong te ver-

doei.
Ook in de tweede helft waren er
kansen voor de Zandvoprters. Zo
kopte Micha Tibboel op de paal en
kon de doorgebroken Ab Zwemmer
zijn werk niet afmaken. Hoofddorp
drong toen meer aan en via een rake

kopbal werd de stand 1-1. Het spel
golfde op en neer met kansen voor
beide teams, maar het was Hoofddorp dat na een half uur spelen 2-1
wist te scoren.
Zandvoortmeeuwen heeft in het
slotkwartier er nog van alles aan gedaan de vierde nederlaag te ontlopen. Een aantal malen kwam de bal
in het strafschopgebied bij de
Hoofddorpers maar de ruimte was
er niet om te kunnen scoren. Er had
meer in deze wedstrijd gezeten dan
de nu geleden nederlaag, doch de
Meeuwen staan zonder punt onder
aan de ranglijst door de resultaten
van afgelopen zondag.

ZANDVOORT - Handhaven
in de promotieklasse! Dit is het
belangrijkste doel van de Sporting OSS volleybalsters in de
competitie. Niet onlogisch als
men bedenkt dat er maar liefst
vier basisspeelsters vertrokken zijn.
Leoni van Kessel en Hennie Hie-

Familie-softbaltoernooi schot in deroos
GEND/S

Zaalvoetbal

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort '75 B jun.-Zandvoortmeeuwen, 18.30 uur Zandvoort
'75 D jun.-Onze Gezellen, 19.00 uur
TZB 5-NAS 2,19.45 uur NAS 3-Zandvoort Noord 3, 20.30 uur TZB-Palet
Entage, 21.25 uur Halfweg 4-TZB 8,
22.10 uur Zandvoort Noord 5-SIZO
o
O.

Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Scandals-Blue Bayou,
21.35 uur Jaap Bloem Sport-Sekura,
22.25 uur Scandals 2- Concordia 2.
Handbal

Uitslagen: HS Schagen-ZVM 22-14,
DS Blinkert 2-ZVM l 11-16, DS Uitgeest 1-ZVM 2 5-15, DS Fullspeed 3ZVM 3 14-11, HS KIC 1-ZVM l 14-12,
HS Uitgeest 1-ZVM 2 26-5, DJ A ZVM
1-ADO 2 12-7, DJ-B ZVM 1-HVH l 67, HJ-B ZVM l- IJmond l 24-8, HA-A
ZVM 1-Concordia H 11-5, MA A
TYBB 3- ZVM 2 4-10, MA-B Concordia H-ZVM l 10-7, JA-A ZVM 1TYBB l 13-5, Welpen TYBB 1-ZVM
l 4-4.
Programma uitwedstrijden: HS
Spartanen 1-ZVM l 14-15 uur, DJATYBB 1-ZVM 112.10 uur, MJ. A ADO
1-ZVM l 15.30 uur, MA-A ADO 4ZVM 2 15.40 uur, MA-B ADO 1-ZVM
l 14.50 uur.
Thuiswedstrijden
aanstaande
zondag op de velden in het binnencircuit: 10.00 uur HS ZVM 2-Odin 2,
11.10 uur DS ZVM 1-DSOV l, 12.20
uur HS ZVM 3-O; Odin 5, 13.30 uur
DJ-B ZVM 1-Concordia H, 14.30 uur
JA-A ZVM l- KIC l, 15-20 uur DS
ZVM 2-Odin 3, 16.30 uur Welpen
ZVM 1-Blinkert b 1.
Basketbal

Zaterdag in de Pellikaanhal: 19.15
uur Lions l dames-Spaarndam 2.
20.30 uur Lions heren-Lisse 2.

ZANDVOORT - Het familie-softbaltoernooi dat zaterdag
een week geleden op de velden
van TZB aan de Kennemerweg
werd gehouden, als afsluiting
van het softbalseizoen, werd
een groot succes. Maar liefst
zestien teams hadden ingeschreven om aan deze sportieve happening mee te doen.
Door dit onverwacht grote
deelnemersaanbod kwam de
organisatie echter behoorlijk
in de problemen en kon van
een normaal toernooi eigenlijk
geen sprake meer zijn.
Winnen was op deze dag niet relevant, slechts het meedoen gold als
het enig belangrijke. De deelnemers
hadden zich terdege voorbereid. Aan
de conditie kon op korte termijn
niet meer gesleuteld worden, aan
het moreel daarentegen wel en deze
was dan ook in goede zin aanwezig,
gezien het enthousiasme waarmee
de knuppels op deze dag ter hand
werden genomen.
Het spel van de amateurs, waarvan de oudste deelnemer de 65 reeds
ruimschoots was gepasseerd, was
het aanzien dan ook alleszins waard,
vooral vanwege de humoristische taferelen die zich tijdens dit toernooi
op de velden afspeelden. De sliding
van opa en de misslag van moeders
waren aanleiding voor diverse lachsalvo's, die dan ook met de regelmaat van de klok over de velden van
TZB schalden. De softballende familieleden hadden dit toernooi duidelijk aangegrepen om het sportieve
met het aangename te verenigen.
Door het grote aantal teams was
het onmogelijk om alle families tegen elkaar te laten uitkomen. Vandaar dat het bestuur van de organiserende sportvereniging had gekozen voor een alternatieve opzet, om
daarmee alle deelnemers toch zoveel mogelijk aan hun trekken te

Jonge Zeeschuimers halen
limiet voor komende NJK
ZANDVOORT - Twee j onge leden van de Zeeschuimers wisten woensdag in
Monster een limiet te halen
voor de komende NJK. Voor
Vanessa Noordervliet was
het de eerste, voor Resi Abbenes de tweede. Zij is daardoor nu zeker van deelname
aan de NJK.
Een en ander vond plaats tijdens een wedstrijd van De Zeeschuimers op C-niveau in het
Zuidhollandse Monster. Vier jon-

ge Zandvoortse dames waren
naar zwembad De Boetselaar getogen om daar te" proberen een
limiet te halen voor de NJK. Zij
presteerden behoorlijk, in aanmerking genomen de net achter
de rug zijnde vakantieperiode,
waarin toch wat minder wordt getraind.
Vanessa Noordervliet kwam na
lange tijd pas weer in actie. Nadat
zij in het begin van het jaar een
gebroken been had opgelopen,
heeft zij sindsdien buitenspel gestaan.

mentz zijn gestopt, terwijl Jeanette van twee waardevolle spelverdelers,
v.d. Horst en Sandra Spierenburg Henk Meier is terug naar Canada en
divisie zijn gaan spelen bij Phoenix. Maurice van Meegen is gestopt, herVoor hen kwamen in de plaats Mar- bergt het team toch nog voldoende
jan Giesberg en Mirjam van Wijnen routine en kwaliteit om zich in de
uit dames 3, terwijl Ellen Wobma na eerste klasse te kunnen handhaven.
langdurige afwezigheid weer terug- Met oude rotten, zoals Joop Regaar,
keerde bij Sporting OSS.
Ed Jak en Kasper Bonset aangevuld
met de talentvolle aanvallers Arnold
De nieuwe trainer-coach Jan Phi- Bergstra, Albert Vedelaar en Erik
lippo - oud-Heemstede I-speler - be- Schilpzand is er een goede basis. Sagreep onmiddellijk dat de dames men met de van heren 2 overgekohard moeten werken dit seizoen en men Martin de Wit, de van OVRA
gelastte direct al extra trainingen en afkomstige Bert Roos en spelverdeoefenwedstrijden in, met als doel zo ler Nico Hendriks kan dit team best
snel mogelijk een hecht team te for- een aardige rol vervullen. Rob van
meren, dat een volwaardige plaats Straaten doet behalve de coaching
kan veroveren in de promotieklasse. nu ook de training. Conditioneel had
hij de heren al aardig op peil om
De ruggegraat van het team wordt gedurende de zomermaanden een
wederom dit jaar door de zusjes Ani- wekelijkse conditietraining in te lasta en Pauline Vosse gevormd. Sa- sen. Gezien de korte voorbereiding
men met aanvoerster Marja van der op het nieuwe seizoen lijkt dit een
Lugt, Lydia Akkerman en Jolanda slimme zet.
Dekker vormen zij de routine van
het team. Ondanks die routine is de
Bij het ter perse gaan van deze
gemiddelde leeftijd nog zeer jong. editie kwam de verrassende medeMaar toch staan al zeer jeugdige ta- deling uit Amstelveen waar het eerlenten in de startblokken. Miranda ste team van Sporting OSS een 0-3
Kok en Aranka Tan zijn aan de se- winst behaalde op Delta Lloyd 4. Onlectie toegevoegd om alvast ervaring danks de afwezigheid van de griepeop te doen. Het wordt, zoals wed- rige Lydia Akkerman had Sporting
strijdsecretaris Ad Akkerman zegt, alleen in de eerste set moeite met
een overgangsjaar.
het spel van de Amstelveense dames. Trainer-coach Jan Philippo
De gemiddelde leeftijd van het eer- kreeg daarna zijn team op het juiste
ste herenteam ligt daarentegen een spoor en de eerste winst van dit seistuk hoger. Ondanks het wegvallen zoen was een feit.

ZANDVOORT - De Zandvoortse wielrenner Willem
Koene beleefde vorige week
een zeer geslaagd weekend.
Door in twee wedstrijden als
eerste te eindigen kwam zijn
totaal op tien overwinningen
in dit seizoen.
« Het team van De Losbollen was samengesteld uit de families Van de Hoek, Bluys en Bakker.
Foto: Bram Stijnen

laten komen. Door deze maatregel daarmee de uitslag worden bekend evenals de Losbollen samengesteld
maar ook door tijd gebrek konden gemaakt. Het team van de familie uit verschillende families.
niet alle teams tegen elkaar uitko- Ben Koning eindigde op de zestienmen, maar de lot en de inzet waren de en daarmee laatste plaats.
Op de derde plaats eindigden de
er niet minder om.
Slow Hitters, op de tweede de Bloopers. De familie Eerharts eindigde
Eerharts
als eerste en wist daarmee beslag te
Rekenwerk
Voorafgegaan door: de Senior Pea- leggen op de beker, aangeboden
Rond vijf uur zag de organisatie nuts, de familie Hopeloos, de Los- door het Zandvoorts Nieuwsblad.
zich geplaatst voor de moeilijke op- bollen, de familie Flodder, de Globe- Alle deelnemers ontvingen een trogave om de punten te verdelen en zo trotters, de Slagsoezen (synoniem fee als herinnering aan dit geslaagde
de uiteindelijke winnaar van dit voor de familie Van Soest uit de evenement. De dag werd afgesloten
toernooi aan te wijzen. Een hele Kostverlorenstraat), de Rijnkop- met een heerlijke barbecue, verklus, zoals bleek uit de tijdsduur die pen, afgeleid van de familienaam zorgd door slagerij Koning.
deze handeling vergde. Toch kón- Rijnders, uit de Potgieterstraat,
Dat het evenement beslist voor
den, na meer dan een uur rekenwerk Glam Slam, The Ducks, de Koper- herhaling vatbaar is, daar waren
waarbij het runsaldo van doorslag- tjes (spreekt voor zichzelf), De Zure deelnemers en publiek het na afloop
gevende betekenis was, de stand en Ballen en het team Puin + Hoop, absoluut over eens.

ZVM-zaterdag nog ongeslagen
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalelftal van Zandvoortmeeuwen heeft een prima competitiestart achter
zich. De Zandvoorters kwamen driemaal in het veld en
wonnen evenzovele keren
waardoor de ranglijst wordt
aangevoerd met zes punten.

aanvallend ingesteld dan voorgaande jaren en door het meer spelen
vanuit een gesloten verdediging zijn
de resultaten'direct beter geworden.
Door deze speelwijze is de defensie
meer gesloten en de aanvallende
ruimte wordt goed gebruikt. In de
eerste helft zat het nog niet erg mee
en Frans Valks en Bob Brune knalden de bal tegen het houtwerk.
In de tweede helft bleef ZandDe derde wedstrijd tegen SCW
werd een spannende partij voetbal. voortmeeuwen technisch beter en
De Zandvoorters zijn wat minder kwam in de 20ste minuut verdiend

op een voorsprong. Willam Buchel
speelde zich vrij en passeerde ook
nog de doelman waarna de bal in het
verlaten doel werd gedeponeerd, 1-0.
SCW drong sterk aan maar de counters van de Zandvoorters waren veel
gevaarlijker. Opnieuw knalde Frans
Valks op de lat en de rebound werd
door Paul Blei keihard tegen de paal
geschoten. In het vervolg van de
wedstrijd heeft Zandvoortmeeuwen
de strijd gecontroleerd en gaf de
voorsprong niet meer weg.

In de ronde van Voorhouten, vorige week zaterdag, kwamen 95 renners aan de start. Lang zat het peloton bijeen. Halfkoers demarreerde
Peter Evelein en nam 100 meter
voorsprong. Een viertal renners, onder wie Willem Koene, zagen het gevaar en sloten aan bij de vluchteling.
De vijf man sterke kopgroep bouwde de voorsprong uit tot 50 seconden. Willem Koene passeerde negenmaal als eerste de eindstreep,
waardoor hij in het bezit van de leidersprijs kwam. In de laatste ronde
werd er door de vijf renners flink
gedemarreerd doch niemand kon
wegkomen en in de eindsprint slaagde Willem Koene er in met banddikte verschil te winnen. Tweede werd
Peter Evelein uit Den Haag, gevolgd
door Ben van Vlaanderen uit Maarssen.
In de vorige week zondag verreden
Ronde van de Elandsgracht heeft
Willem Koene laten zien veel te
sterk te zijn voor het peloton van
ruim 70 renners. De Zandvoortse
postbode ging er na tien ronden vandoor en niemand kon zijn wiel houden. Ronde voor ronde werd de
voorsprong groter en na 40 ronden
werd het peloton ingelopen. Daarna
controleerde hij de wedstrijd alhoewel de Badhoevedorper Ed den
Rooyen nog wat probeerde, zij het
zonder succes.
Doordat Koene al zo snel uit het
peloton gevlucht was en voorbleef,
kwam hij elke ronde dus als eerste
over de finish, waardoor ook in deze
rit de leidersprijs naar hém ging.
Het betekende de tiende overwin-

« Wim Koene: tiende overwinning
(Archieffoto)

ning van dit seizoen.
Einduitslag ronde Elandsgracht
liefhebbers-veteranen: 1. Willem
Koene, 2. Joop Smits (Purmerend),
3. René Smits (Purmerend), 4. R.,
van den Hoek (Den Bosch), 5. P.
Mooy (Zaandam).

TZB knokt zich naar overwinning
ZANDVOORT - Vanayond
start de Stichting Gehandicapten Sport Haarlem met goalball. Dit is de eerste sportactiviteit in Zuid-Kennemerland
voor mensen met een visuele
handicap.
Goalball is zowel voor slechtzienden als blinden. Het spel wordt gespeeld met een rinkelbal, twee doelen en twee teams van drie spelers.
Het is de bedoeling om de bal in het
doel van de tegenstander te rollen.
De spelers zitten op een speciale mat
met vilt waardoor ze zich voelend
kunnen oriënteren. Ieder krijgt een
bril op met zwarte glazen waardoor
ook (slecht) zienden niets meer kunnen waarnemen.
Zowel mannen als vrouwen zijn
welkom om aan dit spel mee te doen.
De deelnemersbijdrage is 25 gulden
per kwartaal. Deze activiteit wordt
voorlopig één keer in de twee weken
gehouden op donderdagavond van
20.00 tot 22.00Tiur, in de gymzaal aan
de Oosterhoutlaan in Haarlem. Belangstellenden kunnen hierover en
en over andere sportmogelijkheden • Het jeugdteam van TZB dat zich onder de begeleiding van coach Willem van der Sloot duidelijk liet gelden in het
contact opnemen, tel. 023-275188, tij- RCH-toernooi.
dens kantooruren.

Schaakclub gaat
aan de slag
ZANDVOORT - Volgende
week maandagavond gaat het
eerste schaakteam van de
Zandvoortse schaakclub op
bezoek in Heemstede. Het
team gaat dan zijn eerste externe competitiewedstrijd spelen
tegen de gelijknamige club.
De leden zijn vol goede moed om
Heemstede te laten zien dat zij vorig
jaar niet zo maar kampioen zijn geworden. Vorige week donderdagavond is er een speciale j eugd-ledenvergadering gehouden.
Dennis van der Meyden en Pepijn
Paap zullen het komende jaar, samen met' de jeugdleiders Hans van
Brakel en Ruus Schiltmeijer, alle activiteiten voor de jeugd gaan begeleiden.

TZB-jeugd wint RCH-toernooi
ZANDVpORT - De jeugdsoftbalafdeling van TZB was vorig
weekend zeer succesvol bezig.
In het RCH toernooi wisten de
TZB/Floris Vis meisjes de eerste plaats te behalen door de
jongens van TZB in een .zeer
spannende finale met 7-6 te
verslaan.

ZANDVOORT - Vooral door
een enorme inzet in de tweede
helft, heeft TZB een zeer verdiende 3-2 overwinning behaald op het nog ongeslagen
DSC '74. Een bij de rust opgelopen 1-2 achterstand werd in het
tweede gedeelte van de wedstrijd omgezet in een voorsprong. Het betekende de
tweede zege van de Zandvoorters waarin zij nu door de resultaten van de afgelopen week
volop meedraaien.
Een belangrijk aandeel in deze
overwinning had de nog altijd gevaarlijke John van der Zeijs, die
tweemaal scoorde met gave kopballen. De Boys begonnen sterk en in
het eerste kwartier leken zij de strijd
geheel te beheersen. John van der
Zeijs kopte na een kwartier spelen
de bal achter de DSC '74-doelman (10) en even later ontstond de tweede
treffer. Dit doelpunt vond echter
geen genade in de ogen van de
scheidsrechter. Aanvallen van de
doelman had hij geconstateerd. Misschien daardoor wel was TZB wat
aangeslagen en het initiatief ging
naar DSC '74. De Haarlemmers waren technisch beter en kwamen
meer in balbezit. Zij bestookten het
doel van Ron Eerhart, die in eerste
instantie het aardig kon klaren. Na
dertig minuten spelen was hij echter
kansloos op een laag en strak schot,
1-1. TZB probeerde het wel om weer
in de wedstrijd te komen, doch het
gelukte niet. DSC '74 nam zelfs een
1-2 voorsprong. Een snelle aanval
over rechts werd door de Haarlemse spits prima afgerond. Nog voor
de theepauze had Alex Miezenbeek
TZB op gelijke hoogte met DSC '74
kunnen brengen maar zijn inzet
verdween net naast.

de meisjespitcher Monique Rijnders
stuurden in de volgende innings de
slagmensen snel naar de kant met
vele malen drie slag. In de laatste
inning steeg de spanning naar een
kookpunt toen de jongens drie honken bezet kregen. Er volgde vier
wijd en de jongens namen een 6-5
voorsprong. Meer konden zij niet
De TZB jongens kwamen in de fi- scoren. De laatste slagbeurt was
Aan dit RCH jeugdsofttaaltoernooi nale terecht door drie overwinnin- voor de meisjes die eveneens drie
namen zestien teams deel, verdeeld gen op respectievelijk DSC'74, honken vol kregen. De tweehonkin meisjes- en jongenspoules. RCHB en Bloemendaal B. De finale slag van Linda Schnüdt, die toen Inzet
Vanaf het eerste fluitsignaal voor
DeTZB/Floris Vis meisjes kwamen ging daardoor tussen TZB meisjes volgde, was genoeg voor twee punde tweede helft tapte TZB uit een
in het veld tegen Terrasvogels en na en jongens hetgeen een zeer groot ten en de zege van 7-6.
ander vaatje. Onder aanvoering van
een knappe partij werd met 8-5 ge- succes mag worden genoemd voor
Trainer-coach Willem van der de meters verslindende Ron van
wonnen. De volgende wedstrijd te- deze jonge softbalvereniging. De jongen DSC'74 leverde voor de Zand- gens sloegen in de eerste innings di- Sloot: „Terecht hebben we gewon- Kampen werd DSC '74 aangepakt.
voortse meisjes een nederlaag op rect een groot gat en namen een 5-0 nen. Ik ben er erg blij mee. Ik ben De badgasten verkregen een groot
van 10-9. Van RCH moest toen ge- voorsprong. TZB/Floris Vis ant- ontzettend veel bezig geweest met overwicht, niet door het geweldige
wonnen worden om toch nog een woordde direct in de gelijkmakende dit team en het is niet te geloven spel, maar vooral door een voorfinaleplaats te bewerkstelligen. Na slagbeurten en kwam op 5-5. Zowel hoeveel succes en plezier dat heeft beeldige inzet. DSC '74 moest terug
en kreeg alleen in de beginfase
een slopende en enerverende partij de jongenspitcher Rogier Zijlstra als opgeleverd".
zorgde TZB voor een grote verrassing door RCH met 3-1 te verslaan .Op de heuvel hield pitcher Monique
Rijnders de slagploeg van RCH volledig in bedwang. Bovendien toonde
de slagploeg van TZB haar kracht in
deze wedstrijden door een aantal home-runs te slaan.

tweemaal uitzicht op een treffer via
snelle counters. Tweemaal wist
doelman Ron Eerhart met de voet te
redden. TZB bleef aandringen en
vaak ontstonden er hachelijke situaties in de Haarlemse doelmond zonder dat het tot echte doelrijpe scoringskansen kwam. Tien minuten
voor het einde ging Alex Miezenbeek
om zijn tegenstander heen en werd
gevloerd. De toegekende strafschop
werd door Ron van Kampen feilloos
benut, 2-2. De Zandvoorters voelden
dat er meer inzat en kwamen in de
40ste minuut op de fel begeerde en
verdiende voorsprong. Een vrije
trap van Ron van Kampen werd
hard ingekopt door de attent reagerende John van der Zeijs, 3-2. DSC
'74 zette nog even aan voor een slotoffensief maar TZB bleef rustig
overeind. Zelfs had de zege een rianter aanzien kunnen hebben als Alex
Miezenbeek niet via de lat had overgeschoten.

Verdiend
Trainer Thijs Bouma was na afloop best te spreken over de getoonde inzet en de daarmee verworven
overwinning. „Het was niet groots,
maar door de geweldige inzet was de
overwinning dik verdiend. Gaat in
het kwartier dat tweede doelpunt
door dan speel je een andere wedstrijd. Dan wordt het gemakkelijker
voor ons, maar nu was het nog zoeken met een aantal invallers. Al liep

het niet zo goed, toch heb ik respect
voor het elftal dat bleef knokken;. Als
we leren meer het koppie te gejbruiken en beter de zijkanten van het
veld benutten dan komt er nog o\ ^er
gevaar van ons in deze afd< ü . ig.
Jammer is het dat we een kleino >
groep hebben maar ze zijn erg positief bezig en ik hoop dat deze goede
competitiestart goed doorwerkt.
Met vier punten uit drie wedstrijden
ben ik best tevreden en buit je de
sterkste punten goed uit, van dit
team, dan denk ik dat we nog ver
kunnen komen."

Eerste hulp bij
hartstilstand
ZANDVOORT - De Nederlandse Hart Stichting houdt
vanaf volgende week donderdag bij de Kruisvereniging, afdeling Zandvoort, een minicursus reanimatie.

Op de cursus wordt geleerd wat
men moet doen wanneer iemand getroffen wordt door oen acute hartstilstand. Er kan dan niet gewacht
worden op de komst van een arts of
ambulance want alleen snelle eerstt'
hulp, binnen vier minuten, kan ie
mands leven nog redden. De cursus
bestaat uit vier lessen op ti, 13. 20 en
27 oktober van 20 tot 22 uur. Inlichtingen en aanmelciinsen bij de heer
De Lueuw, tel. (0250Ti 1(3085.

Zandvoort 75 laat punt liggen
ZANDVOORT - Het bovenaan staande Zandvoort'75
heeft een belangrijk punt laten
liggen in de thuiswedstrijd tegen Hoofddorp, 1-1. Door deze
misstap moet Zandvoort'75
EHS naast zich dulden aan de
kop van de ranglijst.
Onder slechte omstandigheden
trok Hoofddorp het eerst ten aanval
met de steun van de harde wind. De
Zandvoorters konden het ritme niet
vinden en werden op een 0-1 achterstand gezet. Aanvallend konden de
Zandvoorters in het eerste gedeelte
van de strijd niet gevaarlijk worden.
In de tweede helft kreeg Zand-

voort'75 het windvoordeel en bouw-'
de een stevig overwicht op. Na tien
minuten was de gelijkmaker al een
'feit. Rob Koning was de maker van
deze treffer. 1-1. Met nog ruim een
halfuur te gaan was er tijd genoeg
om alsnog de zege te pakken.
Hoofddorp werd geheel vastgezet
en moest zich beperken tot verdedigen. Wat de Zandvoorters ook probeerden de gasten wisten van geen
wijken en hielden .het gelijkspel
vast. Door het moeilijke weer ".vas
het erg problematisch om tot zuiver
samenspel te komen waardoor er
vrijwel geen uitgespeelde kans ontstond.
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Helig/brmi

LEKKER LOPEN IS
INDE

Kies voor de luxe en gunstige lokatie
van deze 2-onder-1-kap woningen in

HERMAN HARMS

C 5hOE-hJ22)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Zandvoort plan Clarahof.

HELIOFORM DENKT AAN JE VOETEN

RReus

Specialiteiten

Tevens beschikbaar
6 royale
bouwkavels.

Plan Clarahof.
Een mooi gesitueerde woonwijk.

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Weekspecialiteit uit eigen keuken:

Plan Clarahof, aan de groene kant van Zandvoort, grenst direkt aan het
wandelpark 'Kostverloren' en ligt in de direkte nabijheid van diverse sporten golfvelden, nabij het centrum en de boulevard. Kortom, een centraal
gelegen nieuwe woonwijk met veel groen. Hier realiseert 'Wilma Vastgoed'
een projekt van 20 .luxe 2-onder-1-kap woningen op eigen grond. Binnen
dit plan zijn eveneens nog 6 bouwkavels te koop v.a. 750 m2.

Zalm kabeljauw
quiche nuioogr.

Woningen met veel leefruimte.

_ _
2 7 2o

Voor meer informatie kunt u onderstaande bon invullen en opsturen naar
een van de twee makelaars. U ontvangt dan de gevraagde informatie
z s m thuis

Deze 2-onder-1-kap woningen zijn ruim van opzet en beschikken over een
aangebouwde garage/berging. Indeling: op de begane grond treft u een
grote woon-eetkamer met praktische open keuken. Een deur geeft toegang
tot de tuin met het terras. De berging/garage is zowel aan de voor- als aan
de achterzijde te betreden. 1e Verdieping: 3 ruime slaapkamers waarvan
1 ouderslaapkamer, een badkamer met ligbad en 2e toilet. Via een vaste
trap bereikt u de zolder met heel veel bergruimte en plaats voor nog een
extra slaapkamer.
Koopsommen: v.a. f 233.000,- v.o.n.

dagelijks verse crabsalade, zalmsalade,
florida-salade, aardappelsalade,
zalmmousse e.d.

/c

Vul de bon in.

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 tel. 18789

Royale kavels voor de bouw van
vrijstaande woning.

-

Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine én warme stokbroodjes
- Saté van de haas, TACO en andere
specialiteiten!
- Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen'
Alles handgemaakt en dat proeft u1
- Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies.

Op deze kavels kunt u zelf een vrijstaande woning laten bouwen van
maximaal 2 verdiepingen. Er zijn zes van deze kavels te koop v.a. 750 m2.
Koopsommen: v.a. f 195.000,- v.o.n.

Geopend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdag en zaterdag tot 3.00 's nachts
Dinsdag gesloten

Tot ziens
bij Trees en Martha Burger

SPORT ACADEMIE
NAUWELAERTS DE AGÉ
ZWEMLESSEN

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum
Deze week aanvang
nieuwe lesclubs
voor beginners en gevorderden
U kunt nog meedoen!
Nog plaats voor paren
(elke leeftijd)
inlichtingen en inschrijving
uitsluitend telefonisch
02507-16623-17082

•

Cense Makelaars o.g.
Jhr pN Quarles van Uffordlaan 2

Hogeweg 56a, 2042 GJ ZANDVOORT 2042 PR ZANDVOORT
Telefoon: 02507 -129 44
Telefoon: 02507 -12614

TBon
i

~!

Ja, ik ben geïnteresseerd in uw projekt Clarahof.
Stuurt u mij documentatie over
D de 20 luxe 2-onder-1-kap woningen
D de zes beschikbare kavels.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats

Stuurt u deze bon snel in een voldoende gefrankeerde envelop naar
een van de genoemde makelaars.
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 18 oktober bij
I C e n s e of Van Schalk Makelaars o.g. te zijn.

In modern instructiebad.
Diploma zwemmen v.a. 3 jaar.
Moeder-baby en lessen voor
volwassenen. Speciale
konditielessen en vrij zwemmen
in water van 30°, voor kinderen,
teeners en volwassenen (ook
overdag), o.l.v. gedipl.
vakleerkrachten.

TE HUUR
Sportzalen, tennisbanen en
zwembad voor groepen,
bedrijven of verenigingen.

VRAAG GRATIS
PROEFLES AAN.
OVERVEEN
BLOEMEND AALSEWEG 152
Tel. 023-276667.

'
l

Wilma

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT
adverteer in de krant

Café-Rest. „DE WADDEN

'99

Boul. Barnaart 18, hk. Tj. Hiddestraat.
Tel. 02507-16972

Geen zin in koken?
Bel even De Wadden voor een afhaalmenu of laat het bezorgen.
ELKE DAG EEN ANDER MENU.

Gehaald 12,50, gebracht 15,Vrijdag
Zaterdag

WINTER TENNIS
Les clubs voor jeugd en
volwassenen. Baan verhuur. Vrij
spelen. Kaarten v.a. 35.-

j

De volgorde van toewijzing.van de woningen en bouwkavels zal door de
gemeente Zandvoort worden bepaald. Hierbij wordt zoveel als mogelijk
rekening gehouden met het doorstromingseffect en komen in eerste
instantie uitsluitend inwoners van Zandvoort in aanmerking.

Een projekt van Wilma Vastgoed b.v. Groep Wonen. Tel.: 03404-41211.

Reeds 45 jaar een begrip, heeft
voor U

Dansschool
Albert van Lingen

Van Schalk Makelaar o.g.

Zondag
Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
1430 AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 141*
Telefax: 02977-21968

Specialisten in organisatie- en publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte produktie, klein genoeg om U bij thuis te voelen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

soep, scholfilets, groenten, puree, ijs, slagroom
gebakken banaan, saté speciaal, fruitcocktail,
slagroom
slaatje, boeuf stroganoff, groenten, aardappelen,
ijs, slagroom
soep, karbonade, groenten, aardappelen,
pudding, slagroom
slaatje, snitzel, groenten, aardappelen, ijs,
slagroom
soep, nasi speciaal, ananas, slagroom
pastijtje, gehaktballen, groenten, aardappelen,
pudding, slagroom

WIJ HEBBEN NOG DIV. ANDERE MENU'S OM EEN
KEUZE UIT TE MAKEN,

GEOPEND VAN 17.00-20.30 UUR.
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Fly Away viert eerste jubileum Parkeren

BRIEVENBUS

ZANDVOORT - De Nederlandse Vlieger Sport Federatie
Fly Away viert dit jaar haar
U '/2 jarig bestaan Er is veel geurd in die periode, sinds Edo
van Tetterode het initiatief
nam tot de georganiseerde 'stile luchtvaart' Ter gelegenheid
\an dit jubileumjaar wordt m
september en oktober nog een
link aantal wedstrijden in de
erschillende categorieën ge
louden
Twaalf en een halfjaar bestaat Fly
Away, dat m 1976 werd opgericht
door Edo van Tetterode, op het ver
zoek van een aantal Zandvoorters
oin m deze plaats iets unieks op
sportgebied op te zetten Het begon
aarzelend op 24 juli 1976 onder au
spicien van de VVV, met vijf deelne
mende kinderen Dat deed bij de
pers de vraag rijzen of het de mitia
tiefnemer wel ernst was "Let maar
op, m een paar jaar houden wij hier
al de Nederlandse Kampioenschap
ppn", was zijn antwoord Hij kreeg
gelijk De heer Cees Wolzak verleen
de medewerking door parkeerter
rein De Zuid beschikbaar te stellen
Dat is altijd de vaste plek gebleven
van Fly Away, sinds haar eerste
schreden, Richard Bruynzeel is tegenwoordig de 'havenmeester' De
mensen van het eerste uur denken
\ aak nog even terug aan die allereer
ste, fantastische vliegerfeesten Onder hen onder andere Bep Roozen en
Fieddy Geertsema, het echtpaar
Hoogland, Theo Hilbers en de 'eeu
wige' scheidsrechters Sietse Zonne\eld, Ted van der Leeden en Louis
Schuurman Andere betrokkenen
ijn Jan van Honschoten en sociëteit
Duysterghast
Zandvoort werd dus duidelijk de
bakermat van de wedergeboorte van
de georganiseerde, zogenaamde 'stille luchtvaart' Twee jaar na de start
mkte men het in Schevemngen ech
:er veel groter aan, en met de grote
maar kostbare Fokker vliegerfees
en kreeg dit meer verspreide be
kendheid Fly Away bleef zich echter
meer richten op de gewone vhege
aar, zonder commerciële achter

Ik ben toch zo kwaad op de Zand
voortse politie en vooral op ene par
keerwachter Een paar weken gele
den kregen wij een bekeuring omdat
wij de Brugstraat (daar wonen wij)
in de verkeerde rijrichting opreden
Dat kon niet anders want de Zee
straat was afgezet wegens paarden
rennen Dus van boven kon je de
straat niet in en wij wilden naar ons
huis om de boodschappen uit te la
den
De politie wat we wel niet dach
ten, we mochten de Brugstraat met
m, de auto moesten we maar op het
Stationsplein neerzetten, want daar
was plaats zat Onredelijk natuur
lijk Om het verhaal kort te houden,
een bon van J 35,
En wat gebeurt mij vorige week op
de Grote Krocht' Alles stond dubbel
geparkeerd en vol Eindelijk een
gaatje, de meter stond op ruim 50
min Kom terug, bekeuring De me
ter stond nog op 30 mm
• Edo van Tetterode (links) verricht de prijsuitreiking na een evenement
Wat blijkt de voorwielen stonden
tijdens een van de eerste jaren (1978).
(Archieffoto)
iets buiten het parkeervak' Met de
was niet te praten
grond Met de wedstrijden zou men de zaterdagen worden gehouden tus parkeerwachter
had daar niet moeten gaan staan,
op den duur deelnemers uit het hele sen 10 00 en 15 00 uur Deelnamekost Ik
had mazzel dat er nog geld op de
land gaan trekken
ƒ15,, jeugd J 2,50, indien lid van F A ik
meter zat, anders had ik twee bon
respectievelijk ƒ10, en/l, De deel nen gehad Nou het spijt mij, maar
name aan de Wereld Vrede's Vlucht, die pohtiepet past mij helemaal
Vechtvliegeren
12 00 en 16 00 uur, is gratis met"
Nadat de VVV in 1981 besloot te tussen
stoppen, werd Fly Away een zelfstan Op deze dag, waarop het de bedoe
De politie moest eens in de Brug
dig vlieger consortium Momenteel ling is dat overal ter wereld vliegers straat gaan staan, een uurtje maar,
de
lucht
in
gaan
als
pleidooi
voor
de
is deze instantie organisator van tal
dan kunnen zij hun hart ophalen
van kampioenschappen voor ook tal vrede, zal de Haarlemse Luchtvaart met schrijven Want ze denken alle
Club
formatie
Happy
Hoppers
met
van verschillende soorten van vhege
maal dat de Brugstraat het rechte
bestuurde modelvliegtm stuk
ren, waaronder het spectaculaire draadloos
van het circuit is
vechtvliegeren Fly Away is ook als gen een luchtvaartshow geven
Mw Zwaanenburg
Op
zondag
16
oktober
vindt
er
een
'katahsator' op gaan treden voor
groots
opgezet
vechtvheger
tour
deze sport, met de oprichting van de
Nederlandse Vechtvheger Federatie, nooi plaats, Criterium 1988, als af
ZANDVOORT
De Koninklijke
die nu zelfs plannen heeft voor sluiting van het Fly Away wedstrijdWorld Wide Kite Games in het programma m het kader van de Up Noord en Zuid Hollandsche Red
per Cup'88 Deelname a/10, alleen ding Maatschappij,
KNZHRM,
Olympische jaar 1992
Het jubileum is uiteraard reden voor leden van de aangesloten vhe houdt maandag 3 oktober een bijeen
Inschrijven om 11 00 uur, komst m het boothuis Dit begint om
voor een uitgebreid programma, gerclubs
20 00 uur
waarvan de wedstrijden eveneens start 12 00 uur
worden gehouden op het parkeerter
re'm De Zuid m Zandvoort Het wed
stnjdschema ziet er als volgt uit
Achtste Vlieger Vierdaagse, op alle *
Hotel - Restaurant
zaterdagen tot en met 15 oktober, *
.HUWELIJKS DINERS
plus een wedstrijd op 9 oktober, die *
RECEPTIES
tevens 'de lucht in gaat' als Wereld *
eenie
••c
F/MILIE DINERS
*
Vrede's Vlucht De wedstrijden op •*
Kerkplein 8
REUNIES
•k
*
2042 JH Zandvoort
•*
DINERS VOOR TWEE
Tel. 02507-13599
*
-X
-»[
*
Vanaf oktober a s tot maart volgend |aar zi|n uw gasten
+
-*
-k
- ONZE GAST *
* Dan is n.l. de overnachting in ons hotel GRATIS.
-K
hoofdstad
*
Vorige week donderdag moest hij -*
Voor inlichtingen of reservering vraagt u s v p
hiervoor voorkomen Omdat de cof *
naar de heer Duivenvoorde
feeshops de softdrugs vrij door kun
nen verkopen aan particulieren, wat *
in de meeste Nederlandse steden ge
doogd wordt, ging hij er vanuit dat
ook zijn handel was toegestaan, zo
verdedigde de Zandvoorter zijn han
delwijze Volgens de officier van jus
titie, Mr C Hemmes, was dat echter
'kletskoek' De verdachte, door zijn
verdediger betiteld als slechts een
ZANDVOORT - Op 8 okto- op de Grote Markt in Haarlem
'pakjesrondrijder', voorspelde dat
hij zich nooit meer met de hasjhan ber as zal het Zandvoorts een optreden verzorgen De
del zou bezighouden, vanwege de Vrouwenkoor in de Bavokerk Zandvoortse dames zijn uitge
'enorme pijn' die hij zijn familie had
nodigd de Open Kerkdagen die
ADVERTENTIE
bezorgd De rechtbank doet op 6 ok
m deze week worden gehoutober uitspraak over deze zaak

KNZHRM

-O*

Negen maanden cel geëist
tegen 34-jarige hasjdealer
ZANDVOORT Tegen de vierendertigjarige
Zandvoorter
die in de maand juni werd opgepakt wegens hasjhandel, is
een celstraf geëist van negen
naanden, waarvan meer dan
de helft voorwaardelijk
De man werd op zaterdag 11 juni,
m het bezit van 55 kilo hasjiesj, door
de Zandvoortse recherche aange
houden op de Rijksweg A4, nabij het
knooppunt Badhoevedorp Hieraan
v erd medewerking verleend door de
korpsen uit Haarlem en Amsterdam
Twee maanden intensief onderzoek
u aren hieraan vooraf gegaan Duide
lijk was geworden dat hij hasj lever
de aan diverse coffeeshops m de

BONAPARTE
Passage 8-10
Tel. 12490 Zandvoort

AIS JE GOED
«HIT IIIEHJ
SKIËN.
6 SKI-LESSEN

Keuken geopend van woensdag t/m
zaterdag van 16-2300, zondag
van l 4 00-23 00 uur
Eten blijft bi| ons toch betaalbaar
voor de komende 14 dagen
MENU l
MENU 2
Champignon crêmesoep
Champignon crêmesoep
salade, verse groente
salade, verse groente
varkenshaas, roomsaus
schnitzel
iis, koffie
//s, koffie

9,75

15,50
SPARE RIBS
met salade, Franse frites, sausies

17,50
Ter kennismaking bif onze
menu 's eerste drankie gratis

Keuze uit div. andere menu's
Vervolg \an \oorpag1na

De Herman Heijermansweg is
daarentegen alleen maar een 'extra
'.i\e', aldus Aukema
De grootste angst van PvdA frac
tiehd Bloeme lijkt, dat de sociale wo
ningbouw nu in het geding komt
Ook maakt zmi partij, samen met
D 66, zich ernstig zorgen om de ge
\olgen voor het Kostverlorenpark
Andere puntep voor deze partijen
om tegen te stemmen, zijn verder
onder andere de hoge kosten en het
feit dat volgens hen de noodzaak van
het plan, plus een eventuele verbete
'ing van de verkeerssituatie, lang
niet zijn aangetoond Tegen is uiter

Heijermansweg
aard ook de Stichting Behoud Kost
verlorenpark, die zal zich blijven m
zetten 'om het park te redden', zo het
voorzitter Kolpa achteraf weten
Na de anderhalf uur durende dis
cussie gaf wethouder Aukema gaf
aan, dat het college Zich zou bera
den, maar hiermee leek hij op nogal
wat tenen te trappen, gezien de reac
ties bij CDA en GBZ Hij wees erop
dat het een 'verzoek' was Maai CDA
fractievoorzitter op zijn beurt dat
het een 'dungend veizoek' betrof
Zou de weg niet opgenomen worden
in het ontwerpbestemmingsplan,

der de bewoners signaleert hrj de
behoefte dat de verhuurder dichterbrj de huurder staat Zrjn streven is
pagina l
Venolg '
dan ook een klantvriendelijke woUiteraard naast mngbouwveremgmg De heer Berzij n werk voor de plaatselijke reser kenbosch, was in verband met zrjn
v
epohtie, waarvan hrj commandant vakantie helaas niet te bereiken,
's, en als vice-voorzitter van het lan- maar hrj geniet vooral bekendheid
fl
ehjkc orgaan daarvan, het LOKG als directeur van de voormalige Jaap
Kiewiet Mavo
Kramer, 34 jaar, is werkzaam bij
het Gemeente Woningbedrijf in Vel
s
Vrijwillige Hulpverlening
en, waar hrj zich onder andere be
z
'ghield met groot -onderhoud Hrj
'gewoon proberen voor de huurs een en ander te gaan doen', zo
a
's hij zelf zegt Zijn achtergrond
17373
hrj daarbij 'meegenomen' On-

EMM

De opdracht
Toen Wijnker een paar dagen
voor zijn installatie qmq pi aten
met de deken van Haarlem de
pastoor van de kathedraal Wes
terwoudt hoorde hij dat er van
hem werd verwacht dat hij zo
spoedig mogelijk een nieuwe
kerk moest neerzetten Dat kan
met langer meer zo vertelde de
deken, als het seizoen is staan
er altijd een honderd menden op
de straat omdat er geen plaats is
in de kerk om de mis te horen en
je kunt dat moeilijk rmshoren
noemen met goede manieren
Wijnker was het wel met de de
ken eens Er wordt van mij ver
wacht dat ik er flink achter aan
zal zitten en dan moet ik me
goed
kunnen
verplaatsen
Westwoudt keek wat vreemd op
van deze opmerking maar jae
wat kun je anders venvachten
van zo n nuchtere man als deze
pastoor Toen hij er verder niet
op in ging, kwam de aap uit de
mouw Deken ik heb een paard
en een wagen ik wilde die eerst
met meenemen omdat ik het
wat opscheppeng vind maar nu
ik vaak weg moet voor de bouiü
van de kerk, heb ik dat zeker
nodig Westwoudt schoot m de
lach hij had m het bisschoppe
lijk dagboek een heel verhaal ge
schreven over het sjeesje van de
bisschop dat men m 192 j had
opgeruimd omdat het wat prot
serig was en nu komt er een pas
toor met een karretje Het zal
wel wat deining geven bij de
mensen en de collega s maar la

Vooi bei cidiiK/en
En zo heeft hij van het begin
af aan liet koetsje vaak inqe
spannen om naar Cuypers de ar
chilect en üe bisschoppelijke ad
mseui Robbei s te rijden Wijn
kei toonde dat hij een zakelijke
man was alle moeilijkheden
werden omzeild en hij wikt alles
zo te regelen dat hij eind uktobei
1927 helemaal klaar was en met
volledige intemmmq van het
kerkbestuur wei d er in december
een inschrijving gehouden die
vooral gericht ivas tot aanne
mers uit de omgeving Hij wist
zo n beetje de voorschriften van
de katholieke zuil te ontlopen
het werk moest vooi de zomer
klaai zijn en daarom had ie
mand uit de buurt de voorkeur
en dan moest je met aankomen
met de vraag Ben je wel katho
hek' maar met dit Kun je het
weik vooi de zomer klaren' Dit
motief heeft de firma Venhoven
en Evers uit Bloemendaal sterk
aangetrokken en voor de prijs
van 1110000 had men inqe
schreven belachelijk laag maar
men wilde en zou de nieuwe
kerk van Zandvoort bouwen

De oplevering
Toen het eenmaal zo ver was
ging het vlot Het weer werkte
mee en m een paar maanden tijd
waren de grondwerken voltooid
Op 11 maart 1928 werd deken
Westenüoudt uitgenodigd om
op plechtige wijze de eerste
steen te leggen Er waren ver
schillende priesters uit de om
trek gekomen om deze gebeurte
nis mee te vieren en na afloop
van dat gebeuren toonde Wijn
ker zich een uitstekend gastheer
Omdat het openbaar vervoer
met je van het was spande Wijn
ker na het feestmaal zijn koetsje
in en bracht drie heren naar
huis Pastoor van Mierlo uit
Heemstede een van de gasten
heeft mij later wel eens verteld
hoe pastoor Wijnker een hele be
schouwing hield over de taak
van het koetsje voor de bouw
van de parochiekerk De men
sen zijn nu gewend aan de pas
toor en zijn karretje en ik ben

tiiian overtuigd dat de uaqen
goede diensten zal doen bij d<>
geestelijke opbouu van de paro
chie
Wat men als streefdatum had
gesteld om LOOI het seizoen de
kei k op te lei ei en aebeuide Mc
d 10 juli vlak toot de vakanties
begonnen uas de kerk klaar en
19 juli weid voot qebunk mgetc
qend Ei weid qeen grote rucht
baaiheid aan gegeven de plech
tiqe wijding dooi de bisschop
moest latei maat volgen Men
had het gebouw nodig en (laai
om ueid liet toen door de puro
chie gebruikt
De qek> Lam l
En wat Wijnkei aan zijn collc
ga s had veiteld gebeulde Het
koetsje moest dienst gaan doen
vooi de geestelijke( opbouu van
de parochie In 1 )2S waien ei
mede op aandiniqen van het bis
dom congregaties vooi jongens
en meisjes opgelicht en de waai
diqe pastooi die zijn jonge kape
laan S Ligthart (192b 19U) niet
m de veizoeking wilde brengen
nam de zorg voor de meisjescon
qieqatie op zich De meisjes zelr
die vooi al m de zomei afleiding
genoeg hadden veizuimden nou
al eens ondanks de druk van de
ouders Maar Wijnkei nam znn
maatregelen Na de oefening
spande hij zijn paai d en uaqen
m nam vaak een jongen mee op
de bok en het bij alle meisjes die
met op waren komen dagen een
gele kaait met een waarschu
wmq door de bus glijden Ei wa
i en in de omgeving van de kerk
mensen die wat ondeugend tot
elkaar meiden
De pastooi
houdt zijn gele kaart rit Berg je
maar
Toch heeft zoals in de paro
chiestukken van de congregaties
staat dit wel geholpen Men
schaamde zich voor een gele
kaai t en ging dan maar naar de
oefening Of het met enthousias
me gebeurde vertellen de oude
papieren niet maai in zijn qege
vens van de congregatie aan het
bisdom schrijft de pastoor dat
hij 115 leden heeft en als een
Jantje precies schrijft hij daar
achter () 2° o van de parochie een
zeer groot aantal
Velen zullen zich de pastoor en
zijn koetsje herinneren En bij
het toekomstig feest van de kerk
mag de rol van paard en koetsje
wel even worden vermeld

den, extra luister bij te zetten

Deze eer hebben de Zandvoortse
dames te danken aan een bestuurs
lid van Haarlem Promotie, die in de
hervormde kerk getuige was van
hun optreden tijdens het nieuw
jaarsconcert Ook de vaste organist
van de „Grote Bavo", de heer Dirk
Oud, zegt onder de indruk te zijn van
het niveau waarop dit nog relatief
jonge koor zijn repertoire ten gehore
brengt Oud, die tevens directeur is
van de Haarlemse Muziekschool, zal
tijdens dit optreden het wereldbe
roemde Cristiaan Muller Orgel be

spelen Dirigent Dico van Putten
heeft ook nu weer gekozen voor een
gevarieerd programma Naast de
succesnummers uit het „verleden"
zoals „Lasst Frohlich nun uns sm
gen" en „Hebe deine Augen auf" zijn
ook enkele nieuwe nummers aan het
repertoire toegevoegd Het „Adora
mus te Christe" en het „Laudate
Puen" zullen ongetwijfeld muziek
minnend Haarlem versteld doen
staan van het hoge niveau waarop
dit koor zich thans bevindt Na dit
optreden staat een samenzang met
het publiek gepland Dan zullen de
nummers „Merck toch hoe sterck",
„Mijn Nederland ', het, Wilhelmus '
en natuurlijk het .Zandvoorts
Volkslied" aan dit optreden een ex
tra dimensie toevoegen De uitvoe • De 10-jarige Silvan Laan (midden) had de mooiste kleurplaat HIJ mocht als
ring begint om 15 00 uur en is vooi eerste met zijn vriendjes aanvallen op het ijs De medewerksters Anen Gude
het publiek gratis toegankelijk
en Donen Zwagerman hadden het er maar druk mee
Foto Bram st ir er
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Veel
Ijspret
bij
Open huis in vogelhospitaal

BONAPARTE'S SMULMENU'S

in roomboter gebakken mosselen
met uien knoflook, toast,
kruidenboter

Toen de Rotterdamse kape
laan Wijnker pastoor was qe
worden in De Cocksdorp op het
eiland Texel kreeg hij van zijn
familie in Heerhuqowaard een
paard en koetje cadeau Je
kunt daar mee het eiland rond
rijden en eens met je koets naar
de wal gaan om je familie op te
zoeken In zo n klein plaatje
heb je wel loat taid
Maar toen hij m 1927 pastoor
was geworden te Zandvoort wil
de hij eerst het koetsje met mee
nemen Ze zijn daai zo de/tig
had hij aan zijn broers gezegd
, dat ze me met mijn koetsje uit
gaan lachen Toen zijn broers
het wagentje terug wilden ne
men zei hij ,Nog ejkes wachten
Ik wil eerst eens kijken

ten ze ei maar om lachen Wijn
ker blijft meet zichzelf ah hij zijn
koetje mag houden en daarom
zeule hi] Natuurlijk moet je om
de bouw te bevorderen je koetsje
meenemen

o

Bestuurslid Haarlem Promotie onder indruk van Zandvoortse Dames

Petit-Restaurant

ONZE SPECIALITEIT
MOSSELSNACK

door Bert us Voet s

&

Zandvoorts Vrouwenkoor uitgenodigd

ADVERTENTIE

17,50

De pastoor en zijn koetsje .

Elke dag
VRIJ SKIËN
tot april 1989

SKI-PISTE
DE MEERBERG
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503) 34746 tot 20 00 uur
of kom langs (ook zondags)
(weekend 10 00 tot 17 00 uur)

dan zou de raad hier nog meer uitge
sproken op terug komen Volgens
Aukema zal het college ovei twee
weken een beslissing nemen, als bur
gemeestei Van der Heijden teiug is
Als de weg met woid*' opgenomen
in het ontwerpbestemmingsplan,
dan zou de raad daar alsnog op kun
nen aandringen m de inspiaakproce
duie Dat zou echter een ernstige
aanvaring betekenen tussen de
raadsleden en het college, met het
mogelijke gevolg dat ei 'koppen'
gaan vallen binnen dit college, of dat
wethouders zelf opstappen On
danks het duidelijke voornemen, 'de
rit uit te zitten'

Biertapwedstrijd
ZANDVOORT
Volgende
week donderdag, 3 november,
wordt m 't Boeckamersnest,
Zandvoortselaan 187, de Natio
nale Bieitapwedstrijd gehou
den, \an 14 00 tot 18 00 uur Het
Centiaal Biouwenj Kantoor or
ganiseert deze evenementen al
36 j aai namens zijn leden Aan
de 2375 wedstujden tot nu toe
namen 67 500 vakmensen deel
De kampioenen van de regiona
Ie wedstrijden komen uit in de
finale, op 11 januaii 1989 op de
Horecava m de RAI

ZANDVOORT - Zondagmiddag, 2 oktober, tussen
13 00 en 17 00 uur wordt m
verband met dierendag open
huis gehouden in het vogel
hospitaal, Kweektumstraat
l te Haarlem-Noord
,
Het vogelhospitaal is gevestigd
nabij de Stadskweektum aan de
Kweektumstraat Het Vogelram
penfonds heeft een druk jaar ach
ter de rug en was zelfs genood
zaakt een tweede quarantaine
ruimte m te lichten om alle die
i en die hulp nodig hadden, op de
juiste manier te kunnen behande
len
Tijdens de open huismiddag
zijn onder andere de tien buiten

Lezing over
suikerziekte
ZANDVOORT - Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, houdt maandag
middag 3 oktober een lezing
over diabetes oftewel suiker
ziekte 's Avonds wordt in
Haarlem een vergelijkbare Ie
zing gehouden
De lezing m Zandvoort wordt gege
ven door meviouw De Haas uit
Hoofddorp, in het veremgingsge
bouw aan de Nicolaas Beetslaan 14,
en deze begint om 13 30 uur ledei
een is hierbij welkom

CNV-vergadering
ZANDVOORT
Het Christelijk
Nationaal Vakveibond afdeling
Zandvoort houdt volgende week
woensdag, 5 oktober een algemene
ledenvergadering Op deze veigade
i mg staat het toekomstpeispectief
van de lokale vakcentiale centraal
De veigadering wordt gehouden in
de zaal bij de geiefoimeeide kei k,
ingang Emmaweg 22, en begint om
20 00 utii

voheres te bezichtigen evenals de
diepwaterbassms en de overdek
te vijverruimte In de kantine
wordt een bazar ingericht, die hè
lemaal m het teken van het diei
zal staan De opbrengst komt ge
heel ten goede aan het vogeheva
lidatiewerk Ook worden ei films
over het werk m het vogelhospi
taal vertoond
Belangstellenden die zich aan
getrokken voelen tot het vnjwilli
gerswerk bij het Vogelrampen
fonds, kunnen daaiovei nadere
informatie ktijgen bij Theia te
Boekhoist tel 023.255646

ZANDVOORT - De kleur
wedstrijd die de Hema in het
kader van „Heel veel ijspret"
organiseerde, heeft heel wat in
zendingen opgeleverd

In de maanden juli en augustus
ontvingen de jeugdige bezoekeis van
de Hema lestaurants en coffeeshops
een kleurplaat van het bekende ijsas
soitiment Tot 3 septembei j l kon
deze kleu: plaat woiden mgele\erd
m de eigen \estigmg De speciale
jury heeft veel wei k gehad maai ook
veel plezici beleefd aan het taeooide
len \an de vele piachtige mgekleui
de platen
De gelukkige \\innaais \an de

hoofdpnjs m de drie leeftijdsgroe
pen wei den \ orige weck zatei dag in
de Hema uitgenodigde om samen
met 9 \nendjes of viiendinnetjes on
bepeikt ijs te komen eten De 10
jange Silvan Laan met aanhang 1111
veerde als eerste m de winkel en z>]
mochten clan ook als eeisten tot ck
aanval o\ei gaan Recoids weiden ei
die dag niet gebioken Slechts ten
deelnemer \\ as m staat meer clan eui
ijsje te \eioibeien Hij \\ist met
\eel hangen en wingen een tvtttdc
e\emplaai naai binnen tt \ \ e i k t i i
Ook de 4 jange Jitske tei Laak en c i
Gjange Yuen K \\man Lo k \\amui
\ooi een pi ijs in aanmeikmg en ook
zij kwamen zich latei in de midd u
tegoed doen aan deze lekkemi]

ADVERTENTIE

e e

De nieuwe mi
ligt al op

Als t van de regering goedkoper
mag dan doet de Hema meteen

mee
Vandaag betaalt u
voorhoogrond wit
en bruin geen cent

meer dan de nieuwe
minimumprijs -lOok voorde luxere broodsoorten
betaalt u mindei vloerbrood met
sesam-2-65'2.50 sesam tijger
of maanzaadbolletjes
2 voor 95 et 2 voor 90 et
Al deze prijsverlagingen gelden

zolang Den Haag dat wil

Echt Waar Voor Je Geld.
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309 XR COMFORT
MET 2.285,- VOORDEEL.

gratis
recept

LatnsscfiourJer
met been

de voorraad is beperkt Er is
Dat zit zo. U koopt een 309 XR
al een 309 Comfort vanaf
Comfort 1.3 terwijl u de prijs van een XL Profil
betaalt. In concreto: u krijgt tijdelijk extra uitrusting voor een bedrag van meer dan 2200,hclcmaal gratis. Zoals: een toerenteller,
een ruitcvvisscr achter, intervalschakcling op de ruitewisscrs, in 2 delen neerklapbare achterbank, in lendcncn verstelbare bestuurdersstoel en ga zo maar door. Er
geldt hier echter wel één maar:
PRIJ/ININCI H I W I X U \ I U \ I R I N G S M > S I I N WIJ/IGIKGIN\ooKnuiouniN

DE TROMP WINKEL

23445,-

Uw voordeel
309 XR Comfort(3-deurs, 1.3 benzine).
309 GR Comfort (S-deurs, 1.3 benzine).
309 XRD Comfort (3-deurs, 1.9 diesel) _
309 GRD Comfort (5-deurs, 1.9 diesel) _

.2.285,.2.285,. 2.445. 2.445 -

Autobedrijf Versteege B.V.
Pakveldstraat 21

Tel. 02507-12345

im KA/IS
s^=

ï vanaf Donderdag
a.s.
is Onze Winkel n
Beethovenstraat 69
te Amsterdam zuid
Geheel Vernieuwd!
Dat vieren wij graag met u mee!

Profiteer van de volgende aanbiedingen;

PEUGEOT 3O9
Ongehoord goed.

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Vis-specialiteiten restaurant

djut

Het lekkeiste stuk, jong
belegen, kaas van Nederland

DRIEMASTER
ROEM
Nu 500 gram voor maar...

KREEFTEN WEEK-END
Naast onze uitgebreide kaart
Nu heerlijk van kreeft genieten op diverse manieren bereid.
O.a. KREEFT THERMIDOR
GEROOSTERDE KREEFT
KREEFT MET KERRIE

Kerkstraat 21 - Zandvoort

Nu, alle 7, voor maar..

Voor reserveringen 02507-12121

CEMSTO B.V.
zoekt met spoed voor de ochtenduren

vraagt voor zijn filiaal
in Zandvoort

SCHOONMAKER
voor de keuken.
Bent u geïnteresseerd?
Reacties v.a. vrijdag 30 september
Kerkstraat 15 tel. 02507-15231.

Bel dan 023-275744 Schotersingel 115
Haarlem

Te huur (v. 6 mnd.) v. 2
pers. gem. en gestoft.

GROOT
STENEN
ZOMERHUIS
Gr. keuk., huisk., 2
slp.kam., douche, aparte
w.c.
900,- incl. tel.
02507-17982

ROG. DE GAPER
GSTORE
feliciteert „'t KRUIDVAT"

met de opening
van het filiaal in Zandvoort.
Daarom feesten wij mee
en geven wij de komende week
aan al onze klanten één leuke attentie
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

DRUGSTORE
, Zandvoort

ledere dag weer, zijn wij bezig met het
allerbeste. Ook uit Frankrijk; 7 soorten

BRIE VAN
DE MAT

Per couvert J
Wij hebben weer de Zeeuwse oesters.

Drogisterïj "KRUIDVAT"

599

Uit eigen opleg!

Moe of mat?

Neem een sauna-bad!

OUDE GOUDSE KAAS

Sportcenter

WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 42,
tel. 15829-13965.
Clubjes met min. 10 pers.
50% korting p.p.
OPENINGSTIJDEN
maandagavond - sportclubs
dinsdagavond - idem
woensdagavond - dames
donderdagmorgen - dames
donderdagavond - heren
vrijdagavond - gemengd
zondagmorgen - heren

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

500 gram nu...

?95

Bij aankoop van iedere
500 giam kaas een pakje echte

ROOMBOTER
250 gram
voor maar.

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
023-255021
02507-18225

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Nieuw (alleen in onze winkels in
de Beethovenstraat Uithoorn,
Zandvoort en de Cronjéstraat)

STOKBROOD
echte Franse,
vers gebakken!

nu van 1,95
voor maar...
Van harte welkom vanaf donderdag 29 september

Spaar onze kassabonnen
bij ƒ 100,- 3,- retour
uitgezonderd geneesmiddelen
en rookartikelen

een lengte
voor
met bloemen

van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

let een Micro komt u onder de mensen. Met een Micro komt uonderde mensen.

Kom proeven!

Het proefplankje staat voor u klaar!

Beethovenstraat 69,
Amsterdam Zuid
De Tromp Winkels vindt u op de volgende adressen:
Winkelcentrum Kraaiennest, Amsterdam Zuid-Oost.
Beethovenstraat 69, Amsterdam Zuid. Plein 40-45 (verkoopwagen
t.o.A.H.), Amsterdam West. Maasstraat 22, Amsterdam Zuid.
Gen. Cronjéstraat 87, Haarlem. Brinkmann Passage 5, Haarlem.
Grote Krocht 3-5, Zandvoort. Winkelcentrum Beverhof, Beverwijk.
Winkelcentrum Zijdelwaard, Uithoorn.

r
inl

jj

MEUW Dagschotel

9,50

met verse groenten en aardappeltjes
GEOPEND TOT 21 00 UUR

HALTESTRAAT 3, TEL. 02507-12994
Donderdag 6 oktober 1988

Los nummer ƒ 1 ,-

Kinderactiviteiten
in de bibliotheek

IMieuwsbla
48e jaargang nummer 40

Pand wordt verbouwd tot showroom en parkeergarage

Eiland Vijverpark blijft intact

Autobedrijf

ZANDVOORT - In het kader
van Kinderboekenweek 1988
kunnen de Zandvoortse kinderen vanaf dinsdag 11 oktober
weer aan diverse activiteiten
deelnemen, in de Openbare Bibliotheek.

ZANDVOORT - Dolfirama Zandvoort wordt veranderd in een
autobedrijf met een parkeergarage voor ongeveer honderd auto's. De firma Versteege uit de Pakveldstraat heeft het pand
gekocht, met de bedoeling zich hier in de toekomst te vestigen.

Het thema van de Kinderboekenweek is 'Duizend dingen achter deuren', wat betekent: kinderen, boeken
en musea. Rondom dit thema zijn er
diverse tentoonstellingen en activiteiten in de bibliotheek. De week begint in Zandvoort al op dinsdag 11
oktober met de musical 'Als kinderen op reis gaan', uitgevoerd door
leerlingen van de IVO-MAVO in Aerdenhout. De voorstelling is voor de
jeugd van 5 jaar en ouder, de toegang
kost ƒ l,-. Kaartjes kunnen nu al worden afgehaald.
Woensdag 12 oktober is er een
feestmiddag met allerlei activiteiten
rond het thema, verzorgd door leerlingen van Mons Aurea uit Haarlem.
De kinderen worden ingedeeld in
twee groepen: 13.00-14.30 uur: 6-9
jaar; 15.00-16.30 uur: 10 -12 jaar. De
toegang is gratis en de kaartjes kunnen nu al worden afgehaald.
Woensdag 19 oktober van 15.00 tot
16.00 uur vertelt G. Loogman over
het oude Egypte, het land van de
farao's. Dit aan de hand van zijn zelf l!
gemaakte replica's die de komende p
week in de bibliotheek te zien zijn.
Ook worden er enkele beeldjes verloot.
De jongeren van 9 tot 12 jaar kunnen meedoen met de Museum-kwis.
In de bibliotheek hangen affiches
over allerlei musea voor kinderen.
Aan de hand van deze affiches kunnen zij op een speciaal formulier de
tien vragen van de museum-kwis beantwoorden, de oplossing moet uiterlijk 22 oktober ingeleverd worden. De winnaar mag met een
vriendje of vriendinnetje mee naar
een feestmiddag in het technisch
museum NINT in Amsterdam. ledereen die meedoet krijgt een sticker of een boekelegger.

Hoe 'nabij' die toekomst is, valt
nog moeilijk te zeggen, want het gebouw moet ingrijpend verbouwd
worden. De onderste twee verdiepmgen zullen dienst gaan doen als par-

EMM heeft
nieuw bestuur
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht heeft een nieuw
bestuur. Donderdavond werden alle zeven kandidaten die
door het ad interim bestuur
waren voorgesteld, gekozen.
• De contouren van het Vendoradopark worden al enigszins zichtbaar, getuige deze foto vanuit een flat aan de
Burg. Van Alphenstraat. Midden op de achtergrond het eiland van het voormalige Vijverpark.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Er wordt
hard gewerkt aan het Vendoradopark. Zo hard zelfs dat
men iets vóór ligt op het
schema. Een groot deel van
de riolering is al gelegd en
een flink aantal funderingen
voor de zomerhuisjes is gestort. Nabij de voormalige
Vondellaan worden reeds de
eerste huizenblokjes gemetseld. Op één onderdeel is het
plan echter gewijzigd: het
eiland van het voormalige
Vijverpark blijft intact.
Met dit laatste is de Vendorado-directie tegemoet gekomen aan

de bezwaren van natuurliefhebbers. Zij betreurden het oorspronkelijke plan om op het eiland een
speelplaats te bouwen, ten zeerste.
Hier heeft men dan ook van afgezien, evenals van de bouw van een
bruggetje.
Drie aannemersbedrijven zijn
voor het project ingeschakeld:
HBM uit Utrecht bouwt aan het
voorzieningencentrum en het
zwembad, Intervam uit Rijswijk
neemt het hoofdgebouw aan de
boulevard voor zijn rekening en
Wessels uit Rijssen bouwt de bungalows. Door de voorspoedige
bouw ziet het er naar uit dat zij de
datum waarop het park moet wor-

Bodemsanering gasfabriek kost
de gemeente bijna drie miljoen

den opgeleverd, juni 1989, makkelijk halen. Dat voorspelt tenminste
een van de opzichters, de heer Alessie van HBM. Daarna moeten de
stoffeerders nog de laatste hand
leggen aan de opstallen, zodat aangenomen mag worden dat alles in
augustus 1989 gereed is.
Men is voornemens het park
flink te 'bebossen', hopelijk met
een beter resultaat dan het gemeentelijke 'bosplan' op het binnenterrein van het circuit. Het merendeel van de hier geplante
boompjes is niet aangeslagen.
Voor de aanleg van weggetjes en
overige groenvoorziening op het
park zijn 'miljoenen guldens' gereserveerd.

Afgelopen week werd besloten om
de subsidie op grond van de Interimwet Bodemsanering niet aan te vragen. De kans om een rijksbijdrage te
verkrijgen is erg klein omdat de 'urgentiescore' (57) laag is. Gemiddeld
wordt alleen subsidie verleend voor
projecten met een urgentiescore van
tachtig of meer. Reden is ondermeer, dat het benodigde budget dat
door het Rijk is toegezegd tot 1997
ruimschoots wordt overschreden.
Wél aanvragen van de rijksbijdrage zou betekenen dat de grond geheel gereinigd moet worden. De kosten, die dan hoogstwaarschijnlijk
toch alleen door de gemeente moeten worden gedragen, worden in dat
geval geschat op 4,7 miljoen gulden.
Indien men geen subsidie zou aanvragen, zou voor het grootste deel
van de grond volstaan kunnen worden met het storten hiervan op een
door de provincie ingerichte stortplaats. Dit levert een kostenbesparing op van ongeveer ƒ650.000,-, wat
dus in mindering kan worden gebracht op het enige maanden gelederi door de gemeente beschikbaar
gestelde krediet van 3,6 miljoen. Uiteindelijk levert dit een kostenplaatje
op van 2,95 miljoen.

Optredens vinden meestal buiten Zandvoort plaats

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

17166
Waterstanden
Datum
6 okt
7 okt
8 okt
9 okt
10 okt
11 okt
12 okt
13 okt
14 okt

HW
0023
01 20
0200
0233
0302
0332
0402
0433
0504

LW
0810
0912
1003
1049
1127
1149

HW
1253
1341
1420
1452
1521
1548
1617
0019 1646
0053 17 17

LW
2030
21 35
2224
2303
2327
2347
1214
1245
1315

f
'

,
'
i
f
';

ZANDVOORT - Afdeling
Zandvoort van de Partij van de
Arbeid houdt dci^derdag 13 oktober een algemene ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Deze begint om
20.00 uur.

Aanvankelijk zag het er naar uit
dat de gemeente geen keuze had,
omdat de provincie de 'reinigbare
grond' weigerde te accepteren op de
stortplaats in de Nauernasche polder: 'Conform de voorschriften, verbonden aan de vigerende Afvalstoffenwetvergunning, behoeft daar
geen verontreinigde grond van
Noordhollandse bodemsaneringslocatie te worden ontvangen, die op de
locatie zelf of elders verwerkt kan
worden', zo onderbouwde de provinciale overheid in augustus haar weigering.

De gemeente Zandvoort wees erop
dat men oorspronkelijk was uitgegaan van de goedkoopste oplossing
en herinnerde aan een toezegging,
die twee provinciale topambtenaren
in juli reeds hadden gedaan. Voorts
wees men erop dat de weigering de
gemeente op extra kosten zou jagen
van 1,75 miljoen.
Het verzoek aan de provincie om
haar standpunt dan ook te herzien,
werd uiteindelijk gehonoreerd. Met
het verwijderen van de grond zal op
zo kort mogelijke termijn worden
begonnen.

.

Ledenvergadering
Partij v/d Arbeid .

ZANDVOORT - De bouw van
het Vendoradopark vordert gestaag. Behalve pp de plek waar
rond de eeuwwisseling een gasfabriek moet hebben gestaan
en waar later de kabelloods
werd neergezet. De fabriek
heeft de bodem sterk verontreinigd, zo ontdekte de firma
Touw Infra Consult B.V. begin
vorig jaar. De grond moet echter schoon opgeleverd worden
aan Vendorado, wat de gemeente bijna drie miljoen gulden gaat kosten.

Tot de belangrijkste discussiepunten behoort onder andere de gemeentebegroting voor Zandvoort
voor 1989. Daarnaast ook het ontwerp-verkiezingsprogramma Europe 1989, waarin ook aandacht wordt
gevraagd voor het milieu. 'En dat is
uiteraard vooral voor Zandvoort belangrijk', aldus het bestuur van de
PvdA.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de
twee dames M.J. Brune-Herben en
E.H.W. Buijmg, en de heren J.R.
Berkenbosch, J.A. Brakel, A. Koper,
P. Kramer en G.W. Schaap. Enkele
andere gegadigden hadden na een
gesprek met het ad interim bestuur
afgezien van verdere kandidaatstelling. In ieder geval maakten zij geen
gebruik van de mogelijkheid om
zich hiervoor op te geven, ondersteund met een aantal handtekemngen.
Het bestuur a.i. stelde aanvankelijk voor de zeven kandidaten bij acclamatie te benoemen, maar twee
van de ongeveer honderdtien aanwezige leden waren hierop tegen, zodat
een schriftelijke stemming nodig
werd. De nieuwe kandidaten plus
één van de oud-bestuursleden kregen nog even de gelegenheid om zich
voor te stellen. De heer Berkenbosch kon daarbij niet aanwezig
zijn, in verband met zijn vakantie.
Nadat de stembriefjes met kleine
garnalennetten waren opgehaald,
bleek de uitslag niet anders dan van
het begin al te verwachten viel, gezien de sfeer in de zaal. Alle kandidaten werden uiteindelijk met een
overmacht aan stemmen vóór gekozen. Daarna sprak waarnemend
voorzitter Marijke Brune een dankwoord uit voor de inspanningen van
de leden die niet meer in het bestuur
terugkeerden.

keergarage waarvan iedereen gebruik kan maken Naar verwachting
zal elke verdieping ongeveer vijftig
auto's kunnen herbergen. Op de eta
ge daarboven wordt het autobedrijf
gevestigd, compleet met een showroom (deels met uitzicht op de boulevard), een onderhouds afdeling,
die zo nodig ook voor reparaties gebruikt kan worden, en wellicht een
klein automuseum De buitenmaten
van het gebouw worden waarschijnhjk zoveel mogelijk gehandhaafd.
"Wij willen er iets moois van maken, dat een lust is om naar te kijken
en stedebouwkundig verantwoord
is", aldus Versteege, die zeer mgenomen is met de aankoop. Die kwam
vorige week rond. Het huidige onderkomen van zijn bedrijf ligt nu
krap ingesloten in de kleine noordbuurt. Het zag er toch naar uit dat er
in de toekomst verhuisd moest wor
den, verklaart Versteege. "En ik wil
liever in de buurt van het centrum
blijven. Bovendien gaan wij er qua
ruimte flink op vooruit". Hij wil er
een drive-in garage van maken, wat
betekent dat bezoekers met hun
auto naar binnen kunnen rijden.
Hoe het er allemaal precies gaat uitzien, kan hij nog met zeggen omdat
de zaak nog 'heel vers' is. Het kan
dan ook nog wel één of anderhalf
jaar gaan duren, eer het bedrijf kan
verhuizen.
Met deze transactie is dus definitief een eind gekomen aan de oude
bestemming, het op initiatief van
Bouwes gebouwde dolfinarium. Dit
was kennelijk niet zonder verhezen

willen ook anderen daarmee een plezier doen. Wel is het keihard werken, want wij willen een bepaald niveau houden". Het hoge niveau lokt
regelmatig lovende reacties uit.
De optredens zijn vooral voor diverse bonden, verenigingen, verzorgingshuizen of bijvoorbeeld De Zonnebloem, maar ook kerkdiensten,
verspreid over steden tot ver in de
regio en zelfs daarbuiten, zoals Purmerend. "Dat wij laatst door de
ANBO werden uitgenodigd, kwam
eigenlijk doordat wij opgemerkt

® Het bestuur van de
ANBO had het niet gemakkelijk tijdens de ledenvergadering.
Pag. 3
© Twee verlengingen hadden zij nodig, maar de basketbalsters van The Lions
dwongen Spaarndam op de
knieën.
Pag. 5
® De Zandvoortse Zeevisvereniging brak tijdens een
uitstapje naar Engeland
een clubrecord.
Pag. 5

De functies binnen het bestuur
worden door de nieuw gekozen leden zelf verdeeld. Bij de start en
voor zo lang als dit wenselijk is, kan
men bovendien nog op steun rekenen van de Nationale Wonmgraad,
welke het ad interim bestuur ook de
afgelopen maanden heeft begeleid.
Hoe een en ander verloopt, zal duidelijk worden in de najaarsvergadering, die op 20 december is gepland.
Foto: Berlott

Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble nog
steeds niet zo bekend in eigen gemeente
van het Zandvoortse seniorenkoor
'Voor Anker', zingt in het ensemble
maar treedt daarnaast ook op als
repetitor: "Wij oefenen bij mij thuis,
maar tijdens optredens staan wij onder leiding van de pianist". Een goede pianist is volgens haar van essentieel belang en sinds kort kan men
wat dat betreft rekenen op de medewerking van Bert van Poelgeest.
De optredens zijn bijna altijd op
uitnodiging. "Wij timmeren niet zo
aan de weg", aldus Trudy van Staveren. "Het gaat meer vanzelf, van

te exploiteren, getuige de problemen
die zich rond 1981 voordeden De
toenmalige eigenaar, Hordo, vale e
het pand verkopen. Na diverse arties en roerige tijden leek het becn;f
m mei 1983 m rustiger vaarwater 'e
komen, onder leiding van direcreur
Wim van der Meulen en John Slootmaker In september van dat jz.?r
trok Van der Meulen zich echter terug, waarna Slootmaker alleen v^ r .
der ging Maar uiteindelijk moe 5 r
ook hij het hoofd buigen en het dolf.narium enige maanden geleden t p
koop zetten.

Herdenken en ravotten

ZANDVOORT - Het oorlogsmonument heeft zijn nieuwe
bestemming gevonden. Vredig
ligt het teken ter herdenking
van de slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog nu in
het plantsoen op de hoek van
de Van Lennepweg en de LinZANDVOORT - Het Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble. Me- mond tot mond, zo komen wij aan werden in Halfweg, waar we optra- naeusstraat. Hoewel, vredig?
nig Zandvoorter zal bij deze naam verwonderd opkijken, want de uitnodigingen. Soms hebben we den in verband met het zestigjarig
zo druk, de laatste periode zeven jubileum van een vereniging. Maar
In tegenstelling tot de eerdere ophet ensemble geniet in deze plaats maar weinig bekendheid. Dit het
in zes weken tijd, dat we omdat wij zovaak elders optreden, stellmg m het Vijverpark is er nu
in tegenstelling tot diverse andere steden van - voornamelijk - optredens
'nee' moeten zeggen. Maar vinden wij het juist heel leuk als wij geen bloemperkje om het monuNoord-Holland, waar het gezelschap regelmatig optreedt. Kort eigenlijk
dat doen wij niet zo gauw hoor, want in Zandvoort moeten zingen". Af en ment aangelegd en wordt het omgeleden waren de dames ook in het Gemeenschapshuis te horen, we vinden het ontzettend leuk. Wij toe
zijn de dames wel m deze ge- ringd door een tegelplateau. 'Een
waar men voor de ANBO zong.
zingen voor eigen genoegen, maar meente te vinden, enige weken gele- uitstekend speelplaatsje' heeft een

Bijna drieëntwintig jaar bestaat
het Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble al, sinds het werd opgericht
door mevrouw Van Nierop. Het gezelschap bestaat momenteel uit de
dames To de Vries, vanaf het begin
al bij het ensemble betrokken, Aat
Speets, Truus Stokman, Wil Boerrigter, Edith Schultz, Agaath Blaauboer, Helma Giebels, José Jansen en
Trudy van Staveren. De vaste bezetting bestaat uit acht dames, de negende valt dus eventueel in. Mevrouw Van Staveren, ook dirigente

Oplage: 4 500

Week

plaatsje. Maar vernield is er gelukkig nog niets. Het lijkt er zelfs op da,t
Publieke Werken met deze wijze van
plaatsen onbewust een vergaande
integratie tot stand heeft gebracht,
tussen de jongeren en het verleden
van hun (groot) ouders.
De grens tussen herdenken en ravotten is zo héél klein geworden

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag 8
oktober een oefening met het Wip
pertoestel
Hiervoor vertrekt men 's morgens
om negen uur vanuit het boothms
aan de Thortaeckestraat

den nog in het Huis in de Duinen en aantal kinderen waarschijnlijk gesoms ook m het Huis in het Kostver- dacht, want regelmatig al wordt het
monument door hen bezocht en beloren.
klommen.
Met step of fietsje kun je natuurVerzorgd
hjk ook heerlijk ravotten op zo'n
Het repertoir is zeer gevarieerd en
omvat onder andere klassieke wer(Advertentie)
ken, operette, kerkliederen, cabaret,
musical en Franse chansons. Maar
zo schroomt men ook niet om een
potpouri van liedjes van Toon Hermans op het programma te zetten
Dit is zo ontstaan doordat het publiek graag een gevarieerd programma wil, legt Trudy van Staveren uit.
Daarnaast heeft het ensemble ook
een apart kerstprogramma, dat om
de twee jaar wisselt en waarmee vlak
voor de kerstdagen her en der een
aantal optredens wordt verzorgd.
Concerten geeft het Zandvoorts
Dames Vocaal Ensemble nooit, Naam
want dat geeft veel rompslomp. Optreden op uitnodiging maakt het
juist allemaal wat makkelijker. En Adres
dat komt goed uit, want van een bePlaats
stuur dat alles regelt, is geen sprake. Postcode
Ieder heeft zijn eigen taak, zoals het
bevestigen van afspraken, het heen Giro'bank
en weer rijden met de auto of het
verzorgen van de kleding. Aan dit Telefoon
i v m controle bezorging)
laatste wordt veel zorg besteed, want
'de omlijsting moet goed verzorgd Daarna word ik abonnee en betaal per
zijn', aldus Trudy van Staveren O maand / 3 95* O kwartaal / 12,90 O halfjaar ƒ 23 70 O jaar ƒ 43 75

"Wij zijn dan ook altijd bezig met
perfectioneren", wat behalve op de
kleding ook op het zingen slaat.
Zij zelf gaat naast deze drukke
werkzaamheden gewoon door met
de begeleiding van 'Voor Anker', aat
volgende week donderdag aan het
eind van de ochtend het eerste optreden heeft in de huidige samenstelling. Dat vindt plaats in 'Schalke• Het Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble onlangs toch weer eens in Zandvoort, in het Gemeenschapshuis, te rerf in Haarlem, tijdens de Senioren
horen.
Koren Dag.
JOAN KURPERSFoto Berlotl
HOEK

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

8 "710371"017003"

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Het Mollennest is leeg want onze jongste
spruit vliegt dan ook eindelijk uit.
10 oktober om 15.00 uur
trouwt onze

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

DAG en NACHT bereikbaar

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Begrafenissen
en crematies!

Hans
zijn Jacqueline
Wij wensen jullie erg veel geluk.
Pa en Ma Moll
Potgieterstraat 31
******************************* *

DE WIT VERHUIZINGEN

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

u Bea en Marcel"

nog 7 nachtjes slapen,
dan is het zo ver!

-K
*
-K
-X

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT
WIST U DAT:

Na een lang en zorgzaam leven is rustig ingeslapen onze lieve mama en oma

Antje van Velden-Domhof
weduwe van J. H. van Velden
in de ouderdom van 89 jaar.
Heemstede:
A. Bolle-van Velden
Rosas/Spanje:
J. H. van Velden
E. Kortylewsky
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

* De Huisdierenkeuring voor kinderen een
groot succes is geweest.
* Er heel veel huisdieren in Zandvoort zijn die
goed verzorgd worden!

* Wij ook alle kinderen met hun dieren willen
bedanken, we hebben genoten van jullie.

'• •

Enige kennisgeving
Heden is rustig ingeslapen mijn moeder,
onze groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en tante

w ^^ ^^ •

tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

De koopprijs bedraagt f 58.000,- kosten koper, exclusief overdrachtsbelasting.
Degenen, die belangstelling hebben, kunnen tot één week na het
verschijnen van dit blad, zich schriftelijk aanmelden bij het college van
Burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Bij meerdere aanmeldingen kan o.a geselecteerd worden op basis van
het urgentiesysteem bij toewijzing van woningen alsmede het doorstromingseffect.

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Aangevraagde bouwvergunningen

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

132B88 Haltestraat 6
- vergroten dakkapel
133B88 terrein Kam. Onnesstraat
-loods
134B88 Schoolstraat 7
- uitbreiding woning
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar" van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

ui
O

een fleurige tuin
óók in de herfst.
Prachtige tuinpotten met
wintervaste planten.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

CORODEX B.V., Noorderduinweg 48,

Verleende bouwvergunningen
vergroten woning
Brederodestraat 103
garage met dakterras
van Ostadestraat 1 a
bergruimte
Lorentzstraat 15
dakkapel
Wilhelminaweg 9
uitbreiding woning
Dr. C. A Gerkestraat 147
kelder
Ontvanger Schoutenstraat 6
terrein Kam. Onnesstraat
loods
Volkstuinencomplex Keestuinhuisje
omstraat nr. 96
107B88 Volkstuinencomplex Keestuinhuisje
omstraat nr. 43
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
92B88
64B88
117B88
119 B88
109B88
118 B88
108B88
113B88

Aanlegvergunning

2041 CA ZANDVOORT, tel. 02507-12541
vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een

MACHINEBANKWERKER
voor onderhoud en reparatie aan persen en
matrijzen. Min. opleiding LTS-metaal.
Enige jaren bedrijfservaring vereist.
Salaris in nader overleg vast te stellen.

Persleiding Zandvoort-Haarlem
Bouwplan
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met
toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van 5 jaar vrijstelling te verlenen voor het oprichten van kantoorruimte
op het perceel Thompsonstraat 1.
Het betreffende bouwplan ligt vanaf 6 oktober gedurende 14 dagen voor een ieder
ter gemeentesecretane, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter
inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur).
Zandvoort, 6 oktober 1988

Oproep

INDONESIAN FOOD
Lekker Indonesisch eten
Kant en klaar om mee te nemen
onze specialiteit =
Passage 6
Zandvoort
Tel. 19538

NASI RAMES
DJEMPOL

Keizerstraat 1a
Haarlem
Tel. 023-328009

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

(O)PA EN (O)MA

BALK
BAKT
BROOD
WEEK VAN HET BROOD
VRIJDAG:

6 GRANEN BROODJE

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507 - \ 2616

-k

* WIL, JAN, STEVEN, REMCO, TIL, WEN-J
* DY, JAAP, MARIEKE EN TOM

Va pond

„Henkie"
bedankt...

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 23a
Het betreft een bovenwoning, bestaande uit:
entree, hal, toilet, kamer-ensuite, slaapkamer, kleine slaapkamer en
keuken.

Sollicitaties richten aan:
de heer J. H. W. Molijn, Corodex B.V.,
Postbus 10, 2040 AA ZANDVOORT.

NIET IN DE KRANT
TOCH IN DE KRANT

{ VAN HARTE
| GEFELICITEERD

6 oktober 1988
Burgemeester en wethouders van Zandvoort.

VERKOOP GEMEENTEWONING

w

W

Informatie en/of aanvraagformulieren kunt u krijgen bij het bureau belastingen ter secretarie, geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, telefoon 02507-61414.

De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan:

Hét adres voor:

ADVERTENTIES

-K

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartpvereenkomst

* Wij alle deelnemers aan de
rashondenparade hierbij heel hartelijk willen
bedanken, zij waren geweldig!

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

in de ouderdom van 91 jaar.
Uit aller naam:
E. F. W. Apol.
2 oktober 1988
„het Huis in de duinen"
Herm. Heyermanstraat l flat 6.
Zandvoort.
Corr.adres:
Valkeniershof 101, 2171 TN Sassenheim
De uitvaart en begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

•v

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

tn

Jeannette Wilhelmina
Maria Apol-Brugman

**
•*

-1 NOVEMBER 1988-

* De rashondenparade indrukwekkend was
om te zien.

28 september 1988
Verpleeghuis „Zuiderhout"
Beelslaan 9, Haarlem.
Correspondentieadres:
Broeder Josephlaan 23,
2101 E A Heemstede.
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Dankbaar zijn wij voor de goede zorgen van verplegend en verzorgend personeel van „Zuiderhout".

t

KWIJTSCHELDING
Kwijtschelding op grond van het inkomen van de aanslag afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht 1989 moet worden aangevraagd vóón

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Mam en Barkel

*
*

Tel. 02507-13278

biefstuk 7?

1,25

ZATERDAG:

GEDURENDE DE HELE MAAND OKTOBER

100 gram cornedbeef 1,89
100 gram achterban) 2,75
100 gram
boterhamworst 1,75

Vleeswaren van
de Echte Slager
.„dat smaakt

100 % viscose-kleding
tegen fabrieksprijzen
Lamswollen truien
59,Blouses
v.a. 15,Broeken
v.a. 29,Rokken
v.a. 29,Blazers,
59,Jurken
v.a. 29,.

HOORNSE BROEDER
1 RUM RUNNER SCHNITT

3,50
8,75

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

en diverse andere modellen.

Haltestraat 53

Café Arie Koper
vrienden en kennissen
die van z'n 40ste verjaardag
een gezellige boel hebben
gemaakt.
DOKTERSBERICHTEN

R. Drenth
huisarts
geen praktijk
van 10 tot 22 oktober
waarnemende huisartsen

Anderson,
Flieriiiga, Zwerver

Woensdag en donderdag

Maandag en dinsdag

klapstuk
100 gram

145

bami pangang _,_
4/5

v/h v. Dam, t/o Casino Royaal

pond

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,5Q p.d. ex btw.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

Oktoberaanbieding
Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

ZONNESTUDIO

P/1SSAGE 42

Zonnebank
25 min.

Dubbel gezichtskanon
15 min.

-»•-/\

7,50

.n
l"»"

Lichaamskanon
40 min.

Passage 42, tel. 02507- 12500

Bloembollen
Plantbakjes
voor bollen
Ontsmettingsmiddel
Turfmolm
Bloeiende
winterviolen
Erica's
Beplanting
voor najaarsen winterbeplanting
Dinsdags gesloten tot begin december.

Kweken] P. van Kleeft ----VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

WEEKMEDIA30
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ANBO-bestuur krijgt veel kritiek
tijdens roerige ledenvergadering

Mariaschool

ZANDVOORT - Het bestuur van de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen, afdeling Zandvoort, kreeg de nodige kritiek
te verwerken tijdens de najaarsvergadering. Deze werd vorige
week donderdag gehouden. Aanleiding vormde de gang van
zaken rond het vertrek van de tweede penningmeester, mevrouw Vlieland.
De kritische opmerkingen werden
geuit tijdens de rondvraag, waartoe
men al snel had kunnen overgaan.
Een voorstel van voorzitter Bol om
met het beantwoorden van de vragen te wachten tot na de pauze, kon
geen genade vinden in de ogen van
de aanwezigen en daarom werd besloten hen eerst te laven met koffie
of thee, alvorens zij hun vragen op
het bestuur konden afvuren.
Het was maar goed dat de kelen
gesmeerd waren, want hierna ging
het hard tegen hard. Een aantal leden kon absoluut geen waardering
opbrengen voor de wijze waarop het
bestuur mevrouw Vlieland had behandeld. Men had kennelijk zonder
haar daarvan in kennis gesteld te
hebben een nieuw bestuurslid aangesteld, die haar functie zou overnemen. Mevrouw Vlieland had daarop
besloten, zich terug te trekken. Enkele leden die het woord voerden,
noemden de handelwijze van het bestuur, maar ook dat men haar 'zelfs
zonder bedankbriefje of bloemetje'
had laten vertrekken, beneden peil.

Dit is een foto van de derde klas van de Mariaschool, gemaakt in het
schooljaar 1955-1956. Onderwijzeres was juffrouw Kramer (L). De foto is
ingezonden door Lia Bos.
De leerlingen zijn:
Eerste rij (zittend, v.l.n.r.): Annemarie Koper, Mirjam Bouberg Wilson, Jeanne
Veldwisch, Joke Stokman, Margot (?), Lia Bos, Nancy Castien en Joke
Versteege.
Tweede rij: Thea Adegeest, Tonnie v.d. Storm, onb., Ria v. Duyn, Joyce (?),
Mieke van Loenen, onb., Marieke v.d. Klugt.

Weekenddiensten
Weekend: 8/9 oktober 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.

inwoner van Zandvoort, zijn geen
kosten verbonden.

Derde rij: Henk v.d. Mey, Jan Bluys, Hans Borgsted, onb., Juultje Dekker,
Lambert Lemmers, ltse Al en Rob Esveld.
Vierde rij: Jos de Bont, Hans v.d. Mey, Wim Kluyskens, Arthur Dumpel, Jan
Gerritse, Steffie Weller en Kees Vreeburg.
Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn van
harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad. Na plaatsing
krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een extra afdruk in het
hier getoonde formaat.

BRIEVENBUS
Parkeren (2)

Wetswlnkel: Gemeenschapshuis L.
Als medebewoner van de NoordDavidsstraat. Eerste en derde buurt (Zandvoort-Centrum) wil ik
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- woensdag van de maand van reageren op de ingezonden brief van
17.30-18.30 uur.
mevrouw Zwanenburg in Zandnummer 12000.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e voorts Nieuwsblad d.d. 29/9/'88.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, FleWanneer er in Zandvoort-Centr.
gevalllen), Centrale Post Ambulan- mingstraat 9.
een 'normaal' bekeuringsbeleid geStoringsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. voerd zou worden, was er op beide
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Taxi: tel. 12600.
gevallen niet zoveel aan te merken
Hulsartsenpraktijk Nieuw Noord:
geweest. Weinig begrip en gevoel
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartvoor de situatie, dat wel. Maar er is
senpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paarin Zandvoort-Centr. geen sprake van
<erkdiensten
•MMI^MMMMMMM^H^^^WMMMH
dekoper: Voor dienstdoende arts
een evenwichtig en rechtvaardig bebellen: tel. 15600/15091. Verdere inleid op het gebied van parkeer-/verlichtingen omtrent de weekenddien- Weekend: 8/9 oktober 1988
keersovertredingen. De politie is
sten worden verstrekt via de telenog alleen de beste kameraad van
foonnummers van de huisartsen: Hervormde Kerk, Kerkplein:
uitbaters van horecagelegenheden
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flle- Zondag 10.00 uur:
en de bezoekers daarvan.
Gemeensch. Ger./Herv. dienst in Gerlnga, 12181; Zwerver, 12499.
reformeerde kerk, Ds. J.A. van LeeuTen aanzien van de bewoners worTandarts: Hiervoor de eigen tand- wen
den wat minder kameraadschappeKindernevendienst
arts bellen.
lijke normen gehanteerd. Dagelijks
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
weerkerende overtredingen, waar de
Gereformeerde Kerk:
H.B.A. 'Mulder, tel. 13185
bewoners veel hinder van ondervinWijkverpleging: Voor informatie Zondag 10.00 uur:
den, in o.a. Zeestraat, Brugstraat,
over de dienstdoende wijkverpleeg- Gemeensch. Ger./Herv. dienst in Ge- Prinsenhofstraat en Pakveldstraat
reformeerde kerk, Ds. J.A. van Leeu- worden zelden of nooit beboet. Sterkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine wen
ker nog: staat er iemand geparkeerd
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Kindernevendienst
voor de garages tegenover de Brugvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
straat, een T-kruising n.b., wordt
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap door de gewaarschuwde politiebe023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- NPB, Brugstraat 15:
ambten de auto opengemaakt en
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Zondag 10.30 uur: Mevr. J. Bro- weggeduwd, de gebruiker kan dan
ström-Bruin,
Roelofarendsveen
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Dinsdag 20.00 uur: Ds. Wim Koole
lening: Voor informatie, advies en over 'Macht en onmacht van comhulp tel. 17373, op alle werkdagen municatie'
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Roomskatholleke Kerk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Dienstencentrum: Koninginneweg Zaterdag 19.00 uur: (Geen opgave)
l, Zandvoort. Spreekuur op maan- Zondag 10.30 uur: (Geen opgave)
dag en donderdag van 1.30 tot 3.00
ZANDVOORT - De Koninkuur door de heer Frits van Veen of Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, lijke Nederlandse Toonkunstena telefonische afspraak. Tel: Haarlem:
naars Vereniging, afdeling
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- Haarlem, houdt zondag haar
02507-19393
Belbus: Om van de belbus (voor be- /Bijbelgespreksgroepen
tweede koffieconcert van dit
woners van 55 jaar en ouder) ge- 10.30 uur: Jeugddienst
bruik te kunnen maken, dient men 19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- seizoen. Bariton René Slot en
pianiste Miep van Luin verzorzich 24 uur van tevoren op te geven duin
gen een liederenrecital.
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusDe recital omvat werken van
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten Jehova's Getuigen:
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te Franz Schubert, Henriétte Bosmans, Maurice Ravel, Henri Duparc
Haarlem.
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maan- en Heiter Villa-Lobos. Het optreden
vindt plaats in restaurant Landgoed
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg dag 19.00 - 21.00 uur.
Groenendaal te Heemstede en be023-320899 of 320464. Spreekuur op
^^^MMVHMHMMOMHHHI^H^^l^MMiMMMMH
gint om 11.30 uur.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanDe entreeprijs bedraagt ƒ5,50, voor
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerBurgerlijke stand
CJP-houders en KNTV-leden ƒ4,50,
der volgens afspraak. Aan deze hulpvoor kinderen ƒ3,75.
verlening, beschikbaar voor iedere
Periode: 27/9 - 3/10/1988
Het programma van de KNTV vermeldt nog vijf koffieconcerten in
Ondertrouwd:
op
13/11 en
Van der Mij e, Maarten en Zwart, 'Groenendaal',
Zandvoorts
11/12/1988, 8/1, 12/2 en 12/3/1989.
Leonie Georgette Louisa Maria

E

Koffieconcert
op Groenendaal

E
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Gehuwd:
Van der Werff, Robert Paul en Van
Baarsel, Gwendolen Cornelia
Lodewick, Maximiliaan Johannes
Hubertus en Van Luijn, Alida Antonia
Loos, Peter en Kroon, Esther
Geboren:
Hendrik Johannes, zoon van: Van
Soest, Hendrik Johannes en Rijnders, Cornelia Johanna
Esther Roos, dochter van: Uijleman,
Frans Abraham en Huneker, Rosalina Maria
Overleden:
Van der Laan, Gideon Hermanus,
oud 54 jaar
Gerrits geb. Borman, Anna Elisabeth, oud 73 jaar
Terol geboren Bol, Aagtje, oud 89
jaar
Van Deursen geb. Van Koningsbruggen, Dirkje, oud 74 jaar
Adam, Lawrence Jacques, oud 77
jaar
Apol geb. Brugman, Jeannette Wilhelmina Maria oud 91 jaar
Van Velden geb. Domhof, Antje, oud
89 jaar

Geslaagd
ZANDVOORT - Twee
Zandvoorters ontvingen afgelopen week een fel begeerd document. Beide
slaagden voor een hogere
opleiding.
Eric de Roode slaagde aan de
Hogeschool voor Beroepsonderwijs te Alkmaar, afdeling Gezondheidszorg, als verpleegkundige. Donderdag 29 september kreeg hij de speld uitgereikt,
met het daarbij behorende getuigschrift.
Twee dagen daarvoor, dinsdag 27 september, kreeg Jan Weber, één van de actieve leden van
de Zandvoortse Bomschuiten
Bouwclub, te horen dat hij geslaagd was voor zijn doctoraal
Natuurkunde, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Beide
prestaties uiteraard een felicitatie waard!

uit de garage wegrijden. De weggeduwde auto wordt hierna weer netjes voor de garage teruggezet. Zonder een bekeuring!!
Kan de auto niet verwijderd worden, blijft hij mooi staan, want de
boetes voor het wegslepen zijn zo
hoog. Ook nu volgt geen bekeuring
en de garage-gebruiker blijft ziedend
achter en kan zijn afspraken afzeggen. Niet te geloven, toch waar!!
Aangezien de richtlijnen voor dit
beleid uitgestippeld_worden door de
korpsleiding, valt de uitvoerende
agenten niet zo heel veel te verwijten. Onderbezetting maakt hun
functioneren bovendien frustrerend
en moeilijk. Vandaar ook het verzoek aan de leiding van de Zandvoortse politie om een wat consequenter en bewoners-vriendelijk
parkeer-/bekeuringsbeleid voor het
centrum.
A. Loning

Parkeren (3)

Tijdens de steeds heftiger wordende discussie bleek dat er al jarenlang
iets schortte aan de samenwerking
tussen de heer De Vries en mevrouw
Vlieland als respectievelijk eerste en
tweede penningmeester. Eén van de
leden vond het onjuist dat er bij het
gebrek aan samenwerking één bestuurslid de dupe werd. "In zo'n geval dienen beide te verdwijnen", aldus de spreker. Hij stelde voor dat

mevrouw Vlieland, die zich tal van
jaren heeft ingezet voor de ANBO,
staande de vergadering in ere zou
worden hersteld. Het bestuur ging
hier niet op in maar was wel bereid
haar alsnog schriftelijk zijn erkentelijkheid te betuigen. Een na haar aftreden ontvangen fraaie azalea en
een door ééenveertig bridgers van de
ANBO ondertekende brief, waarin
zij hun 'gastvrouw nummer één'
dank brachten, moet voor Els Vlieland ongetwijfeld een pleister op de
wonde geweest zijn.
Behalve een groot aantal leden
werd de vergadering ook bijgewoond door mevrouw N. Groot-Water, bestuurslid van het gewest
Noord-Holland, en Martie Woudhuizen, steunfunctionaris van genoemd
gewest. Eerst genoemde was uitgenodigd in verband met de beschrijvingsbrief voor de Algemene Ledenvergadering van 25 november, die
donderdag op agenda stond. De brief
bleek echter vervangen door een mededeling in 'Samen op Weg', het orgaan van de ANBO, iets waarvan het
bestuur niet op de hoogte was. Dit
agendapunt kwam dus te vervallen,
waardoor men onmiddellijk kon
overgegaan tot de rondvraag.
Het advies van een vrouwelijke
aanwezige, om in de toekomst meer
dames m het bestuur op te nemen,
was mevrouw Groot uit het hart gegrepen. Het gewest Noord-Holland
kampt namelijk met hetzelfde probleem, reden waarom het geweste-

Binnenkort leren bridgen in Zandvoort
ZANDVOORT - Voor een redelijk bedrag leren bridgen,
dat kan bijna niet in Zandvoort. Dit ondervond het echtpaar Carbaat, dat onlangs op
zoek ging naar een dergelijke
mogelijkheid.
Uiteindelijk
hoopt men nu zelf een lesclubje op te kunnen richten.
Informatie' uit diverse hoeken
maakten Cees en An Carbaat al
gauw duidelijk, dat bridgeles bij bestaande instanties al snel op honderden guldens komt. Een flink bedrag,
wellicht ook voor anderen die dit
spel (of sport) willen leren. "Met
deze mensen, 55+ maar jonger mag
ook, zoeken wij nu contact om samen een lesgroepje te vormen en de
kosten hoofdelijk om te slaan", aldus mevrouw Carbaat. Tijdens de
rondvraag van de ANBO-najaarsvergadering kreeg zij al enkele positieve reacties. "Daarnaast hopen wij
ook op een reactie van iemand die
ons wil begeleiden, uiteraard tegen
vergoeding".
Eventueel kan daarbij gebruik gemaakt worden van de A.V.R.O. brid-

lijk bestuur uitbreiding met vrouwen vraagt

Zwemmen
Toen de vergadering' in rustiger
vaarwater was gekomen, viel er toch
ook nog wel iets aardigs te beleven
Oud-voorzitter Wim van der Moolen
zette namens de ANBO mevrouw
Groen m het zonnetje, die twintig
jaar achtereen de koffie heeft verzorgd. Met een fraaie plant betuigden zowel het bestuur als de klaverjasclub daarvoor hun dank aan
'Grietje' Groen. Andere punten die
deze middag verder aan de orde
kwamen, waren onder andere het
aanbod van een paar dames om achterstalhge contributie te innen, de
prijs van het bingoplankje en die van
het kopje koffie. Aan het begin van
de vergadering had voorzitter P. Bol
het bestuursbeleid al toegelicht
Ook kon hij mededelen dat, nu De
Duinpan is gesloten, de ANBO-leden
voor hun geliefde zwemsport weikom zijn in het Sportfondsenbad in
Haarlem. De te maken vervoerskosten worden gedeeltelijk gerestitueerd.
Steunfunctionaris Martie Woudhuizen wilde na afloop van de vergadering wel enig commentaar geven,
waarbij hij Zandvoort 'een levendige
afdeling' noemde. Het was hem opgevallen dat de leden geen blad voor
de mond nemen, iets dat volgens
hem voor een belangenorganisatie
een uitstekende zaak is. "Zandvoort
heeft een actief bestuur, maar het
zou wenselijk zijn dat de activiteiten
van leden en bestuur wat meer op
elkaar afgestemd zouden worden",
aldus Woudhuizen. Waarvan acte!
Kr.-M.

Agenda

gecursus. De boeken en spelen daarvan heeft het echtpaar al in huis.
Wellicht hebben mensen een videoband van de T V-uitzendingen of zijn
er ook andere cursussen voorhanden. Als leslokaal denken de heer en
mevrouw Carbaat aan een zaaltje,
voor een middag per week te huren,
of - indien het groepje klein blijft gewoon een (huis)kamer bij toerbeurt bij een van de deelnemers
thuis. Zo kan het 'de kop niet kosten', is de conclusie van de initiatiefnemers. Men kan hen bereiken onder telefoonnummer 18780.

Vanaf dinsdag 11 oktober in de
Openbare Bibliotheek aandacht
voor Kinderboekenweek 1988.
Donderdag 6 oktober: Commissievergadering Publieke Werken,
Raadhuis, Haltestraat, 20.00 uur.
Zaterdag 8 oktober: Vliegervierdaagse nabij parkeerterrein De Zuid, 10
u., plus jeugdwedstrijd Stabiel, 14 u.
Zondag 9 oktober: Wereld Vredesvlucht m.m.w. Happy Hoppers
Team, 12 u., parkeerterrein De Zuid.
Maandag 10 okt.: Commissieverg. Financiën, Raadhuis, Haltestr., 20 u.
Inbrengen
dames/kinderkleding
beurs ZHC op Duintjesveld, 9-16 u.
Dinsdag 11 okt.: Ledenverg. Ondernemers Vereniging Zandvoort met
voordracht burg. Van der Heijden,
Palace Hotel, 20 uur
Kledingbeurs Zandvoortsche Hockey Club, 9-16 uur.
voor kinderen v.a. 5 jr in
ZANDVOORT - De collecte Musical
Openbare Bibliotheek, 16-17.15 u.
in Zandvoort voor het Konin- Woensdag 12 okt.: Activiteitenmidgin Wilhelmina Fonds heeft dag, bibliotheek, 13-14.30 u. kindeeen bedrag opgeleverd van ren 6-9 jr; 15-16.30 u. van 10-12 jr.
maar liefst ƒ22.687,75. Dit geld Donderdag 13 okt.: Alg. Ledenverg.
PvdA, Gemeenschapshuis, 20 u.
wordt besteed voor de bestrij- Jeugdsoos
in 't Stekkie (elke donding van kanker.
derdag) 14.30-17 u., 11-15 jr., gratis.

Collecte KWF
brengt .ƒ22.687 op

'Het leven begint bij veertig'

N.a.v. ingezonden brief mevr.
Zwaanenburg.
Betreffende parkeren moet het toch
duidelijk zijn dat het alleen om de
centen gaat. Terwijl de toeristen bezit nemen van bermen en voetpaden
etc. om de nacht door te brengen,
worden de bewoners geterroriseerd
door de parkeerwachten en dat het
alleen om de boeten gaat illustreel|/j
het volgende: sinds enkele weken
staat op de hoek Kochstraat/Fahrenheitstraat een vrachtauto annex
snackbar geparkeerd, en wel zodanig op het trottoir dat moeders met
kinderwagens er niet langs kunnen
en gedwongen worden om over de
straat te gaan, zonder te kunnen
zien welk evt. verkeer om de hoek
komt.
Heb reeds drie keer met de politie
gebeld. U mag raden naar het resultaat. Juist, niets! Hij staat er nog.
F. Leder

Directeur IKON
houdt lezing
ZANDVOORT - Ds. Koole, directeur van de IKON, houdt dinsdag 11
oktober een lezing voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Zandvoort. Thema is 'Macht en onmacht
van communicatie'.
Volgens de NPB is Ds. Koole als
geen ander in staat om boeiend te
vertellen over zijn levenswerk, de
omroep die televisie en radio wil maken op basis van een levendige communicatie met kerken. De lezing
wordt gehouden in het NPB-gebouw
te Zandvoort, Brugstraat 15, en begint om 20.00 uur.

Henk Jansen en zijn vriendin midden voor op het kleedje, omringd door vrienden en bekenden.
Foto Bram Stijlen

ZANDVOORT - Wie afgelopen zaterdagavond dacht
even een 'neut' te kunnen
gaan halen bij café Arie Koper op het Kerkplein, kwam
bedrogen uit. De deur was
hermetisch gesloten. Te oordelen naar het feestgedruis
moest zich daarachter echter
wel iets bijzonders afspelen.
Dat klopte ook: de bescheiden verjaardagviering van
Henk Jansen.

Goud voor slagers
ZANDVOORT - Deze maand
zijn twee Zandvoortse slagerijen door het Instituut Ambachtelijke Slagersproducten onderscheiden met een gouden
erkenning voor hun vleeswaren.
Uit handen van Cees Schilperoort
ontvingen de slagers C.Th.M. en
A.J.M. Vreeburg uit de Haltestraat
en Koning-Veldt C.C. en Koning
W.P.M, uit de Schoolstraat de gouden onderscheiding.
Slagerij Vreeburg behaalde goud
voor gekookte worst, leverworst, gekookte ham en paardeworst.
Slagerij Koning kreeg goud voor
de leverworst en gekookte ham.
De erkenningen zijn een jaar geldig.

j Dommel

Henk Jansen is voor menig
Zandvoorter geen onbekende. Ofwel door zijn spel (vaak m een
hoofdrol) met toneelvereniging
Wim Hildenng, ofwel door zijn
werk als buschauffeur, m welke
hoedanigheid hij bijna dagelijks
tussen Zandvoort en Amsterdam
heen en weer pendelt Jansen had
het etablissement ter gelegenheid
van zijn verjaardag 'afgehuurd' om
met zijn vele vrienden de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Onder het motto 'Het leven begint bij

veertig' deelde de jarige met gulle
hand consumpties uit, een gebaar
dat door de feestgangers bijzonder
werd gewaardeerd.
Een 'droomwens' ging deze
avond voor Henk Jansen in vervul
ling, want vrienden en kennissen
hadden 'gelapt' en van het bijeengebrachte geld was een btereo-toren gekocht. De fotograaf kwam
net langs toen het geschenk overhandigd was en natuurlijk moest
de meute daarna op de foto

Emm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR OKTOBER 1988
1. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 256
Huur ƒ 705,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.

*

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
(onvolledige) gezinnen
2-persoonshuishoudens

2. De garage
KEESOMSTRAAT 53A
Huur ƒ64,30 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271
hebben voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde garage.

WEEKMEDIA30

EJTUT1

De toewijzing van de 3 bovengenoemde garages zal geschieden
in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dienen de nieuwe huurders de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen alsmede het rijbewijs
te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 oktober schriftelijk
te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor de woning en
garages kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de
woning/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt U deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst
op vrijdag 14 oktober a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient U te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

RUILRUBRIEK OKTOBER 1988
1. Aangeboden: Boven-duplex-woning
NICOLAAS BEETSLAAN
Huur ƒ319,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche en keuken.
Gevraagd:

Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)

2. Aangeboden: 2-kamerwoning
NIEUWSTRAAT
Huur ƒ412,39 per maand

h<n

3-kamerwoning.

3. Aangeboden: 1-kamerwoning
DR. DE VISSERSTRAAT
Huur ƒ331,93 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamerdouche, c.v. en
berging.

een fleurige tuin
óók in de herfst.

Als gevolg van het gereedkomen van koopwoningen aan de Dr. J. G.
Mezgerstraat en de Secr. Bosmanstraat te Zandvoort in de maand
december 1988 zullen omstreeks dezelfde tijd een aantal flatwoningen
van de vereniging beschikbaar komen voor nieuwe huurders.
Overeenkomstig de regeling met de gemeente Zandvoort kan 50%
van deze woningen toegewezen worden door de vereniging; voor de
andere 50% wijst het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Zandvoort de huurders aan.

Prachtige tuinpotten met
wintervaste planten.

Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur

ƒ321,75
ƒ702,18
ƒ666,22
ƒ503,74
ƒ566,70
ƒ642,11
ƒ648,31

per
per
per
per
per
per
per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand

Behalve de flatwoning aan de Van Lennepweg 42-4 bestaat iedere
flatwoning uit: woonkamer, 3 slaapkamers, een keuken en een doucheruimte; op de begane grond bevindt zich de berging.
Deze woningen zijn aangesloten op een collectief gestookte centrale
verwarmingsinstallatie, in verband waarmee iedere huurder ongeveer
ƒ100,00 per maand aan verwarmingskosten vooruit betaalt, welke
voorheffing reeds in eerder genoemde maandhuur is begrepen. Verrekening van de verwarmingskosten vindt ieder jaar na afloop van het
stookseizoen - dat op 31 mei eindigt - plaats.
De flatwoning Van Lennepweg 42-4 is als volgt ingedeeld: woonkamer, 2 slaapkamers, een keuken en een doucheruimte. Op de begane
grond heeft deze woning een bergruimte.
De woningen aan de Lorentzstraat en Keesomstraat zijn voorzien van
een liftinstallatie, de andere woningen niet.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort, dat voor deze
woningen een woonvergunning zal afgeven aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
Voor het verkrijgen van een woonvergunning is het noodzaak dat men
staat ingeschreven als woningzoekende bij de afdeling Volkshuisvesting van de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 oktober 1988 vóór 7
uur 's avonds schriftelijk te reageren.
In
-

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

Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men
dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder perceel een
aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor van de vereniging, op het adres Thomsonstraat 1.
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 14
oktober a.s. om 14 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd. Omtrent het ter beschikking komen van
deze woningen, het tekenen van de huurovereenkomst en het uitreiken van de sleutels zullen de nieuwe huurders t.z.t. door ons nader
worden geïnformeerd.

geldig t/m woensdag J 2 oktober a.s.

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

Vanaf vrijdag 7 okt. a.s.

Gevr. Full-time
medewerker/ster

DAGSCHOTELS 9,50

voor

Groente, geb. aard., vlees
bij

'T BUNKERTJE
Passage 32-34. Tel. 16178
Niet op zat. en zondag.
Keuken geopend tot 22.00 uur

Lekker gezellig. Zandvoort
Kom langs of bel tel. 16001 en vraag naar de Hr.
B. Sleeman.

voor

Het Parool
middagkrant
vraagt

bezorgers/sters
GRANE
TARWE

min. leeftijd 15 jaar
Aanmeldingen, tel. 17215

ROGGE

rijk aan
voedingsstoffen
puur natuur

Fa. Gansner & Co.

haal deze
lekkere en grove
broodsoort bij:

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

Uw warme
bakker

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Deskundig advies.
Voor al uw

E. Paap

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Potgieterstraat 24 - Tel. 12865

geeff u meer.1

Kroon Mode
Haltestraat 55

Zojuist
ontvangen

leuke
pullovers
div. modellen
en kleuren

59,-

Messcherp i

BLOEMENHUIS

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

De flatwoningen die door de vereniging kunnen worden toegewezen
en die voor de leden ter beschikking komen en waarvoor de inschrijving nu reeds openstaat zijn:

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, c.v. en berging.
Gevraagd:

Hét adres voor:

Aan de leden,

Van Lennepweg 42-4
Lorentzstraat 35
Flemingstraat 44
Celsiusstraat 158
Keesomstraat 137
Keesomstraat 219
Keesomstraat 331

een lengte
voor
met bloemen
van

3
m

TE VERHUREN WONINGEN

De huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519
hebben voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde garage.

De huurders van de woningen Hofdijkstraat 2 t/m 20 en 1 t/m 23
en Hasebroekstraat 2 t/m 12 hebben voorrang bij de toewijzing
van bovengenoemde garage.

LIJ

woningbouwvereniging eendracht rnaakt macht

3. De garage
KEESOMSTRAAT 99A
Huur ƒ 64,30 per maand

4. De garage
HASEBROEKSTRAAT J
Huur ƒ63,15 per maand

DONDERDA'G 6 OKTOBER 1988

Te huur aangeboden

gestoffeerd
woonhuis

na-inschrijving

DAM TOT DAMLOOP
zondag 9 oktober a.s.
start 14.00 uur bp het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16, l km van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel naar de Dam in Zaandam.
Na-inschrijving voor deze loop is mogelijk op de dag van de loop,
vanaf 10.00 uur in sporthal De Vang in Zaandam en op het
Stationsplein en Beursplein in Amsterdam.
Kosten na-inschrijving: ƒ 20,- per persoon
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion, in
samenwerking met TC Le Champion, AV Atos en AV
Zaanland.
Inlichtingen: WV Amsterdam 020 - 266444
WV Zaanstad 075 - 162221

geeft u meer.'

met l slaapkamer
max. 6 mnd.
ƒ800,- p.m. excl.

Gevraagd:
4. Aangeboden:

Grotere woning in centrum van Zandvoort.

4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 467,68 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.

Gevraagd:

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.

6. Aangeboden:

Eengezinswoning.

Grotere eengezinswoning.

7. Aangeboden: 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ195,58 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, berging en grote tuin.
Gevraagd:

per kilo

Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Brieven onder nr. 948054
bur. van dit blad.

WEEKMEDIA geeft u meer.'
Gezocht:

KOOPWONING
min. 3
slaapkamers
tot ± 130.000,Tel. 17828

MAGERE
SPEKLAPJES,
BAMI- OF NAS1VLEES
OF GEHAKT
_

DROGISTERIJ

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

eengezinswoning
HOBBEMASTRAAT
Huur ƒ296,13 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
badkamer, tuin en schuur.

Gevraagd:

GEHAKT

benedenwoning met tuin of een
eengezinswoning.

5. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ698,90 per maand

Gevraagd:

SCHOUDER
KARBONADE,
FIJNE BRAADWORST
OF GEKRUID

VERS LAMSVLEES

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

m. kl. beentje,

FIJN GEKRUID
SHOARMAVLEES OF
VARKENSROLLADE
zoo®
-T.95
sbo

*•

995

MALSE BORSTLAPPEN,
MAGER

RUNDER GEHAKT
OF VARKENSBRAADSTUK p-kiio

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HORECA-GROOTVERBRUIK EN
'
PARTICULIEREN.

Te huur voor
permanent,
vanat 1 nov.

1-PERS. APP.
met ingebouwd keukentje, met gebruik van
douche + toilet.
500,- p. mnd. incl.
1 maand borg verplicht
Tel. 12259 of 15620

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

Leer skiën vóór de wintersport
Neem een voordelige

PROEFLES SKIËN
in de herfstvakantie
Exclusief voor onze lezers (vanaf ca. 4 jaar) organiseren wij in
samenwerking met skipiste De Meerberg in Hoofddorp een serie
proeflessen in de herfstvakantie van 15 t/m 22 oktober a.s.
Skikleding is niet nodig, een stevige broek, een trui en
handschoenen zijn voldoende.
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgt u, na reservering bij
De Meerberg, telefoon 02503-34746, 50% reductie op zo'n proefles.
U betaalt ƒ 9,50 (i.p.v. ƒ 19,-).
Voor deze prijs krijgt u een proefles van ca. l uur en mag u het een
half uurtje zelf proberen. Het gebruik van ski's, skistokken en
skischoenen is bij de prijs inbegrepen.

SKILESSEN
Als u na een proefles meer lessen wilt nemen en u besluit dit
binnen een week, dan krijgt u een skipas voor maar ƒ 25,(normaal ƒ 49,-, verplicht bij de lessen).
De prijs voor een leskaart van 6 lessen bedraagt:
- overdag ƒ 99,- + ƒ 49,- verplichte skipas
- 's avonds of in het weekend ƒ 125,- plus de skipas.
De prijs is exclusief materialen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Tegen inlevering van deze bon heb ik, na telefonische reservering,
met
(maximaal 4) personen recht op een proefles voor maar
ƒ 9,50 per persoon.
Eerst telefonisch reserveren bij De Meerberg in Hoofddorp,
telefoon 02503-3474C. U ontvangt alleen de korting als u deze bon
bij uw betaling ingevuld inlevert.

WEEKMFPIfl geeff u meer.'
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Basketbal herenteam laat voorsprong glippen

Lions-damesteam dwingt Spaarndam
in tweede verlenging op de knieën
ZANDVOORT - Het dames
basketbalteam van The Lions
hoekte afgelopen zaterdag een
fraai resultaat door het tweede team van Spaarndam na
twee verlengingen met 49-46 te
kloppen. Vooral in die verlengingen kwam "Lions tot goed
basketbal. De Zandvoortse heren speelden tegen het tweede
team van Lisse en lieten de
kans op een zege liggen. Er
had meer ingezeten dan de nu
geleden nederlaag van 62-65.
In de eerste helft washet treffen
tussen Lions en Spaarndam niet
hoogstaand. De teams hielden elkaar in evenwicht en van krachtsverschil was nauwelijks sprake. Na
een 4-0 voorsprong leed Lions, te
veel balverlies waardoor Spaarndam een 8-13 voorsprong kon nemen. Aanvallend kreeg Lions best
wel kansen maar de juiste richting
werd niet gevonden en ook de strafworpen bleven meestal onbenut. De
rust leek in te gaan met 13-13 doch
in de laatste seconde plaatste
Spaarndam een driepunter waardoor met 13-16 gerust werd.
In de tweede helft kwam Lions
vlot langszij (17-17) en nam zelfs
een 21-20 voorsprong. De spanning
bleef erin ondanks dat het spelpeil
te laag bleef. Ook nu miste Lions te
veel vrije worpen, hetgeen aan
Spaarndamzijde beter was verzorgd. Bij de stand 23-31 waren de
kansen voor Lions tot een minimum geslonken doch in de laatste
minuten veerde het team van coach
Olaf Vermeulen op. Er werd wat
wilskrachtiger gespeeld en zelfs een
30-34 achterstand in de laatste minuut werd weggewerkt tot 34-34.
De noodzakelijke verlenging
brecht geen beslissing. De teams gaven elkaar niet toe en bij de stand 4040 was een tweede verlenging noodzakelijk. Spaarndam wist in deze periode een 44-46 voorsprong te nemen
maar Lions gaf niet op en knokte
voor de punten. Spaarndam werd
geen kans meer gegeven en aangezien Lions in de slotfase wel de weg
naar de basket vond werd de eerste
competitiezege veilig gesteld, 49-46.
„Ik weet niet of ik tevreden moet

ZANDVOORT - In de veldhandbalcompetitie behaalden
de ZVM-dames voor de vijfde
maal in successie een overwinning. Op de velden in het binnencircuit werd het op de
tweede plaats staande DSOV
met 7-4 teruggewezen. De
ZVM-heren hebben het zoet
der overwinning nog steeds ning nog even terug toen ZVM het
niet geproefd en verloren van iets rustiger aandeed en DSOV tot 43 terug kon komen. Meer zat er niet
Spartanen met 23-16.

ZVM-dames
nog steeds
ongeslagen

Vooral de eerste helft speelde
ZVM goed handbal. Met snelle aanvallen werd de DSOV defensie uiteengespeeld en een 4-0 voorsprong
was daar het gevolg van. Door een
strafworp kon DSOV iets terugdoen
doch de volgende strafworp werd gestopt door doelvrouwe Anja Hendriks.
In de tweede helft kwam de span-

ZANDVOORT - Het voetbalteam van TZB is er opnieuw in
geslaagd tot een knappe overwinning te komen tegen het
lastige KIC in Beverwijk. Met
een 2-1 zege plaatsten de Zandvoorters zich in de kopgroep
van de 2e klasse HVB.
In de eerste helft heeft TZB de
zege reeds gepakt. Toen werd er
door de Zandvoorters goed gevoetbald en gezien het overwicht en de
uitgespeelde kansen had de voorsprong veel groter moeten zijn. Jos
van Houten schoot TZB naar een 1-0
voorsprong maar even later betekende een hard schot van KlC-aan-

Vrijwillige Hulpverlening
Na een zinderende strijd wisten De Lions in de tweede verlenging Spaarndam definitief opzij te zetten.

17373

Foto Bram Stijnen

zijn," stelde coach Olaf Vermeulen
na afloop. „Met de winst ben je natuurlijk tevreden, maar er gaat nog
te veel fout. Daar moeten we aan
sleutelen, er zit veel meer in. Toch
hebben we verdiend gewonnen, omdat er goed voor geknokt werd."
Topscores: Yolande van der
Broek 10, Inge Stobbelaar 9, Jenneke Willemse 6.

voor de pauze herstelde Lions zich
en werkte de achterstand bijna geheel weg, 28-29.
In de tweede helft heerste een gelijkopgaand duel (38-39) en toen
slaagden de Zandvoorters erin om
met vijf punten afstand te nemen
van Lisse. Ook nu weer balverlies en
Lisse kwam terug in de strijd en
stelde in de slotfase de zege veilig
met 62-65. Coach Herman Leising:
„Het was de derde nederlag met minimaal verschil. Voor het moreel
zou het best goed zijn als we eens
wonnen. Het loopt best aardig, de
jongens zijn enthousiast genoeg en
houden we het koppie erbij dan
moet het lukken."

Zigeunerorkest
in Jazz Club

ZANDVOORT/HAARLEM - Nihot/JBS
Nihot/Jaap Bloem Sport kon ook

ZANDVOORT - Op maandag 28
november start de AVRO televisie
een schaakcursus op de TV met als
thema „Van huisschaker tot clubschaker".
De deelnemers ontvangen een cursuspakket waarin een cursusboek,
een schaakcomputer met een geschatte rating van 1300 a 1400 en een
nummer van het maandblad van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Geïnteresseerden die hier wat
tneer over willen weten, kunnen
kontakt opnemen met de Zandvoortse
Schaak Club, die deze curs
us zal begeleiden.
Op de TV zal de komende weken
n
og de nodige aandacht hieraan geschonken worden. De Zandvoortse
Schaak Club is te bereiken op de
^ubavonden, die iedere donderdag
'n het Gemeenschapshuis gehouden
Worden. Telefonisch kan men ook
inlichtingen inwinnen op de volgende telefoonnummers, 17272 en
15721.

in de wedstrijd tegen Warmteservice
niet volledig aantreden. René Paap
(militaire dienst) en Bas Heino (geblesseerd) waren afwezig en daardoor startte Nihot/JBS erg voorzichtig. Warmteservice kwam meer aan
de bal en maakte al snel 1-0. Coach
Guus Marcelle vuurde zijn mannen
aan tot meer inzet en dat leverde
resultaat op aangezien Dennis Keuning 1-1 scoorde. Toch liep het nog
niet zo en nog voor de pauze keken
de Zandvoorters opnieuw tegen een
achterstand aan, 1-2. De tweede helft
gaf een totaal ander en beter spelend
Nihot JBS te zien. Warmteservice
werd vastgezet op eigen helft maar
de counters waren erg gevaarlijk.
Doelman Jaap Bloem was echter uitstekend op dreef. Van een man meer
situatie maakte Nihot/JBS bekwaam gebruik en na een combina,tie Ivar Steen en Dennis Keuning
kon Michiel de Roode intikken, 2-2.
Nihot drong sterk aan en twee minuten voor het einde maakte Edwin
Ariessen 3-2. In de slotseconde viel
toch de niet meer verwachte gelijkmaker. Via een kluts verdween de
bal achter de verbouwereerde Jaap
Bloem in het doel waardoor de eindstand op 3-3 kwam.

Trefpunt 8
Trefpunt 8 kwam tweemaal binnen de zaalvoetballijnen en werd in
de eerste partij met 7-1 verslagen
door Snoeks. In de eerste helft kónden de Zandvoorters de brilstand
handhaven mede door goede reddingen van invaller doelman Reinier
Kreuger. Toen in de tweede helft een
vrije trap op de verkeerde plaats
werd genomen werd Kreuger verrast'
en na deze 1-0 was de weerstand van

valler Langeveld de gelijkmaker. De
bal kwam keihard tegen de onderkant van de lat en volgens de
scheidsrechter achter de doellijn.
TZB hervond zich snel en in de 35e
minuut was het de opnieuw sterk
spelende Ron van Kampen die de
Zandvoorters op een 2-1 voorsprong
zette.
In de tweede helft zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau en
in dit rommelige geheel werd er niet
meer gescoord. TZB kreeg nog de
beste kansen doch kon de stand
geen beter aanzien geven. De spanning bleef daardoor wel in de wedstrijd, maar defensief zat het goed
bij TZB.
Het TZB zaterdagteam won vrij
gemakkelijk van Onze Gezellen met
4-0. Na een doelpuntloze eerste helft,
waarin Onze Gezellen de TZB-aanvallers met de grootste moeite van
zich af kon houden, kwamen de
doelpunten in de tweede helft. TZB
wist de 4-0 zege veilig te stellen via
doelpunten van twee maal Siebe Visser en twee maal Mike Klein.

De Zandvoortse visclub had voor
een perfecte organisatie gezorgd en
aan niets heeft het de vissers ontbroken. Vier van de vijf dagen kon er
gevist worden daar het weer toen
prima was. Slechts een dag moest
men aan de kant blijven omdat de
wind toen te hard blies.

Zondag:
Zandvoortmeeuwen-van
Nispen 14.30 uur terrein Vondellaan.
BSM-TZB 14.30 uur te Bennebroek.
Zaterdag: Zandvoort'75-IJFC 15.00
uur terrein binnencircuit.
Energie-ZVM-zat. 14.30 uur te Haarlem.
DSS-TZB-zat. 14.30 uur te Haarlem.
BASKETBAL
Zaterdag: Rac. Beverwijk 2-Lions
heren 18.45 uur
HOCKEY
Zondag:
ZHC-heren-Scheybeek
14.30 uur terrein Duintjesveld
ZHC-dames-Terriers 13.00 uur terrein Duintjesveld

OSS volleybal mist wedstrijdritme
waardoor het blok van Van Nispen
vele malen superieur bleek. Toch
werd er wel degelijk hard gewerkt
door de Zandvoorters, waardoor
trainer-coach Rob van Straaten niet
eens ontevreden terugkeek op de
wedstrijd. „Alle manco's werden ons
gelijk al de eerste wedstrijd getoond,
dus weten we ook waar we de komende trainingen ons op moeten
richten".
Met de nog niet speelgerechtigde
Bert Roos aan de kant en met Kasper Bonset in de basis nam Sporting
m het begin van de eerste set een
voorsprong. Bij de stand van 2-5 voor
Sporting kreeg Van Nispen vat op
het spel en dicteerde daarna volledig
de wedstrijd. Van Nispen, gemiddeld

houden maar het duurde tot de 20e
minuut voordat ZHC op voorsprong
kwam. Na een knappe aanval kwam
Mare Meijer in balbezit en die omspeelde zowel verdedigers als doelman en scoorde 1-2. Het veldspel van
ZHC bleef meer dan goed doch alleen de afwerking wilde niet lukken.

Dames
De ZHC-dames hadden een moeilijke partij tegen Alkmaar. De hockeysters uit de badplaats namen in
de eerste helft door Daniëlle van Hemert een 0-1 voorsprong doch zagen
die in het verdere verloop verloren
gaan. Alkmaar wist twee maal de
ZHC-defensie te vlug af te zijn en de
ruststand was 2-1. In het tweede gedeelte heeft ZHC geheel overheerst
en knokte voor de gelijkmaker. Lange tijd bleef die uit maar vlak voor
het einde scoorde Monica Eysvogel
de zeer verdiende gelijkmaker, 2-2.

20 cm. langer dan hun Zandvoortse
opponent, wist vooral met de middenaanval te scoren. Ook toverden
zij een lastige opslag, waarop de verdediging van Sporting zich meerdere
malen verkeek. Met 15-11, 15-4 en 152 maakten de heren uit De Zilk duidelijk één van de titelkandidaten te
zijn van de eerste klasse. Sporting
OSS 2 behaalde het eerste punt in de
wedstrijd tegen Allides 13.

derstrand. Afgelopen zondag waren
12 man present om van 21.00 uur tot
24.00 uur de meeste vis binnen te
halen. Helaas was er weinig succes
en kon de hoeveelheid gevangen vis
niet in kilo's worden vermeld maar
in grammen.
Aad van Houten slaagde erin om
340 gram vis te vangen hetgeen hem
een eerste plaats opleverde. Herman
Hoogkamer werd tweede met 335

HANDBAL

Uitslagen: DS ZVM 1-DSOV 7-4, DS
ZVM 2-Odin 3 14-7, HS Spartanen
ZVM 23-16, HS ZVM 2-Odin 2 10-22,
HS ZVM 3-Odin 5 3-10, DJ-A TYBBZVM 5-12, DJ B ZVM-Concordia H.
8-3, MA A ADO-ZVM 20-5, MA A
ADO 4-ZVM 2 7-10, JA A ZVM-KIC
15-4, MA B ADO-ZVM 9-0, Welpen
ZVM-Blinkert 5-0.
Dames
Na de leuke seizoenopening vorige Programma zondag uitwedstrijden:
GVO-ZVM 14.45 uur, DS IJweek tegen Delta Lloyd werden de DS
Zandvoortse dames weer met beide mond 2-ZVM 2 13.30 uur, DS Bato 23 10.00 uur, HS Full Speed 1voeten op de grond gezet door het ZVM
2 11.15 uur, HS Full Speed 2sterke Brother Martinus 4. Afgezien ZVM
3 13.45, DJ B Odin 2-ZVM
van de eerste set liet Sporting OSS ZVM
12.00 uur, MA B Nieuw Vennepzich zeker niet naar de slachtbank ZVM
13.00 uur, JA A Odin-ZVM
leiden. Dat trainer-coach Jan Philliuur, Welpen Overbos-ZVM
po het „werk volleybal" hoog in zijn 12.00
14.00 uur. Thuiswedstrijden: MA-A
vaandel heeft staan, bleek wel uit de ZVM
2-KIC 3, MA A ZVM-Wijk aan
tweede set, waar de dames maar ter- zee 12.10
uur, HS ZVM-Laren 13.00
nauwernood met 17-15 wisten te winnen. Ook de derde set was zeer ge- uur, DJ A ZVM-DSOV 14-15 uur.
lijkopgaand. Pas bij 12-12 kapituleer- ZAALVOETBAL
de het Zandvoortse team. Sporting
dames 4 pakte het eerste punt door Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
gelijk te spelen tegen Allides 9. Te- 18.00 uur ZVM 2-DSC'74 B jun.,
gen Allides 9 werden de eerste twee 18.35 uur DSC'74-Schoten B jun.,
sets gemakkelijk gewonnen, waarna 19-10 uur Schoten-ZVM 2 B jun.,
de concentratie verslapte en Allides 19.45 uur Bad Zuid/ZVN-Berbee,
alsnog langszij kon komen.
20.40 uur TZB 2-Sekura 2, 21.25 uur
ZVM-Zandvoort Noord vet., 22.10
uur ZVM 3-TZB 3. Maandagavond
in de Pellikaanhal: 20.45 uur ZVMGédé V, 21.35 uur Z'75-DSS dames,
22.20 uur ZVM 6-TZB 8.

Gymmen met OSS
ZANDVOORT - Sportvereniging O.S.S. is deze maand weer
gestart met spierontspannings-gymnastiek op yoga-basis,
jazz-gymnastiek en gym voor
kleuters.

gram en de derde plaats was voor pland op zaterdag 15 oktober om
Jan Terol met 285 gram. Bij deze 19.30 uur.
hoeveelheid van Terol was de grootDe plannen van de Visvereniging
Zandvoort om naar Denemarken te
ste schar.
gaan zijn rond en zestien man zullen
In het algemeen klassement ver- aan deze trip meedoen. Vanaf 27 tot
anderde door deze uitslag niets en 31 oktober aanstaande wordt de vis
dus gaat Rob Dröse nog steeds aan bestreden in de Deense wateren en
de leiding gevolgd door Jan Terol en gezien het succes van Engeland zal
Cas Al. De volgende viswedstrijd ook deze reis ongetwijfeld weer erg
vanaf het Noorderstrand staat ge- geslaagd worden.

De spierontspannings-gymnastiek
wordt gegeven op maandagochtend
09.00-10.00 uur in sportschool Buchel, op maandagavond 20.00 - 21.00
uur in de Van Pagéehal en op dinsdagavond 20.00 - 21.00 uur in de Priusessehal. Voor de jazz-gymnastiek
kan men op maandagavond in de
Prinsessehal terecht, van 19.15 tot
20.15 uur.
De gymnastiek voor kleuters, jongens en meisjes, is op maandag in rie
Van Pagéehal: 6-10 jaar, 18.00 tot
19.00 uur; 10-15 jaar, 19.00 tot 20.00
uur. Dinsdags dezelfde indeling,
maar dan in de Prinsessehal. Op uitnodiging kunnen meisjes ook deelnemen aan kuurturnen, op woens
dag- en vrijdagavond in de Prinsesbehal. Nieuwe leden mogen twee gratis
proeflessen meegymmen.
Voor meer inlichtingen kan men bellen: tel. 12918, 18910. 14518 of 14027.

Wandelen

De vangsten waren zeer goed te
noemen, waarbij vermeldenswaard
is dat er een clubrecord werd gebroken. Ed Verwey slaagde erin een kabeljouw te vangen van l meter en
vier centimeter. Dit kon in de boeken worden bijgeschreven als een
clubrecord in buitenlandse wateren.
De bokaal voor de vangst van de
grootste conger (soort paling) ging
naar Ab Elsgeest. De lengte van deze
vis bedroeg l nieter 55, terwijl de
bokaal van de grootste haai naar Ab
Jacobs ging met een lengte van 70
centimeter. Robert Demmers kreeg
de derde bokaal voor de vangst van
een 29 centimeter lange rode poon.

ZANDVOORT/AMSTERDAM - De Noord-Hollandse
Wandelsport Bond houdt komend weekend de jaarlijkse
herfstwandeltochten. Zowel
zaterdag 8 als zondag 9 oktober
starten deze vanuit het sportcomplex Tetterode, Tetterodeweg 15 te Overveen.

„Het. was ontzettend gezellig en
alles verliep naar wens," meende
voorzitter Ton Goossens, die verder
stelde dat het zo'n succes was dat
deze trip voor herhaling vatbaar is.

Strandwedstrijd
Nauwelijks terug uit Engeland
stond de volgende strandiswedstrijd
op het programma vanaf het Noor-

VOETBAL

Zaterdag: Sporting OSS damesVCH 18.30 uur Pellikaanhal
Sporting OSS heren-Allides 5 20.00
uur Pellikaanhal.

Zeevisvereniging breekt in Engeland clubrecord
ZANDVOORT - De vistocht
naar Plymouth (Engeland) is
voor een zestiental leden van
de Zeevisvereniging Zandvoort
een groot succes geworden.
Voor een week gingen de Zandvoorters naar Engeland om
daar te trachten grote en vele
vissen aan de haak te slaan.

DAGEND Al

VOLLEYBAL

Goed spel ZHC-hockeyers

TV Schaakcursus

De ZVM heren trokken naar Spartanen met slechts één wisselspeler
en dat is hen in de slotfase noodlottig geworden. Het begin was niet erg
sterk (6-1 achterstand), maar daarna kwam ZVM knap terug. Er werd
keihard gewerkt en bij rust keek
ZVM nog maar tegen een 9-7 achterstand aan.
In de tweede helft zette ZVM de
inhaalrace gewoon door en kwam
zelfs naast Spartanen, 13-13. Een
paar snelle breaks van Spartanen en
het gebrek aan wissels brak toen
ZVM op waardoor de 23-16 nederlaag een feit was.

Verlies voor heren en dames

Goede resultaten zaalvoetbalteams

Het orkest heeft een swingend repertoir als de 'Hot Club de France'
van Django Reinhardt en Stéphane
Grapelly.
De entree kost ƒ7,50 en ƒ5,- voor
donateurs en CJP-houders. Leden
van de HJC hebben gratis toegang.

„Vorig jaar ontbrak de inzet er nog
weieens aan," stelde trainster-coach
Janna Pennings. „Nu gaat dat veel

Heren

TZB nestelt zich in kopgroep

ZANDVOORT - In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen
bleek duidelijk dat het eerste heren
Heren
volleybalteam van Sporting OSS nog
De Lions-heren hadden een perniet ingespeeld was. Van Nispen
fecte start tegen Lisse en namen een
maakte er dankbaar gebruik van en
voorsprong van zeven punten. Deze
won met 3-0. Sporting dames werd,
weelde kon men niet verdragen en
na de verrassende seizoenouverture,
Lisse buite balverlies knap uit en
met de neus op de feiten gedrukt en
nam een voorsprong van 15-24. Nog
ging met 3-0 ten onder tegen Brother
Martinus 4.
Dat in de voorbereidingsperiode
geen oefenwedstrijden of toernooien
werden gespeeld, brak de heren van
Sporting duidelijk op. Het niet goed
innemen van de juiste posities
ZANDVOORT - In de zaal- resulteerde in goed opgezette aan- Trefpunt gebroken. Snoeks kon uit- maakte het voor Van Nispen vrij gedoch de afmaker ontbrak. Het lopen naar 7-0. Aanvallend kwam het makkelijk Sporting uit balans te spevoetbalcompetitie komen de vallen
doelpunt kwam toch door te statisch spel niet van de len. De aanval was vrij doorzichtig,
Zandvoortse teams tot goede verlossende
drie minuten voor het einde. Na goed grond en ook afstandsschoten van
resultaten. Bad Zuid/ZVN be- samenspel was het Jacques Goede- Johan van Marie hadden geen suchaalde een nipte 2-1 overwin- gebuure die voor 1-2 zorgde. In de ces. Vlak voor het einde wist Ronald
nlng op De Promotie en de laatste minuten kwam De Promotie Braamzeel de eer te redden, 7-1.
In het duel tegen Elsbroek is het
teams ZVM/Auto Versteege en sterk opzetten maar Jan Koper
uit tot man van de wedstrijd, publiek geheel aan haar trekken geNihot/Jaap Bloem Sport be- groeide
met schitterende reddingen hield hij komen. Door het aanvallende voethaalden een meer dan verdiend de 1-2 zege vast.
ZANDVOORT - De hockeybal van beide teams vielen er maar
gelijkspel tegen respectievelijk
teams van ZHC waren het afgeliefst
achttien
doelpunten
en
daar
Kalmthout (4-4) en Warmte- ZVM/Auto Versteege
komt men voor. Trefpunt 8 was tech- lopen weekend succesvol beHet team van coach Eli Paap start- nisch veel beter en nam een 3-0 voor- zig. De heren wonnen de lastige
service (3-3).
te flitsend en na een paar minuten sprong door René Steggerda. Ronald uitwedstrijd in Den Helder tespelen had Johnny Keur de score Braamzeel en Harry Baars. Door een
Bad Zuid/ZVN
Het Zandvoortse team trad aan geopend, 1-0. Kalmthout kreeg meer wat te gemakzuchtige houding van gen Hermes met 2-1 en de ZHCmet J. v.d. Smaal (voor Gerard Ram- vat op het spel en scoorde 1-1 en met het Zandvoortse team kon Elsbroek dames behaalden in en tegen
kema, vakantie) en Jan Koper in het een man meer situatie werd het zelfs aardig bij blijven, doch doelpunten Alkmaar een zwaar bevochten
doel voor de geblesseerde Willem 1-2. ZVM/Auto Versteege kon zich van Harry Baars en Herman van der gelijkspel, 2-2.
van der Kuyl. Bad Zuid/ZVN bouw- met moeite staande houden en her- Ham bepaalden de ruststand op 5-3.
De ZHC-heren behaalden de eerste
de de aanvallen goed op en kansen stelde zich vlak voor de doelwisse- Na de doelwisseling bleef Trefpunt overwinning en zeer verdiend. ZHC
werden gecreëerd wat echter pas in ling. Rob van der Berg rondde een de aanval zoeken en Elsbroek loerde had het beste van het spel en door
de 23e minuut tot een doelpunt leid- combinatie met Johnny Keur doel- op de counter. Doelman Hans Gans- vroeg storen werd veel balbezit verde. Door goed storend werk kwam treffend af, 2-2. In het tweede gedeel- ner liet zich echter niet verrassen. kregen. Er ontstonden ook vele moBad Zuid/ZVN in balbezit en werd te was er meer overleg en rust in het Trefpunt 8 kon via doelpunten van gelijkheden waaronder een aantal
Marcel Schoorl aangespoeld, die spel van de Zandvoorters en nu was Harry Baars (2x), Ronald Baarmzeel strafcorners doch de score bleef uit.
handig om zijn tegenstander draaide het Steef Gerke die raak wist te (2x), Herman van der Ham en Rein In de tweede helft opnieuw het beteen keihard inschoot, 1-0. Na het wis- schieten, 3-2. In de spannende slotfa- Kreuger naar 11-3 uitlopen, waar- re hockey van'ZHC doch een counter
selen van speelhelft was het De Pro- se vocht Kalmthout zich weer naast door de wedstrijd gespeeld was. Els- van Hermes en ZHC keek tegen een
motie dat in de vijfde minuut de ge- de badgasten. Toch leek de winst broek mocht zelfs nog vier maal sco- 1-0 achterstand aan. Even later lukte
lijkmaker
scoorde,
1-1.
Bad naar ZVM/Auto Versteege te gaan ren doordat Trefpunt er wel in ge- de straf corner wel en Mare Meijer
Zuid/ZVN was direct weer bij de les toen Rob van der Berg, drie minuten loofde. De 11-7 zege kwam echter to- knalde raak. De Zandvoorters bleen ging meer op balbezit spelen wat voor het einde, de bal prachtig in het taal niet in gevaar.
ven het doel van Hermes onder druk
doel stifte, 4-3. Vlak voor het eindsignaal ontstond er een rommelige situatie voor het Zandvoortse doel waarna de bal toch nog over de doellijn
rolde. Eindstand 4-4.

In de Haarlemse Jazz Club,
Groot Heiligland 37, treedt vrijdagavond, 7 oktober, een vijf
man sterk zigeunerorkest op,
onder de naam Gypsy Swing
Quintett. Het concert begint
om 22.00 uur.

in voor DSOV daar ZVM de zaken
beter aanpakte en met fraaie break
outs weer verder uitliep. Via 6-3 bepaalde ZVM uiteindelijk de overwinning op 7-4. In dit duel liep de opbouw zeer goed vooral via het sterke
spel van Diana Pennings.

beter en als de tegenpartij dichterbij
komt raken we niet meer in paniek.
Ook nu gingen we rustig door en was
de zege verdiend."
Doelpunten: Erna van Rhee 4, Elly
von Stein 3.

De Zandvoortse vissers vóór hun vertrek naar Engeland.

Foto: Bram Stijnen

Men kan kiezen tussen vijf afstanden. variërend van 5 tot 40 kilometer. Deze tochten gaan alle door het
prachtige gebied van de Kennemcrduinen. De starttijdeu op beide dagcn zijn: 09.00-09.30 uur voor 40 km:
09.00-11.00 uur, 25 km; 10.00-13.00
uur voor de overige afstanden.
De deelnemers, mits zij inschrijfgeld geheel betaald hebben, wacht
na afloop een medaille, speciaal voor
deze wandeltocht ontworpen. Voor
nadere inlichtingen kan men zich
wenden 'tot liet secretariaat van de
N.H.W.B. te Amsterdam, tel.
020-1351)36.
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in de auto-industrie hanteren we de zogenaamde 'comfort-maat'.
Dat is de afstand tussen het gaspedaal en
de lugieuning van de achterbank.
in de nieuwe Passat is die comfort-maat
- ruim 2 meter! Op de foto hierboven krijgt u een
indruk van wat dat betekent ten opzichte van
andere, qua prijs vergelijkbare, auto's.
Ook al eisen de mensen voorin alle ruimte
op die hun lief is, dan nog kunnen de mensen
achterin zelfs hun lange benen makkelijk kwijt,

omdat ook de achterbank verstelbaar is.
Wat u eveneens makkelijk kwijt kunt, is veel
bagage. De inhoud van de bagageruimte is
maar liefst 495 liter. En dankzij de neerklapbare
achterleuningen kunt u die nog eens vergroten
tot 870 liter.
Inderdaad, cijfers om even stil van te worden. Maar wat dacht u van de volgende cijfers?
De snelste Passat heeft een 2 liter lókleppenmotor met K-Motronic injectiesysteem
met een vermogen van 100 kW (136 PK).

Daarmee zit u in 9,9 seconden op
100 en kunt u een top bereiken van 206 echte
kilometers.
Logisch dus dat schijfremmen voor en achter standaard zijn (een elektronisch ABS is als
'extra' leverbaar).
Kijken we even naar 't model van de nieuwe Passat. Direct valt de grille-loze neus op. De
koellucht wordt onder de bumper aangevoerd,
terwijl de verbrandingslucht via het grote, open
VW-embleem wordt aangezogen.

Of deze opmerkelijke vormgeving de Passat
nu juist een sportief, danwei een zakelijk karakter geeft, laten we graag aan u over.
En bent u door dit beknopte verhaal al
even stil geworden van de nieuwe Passat,
dan nodigen wij u graag uit om bij één
van onze dealers heel enthousiast te
worden. Of voor meer informatie even te
bellen: 020-867351.

(jw) De nieuwe Volkswagen Passat. Daar word je even stil var

De nieuwe Passat is er al vanaf f33 700,- ICL-versie l.ó ltr/72 PK) Afgebeeld Irechtsl Passat GT 2 O ltr/16V/13ó PK f57650,-. Inclusief BTW, exclusief afleveringskosten Wijzigingen voorbehouden

B.V

V-A-G f Audi

Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.

VERTROUWD VAKMANSCHAP.

MAKKELIJK LIJNEN MET CALORIE-ARME MAALTIJD VERVANGER!

VERANTWOORD
AFSLANKEN
Het huidige schoonheidsideaal is een slank figuur. Vetkussentjes of
een „buikje" zijn niet alleen lelijk, maar ook ongezond. Uit medisch
onderzoek blijkt steeds duidelijker dat mensen met overgewicht ook
meer gezondheidsrisico's lopen. Maar hoe kun je blijvend je gewicht
omlaag brengen, en nog belangrijker, zonder dat het lichaam een
tekort krijgt aan allerlei noodzakelijke voedingsstoffen.

öi3SslLlBË.E

DE SUPER SLAGERIJEN VAN

Om weer op het juiste gewicht te
komen bestaan helaas geen wondermiddeltjes. Alleen door je eetlust een tijdlang te beperken kun
je het lichaam dwingen de eigen
vetreserves aan te spreken. Richtlijnen hiervoor zijn de 500- en de
1000-calorieenkuur. Bij zo'n calone-beperkte kuur is het natuurlijk belangrijk dat daaraan niets
ontbreekt. De normale activiteiten moeten per slot van rekening
zonder risico's van futloosheid of
andere nare bijverschijnselen
door kunnen gaan.

vangt. Tijdens deze dagen biedt
een gevarieerd pakket prpdukten
alle noodzakelijke voedingsstoffen met een minimum aan calorieen. Minikuur is ontwikkeld
volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid.
Dit betekent dat deze 500calorieènkuur volledig voldoet
aan de strenge samenstellingseisen die dit ministerie aan verantwoorde dieetvoeding stelt. Ben je
meerdere kilo's te zwaar dan kan
na zo'n intensieve minikuur het
gewichtsverlies worden voortgezet met een 1000-calorieënkuur.

Intensief lijnen

Warme maaltijd

Hoeven er maar een paar pondjes
af en heeft men daar een weekje
intensief lijnen voor over, dan is
een 500-calorieênkuur de beste
keuze. Met zo'n 500-calo- •
rieenkuur zit je ongeveer op 1/5
van wat een volwassene normaal
aan calorieën binnenkrijgt. Dit is
zo weinig dat het lichaam vanzelf
wordt gedwongen de eigen vetreserves aan te spreken. Om zo'n
kuur zonder gezondheidsrisico's
te kunnen houden, is een speciale
minikuur ontwikkeld.
Minikuur is een 5-daagse kuur die
de normale voeding volledig ver-

Ook voor degene die minder intensief wil lijnen of gaag de
warme maaltijd wil handhaven, is
de 1000-calorieënkuur een ideaal
alternatief. Als gemakkelijk maar
vooral ook voedzaam hulpmiddel
is hiervoor maaltijd+ ontwikkeld.
Maaltijd+ is een calorie-arme
maaltijdvervanger van slechts 200
calorieën. Met een warme maaltijd van circa 600 calorieën en een
vervanging van ontbijt en lunch
door maaltijd+ krijg je een praktische 1000-calorieënkuur, die je
ook langere tijd zonder enig risico
mag blijven gebruiken.

Veiantwooitle calone-arine maalii]d\ei\tiHgei±

Lichaamsreiniging

Receptenboek
Als hulpmiddel om het eenmaal
bereikte streefgewicht gemakkei ijker te kunnen handhaven, is nu
ook een speciaal receptenboek
ontwikkeld. Daarbij gold als uitgangspunt dat de recepten gevarieerd, gezond en vooral ook gemakkelijk te bereiden moesten
zijn. Het boekje bevat naast een
groot aantal recepten ook een ca-

lorieêntabel en diverse handige
tips.
De recepten variëren van 350 tot
600 calorieën en zijn zo samengesteld, dat ook de gezinsleden die
niet op dieet zijn ervan zullen genieten. Minikuur, maaltijd+ en
het receptenboek „600 calorieën
en minder" zijn verkrijgbaar bij
de betere drogist, reformzaak en
apotheek. Meer informatie is ook
verkrijgbaar via de info-lijn:
04928-3012.

Een extra voordeel van een weekje intensief lijnen is de zuivering
van het lichaam. Doordat het vet
verdwijnt, wordt het lichaam ook
gezuiverd van een heleboel afvalstoffen die zich in de loop van de
tijd in het vet hebben opgehoopt
Je wordt dus als het ware van binnen schoongemaakt. Na bijvoorbeeld een weekje minikuur kun je
merken dat je niet alleen bent afgevallen: je voelt je ook gezondei
en fitter.

l""
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Toneelvereniging sluit jubileumjaar af met 'Het derde woord'
9

Wim Hildering' geeft plaatselijk toneel

ZANDVOORT - Het Zandvoprtse toneel kent een rijke historie,
voor en na de oorlog. Daarna bespeelden maar liefst vijf toneelgezelschappen met vaak wisselend succes de podia in het dorp.
Vijf toneel-verenigingen voor vijf belangengroepen. De tijden en
de mensen zijn veranderd, hun hobby's zijn gebleven. Het tpneel, al eeuwen lang volksvermaak nummer één staat nog altijd
recht overeind. Kijk maar om je heen. Wij hebben er allen
dagelijks mee te maken.
De socialistische toneelvereniging het harde bestaan. De homogeniteit
„Op Hoop van Zegen" wist als een van toen zit als het ware nog steeds
der laatste stand te houden, terwijl ingebakken in het karakter van de
toneelvereniging „Phoenix", ooit dé echte Zandvoorter en wie er mee in
club voor de beter gesitueerden, en aanraking komt, wordt er mee be„De Vliegende Schotel", voortgeko- smet.
men uit de aanhangers van de HerTheater „Monopole" was hét uitvormde jeugd, wegens gebrek aan
belangstelling ter ziele gingen. Ook gaanscentrum. Gestoken in het besde middenstanders met toneelvere- te pak, of gekleed in de mooiste jurk
niging „De Schakel" en „Ons To- toog de bevolking destijds naar de
neel", synoniem voor de gelijkgezin- jaarlijkse uitvoering van „hun" vereden, kampten met hetzelfde euvel en niging. Volle zalen en hoogstaand
noodgedwongen fuseerden beide toneel aldus de recenties uit die tijd.
verenigingen in 1948, zodat toneel- Dat men beslist niet alleen voor het
vereniging 'Wim Hildering' een feit toneel kwam, bewijst wel het „bal
werd. Wim Hildering, als postume na" dat iedere zichzelf respecterenhulde aan de in 1947 overleden voor- de vereniging zijn publiek aanbood.
zitter van „De Schakel", de dillet- 'Zien en gezien worden' was toentertant, die veel baanbrekend werk tijd het motto. Volle zalen en vierheeft verricht voor het Zandvoortse honderd donateurs. Ziehier de ingrediënten van het succes van „Wim
toneel.
Hildering". Slechts de jaarlijkse auEen dillettant, sociaal bewogen. bade op Koninginnedag trok meer
Dat staat te lezen in het „In Memori- publiek.
am" uit 1947 dat wij in de archieven
terugvonden. Wim Hildering had
zijn hart aan het toneel verpand. Hij Zorgelijk
De opkomst van de televisie, de
begreep de grote opvoedkundige
waarde die daar van kan uitgaan en afbraak van „Monopole" en de menhij heeft zich dan ook ten volle aan taliteitsverandering bij het publiek
die taak gegeven. „Fel beschenen deed „Hildering" in een diep dal bedoor het voetlicht heeft hij vele ma- landen. Het ledenaantal liep draslen getracht het publiek in te wijden tisch terug en het donateursbestand
in de raadselen der geest. Zijn spel daalde tot ver beneden de helft. Zorwas steeds mooi en sterk en hij wist gelijke tijden braken aan voor het
door zijn naturalistisch talent het bestuur. Maar „Hildering" zou Hilpubliek te boeien en te ontroeren." dering niet zijn als, mede door de
niet aflatende ijver en een ongeloof Zo staat het er letterlijk.
Dat deze fusie van weleer een goe- lijk optimisme van de nog overgeblede keus was, moge blijken uit de ven leden, deze vereniging niet als
lovende kritieken die deze vereni- een Phoenix uit haar as zou oprijging al bij aanvang kreeg en zo is het zen.
altijd gebleven, 40 jaar lang. Het succes van deze vereniging is niet zo
Een nieuwe generatie spelers en
verwonderlijk als men bedenkt dat een nieuw bestuur met een andere
het verenigingsleven een belangrij- visie hebben zich aangediend. Alleen
ke plaats innamin de sociale struc- de mentaliteit is dezelfde gebleven.
tuur van dit dorp.
Waar andere verenigingen het opgaven, wist 'Hildering' de cirkel weer
rond te krijgen.
Isolement
Zandvoort verkeerde door de eeuwen heen in een isolement dat door
zijn ligging moeilijk te doorbreken
was. Een isolement, waardoor men
geheel op elkaar was aangewezen.
De autochtone bevolking van weleer
zocht daarom, vooral in de wintermaanden, naar een uitlaatklep voor

Een traditie wordt dus voortgezet.
Het Zandvoortse toneel is niet dood,
het leeft. Toch kan men niet voorbijgaan aan de verdiensten van hen die
in deze afgelopen veertig jaar zijn
voorgegaan. Het waren er zo velen.

Toneelvereniging Wim Hildering: een beeld uit vroeger tijden.

sloten met het eigenlijke jubileumstuk. Een jubileumstuk waarover
wellicht nog jarenlang nagepraat
zalworden, dat is tenminste de mening van Alie Bol. Zij zal bij deze
gelegenheid afscheid nemen als vaste regisseuze, afscheid van haar zo
dierbare publiek. Deze toneelvakvrouw zal nog éénmaal schitteren
met een door haar zelf uitgekozen
stuk waarvan zij de titel op de laatst
gehouden ledenvergadering eindelijk heeft prijsgegeven: „Het Derde
Woord", van de Spaanse schrijver
Alejandro Casona, ook bekend van
Maar ook het publiek heeft een het stuk „Sloep zonder schipper".
gedaanteverwisseling ondergaan. Dertien jaar geleden stond het stuk
Een logisch gevolg van de omstan- al op het repertoir van „Hildering",
digheden.
waarmee de vereniging in een landelijke competitie tijdens het „Landjuweel" een eerste prijs voor het decor
en een tweede prijs voor de regie
Toekomst
wist te behalen.
De plannen voor de toekomst zien
er veelbelovend uit. Eerst moet uiSamen met haar verschillende
teraard het programma afgewerkt medespelers van weleer en de speworden in het kader van het 40-jarig lers van nu zal zij dit stuk, evenals
jubileum. Een programma dat na dertien jaar geleden, als regisseuze
het succesvolle optreden op het op de planken zetten. Een stuk
Gasthuisplein op 9 juli jl., met de waarin alle facetten van het toneel
Musical My Fair Lady, wordt afge- aan bod zullen komen.
Bladerend in oude krantenknipsels
komt men hun namen weer tegen.
De oude Petrovitch, Kees Bruynzeel, Piet Koper, Arie Maurik, Ko
Reurts en vele, vele anderen. Zij zijn
er niet meer. Hun gedachten wel.
Evenals enkele andere leden van het
eerste uur. Hennie en Miep Hildering, Wil Kerkman, Wim en Rie Kok
en natuurlijk 'La Grande Dame' Alie
Bol zijn enkele hiervan. Zij zijn inmiddels grijs geworden. Met respect
wordt er door de jongere leden naar
hen opgezien.

Rein Bruntink bevorderd tot
Hoofdinspecteur Tweede Klasse
ZANDVOORT - Politiewoordvoerder en plaatsvervangend korpschef Reinaud
Bruntink is deze zomer bevorderd tot
Hoofdinspecteur
Tweede Klasse. Korpschef
Menkhorst vindt de bevordering van Bruntink zeker verdiend, gezien zijn inzet de af gelopen periode. Bruntink, 41
jaar en afkomstig uit Bilthoven, trad op l juli 1982 in dienst
van de Gemeentepolitie Zandvoort als Inspecteur Derde
Klasse en plaatsvervangend
korpschef.
® Het echtpaar Pennings ontvangt de sleuteltjes van de gewonnen Vespa
Scooter uit handen van Campina-sales manager Van Dongen. Directeur E.
Kapteijn (r.) van Vijzelaar B.V. te Haarlem, assisteert.

Familie Pennings wint scooter
ZANDVOORT - De heer en mevrouw Pennings uit de Celciusstraat
m Zandvoort kregen op de afgelopen
Horecava 1988 in de RAI te Amsterdam een Vespa scooter uitgereikt.
Zij wonnen de gemotoriseerde twee-

wieler met een actie van de ijsfabriek
Campina, die een nieuw merk ijs,
Cappeüino, introduceerde. Het echtpaar ontving de contactsleutels uit
handen van Campina-sales manager
Van Dongen.

Na gewerkt te hebben in Utrecht
en Katwijk werd Rein Bruntink in
Den Haag aangesteld als beleidsmedewerker Directie Politie, op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Als beleidsadviseur naar de minister
en betrokken bij de operationele uitvpering maakte hij hier diverse kapingen en gijzelingen van dichtbij
mee. Weer parttime terug in Katwijk, waar hij als projectleider mede
belast was met de begeleiding van de
bouw van een nieuw politiebureau,
volgde hij ondertussen de Nederlandse Politie Academie te Apel-

Unicum 73 start competitie
met sterk wisselende resultaten
ZANDVOOET - Een week
geleden zijn de teams van de
Zandvoortse sportclub „Unicum '73" weer aan hun competitie begonnen. De senioren
speelden op dinsdag en donderdagavond, de jeugdspelers
begonnen hun competitiestart
op zaterdagochtend met een
thuiswedstrijd tegen teams uit
Hoofddorp, Velsen en Haarlem.
Het tweede jeugdteam boekte een
uitermate goed beginresultaat met
een 8-2 overwinning op het tweemansteam van Togspin Haarlem,
waarbij Joost Wiesman ongeslagen
bleef en Ewout van Guyn en Marco
Molenaar ieder eenmaal hun tegenstander moesten feliciteren. Voor
deze laatste twee tafeltennissers een
prima debuut in de derde klas na
hun promotie in het vorige seizoen.
Het eerste Unicum-jeugdteam verloor met 4-6 van het Hoofddorpse
HTC. Robert ter Heijden noteerde
makkelijk drie overwinningen terwijl Anthony Bakker en Geert Kuneman nauwelijks tot scoren konden
komen. Anthony moest zelfs drie
maal zijn opponent gaan feliciteren
terwijl Geert ten langen leste de allerlaatste wedstrijd in wist kon omzetten. Toch wel veel wedstrijdzenu\ven bij zowel Geert als Anthony omdat ook zij hun debuut maakten in
de derde klasse N.T.T.B.

Het derde jeugdteam van Unicum
bestaat uit vier personen waarbij er
bij elke wedstrijd een reserve staat.
Doko uit Velsen had in ieder geval
voor een sterke afvaardiging gezorgd
tegen de Unicummers Nico Ekema,
Gijsbert Hoogendijk en Miriam
Stokman, welke laatste als enige de
eer voor Zandvoort opeiste. De
Zandvoortse equipe moest negenmaal de Doko-spelers gelukwensen
met hun behaalde overwinning want
de eindstand werd 1-9. Komende zaterdag blijft Nico aan de kant en zal
Emiel Waaning proberen tegen het
Heemsteedse GSV punten te gaan
scoren. Gijsbert speelt voor het eerst
in de jeugdcompetitie mee en deed
dat eigenlijk best goed. Met netaan
21-23 een game verliezen geeft wel
aan dat hij zich niet „van de tafel"
laat slaan en „knokt" voor elke punt.
In de 3e klas NTTB noteerde het
eerste Unicum-seniorenteam met
Hoppe, Steiner en zoon Torn een uitstekende overwinning van 7-3 op het
Haarlemse Te Zaanen, waarbij vader
Steiner ongeslagen bleef, Hoppe
voor twee winstpunten zorgde en
zoon Tom wist een van de tegenstanders te overwinnen. Het dubbel zorgde voor het zevende punt. In de 4e
klas NTTB debuteert het tweede
Unicum-team, met Van Varik, Wiesman en Lau, dat tegen Nieuw Vennep een uitstekende 7-3 overwinning
noteerde. Team 3 (5e klas) wist met
veel overtuiging Castricum 7 te bedwingen waar de eindstand liefst op
8-2 eindigde. Team 4 en 5 deelden de

Veertig jaar 'Wim Hildering' betekenen evenzovele jaren entertainment van hoge klasse. Om het hooggeëerd publiek van deze toneelvereniging, de enige nog in Zandvoort,
een terugblik te geven op deze periode, zal vanaf 15 december in het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein een tentoonstelling te zien zijn.
Daarin zullen allerlei zaken die betrekking hebben op deze veertig jaar
Zandvoorts toneel aan den volke getoond worden. Maar voor de toekomst geldt: Toneel Vereniging
'Wim Hildering' is nog springlevend.
B.S.

Nu het winterjaargetijde weer
voor de deur staat en de duisternis
vroeg invalt, heeft de parkeerder
van een auto er een probleem bijgekregen: de verlichting.
Artikel 66 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
(R.V.V.) schrijft voor, dat auto's
die op de rijbaan stilstaan, van voren stadshchten moeten voeren en
van achteren achterlichten.
Dit voorschrift geldt niet voor
auto's die binnen de bebouwde
kom onmiddellijk verlicht worden
door een lichtpunt van de openbare straatverlichting, dat niet verder dan 30 meter verwijderd is.
In de praktijk is de vraag gerezcn, of er iemand gestraft kan worden, als er een auto in het donker
op de weg staat.
In de maand janupri om 20.20
uur zag de politie op de Waalbandijk te Herwijnen in het donker
een auto staan zonder de voorge
schreven verlichting.
De politie spoorde de man op,
die de auto daar had achtergelaten. Dit bleek X te zijn. X werd
strafrechtelijk vervolgd en door de
kantonrechter te Gorinchem tot
straf veroordeeld wegens overtreding van artikel 66 van het R.V.V.
Maar dit vonnis werd m hoger
beroep door de rechtbank te Dordrecht vernietigd.
De rechtbank wees erop dat artikel 66 met bepaalt, wie voor het
voeren van de voorgeschreven verlichting dient te zorgen of wie voor
het ontbreken van die verlichting
aansprakelijk is.
Men zou kunnen denken aan de
eigenaar of aan de bestuurder of
wel aan beide categorieën. Het
spreekt echter geenszins vanzelf,
dat juist de bestuurder aansprakelijk is. In een stilstaande auto zal
immers veelal geen bestuurder
aanwezig zijn.
Toerekening van de verboden
toestand aan de laatstaanwezige
bestuurder zou tot onredelijke »esultaten kunnen leiden. Aldus redenerende ontsloeg de rechtbank
X van alle rechtsvervolging.
Tegen dit vonnis tekende de officier van justitie cassatie aan bij de

Hoge Raad en vond daar een ge
willig oor van de Advocaat-Generaal
De Advocaat-Generaal putte
steun uit de Nota van Toelichting
van do minister van verkeer on
waterstaat De minister schrijf*
ten aanzien van „Paragraaf 8 (_bruik van lichten", waarin ai tik'11
66 is opgenomen
„Het ontwerp bevat regels on.
trent de soort van verlichting die
door de bestuurder in bepaald'
omstandigheden moet worden gc
bruikt. In beginsel bevat het on t
werp dus de gedragsregels voor c f
bestuurder ten aanzien i-an het
verlichten van zijn voertuig "
Uit de nota blijkt derhalve de
duidelijke bedoeling van de V.-P:^,
ver om de bestuurder versuf.1, oo:
delijk te stellen voor de nanori.n
van de verlichtingsvoorscnj >.\_:
Aldus concludeerde de Advoc _
Generaal tot vernietiging vr... . .-_•
vonnis van de rechtbank.
De Hoee Raad overwoog, cl;.' ...
tikel 66 van het R.V V de p.ic!.oplegt ervoor te zorgen dat c- stilstaand motorvoertuig d t ?1
daar voorgeschreven verlicni:n r
voert. Deze zorg rust op hem. cue
ervoor verantwoordelijk is. aai
het voertuig zich ter plaatse bc
vindt.
Bewezen is, dat X, als bestuur
der van een auto, deze op de wep
heeft laten stilstaan zonder bran
dende stads- en achterlichten
Hierin ligt besloten, dat X, dit
voor de aanwezigheid van de MJIO
ter plaatse verantwoordelijk was,
de deswege op hem rustende zorg
voor de naleving van artikel 66
heeft verzaakt.
Dit zou anders kunnen zijn, ir.
dien een ander de feitelijke beschikking over de auto en daarrnede de verantwoordelijkheid voor
de aanwezigheid van de auto ter
plaatse van X had overgenomen
Hiervan is echter niets gebleken
X is dus strafbaar.
Met deze motivering vernietigde
de Hoge Raad het vonnis van de
rechtbank en veroordeelde X tot
een geldboete van ƒ 30,-.
Mr. C. A. Baron Bentinck

deelnemer stapje

ZANDVOORT - In Zandvoort kan men zich nu ook opgeven voor een wat niet vaak
voorkomende cursus: amuletten maken. Deze wordt gegeven door Paul van Wierst. Een
samenspel van magie, berekening en ordening.

Het maken en gebruiken van amuletten en talismans is waarschijnlijk
net zo oud als de mensheid zelf. Van
de Egyptenaren is bekend dat zij
hun mummies voorzagen van talrijke amuletten. Deze beschermden de
ziel tegen de gevaren tijdens de reis
naar de onderwereld. Ook in het dagelijks leven werden en worden nog
steeds amuletten gedragen. In allerlei culturen over de hele wereld
komt men ze tegen.

bonden. "Deze regels zijn niet moeilijk en iedereen kan ze leren", aldus
Paul van Wierst. "Simpelweg bestaat het uit het kiezen van het juiste
materiaal voor een amulet en deze
de juiste vorm te geven op het juiste
tijdstip. Om het zo gemaakte amulet
nog krachtiger te maken kan het onderworpen worden aan symbolische
handelingen op een eveneens speciaal uitgekozen ogenblik. Voor al
deze handelingen bestaan tabellen
die ons uit het verleden zijn overgeleverd".

Maar waarom een cursus amuletten maken? Paul van Wierst: "Omdat aan de hand van dit onderwerp
zo mooi is uit te leggen hoe de magie
werkt en natuurlijk omdat het werken met de tabellen een creatief genoegen kan zijn. Ze bieden genoeg
speelruimte voor de noodzakelijke
In onze eigen cultuur werd tegen persoonlijke inbreng".
"Zelf heb ik er jaren over gedaan
het einde van de middeleeuwen het
maken van amuletten aan regels ge- om te begrijpen hoe de magie werkt,

of om mij beter te realiseren wat
magie is. Magie is niet zwaaien met
een toverstaf en presto: resultaat' Je
moet er gewoon voor werken en
meestal is het gemakkelijker gewoon naar de kruidenier of de loodgieter te lopen. Bovendien vallen
wonderen onder de afdeling Thaumathurgie en dat is meer voor gevorderden. Magie vraagt dat je je leven
of althans een gedeelte daarvan orgamseert en ordent, net zo als een
baan of een hobby dat van je vraagt
Hoe meer je erin stopt, hoe meer
resultaat je krijgt".
"Maar dat is voor de cursus niet
nodig, het zijn de eerste stapjes en a!
ga je nooit verder met magie, het
geeft de cursist een wat bredere kijk
op de wereld. En dat is weer leuk om
over te dragen". De cursus wordt
gegeven op tien woensdagavonden
Voor meer inlichtingen kan men
zich richten tot Paul van Wierst, telefoon 18100.

Scoutinggroepen zijn
weer in hun nieuwe on
• Rein Bruntink: Hoofdinspecteur
Tweede Klasse

doorn. Daarna werd hij in Zandvoort aangesteld.
In Katwijk en Den Haag maakte
Bruntink deel uit van de motorbrigade, en van het stuntteam. Een van
de stunts die hij hier uithaalde, was
het tijdens het rijden vanuit de 'bak'
(zijspan) verwisselen van het zijwiel. Het stunten is nu voorbij, maar
af en toe is Bruntink in Zandvoort
nog wel op de motor aan te treffen.
Zij het alleen in diensttijd, want ook
al was het zijn hobby, zijn vrije tijd
gaat nu naar het gezin met twee
dochters en een zoon. En het aangename kan met het nuttige verenigd
worden in een nieuwe hobby: klussen in de eigen woning, een bezigheid waaraan de kersverse hoofdinspecteur graag menig vrij uurtje besteedt, zo laat hij desgevraagd weten.

ZANDVOORT - Aan de vele
omzwervingen van de Zandvoortse Scouting-groepen St.
Willibrordus en Stella Maris
lijkt nu eindelijk een eind gekpmen. Vorige week werd hun
nieuwe onderkomen achter de
Lorentzstraat opgeleverd. Met
man en macht wordt nu gewerkt aan de inrichting van dit
fraaie complex.

uit eigen zak was opgeknapt, bracht
de gemeente een schrikreactie teweeg met de mededeling dat ook
deze groep van de bestaande locatie
moest verdwijnen.
Alweer. De scouting begon indertijd aan de Kennemerweg in een
bunker, maar men verhuisde al
spoedig naar de Van Lennepweg.
Lang duurde de vreugde echter met.
Wederom diende naar een andere
locatie omgezien te worden. Een
voormalige varkensfokkerij. 'De Entos', aan de J.P. Thijsseweg werd nu
hun nieuwe 'home'. Het 'dóórdrukken' van een raadsbesluit resulteerde in goedkeuring voor deze, hopelijk laatste verhuizing.
Maar de onderhandelingen met de
gemeente zijn soepel verlopen, vindt
Lemmens 'Vooral de goede samenwerking met de ambtenaren Smits
en Beekhuis hebben wij als zeer positief ervaren', zegt hij.

die aan de honderd leden tellende
vereniging onderdak moeten bie
den. Het kleinste zal dienen als verzamelplaats voor de senioren ver
kenners, de 'Rowans', in de leeftijds
groep van 15 tot 18 jaar. Ook 'Be
Stam' van 18 jaar en ouder plus cle
Sherpa's, de vrouwelijke verkenners
van 15 tot 18 jaar, zullen afwisselend
van dit gebouw gebruik gaan maker;
Het grote clubhuis is bestemd voor
zowel de allerkleinste als de allei
grootste groep. De Bevers, jong. ns
en meisjes van 5 tot 7 jaar, de W0!
pen, jongens van 7 tot 11 jaar, J
Kabouters, meisjes van 7 tot 11 jiv;.
en de Verkenners jongens van 11 i"'
15 jaar. Naar verwacht zullen zij hi' :
m de toekomst menig vrij uurtje nu i
plezier doorbrengen.
Maar voor het zover is, zal er •TO^
heel wat werk verzet moeten w'
den De zaak moet nog worden m^s.
richt en aangekleed Eind ü _.maand hoopt men deze klus \ •
klaard te hebben, want dan is w r
'open dag' gepland Do Zand", on-1
100 leden
bevolking mag dan een kijkje V:r.
De totale oppervlakte van de nieu- nemen m dit nieuwe onderken. ..
we lokatie bedraagt 210 vierkante wparop men nu al trots is Ei meter. Hierop staan twee gebouwen recht.

De ervaring van veertien jaar onderhandelen met de nodige instanties heeft de scoutinggroep uit Zandvoort uiteindelijk geen windeieren
gelegd. Men beschikt nu, eindelijk,
over een fraai onderkomen. Dankzij
het nieuw te bouwen bungalowpark
punten in hun strijd tegen respectieis de zaak in een stroomversnelling
velijk WTC IJmuiden en HBC
geraakt, vindt woordvoerder John
Lemmens, voorzitter van de StichHeemstede.
Dat ook vele recreatiespelers bij
ting Katholieke Jeugdraad en tevens
groepsvoorzitter van de afdeling St.
Unicum inmiddels zoveel tafeltenWillibrordus. Maar een en ander
niskennis (en ervaring) hebben opkwam wel via enige omwegen tot
gedaan, dat zij de stap naar de
stand. Nadat enige tijd geleden het
NTTB-competitie aandurven beoude onderkomen aan de J.P. Thijswijst het nieuw opgerichte zesde
Unicumteam dat maar liefst uit zes aan de onlangs 60 jaar geworden H. seweg voor zo'n slordige ƒ40.000,personen is samengesteld die per v.d. Aar, die nog steeds als actief spetoerbeurt een competitiewedstrijd ler van het 5e Unicumteam zijn favospelen. Dinsdagavond speelde dit riete hobby beoefent. Vorige week
team de allereerste wedstrijd uit te- werd hij daarom speciaal in de
gen het Haarlemse Te Zaanen. Me- schijnwerpers geplaatst voor al het
vrouw Van Maris en de heren Pel en werk in de diverse functies, die hij in
Kamperman verloren met 4-6 waar- de afgelopen jaren voor de sportclub
bij de enige dame notabene voor 3 heeft vervuld en werd hij o.m. toegewinstpunten zorgde en het vierde sproken door tafeltennisvoorzitter
punt (in de dubbelpartij) samen met Ter Heijden. Het afdelingsbestuur
Pel. De anderen waaronder me- Kennemerland NTTB, vertegenvrouw Ameije en de heren Schilp- woordigd door de heer Pijlman en
zand en Van de Laan zullen in vol- mevrouw Van de Bergh, liet ook
gende wedstrijden in het strijdperk deze gelegenheid niet voorbijgaan
treden. Natuurlijk blijft het doel be- om de heer Van de Aar waarderend
langrijk om voor Zandvoort te win- toe te spreken. Het opspelden van de
nen maar vooral het contact met NTTB-bondsspeld als symbolische
; <ft«', i c tmjsBssèsxisKi'•
weer nieuwe tegenstanders en tegen- dank voor al het „tafeltenniswerk"
standsters in de lopende competitie onderstreepte de dank van het afdeen het gezellig „napraten" na afloop lingsbestuur. Het hoofdbestuur van
vau de geleverde strijd is voor deze SU '73 bij monde van de heer Ruig,
ex-recreatiespelers een nieuwe erva- onderscheidde Van de Aar door hem
ring. We zijn benieuwd of zij zich in als erelid van de sportclub te benoedeze NTTB-klasse zullen kunnen men.
De tafeltenniskampioenen van het
handhaven.
vorige seizoen werden daarna nog
Erelid
gehuldigd. Wiesman, Van Varik en
Dat de sportclub al weer 15 jaar in Lau ontvingen bloemen en een her- « De scoutinggroepen zullen nog heel wat werk moeten verzetten, voor men gereed is voor de open dag, eind der e
Zandvoort zeer actief is met o.a. de innering aan hun eclatante succesra- maand.
tafeltennissport is o.m. te danken ce naar de „top".
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IfSpOODJE BURGER

Als het buiten koud wordt, zorgt
de Hema dat u 't warmhoudt.

Üll^dhioolstraat 4 tel. 18789
|^;ïiwi;.\

1988

' ': • '

'^*B.Mifn:4Q èoprten belegde broodjes

lsltóSitè)yan^de haas, TACO en andere
sjÊj&KJf.öfx?uv&s'ajadès, borrélhapjes en lunch, even
!@&eRG)G)È),JE; BURGER bellen!
som^ijjónsjbinnen voor de informatiefolder of

g tot 3.00 's nachts

HARJENJAGERS

HARTWIAG&S
RKeus

375

Specialiteiten"

Vinyl behang. Rol 8'/2 x 52 cm.

Acryl mutsen. 4-^5 3.75 Bijpassende
acryl sjaal

Haltestraat 16, tel. 16204
Gekleurde katoenen lakens en hoeslakens, l-, 2-persoons en extra breed.
Pak met 2 slopen. Mrf5"12.75 Goedgekeurd door NVvH.

Uw traiteur en visspecialist

Weekspecialiteit uit eigen keuken:
Heerlijke

Draagbare stereo radio met dubbele
cassette. Ingebouwde microfoon en
bandteller, l jaar Hema garantie.

gamalenkroketten
beleid met roomboter en
hollandse garnaaltjes

2,45

2 voor

Verse

2,75

100 gr

2575

Pak met 6 oogjes- of hydrofielluiers.
100% katoen. Goedgekeurd door NVvH.
16.75

Thermo joggingpak. 65% polyester/
35% katoen. Mt 68-74-80.

vanaf

4-

Diverse geruite overhemden. 100%
katoen. Mt 37/38-43/44.

Katoenen damesslips en directoires.
Mt 38-50.

G. Zwinkels
Haltestraat 30

775

SPECIALE AANBIEDING

2 paarr ^i

Gebreide acryl dameshandschoenen.
In meerkleung en uni. Mt S t/m L. 4.75

1 kilo

HAMLAPPEN

12,95

50 theelichtjes in capsule.

4.-

1 kilo

HALF OM HALF
GEHAKT
7,45

Quartz analoog dameshorloge met metalen band. l jaar Hema garantie.

250 gram

PAARDEBSEFSTUK

"Comfort" breigaren. 55% acryl /
45% wol. 100 gram. Bol over? Geld
terug!

15%
korting

5,25

150 gram

GEBRADEN
GEHAKT

1,50

Wissellijsten met ontspiegeld glas. Wit,
zwart of goudkleurige lijst. 24 x 30 cm
t/m 50 x 60 cm.

150 gram

SAKSISCHE
SMEERWORST

5 Lamellen voor 50 cm rail. Wit en grijs.
Shantung, bouclé: hoogte 180-280 cm.
Vanaf -34^ 29.50 PVC: hoogtelSO250 cm. Vanaf-3*75-33.75
Rails: 100-250 cm. Vanaf 47^5-40.55

De Hema zet deze week haar ^^•••••••••••CJH beste beentje voor: L- korting
per 4 panties a 1.50 en per 2 kinder- of babymaillots, acryl/polyamide vanaf 3.25. 2.- korting op steunpanties of
-kousen vanaf 9.75, op 2 panties met naad a 5.75 of op 2 paar herensokken, 60% wol/40% polyamide a 6.75.

1,20

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
ZaüdvooK'ts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-18686.

rlijk Hema
Boerenwit of -bruin.
Gratis gesneden.

190

Belgische bonbons.
Doos a 200 gram _ -7^5 6.95
Medaillon rouge 1986 of blanc A.C.
1987. Kwaliteitswijn uit de Bordeaux.
_
6.50 2 voor 9.75
Hema koffie "Extra Aroma".
Snelfiltermalmg.
500 gram _ 5.40 2voor9.20
Extra belegen Goudse kaas.
500 gram _
755 5.50
Notentaart. 0 17.5 cm. Gegarneerd
met walnoten _
-8r?5 8.-

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld.

l TOT 3 KILO PER WEEK MINDER

SLANKMET jMALSO VIT

SPARIO SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort
Van Weense snijder
tot tijger
van wit tot bruin
van grof volkoren
tot fijn
Deze week al onze
HELE BRODEN
voor maar

GÉÉN HONGER, GEMAKKELIJK, VEILIG EN NOG VOORDELIG ÓÓK

ER ZIJN OOK HANDIGE MALS()\'lï-MAALTIJl)K()KKEN. VERSTANDIGE KOFFIEKOEKJES.
GEZONDE MALSOVIT-KNACKE EN HEERLIJK FRISSE MALSOVIT-SLANK-SPRÈAI)

BEGIN METEEN OF
HAAL EEN FOLDER

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijbaar bij:

Kattebakvulling

magere
runderriblappen
kilo

10 kilo

9,90

4,99

1,84

Brood- en banketbakkerij

SEYSENER
Haltestraat 23
Zandvoort

MALSOVIT

Haltestraat 56a

Haltestraat 58

presenteren
veilinggebouw

iedere vrijdagavond in oktober

NATIONALE BOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF

„Live Music"

[HOR€CR n€D€RUTD
AFDELING:

ZANDVOORT

Word nu lid en
bespaar 20 % op de
BUMA bijdrage 1989
Inlichtingen:
Fred Paap, tel. 13546
Paul Zonneveld, tel. 16959, 19166.

de witte zwaan
Inboedelveiling
Voor oktober
kunnen goederen
dagelijks worden
ingebracht
of afgehaald.
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

programma

7
14
21
28

oktober
oktober
oktober
oktober
and the

de „Cosy Cotton Band" in Café de Slop
de formatie „Music" in La Bastille
de formatie Gold Rush in Café de Slop
muziek uit de jaren zestig met Little Rudy
Workmates in La Bastille

Alle avonden aanvang 21.00 uur

Dat mag je niet missen
aan het eind van de Haltestraat
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Dierenbescherming zorgt voor geslaagd evenement

Van
Diepen
gaat
ten
onder
Dierendag-manifestatie op Gasthuisplein in het 'kerkelijk verdriet'
ordt spontaan feest voor kind en dier
Door Bert iis Voels

P

,T - De Dierenlatie die afgelopen
, o het Gasthuisplein
_i gel o^üen, is een eclatant
• jes geworden en leverde de
idvoortse Dierenbescherig dan ook een dikke pluim
Tientallen kinderen namen
ii.m dier mee voor de competiie „Wie wordt Zandvoorts best
crzorgde huisdier". Zo'n tachrashonden lieten tijdens
en parade het in groten getale
DCgestroomde publiek genievan kinologische 'hoogtandjes'.
De zon had erbarmen met de in dit
eizoen door vele regenbuien geteis•ide bevolking. Vanuit een strak
lauwe hemel keek zij welwillend
oer op de bedrijvigheid die al vanaf
c vroege ochtenduren heerste op
et pittoreske evenementenplein, in
ei band met de viering van Wereld
iierendag. De heer Van Dortmond,
oorzitter van de vereniging voor het
elzijn van dieren, zei tijdens zijn
jeningsspeech blij te zijn met de
:ote opkomst op deze morgen. Hij
enadrukte het belang van de verondenheid van vooral de kinderen
iet dieren. „Als we een betere we|eld willen voor deze dieren, zullen
ie moeten beginnen met de jeugd,"
:o stelde hij vast. „Zij immers zullen
iver 10 a 20 jaar de dienst uit gaan
laken in de regering en uiteraard
innen de dierenbescherming," ver' achtte hij.
Wie de jeugd heeft, heeft de toeomst, moet zijn uitgangspunt geeest zijn, want vandaag mochten
de dienst uitmaken, zo beloofde
,ij de Zandvoortse kinderen.

"aria's
De plaatselijke dierenarts, mei ouw Dekker, had het er maar druk
nee. Zij immers diende alle deelnenende dierente beoordelen tijdens
? gratis huisdierenkeuring. Een
.et geringe opgave gezien het grote
anbod van miauwende, blaffende
n piepende viervoeters. Vooral de
waren ruim vertegenwoorigd, evenals de honden. De katten
aarentegen waren iets minder rijelijk vertegenwoordigd. Ondanks
e vele toezeggingen vooraf, lieten
ommige eigenaren verstek gaan,
ndanks het mooie weer.
Desalniettemin kon de jury, betaande uit de dames Termes, Gotte
n Moolenaar, na rijp beraad unalem besluiten dat de poes Folly, die
nlangs nog 16 jongen ter wereld
lacht, en die toebehoorde aan de 11irige Amber Doorgeest, de eerste
i ij s had verdiend. Als tweede in de
attencategorie eindigde Buccie van
Daphne Snoeks, terwijl Banjer van
e 11-jarige Niels de Graaf op de dere plaats wist te eindigen. Allen ontingen een oorkonde en iedere deelemer kreeg een presentje, aangebo-

Hoewel in 1928 de positie van
Zandvoorl als badplaats niet direkt rooskleurig was (door de injlatie m Duitsland bleven vele
'fnsche luft-aanbidders' thuis),
had men daarmee met de bouw
van de kerk weinig rekening gehouden. Er was goed gespaard
en men leefde vanuit een sfeer
van 'als we het nu niet aanpakken dan komt er niets meer van'.
Naast de kerk moest ook de pastone onderhanden worden genomen. Pastoor Wijnker kreeg
van de bisschop de verzekering
dat Zandvoort vanaf 1928 altijd
een kapelaan zou hebben en hoewel de pastoor daarmee ivas ingenomen, zat hij toch met de
handen in het haar. Het oude
pastorietje van pastoor L' Amie,
dat verschillende keren was opgeknapt, leende zich met zo voor
een kapelaan en hij sprak daar
eens over met Robbers en het
kerkbestuur. "Geen zorg pastoor", zeide Robbers, "Ik weet
dat de firma Venhoven en Evers
er een verdieping bovenop kan
zetten, zo goed, dat niemand het
merkt".

Er moet geld komen
• De Zandvoortse dierenarts, mevrouw Dekker, had een flinke taak aan de dierenkeuring.

den door Dierenspeciaalzaak Dierplezier.
Het konijn Knuffeltje van de 9-jarige Therese Noorlander eindigde bij
de knaagdierenkeuring, verricht
door de trimster Ellen Kats, dierenarts Dekker, mevrouw van de Meer
en Emke Booiman van dierenspeciaalzaak Dierplezier, op de eerste
plaats, terwijl de twee jaar oude borstelcavia Knuffie van de 11-jarige
Mirjam Pel en de hamster Kruimeltje van de 4-jarige Dominici Kesselaar respectievelijk op een tweede en
derde plaats eindigden.
De rashondenparade werd het
hoogtepunt van deze dag. Maar liefst
80 blaffende viervoeters hadden zich
door hun bazen of bazinnen 'laten'
inschrijven om aan deze dag door
hun aanwezigheid een extra dimensie te geven. Onder de goedkeurende
blikken van de dames Kraan-Meeth,
Moolenaar, Gotte en v.d. Meer, passeerden de merendeels uit Zandvoort afkomstige viervoeters de revue. De ongecoupeerde bouvier en
de perfect getrimde koningspoedel
kregen het meeste applaus, terwijl
de pekingees Micky, aan de lijn gehouden door de vierjarige Gabriella
Wijen, de meeste vertedering opwekte.
Weergaloos was hierbij het optreden van dierenarts Dekker. In een
spraakwaterval, die een allround ladyspeaker niet zou misstaan, gaf zij
aan het veelkoppige publiek tekst en
uitleg over al deze tachtig rassen.
Een prestatie die aller bewondering
wekte. Doch ook de bastaards werden niet vergeten. Zij paradeerden

met evenveel elan langs het zich aan
dit schouwspel vergapende publiek
en mochten ook meedingen naar de
titel „Best verzorgde huishond van
Zandvoort".
De al eerder genoemde pekingees
Micky van Gabriella Wijen eindigde
zoals verwacht op de eerste plaats,
terwijl de bastaard Misha van de 7jarige Jan-Hico Dietz de tweede
plaats bezette. Als goede derde
kwam de middenslag-schnautzer
Bobbel van de 4-jarige Sophie de
Hartog uit de bus. Ook deze kleine
trotse hondebezitters kwamen dus
in het bezit van een oorkonde en
natuurlijk de cadeaus, beschikbaar
gesteld door Dierplezier.

honden. Greet Drijver en haar assistent Annette van Schie konden tijdens deze demonstratie laten zien,
wat men al niet vermag met een goed
opgevoede hond. Consequent gedrag
van de baas, gecombineerd met de
nodige dierenliefde, maakt van de
meest eigenzinnige hond onder hun
leiding een alleszins acceptabele
huisgenoot, is hun stellige overtuiging.
Liefde en extra aandacht voor het
dier waren duidelijk terug te vinden
tijdens de „Dierendag"-manifestatie.
Dankzij alle medewerk(st)ers die
door hun belangeloze inzet deze dag
tot een onvergetelijke happening
hebben weten te maken voor mens
en dier. De organisatie, onder leiding
Gehoorzaam
van Greet Drijver en Annette van
Leerzaam en interessant was het Schie, was voortreffelijk. Een pluim
„optreden" van de gehoorzame huis- waard.

ZANDVOORT - Een 51-jarige Zandvoorter werd vorige
week donderdag een ervaring
rijker maar ook een illusie armer. Hij ontdekte dat de firma
waaraan hij vorig jaar ƒ 175,had betaald, failliet was verklaard.

De man had het geld gestort als
aanbetaling voor twee zilveren munten met hanger. Deze artikelen zouden hem in januari worden toegezonden, zo was beloofd. In maart
werd door de firma bevestigd dat het

Telers moeten ongestoord gebruik
kunnen maken van hun landjes
Mr. H.F. van den Haak is na
het kort geding dat vorige week
diende tot deze conclusie gekomen. Minimaal tot 15 november moet de gemeente beide te-

* De heer Los ontvangt uit handen van garagehouder Versteege de ticket naar
Parijs.

Foto Berlott

n gratis reisje naar Parijs
ZANDVOORT - Voor de heer A.R.
tos verliep de afgelopen week extra
westelijk. Na een proefrit in een Peu6eot
205, die hij vervolgens maar
lu
eteen aanschafte, kon hij deelne'fien aan een prijsvraag. Met de op'°Sbing was een reisje naar Parijs te
pinnen.
Men raadt het waarschijnll
Jk
al. Vorige week werd de heer los
e
^ i zocht even langs te komen bij het

autobedrijf aan de Pakveldstraat.
Zijn oplossing was door de importeur uitgekozen en hij mocht uit
handen van de heer Versteege de ticket ontvangen. Afgelopen weekend
waren de koffers al gepakt en kon
het echtpaar drie dagen genieten van
de Franse hoofdstad, inclusief een
uitstapje naar 'iet bekende lido.

Inderdaad was de oplossing
mooi maar kostte wel eventjes
17.600 gulden. Daarvoor was er
geen cent in kas en men moest
dus gaan lenen. Nu waren de

ZANDVOORT - Waarschijnlijk zullen komende zondag, 9
oktober, overal ter wereld vliegers de lucht in gaan in het
kader van de Wereld Vlieger
Vrede's Vlucht. Fly Away organiseert organiseert uiteraard
ook in Zandvoort dit evenement, met een luchtshow van
modelvliegtuigen.
Iedereen kan deelnemen aan de
vlucht, die om 12.00 uur begint. Het
is de bedoeling dat vanaf dat moment over de hele wereld vliegers de

Iers het ongestoord gebruik
van hun landjes laten, op straffe van ƒ 50.000,- boete.
De telers hadden het kort geding
aangespannen, omdat de aannemer
die teellandjes op het binnenterrein
van het circuit moet ontruimen, ook
hun opstallen had verwijderd, tezamen met enige struiken en gewassen. Enkele dagen daarvoor had de
voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State echter
bepaald, dat ontruiming van een
aantal teellandjes opgeschort moest
worden.
Gezien deze uitspraak achtte Van
den Haak de gemeente schuldig aan
de verstoring, ook al had de aannemer een 'fout' gemaakt. De gedaagde
partij had tijdens het proces te kennen gegeven de opstallen weer op te
willen bouwen. Maar gezien de te
verwachten ontwikkelingen rond
het circuit achtte de rechtbankpresident dit vrij nutteloos. Hij ging ervan
uit dat de teellandjes op termijn
moeten verdwijnen, als de reconstructie van het circuit doorgaat. Hij
stelde echter wel dat de telers schadeloos moeten worden gesteld. Hij
verwachtte dat beide partijen hier in
gezamenlijk overleg wel uit zouden
komen.
De telers moeten in ieder geval tot
15 november het rustig en ongestoord gebruik van hun landjes kunnen hebben, bepaalde hij. Als de
werkzaamheden aan het circuit worden uitgesteld, bijvoorbeeld door
nog te verrichten onderzoeken of
doordat vergunningen uitblijven,
moet ook de ontruiming van de landjes worden uitgesteld. De gemeente
kreeg wat dat betreft een dwangsom
van ƒ 50.000,- opgelegd.
De advocaat van de telers, Mr. Sol,
betwijfelt ten sterkste of genoemde
datum wel wordt gehaald. Indien dat
inderdaad zo is, zijn de telers weinig
geholpen met alleen maar een schadevergoeding, zo vindt hij. Als het
nog eenjaar zou duren voor er wordt
begonnen met de werkzaamheden
aan het circuit, zouden de telers normaal gesproken nog eenjaar gebruik
van hun landjes kunnen maken.
Doordat de gemeente nu niet gedwongen wordt de opstallen weer op
te bouwen, zal daarvan hoogwaarschrjnlijk geen sprake meer zijn. De
advocaat moet nog overleggen met
zijn cliënten om te bezien of zij in
hoger beroep gaan.

gestorte geld reeds binnen was,
maar hem werd verzocht enig geduld te bewaren.
Toen de Zandvoorter niets meer
hoorde, besloot hij de politie in te
schakelen. Die ontdekte dat de,firma
reeds enige tijd geleden failliet was
verklaard. Naar de centen kan de
gedupeerde dus fluiten.

Kledingbeurs
Hockey Club
ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockey Club houdt
op maandag 10 en dinsdag 11
oktober een beurs voor damesen kinderkleding, die duurt
van 09.00 tot 16.00 uur. Dit
vindt plaats in het clubhuis op
het Duintjesveld.

Het is voor de vijfde keer dat de
beurs wordt georganiseerd, een evenement dat altijd veel verkopers en
kooplustigen of kijkers trekt. Op
maandag 10 oktober kan men van
09.00 tot 16.00 uur schone, eigentijdse en in goede staat verkerende dames- en kinderkleding voor herfst en
winter inbrengen. De verkoopprijs
wordt in overleg vastgesteld.
De volgende dag, dinsdag 11 oktober, vindt de verkoop plaats, eveneens van 09.00 tot 16.00 uur. Zeventig
procent van de opbrengst is voor de
verkoper, dertig procent komt ten
goede aan de hockeyclub. Kleding
die niet verkocht wordt, kan op dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
weer worden opgehaald.

De problemen komen
Hoewel Wijnker zelf wel wat
bezorgd was voor zulk een hoge
lening, ging men op aandringen
van F. Zandvoort, die toen de
financiën m naam beheerde, accoord "Als het bisdom ons zo
gemakkelijk toestemming geeft,
dan moet men wel bijspringen
als het fout gaat" Ofschoon
Zandvoort er geen bedoeling
mee had, gaf hij toch een soort
van profetie
In de dagen van Wijnker kon
men, zelfs in de tijd van de crisis,
met allerlei vreemde kunsten de
gaten dichten, maar toen P. van
Diepen in 1936 Wijnker opvolgde, liep het vast. Van Diepen, die
van mening was dat hij uitstekend met geld kon omgaan, nam
de portefeuille van financiën in

Vliegerevenement
begeleid door
modelvliegtuigen
lucht in worden gelaten als vredegroet, 'One sky, one world'. Deelname aan de vlucht op het parkeerterrein De Zuid is kosteloos. Daarnaast
kan men genieten van een luchtshow van de Haarlemse luchtvaartclub Happy Hoppers Team, welke
een aantal radiografisch bestuurde
modelvliegtuigen de lucht in zal stu-

ADVERTENTIE

Oppassen met vooruitbetalen

Gemeente krijgt dwangsom opgelegd

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort heeft onzorgvuldig
gehandeld ten aanzien van de
:elers J. van der Lede en J. van
Keulen. Rechtbankpresident

Foto Bram Slijnen

banken wat huiverig om aan een
instelling m een badplaats die
erg te lijden had van de slechte
Duitse economie, geld uit te lenen onder de gewone voonvaarden. Er moesten hogere rentegelden worden betaald, rnaar het
was de vraag of de kerk van
Zandvoort dit nog wel kon In
die dagen was het bisdom betreffende leningen nogal overmoedig. Toen vanuit Zandvoort het
voorstel kwam om voor pastorie
en inrichting van de kerk maar
liefst nog eens dertigduizend gulden te lenen, icerd er direct en
zonder enig bezwaar toestemmmg gegeven

SPECIALE AANBIEDING

Ford Fiesta Finesse II
met CTX-automaat
1988

ƒ 19.500,00

Autobedrijf J. Jongsma
Ford Specialist

ORANJESTRAAT 2-12
TEL. 16646

Bewoners Beeckmanstraat krijgen
tegemoetkoming in verhuiskosten
ZANDVOORT - De bewoners
van complex l, Burgemeester
Beeckmanstraat, die meewerken aan de renovatie door een
andere woning te accepteren,
krijgen een tegemoetkoming
van ƒ4000,-. Dit wordt betaald
uit het fonds 'Verhuis- en herinrichtingskosten'.
De tegemoetkoming wordt nu ook
uitgekeerd aan degenen die binnen
het renovatiecomplex verhuizen,
wat het gebruik van een wisselwoning uitspaart. PvdA-fractielid Folkert Bloeme had op deze aanpassing
van de regeling aangedrongen. De

oude regeling hield in dat huurders
die hun woning moeten verlaten tijdens de renovatie,./5000,- ontvangen,
huurders die in hun woning kunnen
blijven ƒ4000,-. Volgens Bloeme is
het echter onjuist dat huurders die
binnen het renovatiecomplex verhuizen, niet in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming. Met
name omdat de kosten die zij moeten maken, nagenoeg hetzelfde zijn
als van degenen die gebruik maken
van een wisselwoning.
Het verzoek om de regeling aan te
passen werd overgenomen door het
College van Burgemeester en Wéthouders en vorige week verklaarde
ook de gemeenteraad zich accoord.

eigen handen Maar hij voelde
zich bezwaard om het ene gat
met het andere te stoppen en
daarom dacht hij 'Het bisdom
heeft verantwoordelijkheid voor
de benarde positie van onze fi
nancien en dus moet liet ons de
hand reiken".

Kerkelijk verdriet

Nu waren er in die dagen heel
wat meer kerken m de pmble
men geraakt Er kwamen honderden brieven per dag van verontruste mensen, die geld had
den geleend aan kerken en nu tot
hun schrik bemerkten dat hun
geld in een bodemloze put ir>as
verdwenen Ten einde raad had
de bisschop een commissie van
bankiers en priesters bijeenge
roepen om die inensen te helpen
Zi] wilden vanuit het bisdom onder strenge voonoaarden krediet
geven aan kerken die bij hen
aanklopten, maar omdat de
voorwaardeji die deze commissie stelde, zo hard waren, sprak
men overal van 'kerkelijk verdriet'
Dat Van Diepen met zijn zorgen naar het bisdom ioas gelopen, vonden de heren van het
kerkbestuur niet prettig Er is m
de vergadering een hartig
woordje gesproken, maar hiervan is in de notulen niets meer
terug te vinden Men wilde de
vuile was met naar buiten brengen
(Wordt vervolgd)
ren. De leden strijden daarbij om de
Bronzen Boeckanier '88, voorzitter
van de jury wordt Wim Buchel.
De jeugd tot zestien jaar kan komende zaterdag bovendien meedoen
aan het Nederlands Kampioenschap
NK' 88 Stabiel, aanvang 14.00 uur
Gedurende een uur moet de vlieger
zo stil staand mogelijk m de lucht
worden gehouden. De deelname kost
J 2,50, de winnaar van deze wedstrijd
wacht een echte gouden FA-medaille. Naast deze activiteiten gaat de
Zandvoortse Vliegervierdaagse ook
nog steeds door, eveneens zaterdags,
naar verwachting tot en met 15 oktober.

Beeldhouwwerken
officieel opgesteld
ZANDVOORT - In de gevel
van de Hannie Schaftschool
aan de Cornelis Slegersstraat
is een gevelsteen aangebracht,
vervaardigd door Edo van Tetterode. De actie 'Beeldig Zandvoort' gaat door, zo verklaart
hij.
De afbeelding in de uit rood Maulbronners zandsteen vervaardigde
plaat stelt een spelend meisje voor in
kleding van de jaren dertig. Op de
achtergrond staat de oude Zandvoortse watertoren van voor de oorlog. Verder zijn een vlieger afgebeeld
en de letter 'D', in verband met de
oude naam School D. Het stuk zandsteen is nog afkomstig uit de oude
Hannie Schaftschool, waar van Tet
terode als kind nog de lessen volgde
Van Tetterode had dit werkje al
geschonken bij de opening van de
school, in 1977, samen met een gebeeldhouwde kop van Hannie
Schaft. Om onbekende redenen ble
ven beide werken opgeslagen in de
school, maar nu zijn beide officieel
opgesteld. De gebeeldhouwde kop
staat op een console in de gang opge
steld.
Vrijwillige Hulpverlening

17373

Oude pand moet op termijn wijken voor nieuwbouw

Voormalige dagmarkt tijdelijk autoshowroom
ZANDVOORT - De voormalige Dagmarkt aan de Oranjestraat heeft een voorlopige bestemming gekregen. In afwachting van de te plegen
nieuwbouw heeft de huidige eigenaar, Jan Jongsma, besloten
het reeds enkele maanden leegstaande pand zolang als autoshowroom in te richten.
Vorige week donderdag ontving
pianiste Pia Beek hier als eerste uit
handen van Jongsma de sleuteltjes
van een nieuwe Ford. Na een gastoptreden uiteraard in verband met
de feestelijke opening. Aan de opening was een piano- en orgelshow
van Muziekhandel Alphenaar b.v.
uit Haarlem verbonden.
Tegen de moordende concurrentie
van beide „vrienden" Dirk en Albert
was de Dagmarkt niet opgewassen
en de directie van dit winkelbedrijf
besloot dan ook om het na enkele
jaren van proberen in deze badplaats
verder maar voor gezien te houden.
Het personeel werd elders te werk
gesteld en de deuren gesloten. De
Dagmarkt werd 'Dag markt'. Leegstand betekent echter verval moet
de eigenaar gedacht hebben, zodat
hij besloot hier zolang een autoshowroom te vestigen.
Zandvoort zit in de lift is een veelgehoorde stelling. De bedrijvigheid
in het dorp is de laatste paar maanden enorm toegenomen en investeerders lonken naar deze badplaats.
Waarschijnlijk is dat de reden van de

Maar Jongsma is een realist en be
grijpt dat de verwezenlijking van
deze plannen wel eens een lange WOL;
nodig zouden kunnen hebben Van
daar dat hij in afwachting van do
realisering van zijn plannen de auto
verkoop m het centrum wederom te:
hand heeft genomen. Daarnaast it,
hij van plan om maandelijks ook en
kele andere shows te verzorgen, en
ook het houden van exposities r.cht
deze ondernemer m de toekomst
niet uitgesloten

Gastheer

• Tijdens de feestelijke opening ontving Pia Beek uit handen van Jan Jongsma
de sleutels van haar nieuwste aanwinst.
Foto: Bram Stijnen

eigenaar om ook in de toekomst de
exploitatie van het pand zelf maar
ter hand te nemen. Het gebouw en de
grond is al decennia lang in handen
van de familie Jongsma, getuige de
gevelsteen die destijds bij de voordeur werd ingemetseld, een klus
waarbij de thans op een respectabele
leeftijd verkerende Egbert Jongsma
Sr. destijds een handje mocht meehelpen.

Door de gunstige ligging is het alleszins de moeite waard om met
nieuwe plannen boven tafel te komen, vindt Jan Jongsma, nazaat van
Egbert sr. Een nieuwe bestemming
met parkeergelegenheid, een winkel,
showroom en woningen ziet hij als
de meest ideale maatregel om ook in
de toekomst voor hem en de kmderen van een stuk broodwinning verzekerd te zijn

Als voorproefje van deze toekomt,
tworden vorige week alle klanten
van autobedrijf Rinko en vele vrien
den uitgenodigd om tijdens een gezellige bijeenkomst het slas te het
fen Met Pia Beek aan de vleugel kon
de avond niet meer stuk De pianiste
speelde - waarschijnlijk voor een fik
se korting op haar nieuwe aankoop voor het publiek de sterren van de
hemel. Gezelligheid troef dus Ed
win Jr., zoon van Jan on dus kleinzoon van Egbert Sr (het is maai dat
men het weet) is nu de derde genei a
tie die in dit bedrijf de scepter werk
zaam is. Hij zal hier in de toekomst
als gastheer gaan optreden
Ook de buurtbewoners lijken vol
geus de eerste reacties tevreden met
de metamorfose die het pand in do
afgelopen weken heeft ondergaan
Het bedrijf is zeven dagen per week
geopend en bevat permanent zo'n 70
nieuwe en gebruikte auto's
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S '.
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 o
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand'
voort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70. Postbus 1421
AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekenmc
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummer
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
/ 3,00 in rekening gebracht
J kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoiisch opgeven- tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Jezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Heb jij je MAVO diploma op zak maar weet je nog niet wat je
verder wilt gaan doen7 Dan hebben wij een goed idee Je kan
namelijk bij ons komen werken als

leerling
ziekenverzorgende
Het Flevohuis is een verpleeghuis m Amsterdam Er worden
oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen
kunnen staan Voor de verpleging van deze mensen zoeken
wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen De theoretische vooropleiding duurt 7 maanden waarin
je / 395,00 zakgeld krijgt Daarna kan je meteen bij ons m de
praktijk komen werken Je verdient dan vaak meer dan het
'minimum jeugdloon
Als je je MAVOdiploma hebt gehaald (LBO op C-niveau mag
ook) en je bent tussen de 16 en 20 jaar oud, ben je welkom
Je leeftijdsgenoten staan te trappelen om samen met jou op
1 december met de opleiding te beginnen
Je hoeft alleen maar oven te bellen 020-934964, toestel 137,
of een brief te sturen naar de Afdeling Personeelszaken van
het Flevohuis, Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam
Wij sturen je dan een informatiepakket en een uitnodiging
voor een gesprek Hopelijk ben jij erbij op 1 december

Flevohuis
Ochtendbladen de Volkskrant en Trouw
zoeken voor

Zandvoort

een vakantiebezorger m/v
mmium leeftijd 15 jaar
Verdiensten ± ƒ 65 per week
Inlichtingen tel 02507-18531

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
X*»O U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
bNGLIbH LESSONS
Privé Engelse les conversalie
en of grammatica alle ni
veaus Inl tel Jane Hall
02507-18308

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video ƒ 1 75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

NVM

* Heel Zandvoort opgelet
Radio Connection is weer te
rug op jouw radio Elke zon
dag van 12 00 tot 23 00 uur op
de 104 FM

Kleurenfoto's
vanaf45cent
! Ook jQQt het onlwikkelen v

Sig mag
Lissenberg
Haltestraat 9
tel 0250712151

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

Gezocht (spoed)
„Dog Walker"
1 of 2x per dag
gedurende 4 weken
Tel. 19831

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546

Silhouettes

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
* Help de Polen Stuur eens
1
een 7voedselpakket Geen Tel 18599 Corn Slegersstr 2
adres Dat hebben wij voor u' Geopend dinsdag t m zater
dag van 1000-1400
Inl tel 029075235
hebben
wij
* Hoera onze Opa en Oma * Soms
zijn 6 oktober 40 jaar ge s avonds een oppas voor
trouwd Wat een feest We onze baby 9nodig Wie zou dit
zijn nog nooit zo blij geweest willen zijn Bellen vrijdag
02507-19506
Vincent en Nathalie
* Te koop diepvriezer, m- Student geeft BIJLES m ECO
houd 50 liter Fel 02507 NOMIE 1 en WISKUNDE Inl
tel 02507 15387
16181
* Te koop Dru gashaard 11 4 * Te koop brommer Batakw gevelkachel / 75 Tel vus Gogo reparatie noodzakelijk ƒ25 Tel 02507-14839
0250720021

AANGEB 3 KAMERWONING
met tuin, vrij uitzicht, Venser
polder A'dam Z O GEVR
BEN HUIS of FLAT m
Z voort Tel 020-980447
Aangeb
eengezinswoning
op hoek m tuin, Diemer
Zuid Gevr woning in Zand
voort T 020907294, na 18 u
* Alle bijeenkomsten geor
ganiseerd door de N V v h
zijn gratis voor de leden
behoudens de cursussen
Wordt lid en bel 02507 19583
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507 18505 (ook s avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk
* De 40 jaar zijn nu volbrach
met liefde en heel veel kracht
6 oktober 1948 6 oktobe
1988 Bert en Elly
* De Zeeschuimers doen
het in Sporting Sonneveld Ie
dere dinsdag en vrijdag
avond van 1730-1830 uur
Bel voor ml 15155/14114
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Be
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog
* Deze week opent de Verg
Vrouwen van Nu het winter
seizoen Als u niets wilt mis
sen, word dan nu lid of be
met tel nr 02507-14462
* E H B O Herhalingslessen
start op 25 oktober a s om
2000 uur in het Rode Krui
Gebouw, NIC Beetslaan
Zandvoort Tel 02507-17537

MI HALEN, ZOMER *9 BETALEN,

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
* Hulp in de huishouding ge
vraagd bij bejaard echtpaar
Tel 02507-14500
* Jessica en Penny van har
te beterschapi De meiden en
coach van Junioren B1
Jonge repr vr zkt werk, i b v
horecapap , middenst -dipl
moderne talen, vloeiend Ita
laans, zakelijk veel werkerva
ring Tel 02507-19315
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 02507-12164
* Klaverjassenn
Z V MHandbal, zaterdagavond a s
2000 uur Bmnencircuit Gezellig Komt u ook"?
* Kom ook zwemmen bij de
Zeeschuimers ledere vrijdag
en dinsdagavond van 17301830 uur in Sonneveld Bel
voor ml 15155/14114
* Let op' William Pont is slim
Volgens afspraak F V
* Lieve Opa en Oma Rijnders hartelijk gefeliciteerd
met jullie 40-jang huwelijk
vlonique en Kim
* Lieve Opa en Oma Rijnders gefeliciteerd1 Tabby
* Lieve Opa en Oma Rijnders hartelijk gefeliciteerd
Van jullie jongste kleinzoon en
dat we nog heel veel jaren
samen beleven Jeroen
Lieve Opa en Oma Rijnders van harte gefeliciteerd
riet jullie 40-jang huwelijk
Ellen en Manon
Lieve Opa en Oma, 40 jaar
getrouwd, gefeliciteerd Ik
<om dinsdag weer folders
-ouwen Kusjes Bngit
* LievePaenMaRijnders40
aar getrouwd hoera Van har
e gefeliciteerd Bert en Anja
* Lieve Pa en Ma Rijnders
lartelijk gefeliciteerd met jule 40-jang huwelijk en nog
leel veel gezonde jaren Han
en Corne
* Lieve Pa en Ma 40 jaar
wat een tijd en nog steeds
geen spijt Hartelijk gefelicieerd Marlies en Johan
* Lieve Pa en Ma, van harte
gefeliciteerd met jullie 40 jarig
uiwelijksfeest nog heel veel
ijne jaren samen Tot zaterdag Joke en Peter

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
i/IDEOTHEEK DOMBO, 1 film
/ a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507-12070
Opa en Oma. gefeliciteerd
met jullie 40-jarig huwelijk
Bianca en Marcel
OPPAS BIEDT ZICH AAN
r
oor s avonds + in de herfst•akantie Tel 02507-17955
* Overcompleet nieuw dekbed 200x200 ƒ55 Tel
I23-286349
* Pa en Ma Rijnders gefelici
eerd met jullie 40-jang huwe
jk Sonja en Hans Rijnders
* Pa en Ma van harte gefeli
:iteerd en op naar de 50
\drie en Lida
* Pa en Moe hartelijk gefeli
iteerd we maken er met z r
Hen een feest van om nooil
e vergeten Louis en Joke
* Te koop kinderstoel + exa zitje ƒ25 Tel 025072297
Te koop meisjesfiets 8-12
merk Gazelle met Assa
lot, m zeer goede staat Tel
2507-61241
* Te koop Philips vrieskist,
'25 l inh ƒ 125, logeerbed,
nklapbaar m matras, ƒ 100
el 02507-16328
Te koop ronde tafel + 4
stoelen ƒ250 Tel 0250717183

AANBOD TOT 31 OKTOBER.
Peugeot biedt iedereen die vóór 31 oktober 1988
een nieuwe 205 personenauto koopt (en registreert) de keuze uit twee fantastische financiële
aanbiedingen;
• U kunt profiteren van een renteloze
lening tot circa 70% van de aanschafprijs, met een
maximum van 10.000 gulden. Na 30% aanbetaling rijdt u tot l juli 19 8 9 zonder rente te betalen of
zelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling kunt u
in de meeste gevallen heel simpel oplossen door
uw huidige auto in te ruilen, l Juli 1989 rekent u af.
• U kunt ook kiezen voor een lening over
48 maanden met een lage rente v.a. 7,9%.
Beide leningen worden door Peugeot
Talbot Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereenkomst,
waarbij de Peugeot-organisatie de rente/rentereductie voor haar rekening neemt

DE STERKE ACCENT-EXTRA'S.
De Peugeot 205 Accent heeft een pittige
1.0 of'n schone 1.1 liter motor en een aantal
sportieve extra's zoals: • Een dakspoiler •
Zwarte antenne • Brede stootstrips met een
rode bies die doorloopt in de bumpers •
Speciale type-aanduiding op de flanken en
op de achterzijde • Sportieve wielplaten
• In de hoogte verstelbare hoofdsteunen.
De Peugeot 205 heeft standaard o.a:
• Inbouwvoorziening voor radio en luidsprekers • Binnenspiegel met dag- en nachtstand
• Neerklapbare achterbank • Voorruit van
gelaagd glas • Mistachterlamp. • Make-up
spiegel op rechter zonneklep. Er is al een
205 Accent vanaf f 18.060-.

'N STERK SUCCES.
De Peugeot 205. Een successtory die tot de verbeelding spreekt Bijna 2 '/2 miljoen tevreden automobilisten rijden er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2 bij
90 km/u constant!*) en met vinnige, schone
motoren, waardoor niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting vermindert
De Peugeot 205 is verkrijgbaar in maar
liefst 34 verschillende uitvoeringen. Met dieselof benzinemotor, 3-deurs of 5-deurs. Automatic,
Junior, GTI met 130 DIN pk (top van 208 km/u)
en de exclusieve Cabriolet
Alle reden om vandaag nog even bij ons
langs te komen voor meer informatie of een
proefrit

* PEUGEOT 205 1.1 LITER: l :16,9 BIJ 120 KM/U EN l :13,8 IN STADSVERKEER VOLGENS ECE-NORM. PRIJZEN INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF AJFLEVERINGSKOSTEN f 450,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. VANAF f 529,- PER MAAND (EXCLUSIEF BTW) OP BASIS VAN 48 MAANDEN EN 20.000 KM PER JAAR

'n Sterk nummer.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
TE HUUR GEVR v perm v
rust alleenst dame m spoed
zomerhuis of app
huur
ƒ 450//500
Pm
Tel
02507-14734, na 18 uur
TE HUUR GEVRAAGD voor
maanden, nov /dec GARAGE Tel 02507-15059
TE HUUR zit/slaapkamer
/ 350 p m Tel 02507-16181
* Te koop 10 kan scanner,
incl kristallen ƒ200, kleuren
t v , 63 cm, ƒ 100 Tel 0250720021
Te koop Bearcat handcompu
ter scanner met bassisantenne, nicads en lader, eiken
Friese staartklok, wasdroger,
Kenwood Tel 02507-17469

Te koop tel + mgeb ant
w app, 10 mnd oud (Pro
foon), nw prijs ƒ 500, nu ƒ 375
Tel 9-18 uur 020-5674610
na 18 uur 02507-15690
* Te koop veelzijdigh zade
voor paard, z g a n , kleui
zwart, ƒ300 Event ruilen te
gen dress zadel voor klein
paard Tel 02507-18681
* Te koop zware achtkanti
ge met leisteen ingelegde sa
lontafel op 4 bielzen poten
ƒ300 Tel 02507-16779, na 18
uur

T k a Scharp VIDEOREC m
afst bed , i g s t , VHS, kan getest worden, nw pr ƒ1100,
vrpr ƒ650 T 14734, na 18 u
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

* T k Fisher Pnce huis, 0-3 jr, Voor trouwfoto's
ƒ25, Fisher Pnce dierentuin,
Foto Boomgaard
2-5 jr, ƒ 25, traphekje ƒ 10, babybad steun, ƒ 10, langl ski +
Grote Krocht 26
stokk ƒ75 15148/19523
* Te koop elektrische naai- * T k oud wijwaterbakje,
Tel. 13529
machine, kan alles, merk ± 90 jr oud, pr ƒ 25,2 uit 1836
Necchi
Prijs ƒ75
Tel ingelijste belastingaanslagen, * Vnjz Geloofsgem NPB
02507-16720
dinsdagavond 11 okt 8 uur
ƒ50 pst Tel 02507-17193
ds W Koole over Macht en
* Tekoopelektr grill v 1 of 2 T k
rode AUTOBIANCHI onmacht van communicatie
kippen + satepennen, 100% A112E, ATS velgen, opgev
goed, ƒ45, elektr graskan- blok + sportstuur etc T e a b Brugstraat 15, Zandvoort
tenmaaier B&D, ƒ30, 2-pits Tel 02507-13193
* Wat is er aan de hand, de
gasstel ƒ15 Tel 16262
hond kreeg voor dierendag
een grote mand Oh help zij
* Te koop Enka kofferschnjf
kreeg er twee en nu zit z'n
machine ƒ 125 Tel 02507baasje er mee Tel 12698
13615
* Wie handbalt er mee Ik
* Te koop gevraagd rubber
ben 6 jr en de 1e mini van
Daardnjlaarzen, maat 29 of
Videotheek 'Dombo' ZVM handbal Welke kmde30 Tel 02507-19065
ren willen met mij een team
Corn Slegersstraat 2B
* Te koop gevraagd elektnvormen Kyra Inl 18269
Tel
02507-12070
che schrijfmachine Tel
* Wie heeft voor mij voor
1
film
ƒ
5/f
7,50
p
d
02507-19506
een redelijke prijs goed kapok
5 films ƒ25 p week
* Te koop gevraagd voor bamatras voor een goed doel
Verhuur movie-boxen
sisschool tafeltenmstafel +
Tel 02507-16220
:afelvoetbalspel Info mevr J
* Wilt u sponsoren7 ZandM Vermeulen Tel 02507voort
'75 dames l en III (zaal12324
voetbal) heten u van harte
Te koop HONDA XL500R
welkom Info H Vermeulen,
OFF THE ROAD, bouwjaar
tel 02507-12324
1984,
izgst
Vraagprijs * Zandvoorl '75 Damesvoet
4000 Tel 023-244084
bal zoekt een trainer voor
Te koop i g s v TRACTOR, twee uren per week Diplo
Mass Ferguson 65 of Ford Su- ma's niet vereist Info H Ver
per Majoor Pr n o t k Tel meulen, tel 02507-12324
L w luns op dit formaat in
02507-14158
* Zou de zorgzame gede kram kovi mci'Mal
meenschap
uit
het
park
moe
* Te koop m uitstekende
7
tuinder dan een maand
ten
verdwijnen
Nee
toch'
Zie
staat verkerende Dru gash\poihcckrente en
verkoopt stuik r. w atu
haard ƒ225 en fornuiskachel niet werkeloos toe Zeg Nee
Steun
Ons
Koop
hel
boekje
25 Tel 02507-15933 of
02507-18113
•*• Zwemmen is zo gek nog
Je huis
niet' ledere dinsdag- en vrijin de krant
* Woensdagavond om 20 00 dagavond van 1730-1830 u
jur oefend het Zandvoorts bij de Zeeschuimers m Sporbrengt mensen
Vrouwenkoor m Gebouw de tmg Sonneveld Inl 14114
over de vloer.
<rocht, vol vuur Inlichtingen
* Verz zoekt uniformen,
02507-14158
helm petten, medailles, insigTUINMAN voor al uw tuin-, nes. oude foto's, vlaggen,
straat- en hekwerk, levering signaals, periode 1940-1945
alle materialen, vrijbl pnjsop Discr verz Tel 17469
gave Tel 023-243568
* Voor maar ƒ 17,50 kunt u
* Verloren tussen Oranje- de rest van 1988 meegeniestraat Louis Davidsstraat oor- ten van de gezelligheid bij de
jel m camee Teg bel ter te Verg Vrouwen van Nu Word
lid of bel nr 02507 14462
jez Gasthuisplein 12

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

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

Voorbeeld:
re koop b r u ids j apon
mt
*
3 8 ; m0 d
sa 1 on t a f e 1 *
1 euke
r i e t e n s t 0 e 1 . T e 1 0 2 0 - 111 .

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

f

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

.
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

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

.
.

.
.

.
Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

IEKMEDIA 30

r

olop keuze in Argentijns restaurant

ANDVOOBT - Sinds enige
anden is er in de Haltestraat
Argentijns restaurant, ge3irnd El Cabafia. Eigenaresse
ie in Zandvoort geboren en
j ogen Cécile Bleijs.
( p jonge leeftijd had Cécile al bei gstelling voor de horeca en na
i j- eindexamen Triniteitslyceum
<r ze dan ook 's zomers op het
ind werken en in de weekends
arna voor vast) bij Dreefzicht.
het behalen van de horecapajren toog ze naar Amerika, deed
aring op in verschillende restauts en werd na terugkomst bedrijfdster bij Albertos Carreta op het
ü in Amsterdam. Ze werkte daar
jaar, nam onbetaald verlof om in
laga spaans te gaan studeren, en
g in Holland trad ze als bedrijfdster in dienst bij El Rancho,
neens op het Spui.
Iet vrij komen van het pand aan
'A Haltestraat was voor Cécile een
j eke gelegenheid om voor zichzelf
beginnen. Aardig detail is dat ze
3 ] haar vroegere Argentijnse werkers een grill en terrastafels ten
jichenke kreeg. Even blij is ze met
g ir Argentijnse medewerkers, Daj l die achter het fornuis staat en
j i neef Gabriël, die voor de bedie|g zorgt
,a Cabana kan bogen op een gezel13 inrichting en, wat belangrijker
i een uitstekende kaart. Uiteraard
t ;ren hierop de (gegrinde) vleesgehten de boventoon, maar er is
i aan niet-vleeseters gedacht,
l or wie de Plato Vegetariano op het
•nu staat. Verder is er een ruime
in koude en warme voorgehten, waarbij zeker de EmpanaI s, kostelijke met vlees en ma'isi ias gevulde pasteitjes, genoemd
i )eten worden.
; '^d Cabana besteedt bovendien
<3l aandacht aan nagerechten en
e rveert naast de gebruikelijke toet!; ook Plan Casero, eeneigen geI jakte caramelpudding en Tortilla,
ijn geflambeerde appelpannekoek.
zierig is voorts dat het Argentijnrestaurant met prijzen tussen de

De enveloppe wordt voorzien van
t embleem van het AHK en de
rbindingsdienst, uitgevoerd in
ieerkleurendruk. Op een insluiter
l vermeld de taakstelling van het

Puntverlies
ZVM-zaterdai

Sportieve variant
*ledeweggebruikers blijven overigens
"eslist niet in het ongewisse betreffende
le
t feit dat deze Ibiza 1.5 SXi een spor'icve variant is van zijn naamgenoten.

Heino net voorlangs. Geheel tegen
de verhouding in nam Jong Hercules
een 1-0 voorsprong toen in een onoverzichtelijke situatie de bal langzaam over de doellijn rolde. De badgasten zetten aan voor een groot offensief en kwamen na 25 minuten
spelen naast Jong Hercules. Rob van
der Berg omspeelde een aantal tegenstanders en uit zijn voorzet
scoorde Martin Visser de verdiende
gelijkmaker, 1-1.

met

Henk
zeggen

Anouk Noordervliet
zich in nationale selectie

• La Cabana, een nieuwe Argentijnse aanwinst in de Verlengde Haltestraat.
Foto Berlott

ƒ 20.- en ƒ 30.- voor de hoofdgerechtten en met nagerechten rond de ƒ 7.heel betaalbaar is.
La Cabana is gevestigd aan de Hal-

personeel van de verbindingsafdeling. De enveloppe wordt gefrankeerd met de zegel van Paleis Noordeinde en de adressering wordt aangebracht op een verwijderbaar etiket.
De oplage is 1000 stuks.
Men kan deze herinnering aan het
werk van het AHK voor het KNIL/KL-leger in Nederlands Indië, zo'n
veertig jaar geleden, bestellen door
storting van ƒ4,- op postgiro 5703730,
ten name van Evenementencommissie, onder vermelding van '....x enveiloppe AHK'. Betalingen dienen ui•terlijk 18 oktober binnen te zijn, de
verzending van de enveloppen geschiedt na 22 oktober.

ZANDVOORT/AMSTERDAM - Afgelopen zondag was
het
voor kunstzwemster
Anouk Noordervliet van de
Zandvoortse Zwem- & Poloclub „De Zeeschuimers" een
gelukkige dag. De beste 30
kunstzwemsters van Nederland kwamen in Amsterdam in
een selectiewedstrijd tegen elkaar uit. Na vier verplichte
techniekfiguren en een zware
conditietest noteerde Anouk
Noordervliet een 10e plaats en
plaatste zich bij de Nederlandse selectieploeg van 12 meisjes
die een intensieve training
gaan ontvangen van de KNZB
bondscoach kunstzwemmen
Petri Engels. Trainingen die
elke vrijdagavond in Amersfoort of Zeist gegeven zullen
worden.

testraat 75 en dagelijks geopend vanaf 5 uur 's middags. Het is wel verNiet alleen voor Anouk feest maar
standig voor de zondag even te bei- ook voor de trainsters van de kunstlen (No. 17229).
zwemafdeling die voor het eerst in
het bestaan van deze afdeling een
kandidate in de Nationale selectie
ADVERTENTIE
junioren hebben gekregen. Gebrek
aan voldoende trainingswater (door
de tijdelijke sluiting van zwembad
de Duinpan) begint zich nu al te wreken want Anouk kwam tijdens de
zware conditietest duidelijk tekort
en had zich bij een voldoende voorbereiding en trainingsuren zeker
naar een vierde plaats kunnen werBel voor vrijdag
ken. Een plaats waar dan gesproken
gaat worden over individuele kunst12.00 uur ons
zwemnummers als solo en duet.
kantoor, telefoon
Daarvoor komt zij in haar tiende
plaats nu voorlopig niet in aanmerking.
Kunstzwemvereniging de Dolfijn
heeft echter inmiddels aangeboden
om Anouk te helpen bij haar trainingsprogramma en zij mag in Am-

Uw krant niet
ontvangen?

17166

Mocht de toch wel grote kofferruimte
niet toereikend zijn, dan kunnen de
achterzetels simpel gescheiden weggeklapt worden, waardoor een enorme
ruimte ontstaat.
Ach, deze Seat Ibiza 1.5 SXi is gewoon
een heel leuk gooi en smijt automobieltje met alles er in, op en aan, dat ook
iterlijk wil weten dat hij het nodige in

Daar staan de voor- en achterspoilers,
verbrede wielkasten en rode bies rondom wel borg voor. Maar ook het interieur straalt een forse partij sportiviteit
uit, de sportstoelen, het goed hanteerbare, dik beklede sportstuur en de
Ifaaie bekleding laten niemand die/naangaande in het ongewisse.
~•
l Om het milieu te ontzien is de door de
Mirma Porsche ontwikkelde motor voorzien van een katalysator en de brandstofinjectie doseert de brandstof wel
even iets perfecter dan een carburateur.
Vandaar dan ook dat ik rond kon brullen met deze Spaanse furie met een gemiddeld verbruik van l op 10,3. Uiteraard kan dat wel iets zuiniger maar dan
moeten we onze snelheidsdrang wel wat
intomen. Doch l op 13 moet een haalbare kaart zijn wanneer we ons beheersen en niet hardergaan dan pakweg
130 km/h. Zoals u op het plaatje kunt
zien is het een driedeurs automobiel. De
derde deur loopt door tot aan de bum-

sterdam komen meetrainen. Een
zware opgave, omdat Anouk ook nog
goede resultaten wil halen in haar 3e
leerjaar Gymnasium aan het Kennemer Lyceum. Aanstaande vrijdag
vertrekt zij al voor de eerste bondstraining in het Amersfoortse Sportfondsenbad.
Ook Saskia Wester was deelnccmster aan deze selectiewedstrijd. Zij
haalde helaas de zware „finals" niet
maar was desondanks trots op haar
uitnodiging, waarmee zij zich
schaart onder de beste 30 kunstzwemsters van Nederland in de juniorenleeftijd.
Tot en met juni 1989 trainen de
kunstzwemsters elke zaterdag van
11.00 tot 13.00 uur in Stoop in Overveen. Nieuwe kandidaten om met de
kunstzwemsport kennis te maken
zijn daar van harte welkom. Telefonische informatie kunt u ontvangen
op 02507-16511.

He- He- He

H erman
ich
zie
aan u

voors telt.

Lezing over de
vos in de duinen
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Het Wereld Natuur
Fonds afdeling Kennemerland
houdt maandag 10 oktober een
lezing, aangevuld met dia's,
over de vossen in de duinen.
Dit maakt deel uit van de donateursavond in lepenhove te
Bloemendaal. .

De lezing, die door Jaap Mulder
wordt gehouden, heeft als onderwerp de leefwijze van de vos in de
duinen en de invloed die deze heeft
op zijn prooidieren. Daarnaast is in
Hotel/restaurant lepenhove, Hartenlustlaan 4, ook de Pandawinkel
geopend vanaf 19.00 uur. Donateurs
en andere belangstellenden betalen
ƒ2,50 toegang, voor rangers is de entree gratis. De gasten krijgen een gratis kopje koffie aangeboden.

Prestaties

Topsnelheid 178 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 9,9
sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens
de test l op 10,3.

Stotteraars weten heus wel wat ze zeggen
willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze
liever even de tijd om uit hun woorden te komen.
Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Informatie voor mensen met stotterproblemen
bij zichzelf, in hu n gezin of naaste omgeving: 01808
-1531 of SVS, Postbus 119, 3500 AC Utrecht

G e e / stotteraars e v e n a e lijd.
Publicatie aangeboden door dit blad, m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame S>mt

De Charade als sportieve
besteller

Geld

Techniek

Dwars voorin geplaatste viercilinder
lijnmotor met ongeregelde katalysator. Cilinderinhoud 1461 cm3.
Boring x slag 83 x 67,5 mm. Compressieverhouding 11,0:1. Max.
vermogen 74 kW bij 5900 omw/
min. Max. koppel I 2 8 N m bij 4700
omw/min.
Voorwielaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit.
Wielophanging voor onafhankelijk,
vcerpoten, schroefveren en dwarsstabilisator. Wielophanging achter
onafhankelijk, dwarsgeplaatst bladveer. Stuurinrichting tandheugel.
Geventileerde schijven voor, trommels achter, bekrachtigd en remkrachtbegrenzer op de achterwielen.
Wielbasis 245 cm. Spoorbreedte
voor 142 cm, achter 139 cm. Lengte
366cm, breedte 161 cm, hoogte 135
cm. Massa 901 kg. Tankinhoud 50 I.
Banden 165/65 R 14.

Dailuilsii Charade CTi Van
Alle van personenauto's afgeleide besteluuto's moeten nu voorzien zijn van
geblindeerde zijpanelen. Dat dit niet lelijk behoeft te zijn, toont Daihatsu aan
met de nieuwe Charade Van-serie.
In samenwerking met een Duitse fabrikant is een goed uitziende spoilerkit
ontworpen van pvc. De kit bestaat uit
een speciale voorbumper met geintegreerde breedstralers en de achterbumper is ook gewijzigd en voorzien van

twee mistlampen. De sidc-skirts en
achterraamspoilers maken het sportieve beeld kompleet. De prijs van deze
kit. die alleen op de driedeurs-modellen
past. bedraagt ƒ 3.290.- ind. BTW en
montage. Ook van de snelle Charade
GTi is een Van-uitvoering en met 101
pk onder de motorkap, een acceleratie
van O tot 100 km/h in 8.2 sec. en een
topsnelheid van ruim 185 k m / h is dit
beslist een van de snelste bestellers.

(Advertentie)

AUTO KOPEP
per, waardoor het beladen van de kofferruimte geen problemen oplevert.

*"" maakt het SNEL mogelijk!

zijn mars heeft. En dit alles kost
ƒ 26.995,-.

Honda CBR 1000 F en 600 F gewijzigd
De stroomlijn van de nieuwe Honda
CBR 1000 F is een stuk strakker gesryleerd maar ondanks dat de stroomlijn
kleiner lijkt te zijn geworden, is het
comfort toegenomen. Alleen ter hoogte
van het motorblok is de stroomlijn
smaller maar de gewijzigde plaatsing
van de ruit heeft echter tot gevolg dat de
rijder nog minder rijwind vangt dan
voorheen het geval was. De luchtinlaten
onder de voorruit zorgen er voor dat
wervelingen tussen rijder en scherm tot
het verleden behoren. In de kuip is een
dubbele koplamp opgenomen en de
CBR 1000 F is zowel voor als achter
voorzien van radiaalbanden.
Nieuw ook is de indeling van het dashboard, waardoor de waarschuwingslampjes naar een opvallender plaats
verhuizen. De bediening van de versnellingsbak is eveneens gewijzigd en
deze functioneert nu directer en gemakkelijker. Demiddenbokendejiffystand zijn stabieler geworden en de veranderde kleurstelling accentueert het

als

ƒ 26.995,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 440.- tot ƒ 452.- per
jaar.

f het nu komt door het geluid, het snelle uiterlijk of door het samenaan van beiden weet ik niet, maar ik laat me altijd weer opjuinen
oor die kleine snelle rakkers zoals deze Seat Ibiza 1.5 SXi. Ik kan het
an bijvoorbeeld niet laten om bij een verkeerslicht even een dot gas
s geven om mijn buurman er op attent te maken dat ik best zin heb
m een sprintje met hem aan te gaan. Ook op de snelweg moet dan
een soortgenoot proberen mij te passeren want al zegt mijn verstand
lat zulke spelletjes niet meer passen bij een man van mijn leeftijd,
^willekeurig gaat mijn rechtervoet naar beneden en ben ik weer
>ezig mijn ego pp te krikken middels deze rappe rakker. Ik weet dat
iet kinderachtig is en dat het risico om een snelheidsbekeuring te
nijgen huizenhoog is, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar en o wat is
iet verleidelijk met zo'n snel automobieltje.

snelle rakker

Wacht

Gelukkige dag voor kunstzwemster

eat Ibiza 1.5. SXi
paanse furie

Van t snel is die Ibiza 1.5 SXi! Dat die
oplichtsprintjes vrijwel altijd te winien zijn, lijkt mij een duidelijke zaak
«inneer we ons realiseren dat deze Ibia maar 9,9 sec. nodig heeft om van O
war 100 km/h te stuiven. Doch ook op
ie snelweg zijn er maar weinig klasseKnoten die kunnen bogen op een top>nelheid van 178 oprechte eerlijke kilometers per uur. Dit alles wordt moge'Ük gemaakt door een dwarsgeplaatste
* iencilinder motor met een zuigerverplaatsing van 1461 cm3, die een vermo?en op kan hoesten van 74 kW bij het
forse aantal van 5900 omw/min.
Zoals u wel begrepen zult hebben door
e dwarsplaatsing van de motor, worden de voorwielen aangedreven en om
dat rimpelloos te laten verlopen gebeurt
dit middels een vijfve.snellingsbak.
Eigenlijk realiseer ik mij nu pas goed
w
aarom deze Ibiza mij zo opjoeg. Om
namelijk tot optimale prestaties te kon moest ik wel erg ver doortrekken
in de versnellingen, waardoor de motor
v
'eel omwentelingen moest maken met
^s logisch gevolg datje hem vreugdevol
hoorde janken. Alfa Romeo's hebben
hetzelfde effect bij mij. Die vijfversnel'ingsbak schakelde trouwens mooi licht,
alleen was de.slag iets aan de grote kant.
Bochten zijn vreugdevol en probleemloos te nemen, alleen als ik helemaal
a
art de grens van zijn kunnen kwam wat
J
e bochtvastheid betreft, begon hij fors
°P zijn fraaie lichtmetalen velgen, voorzien van 165/65 R sloffen naar de bui'enkant van de bocht te schuiven. Liet ik.
Bas los, dan had zulks tot gevolg dat de
^hterkant stevig begon uit te breken,
waardoor een snelle stuurcorrectie no<% was. U zult begrijpen dat een deri'ate sportieve automobiel nu niet dir
ekt voorzien zal zijn van erg soepele
l
'-ring, dat zou te veel ten koste gaan
v
an het weg- en bochtengedrag. Vanr dan ook dat wegoneffenheden
d voelbaar zijn.

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - In een behoorlijk hard maar sportief
duel heeft het zaterdag-voet-,
balteam van Zandvoortmeeuwen een punt verloren tegen J.
Hercules.
op de lat en een hard schot van Bas
Zandvoortmeeuwen speelde fechnisch veel beter dan Jong Hercules
en was meestal op de helft van de
gastheren te vinden. Het overwicht
leverde niet echt uitgespeelde kansen op waardoor met een 0-0 stand
werd gerust.
De tweede helft gaf een zelfde spelbeeld. Zandvoortmeeuwen zocht
nog steeds naar een opening en had
pech met een inzet van Bob Brune

Enveloppe van reünie AHK
ZANDVOORT - Voor miliir- en burgerpersoneel van de
erbindingsafdeling Algemeen
oofdkwartier te Batavia
ordt op 22 oktober in de FreTikkazerne te 's-Gravenhage
n reünie georganiseerd. In
rband hiermee wordt een gegenheids-enveloppe uitgegem.
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Leningen op rnaat tegen zeer
scherpe tarieven
Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
Kwijtschelding bij overlijden
Lopende leningen meestal geen
bezwaar
Rente fiscaal aftrekbaar
Tevens 2e hypotheken

Doorlopende

Persoonlijke leningen kredieten
netto
in handen
5.500.7.500.10.500.15.000,20.000,35.000,-

looptijd *
48 mnd.

looptijd*
60 mnd.

141,05
189.13
262.49
374,99
499,98
874.97

118.51
158.23
219.19
313,13
417.50
730,63

Theoretische loopti|d 65 mnd
ett rente bi| 10 000.- 0 91 D „ p mnd
15000 - 081 % p mnd 20000077% p mnd 25 000 - 0 77°„ p mnd

Bedrag
10000.15000,20 000.25.000.-

leder bedrag tussen ƒ 1.000.- en ƒ 100.000.- en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9.6V

rente en
afl. p.mnd.
200 - p mnd
300.- p mnd
400.- p mnd
500 - p mnd
'vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.
Honda CBR 1000 F
sportieve imago van deze CBR 1000 F.
Afgezien van een nieuwe striping is er
aan het uiterlijk van de CBR 600 F
nauwelijks iets veranderd. De belangrijkste veranderingen zitten onderhuids
en bestaan uit een andere kleptiming,
grotere kleppen, een hogere compressic. geperfectioneerde in- en tiitlaatka-

nalen, carburateurs met een grotere
doorlaat en sterkere drijfstangen. Deze
wijzigingen resulteren in een vermogenswinst van 8 pk, waardoor de machine nu goed is voor 93 pk bij 11.000
omw/min en ook het koppel is iets toegenomen tot 6.4 kgm bij 9500 omw/

Bel BECAM;
05270-16991
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur.Sp
"*••*v.fr.^i

w
\fff

te

WIST U DAT:

GROTE SORTERING
NIEUWE FIETSEN

j* De R alweer een poosje in de maand is7
DE TROMP WINKEL
i
S*!

rw KAAS E* ZUVFÏ J

3

BOERENKAAS
AKTIE

Belegen Boerenkaas
(3 mnd. gerijpt) 500 gr nu

TAXI/RIJWIELCENTRALE
ZANDVOORT R.V.

l * Optiek Slinger niet alleen
vakmanschap maar ook veel
kwaliteit m huis heeft7

Echte BOERENmelk
per liter nu voor

Grote Krocht 18, tel. 12600
7 dagen per week geopend (ook s avonds)

j * U op de schoenen
van Harms nog altijd het lekkerste loopt9

Schouderkarbonade
Fijne braadworst
of gekruid gehakt p

5,95

SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

l * De best geklede vrouw van Zandvoort haar
inkopen nog steeds bij Viva Modes doet'

l *-De kaas en broodsoorten van de
Tromp winkel onovertroffen zijn

GROTE KROCHT 7

vanaf

lOS," p.p,

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT
Grote Krocht 20 - Tel. 12560

l * Alle ondernemers van de
Grote Krocht u een zonnig najaar toewensen7

Boekhandel

Winkeltrip naar Londen
div. data in november en december

j*Bouchene Culinaire een geweldige hoeveelheid van de allerlekkerste vleeswaren heeft?

| * De bediening en de vele artikelen
bij Boekhandel de Krocht een
bezoek aan dit bedrijf alleszins rechtvaardigen7

Veilige^dan de beste verkeersbeveiliging

DE
KROCHT
Grote Krocht 17, Zandvoort

U\\ ogen moeten m topconditie
zijn Pas op dat u alles scherp
kunt zien Anders zult u het m
het \erkeer niet meer zien
zitten, hoe mooi de borden ook
zijn Een goede ogentest da's
het veiligste

Ze zijn er weer!

De kantooragenda's en
vullingen voor de
Succesagenda's 1989

met

'n klem schoonheidsfoutje
normaal 159,-

Viva nu al 12Vz jaar een begrip
in Amsterdam en Zandvoort
v

SLINGER OPTIEK

Kedipl opticiens optometnst O V
Kontaktlensspecialist A N \ C Le\erancier alle ziekenfondsen

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 14395

Alleen vrijdag en zaterdag
l f\ f '*•^
U»/^^^lV

voor absoluut de laagste prijs!!!
(incl 3 jaar garantie)
Inkoop + inruil (brom)fietsen
Reparaties en onderdelen voor lage prijzen

l * Reisburo Zandvoort weer enkele aardige aanbiedingen voor u
heeft'
[ * U voor een goedkope, nieuwe of gebruikte fiets nog altijd
bij Taxi-Centrale Zandvoort moet zijn

Bij aankoop van 500 gr kaas pakje
echte BOERENroomboter voor slechts

t!

l* De boerenkool bij Aart Veer binnenkort weer te koop is?

Beach and
Bodyshop

Grote Krocht 20 b

Bij Rosarito
vindt u altijd het nieuwste
op mode gebied.

.

ledere dag open ook
zondagmiddag en vrijdagavond

mode met 'n

jtomcni
tomcri

Aïca
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21
ZANDVOORT, tel. 02507-12574

foto Bram Stijnen
dit werd gevierd met een gezellige open dag waar
tevens de nieuwe najaarsmode werd gepresenteerd.

HERMAN HARMS

(ShoEhizz)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Laat u toch niet kennen
ga elkaar eens met een bloemetje
van Erica verwennen
Mare O'Polo
BEGIJNE Grote Krocht 23
nnETiru 2043 LT Zandvoort
DUtlltK 02507-18412
HOLLANPSE
APPELSI'
TAAI? LAAT '< AA"J"NJ
VOOZ

m

'N
Kom gratis proeven En ontdek dat er
meer heerlijke Hollandse Appels zijn dan u
kent

Ui
8SJ

Speciaal voor onze verstandige snoepers
getekend door de geestelijke vader van
Obelix BIJ aankoop van Hollandse appels

VAN JE SKOEHTESPEC'AL'ST
MOET JE'T HEBBEN

AART VEER
groente en fruit

GROTE KROCHT 25 - TEL OZ507-1Ü404

TIP
VAN DE
MAAND:

ERICA
Grote K r o c h t 24
FOTO BOOMGAARD

Het is klem en je
loopt er m vier passen langs. Toch is het
er, en niet meer weg te
denken uit het beeld van
de Grote Krocht. Een grote klantenkring, een groot
assortiment met voor elk wat
wils. „Rosarito". Een gezellig
klein winkeltje waar van alles
verkocht wordt op modegebied.
Een Tip van de Maand derhalve
alleszins de moeite waard. Niet alleen kleding van o a. het merk „Radio" maar ook heel veel accessoires
zoals sjaals in alle soorten en maten.
(De nieuwe trend voor deze winter.) Veel
keus in riemen en prachtige tassen m gobeIm en bedrukte canvas, dit alles met leer
afgewerkt. Gecombineerd met het bijpassend
mandje (weer eens iets anders dan die oervervelende tas) bent u er weer helemaal bij. Een
groot deel van het winkeltje is gevuld met de
meest geraffineerde lingerie o.a. Bodystocking,
BH's, hemdjes en slipjes. Ideaal om te combineren.
En gaat u nog op vakantie'?, „Rosarito" heeft een
enorme keus m bikini's, tanga's en badpakken. „Rosanto" kunt u vinden op de Grote Krocht, naast Optiek
Slinger.

Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.
BIJ ontwikkelen en
afdrukken

50% korting
op uw volgende
filmrolletje

Grote Krocht 26. - Tel. 1 3529

WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 13 oktober 1988

Los nummer ƒ1,-

48e jaargang nummer 41

Surfspektakel morgen van start

Besluitvorming uitgesteld wegens onduidelijkheden

Boulevard tussen Palace en
Casino krijgt opknapbeurt
van ongeveer ƒ 2,4 miljoen

ZANDVOOBT - Na de ingrijpende reconstructie van de
Boulevard Barnaart is nu het
de tijd voor Fase 2. Dit behelst
de boulevard tussen de Van
Heemskerckstraat en de Seinpostweg. Directeur Wertheim
van Publieke Werken presenteerde donderdagavond tijdens de commissievergadering
de plannen hiervoor. De aanpassingen zullen ongeveer 2,4
miljoen gaan bedragen.

• Uiteraard is de al vele jaren aan de top verkerende Robby Naish komende week ook in actie te zien.

ZANDVOOBT - Zandvoort staat vanaf morgen weer in het teken van het wereldkampioenschap brandingsurfen, de Pall Mail Export Pro World Cup. Drie Zandvoorters zijn daarbij
betrokken, Johan Driehuizen, Martine van Soolingen en dit jaar voor het eerst pok haar
twintigjarige broer Robert van Soolingen. Tim Klijn heeft plaats genomen in de jury.
In totaal zullen er zo'n zeventig Siebel. Daarbij kan Martine van vele surfliefhebbers die ongetwijsurfers aan het evenement deelne- Soolingen met haar vijfde plaats in feld komen kijken. De Nederlandmen. Allen van wereldklasse uiteraard, getuige klinkende namen bij
de heren als Anders Bringdal,
Bjorn Dunkerbeck, Robby Naish
en natuurlijk de landgenoten Stephan van den Berg en Eric Groenewoud. Bij de dames bestaat de top
uit onder andere Nathalie LeLièvre, Britt Dunkerbeck, Nathalie

de competitie om de wereldcup zeker genoemd worden.
De totale kosten van dit evenement, waarvan morgenmiddag de
eerste wedstrijden al worden gevaren, bedragen ongeveer één miljoen gulden. Maar daarvoor krijgt
Zandvoort dan ook ruim een week
spectakel. En natuurlijk ook de

se Spoorwegen zet extra treinen in
en negen strandpaviljoens blijven
staan om hen het verblijf op het
strand zo aangenaam mogelijk te
maken. Vrijdagavond in het Raadhuis om 20 00 uur wordt het evenement officieel door burgemeester
Van der Heijden geopend. Zie ook
één van de binnenpagina's

Provinciaal bestuur wil overleg met staatssecretaris

Provincie voelt zich gepasseerd
bij berichtgeving over circuit

ZANDVOOBT - De uitvoering
van de werkzaamheden aan
iet circuit kan de nodige vertraging oplopen doordat de
provincie nog uitgebreid wil
jaan praten met staatssecretaris Dees. Officieel is de provincie namelijk nog niet op de
hoogte gesteld van de beslisingen in Den Haag ten aanden van het circuit.
'Den Haag' heeft zich enige weken
eleden uitgesproken voor Zandoort als locatie voor een nationaal
ircuit met A-status voor wat betreft
utoraces. Er waren echter voorvaarden aan verbonden, met name
'st er onderzoeken verricht zouden
worden ten aanzien van de gevolgen
voor de omgeving. Daaronder ook
aen milieu-effecten rapportage, de

Legitimatieplicht
in bibliotheek

In Zandvoort is enige beroering
zogenaamde MER. De provincie zou
hierbij een coördinerende rol moe- ontstaan door de gevolgde proceduten spelen, aldus Den Haag.
re, met name GBZ-fractielid Fheringa vreesde dat dit een vertraging van
In Haarlem weet men echter nog enige maanden zou opleveren. Wétvan niets, tenminste, officieel. Men houder Aukema zei maandagavond
heeft een en ander alleen kunnen tijdens de commissievergadering
opmaken uit persberichten. Gede- voor financiën, dat het College van
puteerde De Boer, die zich met mi- Burgemeester en Wethouders nog
lieuzaken bezighoudt, noemde dit deze week contact zal opnemen met
achterwege blijven van een officieel de provincie, in een poging zaken op
bericht een 'onelegante procedure' gang te brengen die 'eigenlijk gistedie door staatssecretaris Dees van ren al geregeld moesten worden'.
WVC was gehanteerd.
De Boer deed maandag deze uitla- Enerzijds wacht de Stichting Circuit
ting tijdens het antwoord op van Park Zandvoort nog steeds op de
PvdA-statenlid Drees. De provincie nodige ontgrondingsvergunningen
wil nu dan ook snel contact met de voor het verleggen van de baan.
staatssecretaris om de zaken duideAan de andere kant kan het zoelijk te krijgen. De Boer heeft echter
wel de indruk gewekt, niet bepaald ken van investeerders pas goed op
een voorstander te zijn van het cir- gang komen als alle verplichte oncuit in de geplande vorm.
derzoeken achter de rug zijn.

Belangstellenden uit het dorp zijn welkom

:ich te legitimeren. Ook bij het afhaen van een verloren pas of voor het
'aten maken van een nieuw exem>laar zullen de medewerkers van de
'ibliotheek naar een legitimatiebev
ijs vragen.

Waterstanden
Datum
3okt
4 okt
Sokt
6 okt
7 okt
8 okt
Sokt
20 okt
21 okt

HW
0433
0504
0536
0610
0650
0730
0855
1033
1156

LW
0019
0053
01 20
0140
0207
0249
0353
0528
0742

HW
1646
1717
1745
1824
1904
1954
2148
2318

LW
1245
13 15
1341
1412
1452
1546
1650
1807
1931

Vaanstanden
dinsdag 18 okt EK 14 01 uur
Doodtij 20 okt 10 33 u NAP+53cm

Als het aan Publieke Werken ligt,
zal ook de Rotonde er enigszins anders uit gaan zien. Met name doordat men hier langs het hele hek een
kunstof wand wil plaatsen, dat de
wind wegneemt. De enkele meters
brede schotten die er nu staan, blij-

WEEK
• De roeiers van de Zandvoortse Reddings Brigade
zijn sneller dan hun collega's.
Pag. 3

ken goed te voldoen, maar zouden te
smal zijn De heer Landman, van
Gemeente Belangen Zandvoort,
wees er op, dat de kunststof wanden
waarschijnlijk wel snel 'dicht' zitten
door de zoute zeewind

Het concert maakt deel uit van
een reeks evenementen zoals die
jaarlijks op Nieuw Unicum wordt georgamseerd. En de kwaliteit groeit
nog altijd, want steeds vaker betreden nationaal bekende artiesten het
podium op De Brink. Deze grote,
centraal gelegen zaal, hét ontmoetingspunt van Nieuw Unicum en bovendien een van de grootste evenementenruimten in de wijde omgeving, vormt ook 20 oktober het loneel van het uitgebreide concert.
Naast de twee Zandvoortse koren is
het dit keer dus Marco Bakker, die
als bekende Nederlander zal optreden. Zelf zal hij ruim vijftig minuten
te zien en te horen zijn.
In eerste instantie zijn avonden
als deze in eerste instantie bedoeld
voor de tweehonderd bewoners van
Nieuw Unicum, terwijl ook hun gasten en het personeel welkom zijn. In
principe ook de overige bewoners
van Zandvoort, maar wat dat betreft
is men wat voorzichtiger geworden,
omdat zich m het verleden nog al
wat problemen hebben voorgedaan.
Veroorzaakt door bezoekers van

• Mevrouw Zwaag, bewoonster van Huis in de
Duinen,
viert volgende
week een opmerkelijk jubileum.
Pag. 7

Vervolg op pag. 7

'Ruïne van Bouwes'

Het boulevardgedeelte ter hoogt
van Palace tot en met het Casino
krijgt een sierbestratmg, vergelijkbaar met die van de Boulevard Barnaart. Zowel wat kleuren als patroon betreft. De treden aan het begm bij de Van Heemskerckstraat,
worden gehandhaafd. Maar naast
dit punt wordt een kleine strook verlaagd, waardoor veertig extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen
worden. De sierbestratmg loopt
door tot aan de Seinpostweg met
langs de zeereep een muur met een
brede zit. Volgens het plan worden
ook in de helling die zich daar voor
het casino bevindt, brede traptreden
aangebracht, met een zeer geleidelijke steiging. Daarnaast blijft er een
strak gedeelte waarvan rolstoelrijders gebruik kunnen maken.

Hasjdealer krijgt
ƒ 10.000 boete en
negen maanden cel
ZANDVOORT - De vierendertigjarige Zandvoorter die in
juni van dit jaar met vijftig kilo
hasj in zijn bezit werd aangehouden, is veroordeeld tot een
geldboete van ƒ10.000,- en een
gevangenisstraf van negen
maanden. Drie van de negen
maanden zij a veorwaaiilelijk.

• Nog een paar dagen en Bouwes is voorgoed verdwenen.

ZANDVOOBT - Een van de meest in het oog
vallende gebouwen van Zandvoort na de oorlog,
het oude hotel Bouwes, zal een dezer dagen
volledig van de aardbodem zijn verdwenen. Het
gebouw moet plaats maken voor een hoteltoren, een initiatief van Casino Zandvoort.

Foto Bram Stijnen

spreken van hand tot hand Spraakmakend waren de
eigenaren Hordo en Meerburg, terwijl ook Caransa om
de hoek kwam kijken.
De rust keerde weer, toen Casino Zandvoort het gebouw opkocht, maar dat betekende ook het eind van het
hotel Het zuidelijk deel werd spoedig afgebroken om
plaats te maken voor het nieuwe onderkomen van het
casino gebouwd. Nu nachtclub Cecils naar het Gasthuisplem is vernuisd, wordt het noordelijke deel aigebroken
Dit zal binnen enkele dagen geheel verdwenen zijn,
waarna men er een hoteltoren wil bouwen. Dat laatste is
echter nog lang niet rond.

Het hotel werd vijfendertig jaar geleden, in mei 1953,
geopend door een trotse Nico Bouwes Het groeide uit
toi een welvarend concern, dat in 1965 zelfs werd uitgeDe man werd na een langdurig breid met Bouwes Palace, tegenwoordig Palace Hotel
voorafgaand onderzoek aangehouden in de omgeving van Badhoeve- Maar na het overlijden van Bouwes, in 1980, kwam het
dorp. Hij was met zijn handelswaar bedrijf in onrustiger vaarwater en ging het bij wijze van
op weg naar Amsterdam, vermoedelijk naar een aantal koffieshops in
de hoofdstad. In samenwerking met
de Amsterdamse en Haarlemse pohtie besloot het Zandvoortse rechercheteam hem al op de snelweg
staande te houden, uit angst dat
men hem m de Amsterdamse binnenstad uit het oog zou verliezen.
Sindsdien had hij zich verscholen
achter het feit dat in de praktijk hasj ZANDVOOBT - Binnenkort ke termijn men deze wil realiop kleine schaal vrij verkocht kan wordt een inspraakavond ge- seren.
worden.
houden naar aanleiding van
De Haarlemse rechtbank had hier het Beleidsplan DorpsvernieuDe gemeente wordt verdeeld in
allerminst begrip voor en tilde wing van de Gemeente Zand- vermeuwingsgebieden,
actief-bezwaar aan de verkoopactiviteiten
heergebieden en passief-beheergevan de Zandvoorter. Zozeer zelfs dat voort. Met dit plan geeft de ge- bieden. De eerste zijn gebieden waar
men - naast de celstraf - hem met een meente aan welke plannen er met ingrijpende maatregelen achtergeldboete een zwaardere straf opleg- nog liggen voor 1988 en de ko- standssituaties of gebreken moeten
de dan de officier van justitie had mende jaren, ten aanzien van worden opgeheven (bijvoorbeeld
geëist.
'dorpsvernieuwing', en op wel- Prmsesseweg e.o ), of waar sprake is
van een noodzakelijke functievermeuwing. Het plan noemt als voorbeeld de woningbouwmogelijkheden ter plaatse van de sportvelden
aan de Van Lennepweg Meer over
deze vermeuwingsgebieden en de actief-beheergebieden vindt men op
één van de binnenpagina's.
Het beleidsplan is voornamelijk
op te vatten als een uitspraak, van
wat men wil nastreven Of deze lijn
ook helemaal gevolgd wordt, staat
helemaal vast, omdat het belang
derd bewoners van Nieuw Unicum niet
dat
aan bepaalde zaken wordt geHiervoor rijden vier bussen, die be- hecht,
verandering onderhevig
schikbaar zijn voor ritten door het kan zijnaanHet
plan ligt officieel nog
hele land.

Dorpsvernieuwingsplannen gaan
binnenkort de inspraakronde in

Nieuw Unicum organiseert concertavond
met Zandvoortse koren en Marco Bakker

ZANDVOOBT - Per l oktober
s in de Openbare Bibliotheek
e Zandvoort een legitimatiealicht ingevoerd. Van ieder die
ich laat inschrijven als lid,
wordt nu gevraagd zich te legi- ZANDVOOBT - Het Zandimeren.
voorts Vrouwenkoor en het
Het bestuur van de Openbare Bi- Zandvdorts Mannenkoor geihotheek Zandvoort heeft hiertoe ven donderdag 20 oktober
'esloten, ter bescherming van de bi- weer een groots concert, met
iliotheekmaterialen. Men accepteert de volgende vormen van legiti- medewerking van de bekende
tnatie: een geldig paspoort of eventu- bariton Marco Bakker. Een en
>el een Nederlands paspoort dat niet ander uiteraard onder leiding
langer dan vijfjaar is verlopen. Ver- van dirigent Dico van Putten,
er: toeristenkaart, pas 65+, Neder- die met zijn gelijknamige trio
ands rijbewijs, post-identiteits- ook voor de instrumentale bekaart. Alle moeten nog geldig zijn. geleiding zorgt. Het concert is
ook toegankelijk voor andere
Indien kinderen niet beschikken bewoners van deze gemeente,
ver een legitimatiebewijs, zal aan
een van de ouders gevraagd worden zij het in een beperkt aantal.

Oplage: 4500

Editie:30

tot en met vrijdagochtend 14 oktober ter visie op de afdeling Ruimtehjke Ordening, maar ook na deze
periode kan men er bij de gemeente
nog een blik in werpen. Tot en met
morgen kan men ook schriftelijk
commentaar geven, daarna mondehng tijdens de inspraakavond De
op- en aanmerkingen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp, dat vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Dat het plan ter inzage lag, is twee
maanden geleden middels een advertentie aangekondigd Maar PvdA-fractiehd Bloeme vond dat het hiermee niet voldoende onder de aaiidacht van de bevolking was gebracht en hij drong er onlangs bij
wethouder Van Caspel op aan, dit
alsnog te doen. Van Caspel achtte de
advertentie echter duidelijk genoeg
en vond het te laat voor een advertentiecampagne. Wanneer precies
de inspraakavond gehouden wordt,
is nog niet bekend

Feestavonden
Naast dit concert organiseren beide coördinatoren tal van feestavonden, die al de nodige naam en faam
hebben verworven. Te noemen valt
bijvoorbeeld het niet zo lang geleden
gehouden 'Club Umque', een compleet nagebouwde nachtclub op de
Brink met een continue artiestenprogramma van ruim acht uur. Deze
avond werd gesponsord door de Amsterdamse nachtclub Yab-Yum en
brouwerij Hemeken. Maar als absoluut hoogtepunt van dit jaar tot nu
toe noemen beide organisatoren het
optreden van André Hazes met de
Gigantjes.

• De Brink, hét ontmoetingscentrum van Nieuw Unicum, is donderdag 20
oktober omgebouwd tot een echte concertzaal.
(Archieffoto)

buitenaf, wel te verstaan. Dat speelde zich vooral af tijdens de vermaarde carnavalsviering. Toch opent
Nieuw Unicum voor dit concert
weer de deuren voor een beperkt
aantal mensen uit het dorp. D.A.Z.
Productions heeft voor 250 kaarten
gezoigd, die voor ƒ10,- per stuk te
koop zijn bij de AKO-boekhandel op
het Kerkplein, of bij Bar Brinck op
Nieuw Unicum. Het optreden begint
om 19.30 uur, voor bezoekers van
buiten is de zaal om 19.00 uur open.
Het evenement wordt georganiseerd door de werkgroep Evenementen N U., waarin alle geledingen

van Nieuw Unicum zijn vertegenwoordigd, in nauwe samenwerking
met Bar Brinck en het Zandvoortse
D.A.Z. Productions. De algehele coordmatie is in handen van Han de
Bruin en Rob Peters. Han is hier
werkzaam als sociaal-cultureel v erker, Rob was hier gedurende tien
jaar maatschappelijk werker maar
heeft nu de leiding van de Stichting
Brinck & Vervoer N.U. Deze stichting, die geheel zelfstandig functioneert binnen het wooncentrum, verzorgt de exploitatie van Bar Brinck
en een supermarkt, en regelt het
aangepast vervoer voor de tweehon-

Maar met het optreden van de
Zandvoortse koren en Marco Bakker is de 'pot' van 1988 nog niet verteerd. Voor november staat een
grandioze vanetéshow met zang en
dans op het programma, verzorgd
door het internationaal befaamde
duo Les Diaboliques, dat vergezeld
wordt door een bekende artiest voor
een gastoptreden. Deze avond wordt
mogelijk gemaakt door een grote financiële gift van het personeel van
Casino Zandvoort. In december
wordt de reeks evenementen afgesloten met een groots kerstdiner
voor ruim vijfhonderd personen.
Maar zover is het nog niet, de aandacht is nu gericht op het concert
van het Zandvoorts Vrouwenkoor,
het Zandvoorts Mannenkoor, Trio
Dico van Putten en Marco Bakker

IMieuwsbla
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle be7orging) ! WK i

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand / 3 95' O kwartaal ƒ 12 90 O halfjaar ƒ 23 70

O jaar / 43 75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

bellen kan ook:

710371"017003'

020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

Op maandag 10 oktober 1988 heeft de Heer tot
Zich genomen:

Hermanna Koops-Senkeldam
Wolter
Joop en José
Bart en Eleonore
Willy en Daniel
Hanneke en Guido
Ilse en Mareille
Oosterparkstraat 44
2042 AT Zandvoort
We hebben vandaag in besloten kring afscheid
van haar genomen.

Enige en algemene kennisgeving
Kom vriend,
tot de Grens hielden wij elkaar de hand
maar hier scheiden onze wegen
Wat zal blijven is de echo
aan een schitterend leven.
Marco Termes
Aan zichzelf voorbijgegaan, altijd begaan met
het leven van anderen is op 5 oktober heengegaan mijn lieve gabber nen

Jacob Klerk
Mieke Klerk-van den Bos
De teraardebestelling heeft op zijn verzoek in
stilte plaatsgevonden.
Liever geen bezoek aan huis.

Dankbetuiging
Door kaarten, bloemen en woorden van troost, bij het
overlijden van mijn lieve man en papa

Jacob Adriaan Keesman
is het ons niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken.
Langs deze weg willen wij u hartelijk dank zeggen voor
uw medeleven en belangstelling
T. Keesman-Molenaar
Sandra
Zandvoort, oktober 1988

Als op 14 oktober 1988 de bruidswagen zal verschijnen
zullen wij in het huwelijksleven verdwijnen.

Herman van Buuringen
en
Lammy Nehls
trouwen in het raadhuis van Zandvoort om 14.00 uur.
's Avonds van 18.30 uur tot 19.30 uur kunt u ons feliciteren in hotel „'t Oude Posthuis", Poststraat 11 te Zandvoort.
Ons adres is:
Londenstraat 77
2034 RV Haarlem
Tel. 023-35 94 73

ADVERTENTIES

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Haltestr 9 Zandvoort

Lissenberg
Fa. Veldwijk

En nu doet de Hema
heel Holland in de aanbieding.

Haltestr 22 Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort

AKO
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

P. J. d'HONT

U krijgt 2.50 korting per IHHHHiHHlHCfl kilo op elke soort Hollandse kaas. Maarook'n kleiner stukje is nu voordeliger. Goudse, Friese, jonge, oude, met of zonder
gaten: welke kaas u ook kiest, deze week mag het bij de Hema best een onsje meer zijn.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Gefeliciteerd

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

T.k. goed onderh.
woonhuis, 4 etages

-«<
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Minke v.d. Meulen-Heijink

8 kam. 3 w.c. 2 badk. witte eiken keuk. m. afwasm. keramische kookplaat
Groot terras 20 m2 op zuiden
Flinke achtertuin

Inl.: mak. kantoor v. Schaik.
Tel. 02507-12944.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
'• •

w ^^ ^^ •

v

W

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351

DROGISTERIJ

TE HUUR GEVR.

BOUWMAN

kantoorruimte
min. 2 kamers met of met gebr.
v. keuken en toilet.
Bijv. opsplitsing m. best. kantoor
te Zandvoort of dir. omg.

Tel. 02507-14310

Executoriale verkoop
Bij bevelschrift van mij jurist-commissaris d.d. 13 oktober
1988, ten verzoeke van de stichting „Het Vriendengenootschap", zullen op vrijdag 21 oktober 1988 om 15.00 uur, ten
laste van W. Beemwee te Zandvoort, nagenoemde zaken executoriaal worden verkocht.

- grijs geïmporteerde Porsche 911 Turbo,
met rode bies, LPG.
- 18.031 videobanden
- diverse lege vennootschappen
- Riva speedboot, eerste lak, altijd in het
water gelegen
- luchtkasteel
- Zwitserleven-gevoel
De verkoop vindt plaats op de oprit.
Zonder contanten, onnodig te reflecteren.
Er worden geen kavellijsten per post toegezonden.
M. Mollenvanger van Orion,
alhier.

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld_J

DAG EN NACHT VERZORGING

Allen, die mijn afscheid van de
J Nicolaasschpol tot een feest hebben
gemaakt, wil ik heel hartelijk
•* danken.
-*
De cadeaus, bloemen, planten,
brieven en alle goede wensen, het
was overweldigend.

+J

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

VOETBALWEDSTRIJD
VOORRONDE W.K.

DUITSLAND-NEDERLAND
woensdag 19 oktober a.s.
Met het Oranje legioen per toeringcar
NAAR MÜNCHEN ƒ 160,INKL. TOEGANGSBEWIJS.
Vertrek dinsdagavond 24.00 uur Zandvoort
00.15 uur Haarlem
Aankomst ± 09.00 uur München,
Thuiskomst donderdagmorgen vroeg.
Reageer snel, de voorraad is beperkt.

Inspraakavond
Ter voldoening aan het bepaalde in de door de raad bij besluit van 24 september 1985 vastgestelde mspraakrichtlijnen zal op woensdag 26 oktober 1988 te
20.00 uur in de commissiekamer een inspraakavond worden gehouden omtrent het ontwerp bestemmingsplan Kostverlorenpark.
Tijdens deze avond zal een nadere toelichting worden gegeven omtrent het
ontwerp bestemmingsplan en bestaat gelegenheid tot het geven van reakties.
Ter voldoening aan het bepaalde inde door de raad bij besluit van 24 september
1985 vastgestelde mspraakrichtlijnen zal op woensdag 19 oktober 1988 te
20.00 uur in de commissiekamer een inspraakavond worden gehouden omtrent de reconstructie van de boulevard, voor zover gelegen tussen de Jac. van
Heemskerkstraat en de Sempostweg.
Tijdens deze avond zal een nadere toelichting worden gegeven omtrent het
reconstructieplan en bestaat gelegenheid tot het geven van reakties.
De betreffende plannen liggen met ingang van heden ter visie op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening m het raadhuis (geopend maandag tot en met
vrijdag 09 00 - 12.00 uur)
Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om op de inspraakavond aanwezig te
zijn

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de wet op de
ruimtelijke ordening en artikel 50 lid 8 van de woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
- oprichten garage annex berging Kostverlorenstraat 91.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 13 oktober 1988 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretane, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening vooreen
ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.
Voorbereidingsbesluiten
De burgemeester brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de wet op de ruimtelijke
ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluit van 27 september 1988 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor het perceel Kostverlorenstraat 91 een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning voormeld perceel staat aangegeven, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (geopend maandag tot en met
vnidag van 09.00 - 12 00 uur)
Zandvoort

13 oktober 1988.

Reisburo Zandvoort

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

02507-12560

WEEKMEDIA OP MICROFICHE*
TEL. 020-562.2485

Aan aannemer en
particulier,
rechtstreeks af
fabriek. Dus .
betaalbare prijzen
voor een
kwaliteitsprodukt1
Montage geschiedt
door m de fabriek
getrainde monteurs!
U krijgt 10 jaar
garantie op de
konstruktie van de
puien, plaatsing en
het meegeleverde
isolatieglas.

veilinggebouw

de witte zwaan
Inboedelveiling
Voor november
kunnen goederen
dagelijks worden
ingebracht
of afgehaald.
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Onze Duitse
profielen hebben een
meerkamersysteem,
een hoge stabiliteit,
zijn energiebesparend
en voorzien van het
KOMO Certificaat.
vraag vrijblijvend advies
en offerte

MET SPOED te koop gevraagd

RUIME GARAGE
in Zandvoort tel. 02507-16337

cVebea/kozijnentechniek
Czaar Petenstraat 114 - A'dam - Tel. 020-381935/382011
RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN EN SERRES IN KUNSTSTOF
OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT

(bijpassende horren verkrijgbaar)
SHOWROOM GEHELE WEEK GEOPEND
's Zaterdags en 's avonds volgens afspraak.

rNaam :
VOOR INFORMATIE:
NEVENSTAANDE BON IN
ONGEFRANKEERDE
ENVELOP AAN:
ANTWOORDNUMMER 10691,
1000 RA AMSTERDAM

Adres:
Postcode en woonpl.:
Telefoon:
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Beleidsplan Dorpsvernieuwing
behelst flink aantal maatregelen

Zandvoortse Muziek Kapel

ZANDVOORT - In totaal negentien maatregelen worden er
genoemd in het Beleidsplan
Dorpsvernieuwing. Twee algemene, zeventien ten aanzien
van de vernieuwingsgebieden,
actief-beheergebieden en passief beheergebieden die hieronder worden genoemd.

Deze schitterende foto stamt uit plusminus 1937 en toont de toenmalige
Z.M.K., de Zandvoortse Muziek Kapel, met als dirigent de heer R. van 't Hof.
Toevallig is het plaatje door twee personen ingezonden, mevrouw Mien
Kerkman-Weber en W.G. de Vries, woonachtig in Dieren.
Afgebeeld ziet men: eerste rij (v.l.n.r.): T. Paap, F. Zwemmer, D. v.d. Werff, H.
Berkhout en P. Kostenbroek. Tweede rij: Hollenberg, C. Koper, M. Weber,
Berkhout, H. Dees, L. Kerkman, H. Slagveld, Balledux, Koper.
Derde rij: G. Weber, D. Koper, S. v.d. Bos, G. Gertenbach, J. Weber, J. Koper,

Weekenddiensten
Weekend: 15/16 okt. 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer '(CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:

tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F.
Paardekoper: Voor dienstdoende
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flierlnga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg-

Kerkdiensten"!

MMMK^HI^MMMM^^HMMWMi^H^^Hi

Weekend: 15/16 okt. 1988
Hervormde Kerk, Kerkplein:

kundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum: Koninginneweg
l, Zandvoort. Spreekuur op maandag en donderdag van 1.30 tot 3.00
uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.

N. de Vries, A. Zwemmer, L. Zwemmer, W. Keur, C. Bos, Balledux, J. Berkhout,
W. Weber en D. Berkhout.
Vierde rij: L. v.d. Bos, K. Kerkman, Hollenberg, Beekhuis, R. v/h Hof (dir.), J.
v.d. Bos, J. Weber, Voerman. Vijfde rij: A. Weber, Meulman, Balledux, C.
Schaap en Meulman.
Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn van
harte welkom op het kantoor van het Zandvootts Nieuwsblad. Na plaatsing
krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een extra afdruk in het
hier getoonde formaat.

In de actief-beheergebieden worden maatregelen wenselijk geacht in
de sfeer van verkeersmaatregelen,
afspraken en kleine aanpassingen.
Naar aanleiding van 'ontvangen signalen' vanuit de bevolking, aangaande overlast van bijvoorbeeld verkeer
of bedrijven; of naar aanleiding van
signalen van degenen die bij het beheer zijn betrokken, zoals de gemeente, de woningbouwcorporatie
of politie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op verwaarlozing,
vervuiling of kleine criminaliteit. De
passief-beheergebieden hebben geen
bijzondere aandacht nodig, al zal
men alert moeten blijven op signalen vanuit deze gebieden.
Samengevat volgen hier de maatregelen en/of oplossingsrichtingen,
tussen haakjes erachter het gewenste jaar van uitvoering.
Algemeen: 1. De Structuurstudie
1980 actualiseren en uitwerken tot
een structuurschets (1988); 2. opstellen van een beheerplan voor de gemeente, met inbegrip van informatiesysteem (1988).
A) Prinsesseweg- (Maatregel 3): Sanering en herinrichting van het
woongebied tussen Prinsesseweg en
Koningstraat, alsmede de busbaan
en het parkeerterrein, vooruitlopend op een op te stellen stedebouwkundig concept voor het gehele gebied, als onderdeel van maatregel l
(1988). B) Wederopbouwgebied
Noord: Omvat dorpsvernieuwinggebied tussen Burg. v. Alphenstraat en

ZRB sneller dan andere reddingsbrigades
ZANDVOORT - De wedstrijdroeiers van de Zandvoortse
Reddings Brigade hebben dit
seizoen bepaald niet stil gezeten. Zo vertegenwoordigden zij
de ZRB onder andere op l oktober tijdens de jaarlijkse Rijn
Roei Regatta. Met klinkend resultaat: Zandvoort l eindigde
als eerste. Maar ook de dames
deden het niet slecht.
Het ZRB-team was één van de in
totaal eenentwintig ploegen die deelnamen aan de roeiwedstrijden op de
Oude Rijn, georganiseerd door de
Katwijkse Reddings Brigade. Volop
drukte dus, onder ideale weersomstandigheden. De ploegen moesten
's morgens aantreden voor het on-

derdeel sprint over 500 meter. Hier
liet de heren van Zandvoort l zich
van hun beste zijde zien, want het
team eindigde als eerste in een tijd
van 4(minuten). 12.33. De brigades
van Callantsoog en Katwijk volgden
'op de voet'. De Zandvoortse dames
deden het ook zeker niet slecht,
want team l eindigde met 4.56.84 op
een derde plaats terwijl team 2 met
5.09.31 als zesde binnenkwam.
Ook op de lange afstand, 6 kilometer, die 's middags werd gevaren, gaven de heren uit deze badplaats opnieuw de toon aan. Zij werden eerste
in een tijd van 40.46.44, bijna twee-en-een-halve minuut voor Katwijk
l, dat met 42.19.44 als tweede finishte. Derde werd Katwijk 2 in 43.47.54.
Daarna kwamen Callantsoog, Katwijk 3 en Rotterdam. Zandvoort 2

Gertenbach Mavo kende
drukke introductieweek
ZANDVOORT - De gemeenteraadsfracties stemmen in
met de benoeming van de heer
E.G. Karst als directeur van de
Gertenbach Mavo. Zijn opvolging, als vervolg op het vertrek
van de heer Nijboer, stond
deze maand op de agenda van
de diverse commissievergaderingen. De school heeft inmiddels onder zijn leiding al een
aantal intensief benutte weken
achter de rug.

Zondag 10.00 uur: Ds. L.J. Wolthuis,
Heemstede, Kollekte Werelddiakonaat
Weiswinkel: Gemeenschapshuis L.
Kindernevendienst
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
Kindernevendienst
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
NPB:
Taxi: tel. 12600.
Vooral de periode van 26 tot en
Zondag 10.30 uur: Ds. C.P. Hoekema,
met 30 september is voor de mavo
Heerenveen
zeer enerverend geweest, want alle
klassen deden wel iets bijzonders.
^Burgerlijke
stand
Roomskatholieke Kerk:
Zo beleefde de eerste klas de introZaterdag 19.00 uur: Eucharistievieductiedagen al kamperend in Castriring
Periode: 4 - 10 oktober 1988
cum, waar de leerlingen allerlei kenZondag 10.30 uur: Woord/communismakings- en groepsspelen wachtniedienst
Gehuwd:
•Moll, Johannes Marcus en Merks,
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Jacqueline Elisabeth Carolina
Drommel, Leonardus Willem en
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- Schijff, Janneke Willempje
/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst Ds. J. Over- Geboren:
Yvanna, dochter van: Jong, Theoduin
19.00 uur: Zendingsdienst
dorus Petrus en Molenaar, Else
Jules Cornelis, zoon van: Fransen,
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, Johannes Hendrik en Maerten, Dina
Elisabeth
Smedestraat 37 te Haarlem.
DowBertus Voets
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Jelle, zoon van: Van den Heuvel,
Otto en Nederlof, Elisabeth Magda
Inl.: R. van Rongen, L. Meesz- Laura, dochter van: Gillebert, Rob
(Vervolg)
straat 14, Haarlem, tel. 023-244553. Charles Lodewijk en Hoedemakers,
De commissie begon met het
Anna Egidia Christine
converteren van de hoge leninOverleden:
gen, die men vooral als hypoKlerk, Jacob, oud 63 jaar
theek op drie villa's aan de HogeZandvoorts
Kerkman geb. Korzelius, Geertruiweg had genomen. Velen voelden
da, oud 81 jaar
dat de financiële operatie noodNieuwsblad Visser,
Hendrik Johannes, oud 77
zakelijk was en legden zich er
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoorl,
jaar
met pijn in het hart bi] neer. AlBentveld en Aerdenhout Verschijnt op
leen kreeg de commissie moeidonderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
lijkheden met een zekere mePekelhanng
vrouw V.d. Mije, die heel wat geld
Kantoor Gasthuisplem
had gestoken in Stella Mans, in
12 Zandvoort tel 02507VERENIGINGSNIEUWS
de stellige overtuiging dat zij van
17166 Postadres
de renten haar pensiongeld in
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Apeldoorn kon betalen. Nu de
Vereniging van
Kantoor geopend
hoge lening werd afgelost, ging
maandag 13 16 u ,
zij in verzet en het heeft de comHuisvrouwen
dinsdag 10 13,14-16 u
missie heel wat overredingswoensdag 9 11 u ,
De Nederlandse Vereniging van
kracht gekost om deze mevrouw
donderdag 10-12 en 13 17 u . vrijdag 9-12 u
Huisvrouwen (N.V.v.H.) heeft deze
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70.1421
op een fatsoenlijke manier af te
maand weer diverse activiteiten.
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
kopen.
Met andere geldschieters
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
Dinsdag 18 oktober brengt men onwas
er
niet zo veel trammelant:
Verkoopleider B Lodewegen
der leiding van mevrouw Paap uit
alleen meende het Amsterdamse
Micro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
Zandvoort
een
werkbezoek
aan
de
jongensweeshuis, dat zelf rijk gei advertenties 10730 PCADV
suikerfabriek te Halfweg.
Redactie: Gaslhuisplein 12, Zandvoort, tel
noeg was en Zandvoort vooraan02507 -12066 Postadres postbus 26,2040
trekkelijke renten had geholpen,
AA Zandvoort
Vrouwen Van Nu
de bisschoppelijke commissie te
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
moeten wijzen op de plichten
Faxnummer reclact'e 020 6634059
Voor de leden van Vrouwen Van
van de rechtvaardigheid, wat
Abonnementsprijzen: / 12,90 per kwartaal, ƒ
Nu houdt de heer Kooij vrijdag 14
' 23,70 per half jaar, / 43 75 per jaar Voor
door het bisdom voor kennis
oktober een rondleiding door het
postabonnees gelden andere tarieven Losse
werd aangenomen.
Frans Halsmuseum met als centraal
nummers ƒ 1,De tweede voorwaarde was dat
thema 'Liefde, erotiek en kinderspel
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
de parochie een aanvraag zou inmaandag t/m vrijdag 08 30-17 uur, telefoon
in de zeventiende-eeuwse schilderdienen voor elk karweitje van bo(020)668 1300
kunst'. De kosten hiervan bedragen
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
ven de honderd gulden. De comƒ4,per
persoon,
exclusief
de
entree.
17166
missie wilde volledig ingelicht
Verzamelen aan de ingang om 11.00
Zandvoorts Nieuwsblad opgericht in 1941
uur.

ging kennelijk iets te speels met de
spelregels om, en werd daarom helaas gediskwalificeerd. Bij de dames
werd Zandvoort l vierde in een tijd
van 49.10.53, Zandvoort 2 wederom
zesde in 50.12.63.
In augustus werd er ook al goed
gescoord tijdens de 'Paalrace' in
Katwijk, een roeiwedstrijd op zee
over 3700 meter. Dertien ploegen namen hieraan deel, waaronder één heren- en twee damesteams van de
ZRB. Ook in deze strijd, die zich
afspeelde in een woeste zee, eindigde het Zandvoortse herenteam als
eerste, zij het dat de grootste concurrent, Monster, 'helaas' verhinderd
1
was. Toch liet men zeven ploegen
achter zich. De damesteams eindigden respectievelijk op de tweede en
de vierde plaats.

BRIEVENBUS

Vijverpark

Eiland Vijverpark blijft intact!!
Hoera voor de natuurliefhebbers!
ten. Ook de tweedeklassers hadden Dit is blij maken met een dode mus.
een uitje. Zij togen gezamenlijk naar Of komen er dan in het enorm hoge
De Kaag, waar zij allerlei soorten hek en de Atlantik wal erachter, ook
watersport konden beoefenen. Dat nog gaatjes, opdat je er nog iets van
het weer niet zo mee zat, leek hen zien kan?
weinig te deren.
Maria Molenaar Karstens
Voor het eerst hadden de derde en
de vierde klas een culturele vierdaagse, die in het schoolgebouw
werd gehouden. De leerlingen kónden daarbij kiezen uit video, acrobatiek, jazz-dance, clownerie, grime en
drama. Hier werd ook de basis gelegd voor een groot succes op 30
september in gebouw De Krocht.
Die avond werd daar namelijk een
bijzonder gewaardeerde uitvoering
gegeven, ondanks de korte voorbereidingstijd. Een en ander belooft
veel goeds voor het komende jaar,
waarvoor al weer heel wat plannen
op stapel staan.

Boulevard Barnaart. Verdichtingsplan is opgesteld (en gedeeltelijk gerealiseerd), momenteel wordt gewerkt aan een structuurvisie. C) Stationspleln, spoorwegemplacement
en sportterreinen (Maatr. 4/5/6): Opstellen van een globaal eindplan
voor het gebied van de sportterreinen en de sporthal, in samenhang
met maatregel 13 (1990); verplaatsen
sportvelden in combinatie met
maatregel 14 (1990); herinrichting
Stationsplein (1988).
D) Clarastichting (Maatr. 7): Uitbreiden van het bebouwingsplan
voor het terrein van de Clarastichting met de Prot. Chr. Mavo-school
(1988, inmiddels gerealiseerd). E)
De Schelp e.o. (Maatr. 8): Sanering
en herinrichting van het gedeelte
van de vakantie-appartementen en
garages van het terrein op 'De
Schelp' (1991-1992). F) Brugstraat
e.o. (Maatr. 9): Verbeterplan voor de
woningen en woonomgeving van het
gebied Brugstraat en^ omgeving en
uitvoering van de eerste fase: een
onderzoek naar de kwaliteit van de
woningen en een onderzoek naar
mogelijkheden tot opheffing van c.q.
vermindering van overlast van het
garagebedrijf Versteege (1991-1992).

Schaatsplezier
ZANDVOORT - Schaatsplezier
kan men bij wijze van spreken
ook al hebben door te kijken
naar alles over schaatsen en al
hetgeen dat daarbij hoort.
Over dit onderwerp stelt het
Cultureel Centrum Zandvoort
een tentoonstelling samen
voor de maanden november en
december. Bijdragen vanuit de
Zandvoortse bevolking zijn
daarbij van harte welkom.

(Dit laatste lijkt nu overbodig, i.v.m
aankoop dolfinarium. Red.)
G) Burg. Van Fenemaplein e.o.
(Maatr. 10): Herinrichtingsplan van
het Burg. Van Fenemaplein en de
Passage en uitvoering van de eerste
fase: een onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de
structuur van de passage (1990). H)
Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat, Kostverlorenstraat (Maatr.
11): Voeren van een actief beleid van
aanschrijvingen en extra subsidie
ter verbetering karakteristieke bebouwing Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Kostverlorenstraat, en amoveren van het wooncomplex Bennoheim en ontwerpen
van vervangende nieuwbouw ter
plaatse (1988). I) Oud-Noord (Maatr.
12/13/14): Verbeterplan woonomgeving voor de Helmersstraat e.o. als
tweede fase van de uitvoering van
het renovatieplan (1988); opstellen
van een globaal eindplan voor het
gebied van het sportterrein tussen
Nic. Beetslaan en de Van Lennepweg, in combinatie met maatregel 4
(1988); verplaatsing sportterrein
tussen Nic. Beetslaan en Van Lennepweg, in combinatie met maatregel 5 (1988).
J) Badhuisplein (Maatr. 15): Opstellen van een herinrichtingsplan
voor het Badhuisplein, als onderdeel van het bouwplan van het Casino- en hotelcomplex. K) Centrum
(Maatr. 16): Besluitvorming rond
herinrichtingsplan voor het centrumgebied afronden op basis van
inventarisatie ter zake dienende rapporten en daarbij betrekken stedebouwkundige aanpassingen t.a.v.
het Raadhuisplein, L. Davidsstraat
en Kleine Krocht (1989). L) Zuidbuurt (Maatr. 17): Regulerende
maatregelen ter oplossing van het
verkeersprobleem in de Zuidbuurt
(1989). M) Sterre der Zee (Maatr.
18): Onderzoek naar mogelijkheden
bebouwing lokatie Sterre der Zee
(1988). N) Gebied tussen Brederodestraat, Boul. Paulus Loot, Thorbeckestr. en Hogeweg/overlg Zuid
(Maatr. 19): Herinrichting parkeerterrein watertoren, onder toevoegmg van nieuwe functies, met als
eerste fase een onderzoek naar de
mogelijkheden van nieuwe functies
(1991-1992).

De schaats is voor zover bekend
van oorsprong een typisch Hollands
artikel. Dit gebruiksvoorwerp voor
de winterse dag heeft al een lange
historie, waarover het Cultureel
Centrum haar licht zal doen schijnen. Centraal tijdens deze expositie
staat namelijk de geschiedenis van
de schaats, en het antwoord op de
vraag, hoe deze zich heeft kunnen
ontwikkelen tot een echt sportattribuut. Daarbij zullen prenten, accessoires en heel veel foto's te zien zijn,
zo belooft men. Dat dit de leiding
van het cultureel centrum wel toevertrouwd is, bleek al tijdens eerde(Bijna) Dagelijks:
re tentoonstellingen.
In de Openbare Bibliotheek aandacht voor Kinderboekenweek 1988.
Een aantal zaken ontbreekt ech- Pall Mail Export Pro World Cup
ter nog, of is in te geringe mate voor- voor het strand ter hoogte van V.
handen: dat zijn schaatskostuums, Fenemaplein, surfen plus nevenactiwanten, mutsen en aanverwante ar- viteiten. Aanvang dagelijks 10.00
tikelen van voor de oorlog, prijzen uur.
die met schaatsen werden gewonnen, plus oude foto's van vóór 1920. Donderdag 13 oktober:
Emmy van Vrijberghe de Conmgh, Alg. Ledenvergadering PvdA in Gebelast met de leiding van het cen- meenschapshuis, aanvang 20.00 uur
trum, zou deze graag in bruikleen Jeugdsoos in 't Stekkie (elke donontvangen. Mocht men iets voor de derdag) 14.30 - 17.00 uur, 11 t/m 15
expositie ter beschikking hebben, jr., toegang gratis.
dan wordt men verzocht zich zo snel Vrijdag 14 oktober:
mogelijk te melden. De artikelen Aanvang surfkampioenschap 12.00
worden verzekerd en desgewenst uur
ook opgehaald, en tijdens de ten- Opening Pro World Cup evenement
toonstelling staat alles opgesteld in door burg. Van der Heijden, Raadgesloten vitrines. De medewerkers huis, aanvang 20.00 uur.
van het Cultureel Centrum, die Woensdag 19 oktober:
graag weer een zo compleet mogelij- Inspraakavond voor Zandvoortse
ke tentoonstelling samenstellen, bevolking aangaande herinrichting
wachten in spanning de reacties af. Boulevard de Favauge, Raadhuis,
Gasthuisplein 9b, tel. 16924.
aanvang 20.00 uur.

AGENDA

Kinderboekenweek 1988 van start

Van Diepen ten onder in
het 'kerkelijke verdriet'
worden over de noodzaak van de
aanvragen en dat gaf nogal eens
wrijving met de bestuurders van
Zandvoort, die op zulk een betutteling niet erg gesteld waren.
In werkelijkheid echter was de
toestand van Zandvoort niet hopeloos. Het blijkt dat na enkele
ingrepen vanuit Haarlem de inkomsten weer gingen groeien.
Tevens werd toen al de grondslag gelegd voor de saamhorigheid, die thans in zekere zin het
visitekaartje van de parochie is.
Als er nu wat moest gebeuren,
staken de parochianen de hoofden bij elkander en zeiden aan
Van Diepen 'Dat knappen wij
wel even voor U op. Dan hoeft U
niet van alles aan de neus van de
bisschoppelijke commissie te
hangen'.
Al in 1939 laat de commissie
voor Zandvoort de touwen wat
vieren. Wel vraagt zij de financiële verslagen op, maar van
aanmerkingen hoort men niets
meer. Het was misschien in 1941
wel mogelijk om met dank voor
bewezen diensten uit de commissie te stappen maar de oorlog bracht zoveel onzekerheid
dat men het er niet op durfde te
wagen. Toen in 1946 alle ellende
voorbij was en de kerk en de
pastorie de stormen hadden
doorstaan, werd het kontakt met
de commissie van het kerkelijk
krediet officieel
opgeheven.
Zandvoort had weer eens bewezen dat het, als het erop aan
komt, zichzelf best kan redden.

De opening van Kinderboekenweek trok dinsdag veel jong publiek.

ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek
is dinsdagmiddag de Kinderboekenweek 1988
feestelijk geopend met de musical 'Als kinderen op reis gaan', uitgevoerd door leerlingen
van de IVO-MAVO in Aerdenhout. Verder worden komende week nog diverse activiteiten ontplooid.
Het thema van de Kinderboekenweek is 'Duizend
dingen achter deuren', kinderen, boeken en musea.
Rondom dit thema zijn er tentoonstellingen en activiteiten in de bibliotheek. Twee daarvan vonden dinsdag en
woensdag plaats. De volgende is op woensdag 19 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. De Zandvoorters G. Loog-

Dommel

Foto: Berlott

man vertelt dan over het oude Egypte, het land van de
farao's, aan de hand van replica's die hij zelf gemaakt
heeft en die de komende week in de bibliotheek te zien
zijn. Daarvan worden enkele beeldjes verloot.
Jongeren van 9 tot 12 jaar kunnen meedoen met de
Museum-kwis. In de bibliotheek hangen affiches over
musea voor kinderen, aan de hand waarvan zij tien
vragen van de museum-kwis moeten beantwoorden. De
oplossing kan tot uiterlijk 22 oktober ingeleverd vvorden. De winnaar wacht een feestmiddag in het technisch
museum NINT in Amsterdam. En een vriendje of vriendinnetje mag mee. Iedereen die meedoet krijgt bovendien een sticker of een boekelegger.
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Als het aan De Bilt ligt, loopt het
storm op de jacks van de Hema.

Cartier

HARTENJAGERS

1375

vanaf

p.m.
1655
Diverse bedrukte gordijnstoffen. Chmtz
of satijn.

officieel erkend dealer
voor ZANDVOORT
m u/t" d<? (ar/icr

SLINGER OPTIEK

1475

Multigrade motorolie. 5 Itr.
SF/CC-15W50
J&75 14.75
SF/CD-10W40
.19^517.75

5

tfedipl. opticiens - optometrist O.V.
Kontaktlensspecialist A.N.C.V.
Leverancier alle ziekenfondsen

24S5

5

20?

2 voor

Witte afvalbak. Incl. afvalzakhouder.
Inhoud 50 Itr.

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 14395

9?

Doos met 30 huishoudkaarsen. 5.75

5

9?

vanaf
J155
Koekepannen metanti-aanbaklaag.

Electrische fntuurpan met anti-reukdeksel. 2000 Watt. Inhoud 2V: Itr. l jaar
Hema garantie.

Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

vanaf

1875

Stretch badstof hoeslakens.
1-persoons
-227518.75
2-persoons
.2&?5 24.75

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

1Q75

1&T5,J\Jm

' Katoenen jongensondergoed. Mt 104176.SlipvanafA?54.-Singletvanaf5^
4.25 T-shirtvanaf-i^ 5.25.

Dameswant met borgvoering. Katoen/
polyester. Mt S t/m EL

1&7TJ
Panfybroekje met verstevigd voorpand.
Mt 40-48.
Overhemd. Ook met extra lange mouw.
60% katoen/40% polyester.
Mt 37/38-43/44.

A25
3 voor Xi
Meisjes- en damesshps. Mt 104-164 en
mt. 36-44.175

vanaf

5

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

2 voor

BELLI E RIBELLI

Zydeglansverf voor binnen. Goedgekeurd door NVvH.
250 ml
&25 5.50
750 ml
iftT-5 10.75
2'/zltr
4i7? 35.50

6?

Pak met 20 afvalzakken. Komo Keur.
3.90.

Kinder- en tienermode

Wind en regen staan weer op HASflVEHBSBBüSÉSUBiBBI ons te wachten. Gelukkig heeft
de Hema een ruime collectie stoere jacks voor alle leeftijden. Met zulke prijzen moet het wel storm lopen: alle
babyjacks 10.- voordeel, alle kinderjacks 15.- voordeel en alle dames- en herenjacks 25.- voordeel.

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

BALK
BAKT

La BastfLLe

BROOD

Haltestraat 56a

D/7 WEEKEND:

w.k.
surftaarf/e

Heerlijk Hema
Voordeel
Luxe advocaatslagroomtaart met echte Hollandse
advocaat

Verpakte cake
a 500 gram
__

a-

-25€T 1.95

HillSmithEstateShirazl986.
Hill Smith Estate Rieslmg Primeur
1988. Een AustraKche rode en
witte wijn
__
-655 5.50
Vloerbrood: wit sesam, tarwe
sesamsnijder of volkoren tarwe met
sesam
__
-£5Q~ 2.15
Bakbacon.lOOgram._-h65 1.40
Boeren snijworst.
lOOgram
__

iedere vrijdagavond in oktober

„Live Music"
programma

Hogeweg 28

>jnbiedmgen geldig t m 15 oktober 1988 8823211 10

presenteren

8/0

ECHTE BAKKER BALK

Haltestraat 58

±5ü 1.10

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

14 oktober de formatie „Music" in La Bastille
21 oktober de formatie Gold Rush in Café de Slop
28 oktober muziek uit de jaren zestig met Little Rudy
and the Workmates in La Bastille

Alle avonden aanvang 21.00 uur
Dat mag je niet missen
aan het eind van de Haltestraat

SPARIO

SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

SPAR0-CEE
vruchtenmix
fles
0,5 liter

1r49

GOUDSE
JONGE
KAAS

RIB
KARBONADE

kilo

1 kilo

8,90

8,90

Wat kiest u aan het plafond?
Wat kiest u op de wand?
- Kies in ieder geval vooreen bezoek aan de showroom van De Graaf.
Kortom, veel moois voor veel vertóveel mooie en exclusieve oplosschillende interieurs Waarbij het
smgen voorwand- en plafonduitgekiende montagesysteem borg
afwerkmg ziet u nergens anders in
Nederland! Vrijwel iedere bezoeker
staat voor een rationele en esthetische bevestiging
aan de showroom is enthousiast en
krijgt het prettige gevoel niet voor
niets geweest te zijn.
De Graaf heeft een absoluut uniek
programma, bijvoorbeeld'
• Gefineerde panelen.'m naturel
houtsoorten of gekleurd. Onder
•Rechte kanten • Ronde kanten • Voegstrips
andere essen wit, grijs en roomwit
Door vele variaties in vorm kleur en atwerkine
(zelfs 30 cm breed).
is een vergaande individuele keuze mogelijk'
• Badkamerpanelen, m moderne
Kom bewonderen in de showroom
tinten.
• Kunststof panelen, b.v. het nieuwe U bent van
GRAfoLUX® rondkantpaneel (wit
hartewelkom!
en grijs).
Handige
• Aluminium lamellenplafonds, in
* Montageeen groot scala van kleuren.
systemen.

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)-1013 AP Amsterdam
Tel.: 020-848483. Geopend: DL t/m vrij. 10.00-17.00 u. Zaterdag 10.00-16.00 u.
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aalvoetbalteams weer zeer produktief
ZANDVOORT - De Zandvoortse zaalvoetbalclubs hebben de
'gelopen week opnieuw naar behoren gepresteerd. In de hoofd[asse zorgde Nihot/JBS voor een 4-1 overwinning op Sekura en
VM/Auto Versteege kwam tweemaal in het veld. De eerste keer
'erd met 7-4 verloren van Otte Eagles en de tweede partij bracht
erstel gezien de 6-1 zege op Gede V. Bad Zuid/ZVN versloeg het
og ongeslagen Berbee na een spannend gevecht met 4-2.

fihot/JBS
et altijd lastige Sekura werd door
ihot/JBS vanaf het beginsignaal
evig onder druk gezet. Na een paar
iielle combinaties was het Henk
aus die op aangeven van Bas Heio de score opende, 1-0. Nihot ging

5

voor ZVM
landbalteams

sterk door en voordat Sekura in de
gaten had wat er aan de hand was
had Michel de Roode 2-0 op het scorebord gezet. Nihot/JBS speelde als
vanouds de bal goed en snel rond en
na een combinatie tussen Ivar van
der Steen en Edwin Ariessen scoorde laatstgenoemde 3-0. Na deze voorsprong lieten de spelers van coach
Guus Marcelle de teugels wat vieren
waardoor er kansen kwamen voor
Sekura. In het Nihot/JBS doel stond
Jaap Bloem echter een prachtige
partij te keepen. Fel aangevuurd
door coach Marcelle nam Nihot het
heft opnieuw in handen en Edwin
Ariessen scoorde de fraaie vierde
treffer, 4-0.
Met nog een paar minuten te gaan
kon Sekura de eer redden doch
meer liet Nihot/JBS niet toe, 4-1.
Coach Marcelle was uiterst tevreden
met het vertoonde spel en de twee
punten die behaald werden.

ANDVOORT - De ZVMandbalteams kwamen zonag tot goede prestaties. De dales bleven ongeslagen door
inst op GVO met 13-3 en de
andvoortse heren boekten de
erste overwinning, en wel op
,aren met 11-10.
n de stromende regen was het moeijk om tot goed handbal te geraken.
ie ZVM dames hoefden hun norma- Bad Zuid/ZVN

niveau niet te halen tegen het
wakke GVO. ZVM werkte wel hard
och de gladde bal maakte vreemde
apriolen. Bij de rust had ZVM
eeds een ruime voorsprong opgeouwd van 6-2. In de tweede helft
eef ZVM rustig handballen zonder
ot het uiterste te gaan. GVO had
eel geluk dat het slechts bij een 13-3
ederlaag bleef, aangezien paal en
t erger voorkwamen. Het betekene voor ZVM de zesde overwinning
deze competitie.
Doelpunten ZVM: Janna ter Woleek 4, Elly von Stein 3, Margreet
terrenburg 2, Erna van Rhee l,
irendy van Straaten l, Janneke de
leus l, Sigrid de Boer 1.

In het thuisduel tegen het nog ongeslagen Berbee openden de Zandvoorters wat minder aanvallend dan
gebruikelijk. Dat leverde de eerste
15 minuten wat voorzichtig voetbal
op waarbij de beide doelverdedigers
slechts bij enkele afstandsschoten
in actie moesten komen. In de 16e
minuut werd de strijd opengebroken nadat Rik Keur, na al te enthousiast inkomen, een tijdstraf van twee
minuten kreeg. Berbee creëerde in
deze periode een enorme kans doch

Sandevoerde

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
Ieren
zaterdag 15 oktober haar 21e
De ZVM heren speelden ondanks Zandvoortrit.

e slechte weersomstandigheden
De startplaats is restaurant Delien knappe partij handbal waarbij cia, Kerkstraat 16. Men kan hier mooral Verdedigend goed werd ge- schrijven vanaf 19.30 uur, de eerste
peeld. Na een 4-4 ruststand kwam deelnemer start om 20.01 uur. DeelVM steeds op een voorsprong van name kost ƒ12,- per equipe, leden
wee doelpunten doch Laren kwam krijgen ƒ2,- korting. De rit is uitgezet
elkens terug. Daardoor een bijzon- door Frans Wisman en telt mee voor
er spannende slotfase bij de stand het clubkampioenschap plus voor
0-10. ZVM knokte zich echter eer het
Zone-kampioenschap
van
erdiend naar de zege door fraai het Noord-Holland. Daarnaast zijn er
Ifde doelpunt te laten aantekenen, fraaie bekers te winnen, met onder
1-10.
andere de Rob Slotemakertrofee,
Scores ZVM: Jan Drayer 7, Guido een wisselbeker. Voor meer inlichVeidema 2, Gerard Damhof l, Jan tmgen kan men bellen: 13391 of
an Limbeek 1.
16179.

door uitstekend uitkomen van Wim
v.d. Kuijl werd een treffer voorkomen. Vlak voor de pauze vond Bad
Zuid/ZVN eindelijk de ruimte om
een snelle tegenaanval op te zetten
en na een prachtige één-twee met
Riek Keur kon Ivar van der Smaal 10 scoren.
Toen Jack Goedgebuure een twee
minuten straf kreeg maakte Berbee
daar in de tweede helft snel gebruik
van en scoorde 1-1.
Bad Zuid/ZVN was niet aangeslagen en in de vierde minuut rondde
Marcel Schoorl een fraaie aanval af,
2-1. Kansen op een hogere score gingen verloren en nu gingen de Zandvoorters meer op de scheidsrechter
letten dan op Berbee, dat daardoor
in de 15e minuut de gelijkmaker
scoorde, 2-2. Bad Zuid/ZVN nam het
heft weer in handen en in de 20e
minuut knalde Jack Goedegebuure
een vrije trap hard in, 3-2. Berbeen
nam in de slotfase alle risico's maar
Wim vander Kuijl hield knap stand.
Vlak voor het einde plaatste Bad
Zuid een counter en Jack Goedegebuure tikte de bal in het verlaten
doel, 4-2.

ters zaten geheel in de wedstrijd en
trokken het initiatief naar zich toe.
Philip van de Heuvel maakte een
zeer fraai doelpunt dat in eerste instantie toegekend werd, doch op appelleren van de grensrechter door de
scheidsrechter ..werd afgekeurd.
Even later leek toch de kans op een
tweede treffer te ontstaan toen de
l Ondanks de harde wind kwam doorgebroken Ronald Braamzeel in
[fendvoort '75 tot prima voetbal en het strafschopgebied onderuit werd
leeft de strijd geheel beheerst. IJFC gehaald. De wat warrig leidende
ion bij vlagen onder de druk van scheidsrechter zag er echter geen
Sandvoort '75 vandaan komen en overtreding in.
ras geheel kansloos. Het begin van
3e strijd was voor IJFC dat met wind
In de tweede helft had Zandvoort
/oordeel de aanval zocht. Zandvoort '75 het windvoordeel en buitte dat
75 kon gemakkelijk overeind blij- uitstekend uit. Met prima aanvallen
ren en kwam allengs in het ritme. werd IJFC in de defensie gedrukt en
Dat kreeg een geweldige steun toen doelpunten konden niet uitblijven.
«n ver schot van Johan van Marie Philip van de Heuvel knalde nr. twee
.OOT de benen van de IJFC doelman in de touwen en Wim Paap zorgde
in het doel verdween. De Zandvoor- voor een 3-0 voorsprong. Zandvoort

d spelend Lions laat
pnieuw punten liggen

ZANDVOORT - Het zit de heren van basketbalvereniging
The Lions nog niet erg mee dit
seizoen. Voor de vierde maal
kwam Lions in actie en opnieuw werd een nederlaag geleden met zeer gering verschil.
Het tweede team van Racing
Beverwijk trok aan het langste
eind met 55-51.

Werd in vorige seizoenen dik verloren van Racing Beverwijk en gingen de spelers van Lions er ook nu
van uit met grote cijfers weggespeeld te worden, niets bleek minder waar. De Zandvoorters traden
hun tegenstanders onvervaard tegemoet en waren zeker niet de mindeen met wat meer geluk had er
meer ingezeten. Zo was de start flitsend te noemen gezien de 10-2 voor-

In de zaalvoetbalcompetitie wordt
er streng door de scheidsrechter opgetreden en dat levert nogal wat
strafminuten op. Ook de Zandvoorters kregen er veel aan de broek
waardoor er onrustig werd gespeeld.
ZVM kwam hier in het ritme en Otte
Eagles profiteerde door een 3-0 voorsprong te nemen. Victor Gerke
slaagde erin tegen te scoren doch
nog voor de doelwisseling was het al
4-1. In de tweede helft heeft een sterker spelend ZVM/Auto Versteege er
alles aan gedaan aan de eerste nederlaag te ontkomen doch dat gelukte
niet. Via counters scoorde Otte
Eagles op momenten dat ZVM in de
strijd terug leek te komen. Pieter
Brune scoorde 4-2 uit een strafschop
en Rocco Termaat bracht 5-3 op het
scorebord. Rota van de Berg bracht
de spanning bij 6-4 nog terug doch
Otte Eagles bepaalde de eindstand
op 7-4.
Maandagavond trad ZVM/Auto
Versteege aan tegen Gede V. en herstelde zich ondanks dat in de tweede
helft met drie man werd gespeeld.
Het was een stevige partij waarin
Rob van der Berg de score opende
en na een solo van Bobby Brune
werd het zelfs 2-0. De actieve Johnny
Keur zette ZVM/Auto Versteege al
op winst door nog voor de pauze 3-0
en 4-0 te zetten.
De trefzekere Johnny Keur haalde, door de stand op 5-0 te zetten, de
spanning uit de strijd. Twaalf minuten voor het einde mocht een Zand-

'75 nam even gas terug en balverlies
van Bert van Meelen werd afgestraft, 3-1. IJFC probeerde het toen
nog even maar zag geen kans doelman Wiebe Beekelaar voor de tweede maal te verrassen. In de slotfase
bepaalde Dennis Keuning met een
fraai afstandsschot de eindstand op
een meer dan verdiende 4-1 overwinning.

Supportersbus
Komende zaterdag gaat Zandvoort '75 de belangrijke uitwedstrijd
met Eemnes aan in de omgeving van
Baarn. Supporters die de Zandvoorters willen steunen kunnen met de
bus mee. Deze vertrekt vanaf tunnel
oost om 12.00 uur, de wedstrijd
vangt aan om 14.30 uur. De kosten
zijn minimaal en slechts ƒ5,- per
persoon.

Schakers laten
winst liggen
ZANDVOORT - Het schaakteam van de Zandvoortse
Schaak Club heeft zijn eerste
competitiewedstrijd
tegen
Heemstede met 4,5-3,5 verloren. Alleen Edward Geerts en
John Ayress konden in deze
wedstrijd de volledige winstpunten pakken.
Lindeman, Van Kempen en Cliteur
stonden na het spelen van de 3 uur
speeltijd in een remisestand doch de
resterende partijen gingen voor
Zandvoort verloren. De tweede wedstrijd wordt in Zandvoort gespeeld
op 10 november aanstaande.

sprong en een aantal minuten later
zelfs een voordelige score van 22-10.
De Zandvoorters speelden voortreffelijk basketbal in deze fase doch
moesten toch toezien dat Beverwijk
sterk terugkwam. Ruststand was
echter nog in het voordeel van The
Lions met 30-27.
Het begin van de tweede helft
heeft Lions de das omgedaan. Beverwijk wist in deze fase de achterstand
om te zetten in een 41-35 voorsprong. De Zandvoorters gaven zich
echter niet gewonnen en boden fanatiek tegenstand en bij 44-42 was de
strijd nog geheel open. In de spanVanavond is de Zandvoortse
nende slotfase had Beverwijk de
langste adem en won met 55-51. Ge- Schaakclub weer te vinden in het
zien het vertoonde spel van Lions is Gemeenschapshuis. Bezoekers kuner optimisme voor de thuiswedstrijd nen een spannende avond te vervan aanstaande zaterdag tegen Onze wachten: op het programma staat de
Gezellen in de Pellikaanhal om 19.15 zesde ronde van de interne competitie.
uur.

de wissels waren opgebruikt Doelman Mare Buchel viel geblesseerd
uit en werd door spits Martin Visser
vervangen en even later moest ook
Marcel Mesman met een blessure
naar de kant
In de beginfase zat het ZandvoortVan het wind-voordeel wist Zandmeeuwen met erg mee daar zij wer- voortmeeuwen niet te profiteren De
den geconfronteerd met twee uitval- eerste kans voor Energie betekende
lers, waardoor binnen een kwartier een achterstand voor de Zandvoor-

Heren missen de kansen

ZHC-dames gelijk op met Terriërs

Valse snip
ZANDVOORT - Na het afsluiten
van de kassa ontdekte een werkne^mster van een restaurant in de
Haltestraat een vals biljet van ƒ 100,-.
Het biljet is door de politie in beslag
genomen en voor onderzoek opgestuurd naar de Centrale Recherche
Informatiedienst. De strop is voor
de exploitant van het restaurant.

AGENDA
VOETBAL

BASKETBAL
Zaterdag- 19.15 uur Lions herenOnze Gezellen, Pellikaanhal
20.30 uur Lions dames-Antilopen,
Pellikaanhal.
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Uitslagen jl. zondag: DS GVO-ZVM
3-13, DS Bato 2-ZVM 3 11-3, HS ZVMLaren 11-10, HS Pull Speed l-ZVM 2
17-7, HS Pull Speed 2-ZVM 3 10-11,
DJ-A ZVM-DSOV 10-8, DJ-B Odin 2ZVM 6-10, MA-A ZVM-Wijk aan Zee
7-4, MA-A ZVM -2-KIC 3 1-4, JA-A
Odin 1-ZVM l 9-14, MA-B Nieuw
Vennep-ZVM 7-7, HJ-B TYBB-ZVM
10-7.
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• De dames van ZHC hadden het moeiüjk op het natte kunstgras.

ZANDVOORT - In 'een niet
geweldige partij hockey heeft
het ZHC dames team een 1-1
gelijkspel behaald tegen Terriërs. Vooral de neerstromende regen maakte het verblijf op
het kunststof gras geen pretje.
De ZHC heren deden niets onder voor het hoog geklasseerde
Scheijbeeck maar verloren
toch met 1-2.

op een 1-0 voorsprong te zetten.
Scheijbeeck is er in de eerste helft
totaal niet aan te pas gekomen. In de
Zandvoortse defensie maakte vooral
de junior Jeroen Bouwman een uitstekende indruk.
In de tweede helft kreeg ZHC
enorm snel een geweldige dreun te
verwerken aangezien Scheijbeeck
binnen een minuut gelijk had gemaakt. De Zandvoorters waren aangeslagen en knokten tegen zichzelf.
Het hooggeklasseerde Scheijbeeck
bleek toen technisch genoeg in huis
te hebben om ZHC naar een 1-2 nederlaag te spelen. Ondanks verwoe-

De omstandigheden waren door
de aanhoudende regen niet best en
ook het spel van ZHC en Terriërs
ondervond daar duidelijk nadeel
van. Na een wat aftastend begin
kreeg Zandvoort toch meer greep op
de strijd en kwamen er kleine kansjes. Een score kon echter niet gemaakt worden. Terriërs kwam minder in de strafcirkel van ZHC maar
benutte wel de eerste strafcorner.
Eerst werd de bal nog gestopt, doch
in de rebound was het wel raak, 0-1.
Het jeugdige ZHC team was geensZANDVOORT - Dankzij een
zins aangeslagen en trok ten aanval verbluffende laatste set, waarwat eveneens een strafcorner ople- in de dames van voHeybalvereverde. Deze werd gestopt en ook de niging Sporting OSS al hun
twee rebounds leverden niet het ge- mogelijkheden
etaleerden,
wenste resultaat op.

Foto Bram Stijnen

de pogingen van ZHC gelukte het
niet meer het niveau van de eerste
helft te halen.
Coach Ron Roodhart was teleurgesteld. „Zeker in de eerste helft
hadden we een 3-0 voorsprong kunnen en moeten nemen. Wat veldspel
en inzet betreft was ik best tevreden
maar de kansen hadden benut moeten worden. Toen hadden we de
strijd moeten beslissen. Scheijbeeck
was in de tweede helft technisch beter en maakte het goed af. Het is
jammer dat je op zo'n manier verliest, want er had meer ingezeten. De
jongens balen er ook wel van dat het
met gelukt is".

Programma zondag uitwedstrijden:
DS TYBB-ZVM 14.00 uur, DS KIC 4ZVM 3 13.20 uur, HS ADO 1-ZVM l
14.30 uur, DJ-A Bunkert 2-ZVM 1.
Thuiswedstrijden op de velden in
het bmnencircuit: HS ZVM 3-BSM 3
10.00 uur, DJ-B ZVM-Concordia
11.10 uur, JA-A ZVM-Blinkert 12.10
uur, MA-B ZVM-KIC 13.00 uur, HS
ZVM 2-HVH 13.50 uur, DS ZVM 2HVH 15.00 uur, HJ-B ZVM-KIC
16.10 uur.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM 2-Z'75 B jun., 18.30
uur Z'75-DSC '74 D jun., 19.00 uur
Zandvoort Noord 4-TZB 5, 19.45 uur
J. Bloem Sport-CZGB dames, 20.30
uur TZB-Scandals vet, 21.15 uur
Zandvoort Noord 3-Hoofddorp 2,
22.00 uur ZVM 4-Zandvoort Noord 5.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Scandals-FC Courbet,
21.40 uur J. Bloem Sport-La Belle/PT, 22.30 uur ZVM 2-De Brug 2.

Wederom verlies heren

SP.Oss-Dames eindigen overtuigend

In de tweede helft was ZHC constant in de aanval. Terriërs moest
geheel terug en werd goed vastgezet
op eigen helft. De Zandvoortsen Forceerden een groot aantal strafcorners, maar deze werden niet goed
verwerkt. De Stop was te zwak verzorgd om gevaar te stichten. Toen
dat eenmaal wél lukte sloeg Danielle
van Hemert de bal keihard tegen de
plank, 1-1. ZHC bleef de aanval zoeken maar kon toch niet tot de overwinning komen.
„We moeten deze wedstrijd maar
snel vergeten" stelde coach Ed van
Beurten na afloop. „We hebben wel
hard gewerkt maar het spel was niet
erg fraai. Gezien de krachtsverhouding was de uitslag wel terecht. We
zijn nog met de opbouw bezig van dit
zeer jonge team en tot nu toe valt het
bepaald niet tegen. We draaien erg
goed mee en van dit elftal is best wat
te maken. De motivatie is prima en
ook de trainingen worden goed bezocht".

Heren
De Zandvoortse heren hebben de
overwinning voor het grijpen gehad.
Vooral in de eerste helft heeft ZHC
zo'n groot veldoverwicht gehad, wat
resulteerde in enorm veel doelkansen. Helaas leverde het sterke veldspel slechts één treffer op. Uit een
strafcorner wist Mare Meijer ZHC

werd VCH alsnog met een 3-2
nederlaag naar huis gestuurd.
De Sporting heren daarentegen, kenden wederom opstellingsproblemen en een matig
functionerende pass, waardoor Allides 5 de winst kon
grijpen. Dames 2 haalde het
eerste puntje binnen en de
jeugd-teams wonnen beide
hun wedstrijd.

Dames
Wisselvallig! Zo kon het spel van
het eerste damesteam van Sporting
genoemd worden in de wedstrijd tegen VCH 1. Niet echt briljant spelend werd de eerste set met 15-6 binnengehaald. Moeizamer verging het
al in de tweede set waarbij VCH tot
13-13 gelijke tred kon houden, hoewel Sporting gedurende de gehele
set een voorsprong had. De Zandvoortsen konden met moeite de set
met 16-14 in hun voordeel beemdigen. Slechter verliepen de volgende
twee sets. VCH, dat aanvallend leuk
voor de dag kwam maar verdedigend nogal wat gaten liet vallen kon
met tweemaal 6-15 langszij komen.
Wat trainer-coach Jan Philippo ook
probeerde, time-outs, wissels etc.
niets mocht baten. Het liep eenvoudig met meer aan Sporting zijde
En toen kwam de ongelooflijke
vijfde set. Ineens stond daar toch
een team in het veld om van te wa-

tertanden. Paulien Vosse creëerde
een machtige opslag waarin zij dikwijls rechtstreeks scoorde. Aanvallend lieten Marjan Giesberg en Mirjam van Wijnen zien waarom zij bij
dames I zijn gehaald. Met hun hoge
harde smashes wist de verdediging
van VCH geen raad. Spelverdeelster
Lydia Akkerman gaf de gevarieerde
set-ups op maat waardoor het blok
van VCH geheel ontregeld werd. Anita Vosse had de verdediging volledig
onder controle terwijl zij ook aanvallend een forse duit in het zakje
deed. Een openbaring echter was Jolanda Dekker, die vooral mentaal dit
seizoen ontstellend gegroeid is.
Blokkerend, aanvallend, verdedigend kortom een grote veelzijdigheid waar Sporting nog veel plezier
aan kan beleven. Slechts twee punten kon VCH nog in deze set scoren,
voor de rest was het één en al Sporting wat de klok sloeg en het talrijke
publiek aan zich bond.
Sporting dames 2 moest toestaan
dat Allides 7 toch nog een punt meenam naar Haarlem Met drie nieuwe
speelsters in het team draaiden de
dames alleen in de eerste en derde
set optimaal. In de tweede set domineerde Allides volledig en spannend
was de eindfase in de laatste set. De
zenuwen van Allides waren het
sterkst, 2-2 Trainer Peter van Kessel kan trots zijn op zijn dames Zowel dames 4 (3-0 tegen SBY 5) als
dames 5 (3-1 tegen FES 4) heten zien
dat zij de techniek steeds beter beheersen. Tmeke Brune speelde in
beide wedstrijden een verdienstelijke rol

Heren

De SportinR OSS heren hebben
duidelijk hun draai nog niet gevonden in deze competitie. Het inpassen van nieuwe spelers m het team
kost meer moeite dan verwacht.
Ook de afwezigheid van Arnold
ZANDVOORT - Criterium de vier Nederlandse vliegerkampioespeelde het team parten.
'88, het toernooi voor Vecht- nen van het afgelopen seizoen. Te Bergstra
Martin de Wit mocht zijn debuut
vens
wordt
de
Nederlandse
kamvliegeraars, gaat dit weekend pioen All-round NK'88 bekend ge- maken in de basis en deed dat niet
de lucht in. Tenminste als het maakt
onverdienstelijk, alhoewel Allides 4

weer meezit. Door de storm
moesten afgelopen weekend de
activiteiten onder leiding van
Fly Away afgelast worden.
ZANDVOORT - Vorige week
Deze worden naar volgende
maandag koos een bromfietser
week verplaatst.
op de Zandvoortselaan het haCriterium wordt zowel zaterdag zenpad, zodra hij de politie zag.
als zondag gevlogen. Hoofdscheids-

Bromfietser ontkomt aan politie

• Werk van Elga Eijmer

ters, 1-0. In de slotfase van de eerste
helft wist Zandvoortmeeuwen orde
op zaken te stellen en door doelpun- ten van Bas Heino en Marcel Elsmga kon toch met een 2-1 voorsprong
gerust gaan worden
Met de wind pal tegen kwam Zandvoortmeeuwen tot veel beter voetbal
en diverse keren kwam een voorwaarts geheel vrij voor de Energie
doelman Doordat Zandvoort de
mooiste kansen liet liggen bleef
Energie erin geloven, maar ondanks
een vrije trap op drie meter van de
doellijn hield Zandvoortmeeuwen
vrij gemakkelijk stand.

ZaterdagEemnes-Zandvoort'75
14.30 uur.
Zandvoortmeeuwen zat-DCO 14.30
uur terrein Vondellaan.
TZB zat.-Schoten 14 30 uur terrein
Kennemerweg.
Zondag: Renova-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Haarlem.
TZB-Alhance'22 1430 uur terrein
Kennemerweg.

Fly Away vliegt Criterium'

Cultureel Centrum toont
werken van Elga Eijmer
ZANDVOORT - In het Cultureel Haar werk heeft er al toe geleid dat
Centrum Zandvoort aan het Gast- zij in 1986 de Arti-medaille in ontluisplein wordt vrijdag 14 oktober vangst mocht nemen.
om 17.00 uur een nieuwe expositie
ïeopend. Deze bevat schilderijen en
Dat Elga Eijmer m Nederland
ïrafiek van kunstenares Elga Erj- naam maakte, resulteerde in de ja{ner. Zij werd hiervoor uitgenodigd ren vijftig en zestig in tal van opverband met het feit dat zij enige drachten voor monumentaal werk
jd geleden in Zandvoort is komen voor scholen, wandschilderingen en
men.
bouwkeramieken. Zo maakte zij in
het voormalige station Sloterdijk
Slga Eijmer, geboren in Laren, een groot glasmozaaiek Omdat deze
Imt uit een familie van kunste- werken uiteraard wat moeilijk op
|rs. Ook bij haar verraadde het een overdekte tentoonstelling zijn
|stieke bloed zich niet met het onder te brengen, is op de expositie
|lg dat zij aanmeldde voor een- in het Cultureel Centrum alleen het
jling aan de Kunstnijverheid- kleinere werk te zien. Dit bestaat uit
Amsterdam. Daarna volg- schilderijen, zowel oudere als nieun studie aan de Rijksacade- we, en grafiek.
|1933 tot 1937, waar zij onder
De expositie is te zien tot en met
s kreeg van Campendonck, zondag 6 november 1988 en is dageEsser. Tegenwoordig is zij lijks geopend van 13.30 tot 16.00 uur,
uwing', Arti en de Ploegh. behalve op maandag en dinsdag.

ZVM-Zaterdag
blijft scoren

VM/Auto Versteege

Zandvoort 75 toont uitstekend voetbal
ZANDVOORT -- Een uitstecend spelend Zandvoort '75
leeft door een knappe 4-1 pvervinning op IJFC de kop in de
ierde klasse KNVB behouen. Die moet wel gedeeld worJen met het tot nu toe verraskende EHS.

voorter vertrekken en met drie veldspelers bleef ZVM de betere ploeg.
Bobby Brune zorgde voor 6-0 en
toen ZVM de twee slotminuten met
twee man moest af maken slaagde
Gede V. erin om éénmaal tegen te
scoren, 6-1. Coach Eli Paap vond het
een rommelige partij zaalvoetbal,
maar is tot nu toe content met het
resultaat van zeven punten uit vijf
wedstrijden.

ZANDVOORT - Het zaterdag
voetbalteam van Zandvoortmeeuwen blijft vriend en vijand verbazen. Ook in de vijfde
competitie-wedstrijd bleef dit
vriendenteam ongeslagen en
behaalde negen punten. Energie werd op eigen veld met 2-1
geklopt, ondanks wat pech
voor de Zandvoorters.

rechter is dan Joop Tupumahu, de
vhegerveteraan uit Moordrecht. Als
hoofdprijzen voor dit toernooi heeft
Fly Away de Uppercup'88 beschikbaar gesteld, plus twee grote bekers
voor de tweede en de derde plaats.
De federatie hoopt uiteraard op tro
pische weersomstandigheden.
Het vliegerevenement wordt zaterdag om 14.00 of 15.00 uur onderbro
ken worden voor de uitreiking van
de Gouden Fly Away medailles aan

De dienaren der wet zetten meteen
de achtervolging in, maar konden
niet verhinderen dat de bromfietser
het fietspad Blinkertweg op reed.
Een van de agenten ging hem te voet
achterna, echter zonder resultaat.
Maar de politieman m de surveillance-auto gaf niet op. Via diverse wegen in Aerdenhout lukte het hem de
bromfietser op de Spiegelenburglaan klem te rijden
Op dat moment werden bromfiets
en helm aan de kant gegooid en ver-

dachte wist wederom met een fikse
sprint te komen, ondanks de assis
tentie van enkele omwonenden Als
ware hij bezig met een tnathlon,
dook hij vervolgens aan het einde
van de laan m de sloot en zwom met
een perfect uitgevoerde schoolslag
naar de overkant De agent, die bhjkbaar geen zin had in een nat pak, had
verder het nakijken
Met assistentie van de Bloemendaalse politie werd nadien nog een
onderzoek ingesteld aan de oveizijde Maar de winnaar van deze ,,wedstrijd" was en bleef onvindbaar De
bromfiets en de helm weiden m beslag genomen

enkele malen gebruik maakte van
z'n onervarenheid met de eerste
klasse.
Hoewel op de training duidelijke
afspraken gemaakt waren over passing en verdedigen, ging er tijdens de
wedstrjid nog heel wat mis.
Daar de set-ups soms ook moeihjker werden gegeven dan dat noodzakelijkerwijs nodig was, kwam Sporting zelden aan goed aanvallend volleybal toe.
Allides, bepaald niet groots spelend, had snel in de gaten waar het
schortte bij Sporting en maakte hier
handig gebruik van. De momenten
waarbij het wel liep bij Sporting, lieten zien, dat de Zandvoorters meer
m huis hebben dan dat er werd gepresteerd de afgelopen zaterdag.
Sporting heren 2 zakte na een goede eerste set ver weg en moest de
winst laten aan FES 4.

Jeugd
De aspiranten-meisjes boekten
een fraai resultaat tegen SBYN. Alleen de tweede set gaven de Umuidense meisjes redelijk partij. Voor
de rest kwamen zij niet meer aan de
bak. De jongens wonnen wel heel
gemakkelijk doordat De Waterlanders met kwamen opdagen.

Koren doen mee
in de Doelen
ZANDVOORT - Zaterdag 15 oktober zullen het Zandvoorts Mannenkoor en het Kamerkoor in de kleine
zaal van Concertgebouw „De Doelen" in Rotterdam, de muzikale
strijd gaan aanbinden met 65 andere koren uil het gehele land.
Hiermee nemen de koren deel aan
het Nederlands Koorfestival dat nu
vooor de vierentwintigste keer
wordt gehouden Door de Komnkhj
ke Bond van Zang en Oratoriumver
enignigen m Nederland wordt jaarhjks een competitie uitgeschreven
voor alle bij deze bond aangesloten
verenigingen Ieder kooi zingt een
verplicht werk en twee ,.vrije" nummers Een jury beoordeelt de uitvoeimg andere gelet wordt op zuiverheid en intonatie, klankgehalte, balans, samenzang, uitspraak, articulatie, ntmiek en interpretatie Voor
elk onderdeel worden punten gegeven Het optreden van het mannen
koor staat gepland om 10.00 uur ter
wijl het kamerkooi om 11 30 zal optreden

Inbraak
ZANDVOORT - Vorige week don

dei dag werd ingebroken m een flatbox in de Keesomstraat Grijpgrage
handen verduisteiden een fiets en
twee tenten Van de daders geen en
kei spoor
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Autobedrijf
J. JONGSMA
feliciteert de winnares van het

Ford nummerbordenspel
Mevr. C. Krot

WesselsWest
Wessels West B.V. te Zeist, een
werkmaatschappij van de Wessels Groep,
is een bouwonderneming die actief is in alle
sectoren van de bouw.
In Zandvoort bouwen wij 283 bungalows
voor vakantiepark „Holland Beach".
Voor dit project zoeken wij:

TIMMERLIEDEN
EN METSELAARS

en hoopt dat het een onvergetelijk
weekend Parijs wordt.

DIEFSTAL
Is uw inboedel
nog niet of nog

niet goed

Aanmelden op de bouwplaats Vondellaan
48, bij de uitvoerder, de heer J. G. Zuidema,
tel. 02507-19925.

verzekerd?
Bel dan, voor
het te laat is

OLOF GORANSSON
02507-18505
(ook na kantooruren)

BLOEMBOLLEN
PLANTBAKJES
VOOR BOLLEN
ONTSMETTINGSMIDDEL
TURFMOLM
BLOEIENDE WINTERVIOLEN

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Peter Versteege
Wielersport

was voor u naar Düsseldorf en
Londen, hebben gezocht
en gevonden.
Te gek.

P.Reus
f „Uis enSpecialiteiten"

„MAD MATS"

Haltestraat 16, tel. 16204
Uw traiteur en visspecialist

HALTESTRAAT 31
ZANDVOORT

Weekspecialiteit uit eigen keuken:

Partij

Bouillabaise 7.75

Ze HANDSFIETSEN

Hollandse nieuwe

per

£f OU per stuk

TOUR - SPORT en RACE

Heerlijk mals en romig

Wij willen alle

VAN MAAS

Tel. 19632.

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF ,
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

TZB-ers
VOET
ZAAL
SOFT

LANDELIJK ERKEND

BAL

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en fam. die ons heeft bijgestaan.

HAARLEM:

Oom Ben en tante Els

023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Voor elke soort krul
dus voor een spiraal-, zig zag-, knoopjes
permanent: enz. enz.

J.M. Coiffeurs Int.
Galerij Kerkstraat 22 Tel. 14040

ERICA'S - BEPLANTING voor najaars- en winterbeplanting
Dinsdags gesloten tot begin december.

Kwekerij P. van Kleef! ,^
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16, tel. 12270
ELKE DAG een andere daghap voor slechts J

iedere dag
VERSE
MOSSELEN
gebakken of
gekookt
met stokbrood en
div. sausjes.
Incl. l glas wijn

17,50

L\Jr~m

Onze alom
bekende
winterschotels zijn
er weer:

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCUNERS,
ERWTENSOEP

moeten we straks
misschien voor 't eerst

Zie verder onze a la carte kaart.
Ook hebben wij
gelegenheid voor
bruiloften en partijen.

Zeer concurrerende
prijzen en 1ste klas
kwaliteit.

Ons special-menu
voor deze maand:
Grapefruit cocktail
Heldere ossestaart soep
Scholfilet Picasso
Koffie

27,50

WEEKMEDlfl geeft u meer.'
Leer skiën vóór de wintersport
Neem een voordelige

PROEFLES SKIËN
in de herfstvakantie
Exclusief voor onze lezers (vanaf ca. 4 jaar) organiseren wij in
samenwerking met skipiste De Meerberg in Hoofddorp een serie
proeflessen in de herfstvakantie van 15 t/m 22 oktober a.s.
Skikleding is niet nodig, een stevige broek, een trui en
handschoenen zijn voldoende.
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgt u, na reservering bij
De Meerberg, telefoon 02503-34746, 50% reductie op zo'n proefles.
U betaalt ƒ 9,50 (i.p.v. / 19,-).
Voor deze prijs krijgt u een proefles van ca. l uur en mag u het een
half uurtje zelf proberen. Het gebruik van ski's, skistokken en
skischoenen is bij de prijs inbegrepen.

SKILESSEN
Als u na een proefles meer lessen wilt nemen en u besluit dit
binnen een week, dan krijgt u een skipas voor maar ƒ 25,(normaal ƒ 49,-, verplicht bij de lessen).
De prijs voor een leskaart van 6 lessen bedraagt:
- overdag ƒ 99,- + ƒ 49,- verplichte skipas
- 's avonds of in het weekend ƒ 125,- plus de skipas.
De prijs is exclusief materialen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Tegen inlevering van deze bon heb ik, na telefonische reservering,
met
(maximaal 4) personen recht op een proefles voor maar
ƒ 9,50 per persoon.
Eerst telefonisch reserveren bij De Meerberg in Hoofddorp,
telefoon 02503-34746. U ontvangt alleen de korting als u deze bon
bij uw betaling ingevuld inlevert.

WEEKMEDlfl geeft u meer!
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De Golf Miljonair, beperkt leverbaar.
Rolde in 1974 de eerste Volkswagen Golf van
de band, inmiddels hebben we er al zo'n 10 miljoen
van verkocht.
Alle reden dus voor een feestje. En omdat we
het niet alleen bij koffie met gebak voor het personeel wilden laten, mag u de bovenstaande auto als
uw uitnodiging beschouwen: de Golf Miljonair.
Een speciale uitvoering van de Golf waar u
zeker geen 'nee' tegen zult zeggen.
'Wat maakt deze Golf dan zo uitnodigend?'
zult u zich afvragen.
Allereerst datgene wat u aan de buitenkant
al kunt zien. Het getinte glas bijvoorbeeld, de

zwarte antenne, de zwarte deurgrepen en de aan
de bovenzijde verduisterde achterlichten.
Maar ook de spiegelhuizen in de kleur van de
auto (Starblau) en de decorstreep in de bumpers.
Het sportieve karakter van deze Golf wordt
nog eens versterkt door de aluminium velgen en de
extra brede banden (185/00 R14).
Binnenin de auto gaat het feest in volle gang
verder. Met van binnenuit verstelbare spiegels.
Hoofdsteunen die net als het gehele interieur zijn
uitgevoerd in blauwe stof. Een bekleed dashboard
en stereo-radiovoorbereiding.
Om de typering 'sportief geheel waar te ma-

ken, hebben we de Golf Miljonair bovendien voorzien van sportstoelen, een vierspaaks sportstuur en
een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
Zou u normalerwijze voor al deze extra's
f9.000,- betalen, nu kunt u al voor f3.840,- delen
in de feestvreugde. Dat betekent dat u al een Golf
Miljonair koopt v.a. f29.995,-.
U begrijpt't, de Golf Miljonair is een uitnoq
ging die u moeilijk af kunt slaan. Al was het m
omdat hij eenmalig is.
Kom dus snel naar een van onze dealers of bel
867351 voor meer informatie.

' Volkswagen.Wie an

Er is al een Golf Miljonair v.a. f29.995,-. Pri|zen inclusief BTW exclusief afleveringskos*en. Wijzigingen voorbehouden.
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Wereldkampioenschap brandingsurfen omlijst met vele nevenactiviteiten

Pro World Cup tot in de puntjes verzorgd
ZANDVOORT - Zandvoort
vvordt voor de derde keer in
suksessie de thuishaven van
de wereldtop brandingsurfen.
puim zeventig surfers van grote klasse zullen hier voor de
icust komende week trachten
een zo hoog mogelijke plaats te
bereiken in de competitie om
het wereldkampioenschap, de
pall Mail Export Pro World
Cup 1988. Naar schatting zal
het evenement weer honderd
duizenden toeschouwers trekken en radio- en TV-omroepen
zullen er zo'n twintig uur zendtijd aan besteden.
De wedstrijden zullen zich afspelen voor de kust ter hoogte van het
Van Fenemaplein. Negen strandpaviljoens in de directe nabijheid blijven nog even staan om de vele bezoeIcers van een drankje of een hapje te
voorzien. Op de boulevard is al een
perscentrum geplaatst, plus een
groot aantal containers waarin het
surfmateriaal wordt opgeslagen. Op
het Van Fenemaplein zelf komt de
hele week een grote tent van 24x45
meter te staan, waarin diverse fabriIcanten een stand hebben, maar
waar ook bijna elke avond iets te
doen is, van een feestavond van een
zeilenfirma tot muziekoptredens en
filmvoorstellingen.
De landelijke omroepen zijn rijkelijk vertegenwoordigd en diverse, uitzendingen zullen rechtstreeks verzorgd worden. Onder andere Hollands Glorie van de Avro op Hilversum 3, maandag 17 oktober van
07.00 tot 18.00 uur. Ook het blad
Surf magazine heeft al veel aandacht
aan het evenement besteed en zelfs
m een oplage van 60.000 exmplaren

een speciaal programmablad gedrukt. De helft daarvan werd al middels het eigen magazine over heel
Nederland verspreid, zodat uit alle
hoeken van het land wel belangstellenden te verwachten zijn.
Naast de surfwedstrijden is er gezorgd voor een grote lijst met nevenactiviteiten, ook beslist publiekstrekkers. Voorbeelden zijn: stuntvliegen, jetski kampioenschappen,
waterskiën,
parachutespringen,
slip-, fietscross- en skateboarddemonstraties. Verder ATV-speedway
met de bekende vierwieler-motoren,
kanobrandingvaren en American
Football. Voor het publiek is er een
helicopter ter plaatse, waarmee men
tegen vergoeding een rondvlucht
kan maken. Meest spectaculair
wordt waarschijnlijk wel de geplande beklimming van Palace Hotel,
welke de mariniers voor hun rek%
ning nemen. Wat er gaat gebeuren,
hangt van het weer af en wordt 's
morgens bekend gemaakt.

Miljoen
Grote organisator van dit op ruim
een miljoen gulden geschatte evenement is de firma Eurotrading B.V.
Maar belangrijk is ook de inzet van
de Stichting Surf Cup 1988, een
nieuw lichaam, in het leven geroepen door de Stichting Pro World
Cup Zandvoort. Reden daarvan was,
dat de firma die de tent vorig jaar
exploiteerde, de oude stichting nog
achterna zit met een schadeclaim.
Absoluut niet terecht, is de overtuiging van Paul Zonneveld, voorzitter
van de nieuwe stichting. Nu worden
de financiën van vorig jaar gescheiden gehouden van die van dit jaar.
Verder bestaat het bestuur uit secretaris-penningmeester Hein Rietberg

• Titn Klijn, hier nog hoog in de lucht, houdt de strijd om de wereldcup voor gezien. Met zijn prestaties in het verleden
heeft hij echter wel een plaats verworven in de Nederlandse jury.

en bestuurslid Th. Pouw. Laatstgenoemde heeft op verzoek van Ondernemers Vereniging Zandvoort een
functie aanvaard om het 'draagvlak'
van het bestuur te verbreden.
Ook dit jaar is er weer een beroep
gedaan op de Zandvoortse ondernemers om het benodigde geld,
ƒ50.000, op tafel te brengen. De bijdragen stromen echter niet binnen,
beaamt Zonneveld. Hij wordt er dan
ook 'een beetje moe van dat het alle-

Gemeente komt zwemverenigingen tegemoet
ZANDVOORT - Wethouder Termes wil verenigingen die door de
sluiting van zwembad De Duinpan
op hogere kosten zijn gejaagd, financieél tegemoetkomen. Hij heeft
daartoe een raadsvoorstel gelanceerd met het verzoek aan de gemeenteraad ƒ 23.500,- extra uit te
trekken voor extra subsidie. Daarnaast moeten ook reeds begrote,
maar niet gebruikte subsidies aangewend worden om tegemoet te komen in de kosten van zwembadhuur
en vervoer.
De vier verenigingen die moesten
uitwijken, zijn de Zandvoortse Reddings Brigade, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling
Zandvoort, het Duikteam Zandvoort
en De Zeeschuimers. Daarnaast
moesten uiteraard ook particuliere
gebruikers van het bad ander zwemwater zoeken. De ZRB heeft tijdelijk
onderdak gevonden in het instructiebad van Sonneveld Sporting aan

het Van Fenemaplein, de ANBO in
het Sportfondsenbad te Haarlem en
het Duikteam in Stoops Bad NV te
Overveen. De Zeeschuimers moest
voor de trainingen uitwijken naar
verschillende zwembaden in de wijde omgeving, waardoor vooral deze
vereniging veel nadelige gevolgen
ondervindt van de sluiting van De
Duinpan. Dankzij bemiddeling van
de gemeente konden her en der enkele banen gehuurd worden, zij het
vaak op vervelende tijden gezien de
afstand die men eerst moet overbruggen. Een voorbeeld is zwembad
De Planeet in Haarlem, met zwemtijden van 05.30 tot 07.00 uur.
Door vervoerproblemen en vooral
ook de uitzonderlijk hoge prijs die
men in Groenendaal betaalt, komt
De Zeeschuimers op veel hogere
kosten dan in Zandvoort het geval
was. Wethouder Termes lijkt bereid
"de gemeente flink bij te laten dragen

met een extra krediet van ƒ 23.500.
Voor zover zij op hogere kosten uitkomen wil Termes de andere verenigingen tegemoet komen door in de
begroting opgenomen subsidiebedragen beschikbaar te stellen voor
een bijdrage in zwembadhuur en
eventuele vervoerskosten. Eigenlijk
stonden deze bedragen gereserveerd
voor andere voorzieningen.
WD-fractievoorzitter Methorst,
in het verleden nauw betrokken bij
De Duinpan door zijn functie in de
Raad van Beheer, meldde van de
week dat hij contact had gehad met
Jim Vermeulen. Van officiële zijde is
ondertussen bevestigd dat de veertigjarige Vermeulen directeur wordt
van het 'Park Zandvoort'. Hij heeft
Methorst toegezegd, zich ervoor in
te zetten dat de Zandvoortse bevolking weer zo goed mogelijk gebruik
kan maken van het zwembad, zodra
dit gerenoveerd is.

Mevrouw Zwaag woont kwart
eeuw in het Huis in de Duinen
ZANDVOORT Traditioneel
wordt de verjaardag van het Huis in
de Duinen gevierd met gebak bij de
koffie en een borreltje. Volgende
week woensdag, op de 33e verjaardag van het Huis, zal het er echter
extra feestelijk toegaan. Dan wordt
tevens het feit herdacht dat mevrouw Zwaag er een kwart eeuw
woont, en ze is beste bereid ons over
die 25 jaren het een en ander te vertellen.
Mevrouw Zwaag is een gezellige
praatster en het kost ons weinig
moeite om met haar terug te gaan
naar 4 april 1897 toen Cornelia Johanna Josefina in Amsterdam werd
geboren als één van de acht kinderen van huisschilder Langendijk.
„Mijn vader was protestant en mijn
moeder katholiek, maar ze hadden
een heel goed huwelijk" aldus de 92parige mevrouw Zwaag. Van de lagere school herinnert ze zich dat handwerken en bidden de voornaamste
vakken waren. De handwerklessen
nebben hun uitwerking kennelijk
niet gemist, want toen ze met haar
•waalfde van school ging besloot ze
modiste te worden.
Haar voorkeur ging uit naar het
maken van hoeden en bij Mars in de
Kalverstraat kreeg ze alle kans om
zich daarin te bekwamen. Op haar
achttiende kon ze met de opgedane
ervaring terecht bij een engroshandel in dameshoeden aan de Herengracht. Kort daarop ontmoette Cor
Langendijk op dansles Jan Zwaag,
die boekhouder was op een handelskantoor aan de Huddekade, eveneens in Amsterdam. Hij moest nog
onder dienst maar de liefde bleek
bestand tegen de in hun ogen lange
scheiding. Na zijn diensttijd verloofden ze zich, trouwden en betrokken
'n Amsterdam een huis aan de
Heemstedestraat, waar hun drie
kinderen geboren zijn. Twee zijn er
nog in leven, een zoon die in Zandvoort woont en een dochter in Californië.

Dia's
Direct na de oorlog verhuisden ze
aar Zandvoort omdat haar man en
'e oudste zoon, de in 1986 overleden
-ees Zwaag, bekend door de talrijke
liavoorstellingen over het oude
tndvoort die hij samen met Anton
|een voor tal van verenigingen
;eft gegeven, last hadden van bronlitis. „Je mocht toen nog niet op
strand komen en daarom zoch[n we maar verkoeling in de vijver
het Vijverpark. De ziekte van
feill, waarvoor iedereen ons waarIhuwde, hebben we nooit gekreln" lacht ze. „Ik heb zes kleinkin[ren, maar vraag me niet hoeveel
iterkleinkinderen ik heb, want
zou ik echt niet meer weten."

Toch is er maar heel weinig dat ze
niet meer weet. Nadat ze onze glazen
nog .eens heeft gevuld vertelt ze enthousiast over het huwelijk van haar
dochter, die in Zandvoort met de
handschoen trouwde. Tijdens het
trouwdiner bij Rinkel stond de foto
van de bruidegom op tafel. „Eén van
de obers die ons bedienden, woont
ook hier in het Huis, maar ik denk
niet dat hij het zich nog herinnert."
Als echte Amsterdammers hielden Cor en Jan Zwaag van gezelligheid en die was bij Rinkel volop te
vinden, 's Zondagsmiddags omstreeks borreltijd heerste er een genoeglijke stemming en vrienden uit
Amsterdam hadden er best een
trammetje voor over om in het vermaarde restaurant wat bij te praten.
Toen de kinderen de deur uit waren voelde het echtpaar Zwaag er
wel iets voor om zich in Amerika te
vestigen. Cor ging eens poolshoogte
nemen, maar in verband met de gezondheid van haar man zagen ze er
toch maar van af. Na zijn overlijden
in 1963 verkocht Cor het huis en

maal zo moeizaam gaat'. "Ook Eurotrading wordt er moe van. Daarom
zou het best wel eens kunnen dat het
dit jaar voor het laatst is, dat het
evenement hier wordt gehouden.
Want ten opzichte van het totale bedrag vindt men die ƒ50.000 maar peanuts. Er zijn genoeg andere gemeenten die de plaats van Zandvoort wat
dit betreft wel willen overnemen".
Een flink deel van het bedrag is nog
niet binnen, dat zal dan alsnog na
het kampioenschap moeten gebeuren. Van sommige ondernemers
kreeg Zonneveld te horen: "Zonder
mij komt het er ook wel", zij lijken
gelijk te krijgen. Maar daarmee zit
de stichting nog met een tekort opgescheept, wat zeker gevolgen kan
hebben voor de toekomst, aldus de
voorzitter. Hij hoopt dan ook op een
wat zonniger toekomst.
Waarschijnlijk ook met veel wind,
wat de komende dagen betreft. Vrijdag starten de eerste wedstrijden,
aaneengepraat door Christiaan
(Advertentie)

ALS JE GOED

6 SKI-LESSEN:

8 EXTRA LESSEN
HALVE PRIJS!

nam haar intrek in het Huis in de
Duinen, waarvoor ze zich al op hun
zestigste hadden laten inschrijven.

Veranderingen
„Dat moest wel, anders kwam je er
niet meer in. Nu is dat allemaal veranderd." Er veranderde de afgelopen 25 jaar trouwens een heleboel.
Mevrouw Zwaag maakte verschillende directeuren en directrices
mee, en ze weet deze voorgangers
van de heer Brabander feilloos in de
juiste volgorde op te noemen. Aan
allen bewaart ze heel goede herinneringen. En dan was er de renovatie
met eindelijk een eigen douche en
toilet.
Ondanks dat ze moeilijk ter been
is heeft ze nog veel plezier in het
leven. „Weet je wat ik alleen zo jammer vind? Dat de mensen niet, zoals
vroeger, wat liever zijn, wat menselijker en wat meer begrip hebben
voor elkaar!"
C.E. KRAAN-MEETH

SKI-PISTE
DE MEERBERG
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503J-34746 tot 20.00 uur,
of kom langs (ook zondags).
(weekend 10.00 tot 17.00 uur)

Boulevard

Scheen, om 12.00 uur, voor de overige dagen begint het programma om
10.00 uur.

Zandvoort drievoudig
vertegenwoordigd
ZANDVOORT - Aan de Pall
Mail Export Pro World Cup
nemen drie Zandvoorters
deel, Martine van Soolingen,
Robert van Soolingen en Johan Driehuizen. Martine bevindt zich midden in de race
om het wereldkampioenschap, voor Robert is het een
debuut.
Johan Driehuizen houdt zich al
jaren bezig met deze topsport,
maar in mindere mate, door zijn
drukke werkzaamheden. Hij lijkt
echter de verleiding niet te hebben
kunnen weerstaan, nog een keer
voor eigen publiek een thuiswedstrijd te varen. Zeker is wel dat hij
het erg zwaar zal krijgen, tussen
het grote aantal surfers dat vrijwel
dagelijks met deze sport bezig is.
Maar bij storm maakt hij wellicht
nog wel een kans, want daar ligt
zijn grote kracht, letterlijk en figuurlijk.
Martine van Soolingen staat
momenteel vijfde in de competitie
om het wereldkampioenschap
van 1988. Dinsdag kwam zij terug
uit het Spaanse Tarifa, waar ook
voor dit kampioenschap werd gevaren. Met een hoopgevend resultaat voor de Zandvoortse: zij werd
derde in alle onderdelen, in haar
specialisme de courserace, maar
ook bij de slalom en zij eindigde

dus ook over-all als derde. De verwachtingen kunnen dus 'hoog gespannen' zijn, al is een thuiswedstrijd niet een van haar favoriete
bezigheden, zo zegt zij.
Voor het eerst neemt ook haar
broer Robert deel aan het kampioenschap. Hij stond bovenaan aan'
de wachtlijst en zijn specialisme is
de wave-performance, het 'jumpen' oftewel springen op de golven. Tussen alle kampioenen m en
nu nog in de schaduw van zijn
bekende zuster wordt het een
spannend debuut voor de twintigjarige Zandvoorter.

Optreden Zandvoorts Vrouwenkoor
lijdt onder onverwachte tegenslagen
ZANDVOORT - Het optreden van het Zandvoorts Vrouwenkoor tijdens de jaarlijkse
„Bavodag" in Haarlem, die vorige week zaterdag werd gehouden, is geen onverdeeld
succes geworden. Door verschillende oorzaken kon het
koor niet het niveau bereiken
dat wel te verwachten viel.

Een voor een dergelijk optreden
slechte akoestiek, onvoldoende samenwerking met de begeleidende
organist Dirk Out, en een onvolledige bezetting bezorgden menig toehoorder toch wel een desillusie tijdens de uitvoering. Aan kwaliteit
ontbrak het het Zandvoorts .Vrouwenkoor niet, dat bleek overduidelijk tijdens de eerste drie nummers
van het programma die a capella
werden gezongen. Hoewel de alten
al bij aanvang zwaar onderbezet bleken, kwamen „Wahre Freunschaft",
„Last Frohlich nun uns singen" en
„Hebe deine Augen auf" bijzonder
goed uit de verf.
De problemen begonnen met de
Negro spiritual, „Were you there
when they crucified my Lord", in
een arrangement van Johan Kolvers. Dynamiek ad libitum (toonsterkte naar welgevallen), langzaam
(lento) en statig. Tot nu toe klopte
het allemaal, daar had de repetitor
en dirigent Dico van Putten door de
nodige repetities wel voor gezorgd.
Doch met de akoestiek.van de Bavokerk, het onvermogen van de organist en de vanwege vakantie afwezige verschillende koorleden had Van
Putten geen rekening kunnen houden.
De pechduivel sloeg hier dan ook
genadeloos toe. Schril en lang nagalmend klonken de hoge tonen van de
sopranen door de hoge gewelven van
de kerk. Met het „Adoramus te" en
„Jesu Salvator mundi" van de componisten De Lassus en Menegali was
het al niet beter gesteld. Lento, con
anima, langzaam en met bezieling.
Van dat laatste was allang geen sprake meer. De organist, Dirk Out, had
moeite het koor te volgen. Het
„Koor der Herderinnen" uit „Ascanio in Alba" van W. A. Mozart was
duidelijk te hoog gegrepen. Het „Un
poco Allegro" boven de partituur

• Aan het Zandvoorts Vrouwenkoor lag het niet echt, maar het optreden in
de Bavo werd een klein debacle. Een etentje achteraf moest het goed
maken.

Foto Bram Stipen

werd door zowel organist als koor
blijkbaar niet goed begrepen. „Een
weinig levendig", werd een rommelig geheel.
Het koor kwam nu toch duidelijk
in grote moeilijkheden. „Spielt ein
Flotlein auf der Gassen", een Hongaars volksliedje werd een decomposé, onsamenhangend en vals. Met
de moed der wanhoop probeerde
Van Putten nog te redden, wat er te
redden viel, maar tevergeefs. De discordanza van de organist en daardoor de geheel van slag afzijnde dames van het Zandvoorts Vrouwenkoor waren werkelijk gênant. „Kuckuck ist ein braver Mann" van Carl
Orff klonk ongelijk en werd gekenmerkt door „detonerende" koorleden.

digen, werd wederom een fiasco. Ondanks het charmante en spontane
optreden van de Zandvoortse dames
en het publiek, tijdens o.a. „Het
Zandvoorts Volkslied", „Merck toch
hoe sterck", „Mijn Nederland" en
het „Wilhelmus", kon ook deze finale de goedkeuring van de aanwezigen niet wegdragen. De organist.
Dirk Out, deed in een verwoede po
ging alsnog zijn gezicht te redden.
nogmaals een beroep op het geteis
terde gehoor van zijn publiek.
Tijdens de prelude en het interlu
dium, waarbij het hoofdmanuaa!
van het pas gerestaureerde wereldberoemde „Christian Mullerorgel"
het meerdere malen moest ontgelden, werd ook dit slot een fiasco.
Resumerend kan gesteld worden,
dat het te moeilijke repertoire, de
onvolledige bezetting, de voor een
Samenzang
dergelijk concert miserabele akoes
Gelukkig had de organisatie niet tiek en het onvermogen van de orgavergeten een pauze in te lassen, zo- nist debet zijn aan dit allerminst ge
dat het publiek en de recensist even slaagde optreden.
op adem konden komen. De mineurstemming van de koorleden tijdens
Dat de gasten daarbij ook nog een
de koffiepauze was alleszins begrij- programma van het nieuwjaarsconpelijk. De samenzang met het pu- cert 1986 uitgedeeld kregen, maakte
bliek na deze pauze, die als een „Ca- het er niet beter op.
denza" van dit optreden moest einBS

Vervolg- van pag. l

Daarom wordt overwogen een
deel van de schotten zomers weg te
halen. 'S winters kan men dus langs
het hele hek uit de wind staan, maar
'uitwaaien' op dit punt is er dan uiteraard niet meer bij.
De Rotonde wordt afgesloten voor
verkeer en de bevoorrading van de
strandpaviljoens zal voortaan langs
het Schuitengat plaatsvinden. Daar
langs voert ook de route van de reddingboot van de KNZHRM, maar in
noodgevallen kan men toch langs de
snelste weg, de Rotonde. Bij de landmacht wordt geïnformeerd naar een
oplossing om te voorkomen dat de
tegels stuk worden gereden.
. Ook het Van Fenemaplein krijgt
een sierbestrating. Daarnaast onderzoekt men de mogelijkheden om op
dit punt een soort wintertuin aan te
leggen, onder glas.

Duurder
Als de aanbesteding 'meevalt' zal
een en ander 2,4 miljoen gaan kosten, waarvan 75% door het Rijk
wordt gefinancierd, dat is in principe al toegezegd. De provincie neemt
dan nog eens 15% voor haar rekening
zodat slechts 10% van de kosten voor
de gemeente overblijft. Voor het geval de aanbesteding 'tegenvalt',
houdt men rekening met totale kosten van 2,8 miljoen.
In de commissie voor financiën
vond men het voorstel niet goed genoeg' onderbouwd. Het werd dan
ook teruggetrokken. Bovendien verbaasde het Bloeme (PvdA) dat dit
werk per meter ƒ300,- duurder is dan
op de Boulevard Barnaart. Volgens
Wertheim wordt het prijsverschil
voornamelijk veroorzaakt doordat
het asfaltgedeelte op de Boulevard
Barnaart relatief goedkoop is.
Op 19 oktober wordt in het Raad• Mevrouw Zwaag, 92 jaar, woont al vijfentwintig jaar in Huis in de huis een inspraakavond gehouden,
Foto Folo Boomgaard aanvang 20.00 uur.
Duinen

• Het nieuwe bestuur van EMM: v.l.n.r. G.W. Schaap, P. Kramer, J.A. Brakel, E.H.W. Buijing, A. Koper, M.J. BrunoHerben, J.R. Berkenbosch.
Foto BU\

Bestuur EMM voor het eerst bijeen
ZANDVOORT - De onlangs gekozen bestuursleden van Eendracht Maakt Macht hebben
vorige week donderdag officieel met elkaar kennis gemaakt.

Brune-Herben, secretaris de heer
J.R. Berkenbosch en penningmeester de heer A. Koper. De heer G.W.
Schaap werd tweede voorzitter, mevrouw E.H.W. Buijing tweede secretaris, de heer J.A. Brakel tweede
penningmeester.

Om geen tijd te verliezen zijn op
deze avond ook de functies verdeeld, De belangrijkste taak van de heer P.
voorlopig tot het voorjaar.
Kramer wordt het adviseren ten
aanzien van renovatie en groot onVoorzitter werd mevrouw M.J. derhoud. Deze week gaat hel nieuwe

bestuur kennismaken met het werk
apparaat.
Daarnaast gaat men driftig aan di
slag, onder andere met het ontwik
kelen van een beleidsplan, dat mei'
in december 1989 gereed wil hebben
In die maand viert men het zeventig
jarig bestaan van de veremgm'g Ho'
een en ander verloopt zal men ongo
twijfeld horen op de eerstkomende
ledenvergadering, 20 december van
dit jaar.
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**l "FOTOMAKERS VAN NEDERLAND

Al

..KIJK EENS WAT EEN MOOIE
FOTO-AFDRUK VAN
MIJN DIA!''

MALSE

BORSTLAPPEN,,
OF MAGER

RUNDER
GEHAKT

"EN DIE KOST JE
MAAR F 0,95"

per kilo

MALSE MAGERE

OKTOBER-MAAND VECTRA-MAAND!
„EXTRA" VOORDEEL in Opel-modellen

RIB- OF
BRAADLAPPEN
per kilo

ORIGINELE

•*• Fiat Panda 34 3-deurs
kleur beige, 1984

SUKADE- OF
ROSBIEFLAPPEN

*
en foto-afdruk van uw lievelingsdia. Om uw mooiste foto ook in een
album of in een mooie lijst tot zijn recht te laten komen. Nu bij Kodak
Select tijdelijk voor maar f 0,95. Dus op naar de Kodak vr«.8s.i.ct^
Select fotohandelaar. Voor zo'n kwaliteitsafdruk van uw
Kodak
mooiste dia.

per kilo

MALSE VARKENS-

FILET OF
ROLLADE
p.kllo

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hei
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie<;ombinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,

3 i Nederland's grootste
: autowarenhuis
Ij biedt deze week...
BMW 316/4drs./L.P.G/wit
BMW 3181/2 drs./sportvelgen/wit
BMW 325 1/2 drs./schuifdak/zilver
BMW 325 l/leer/airco/blauw metaal
BMW M3/zwart leer/zwart metaal
Fiat Panda 4x4/wit/nieuw
Fiat Uno 60 SL/groen metaal
Fiat Uno 70 SL/5 drs./zilver metaal
Fiat Croma 2.0 l LS/blauw metaal/nieuw
Ford Fiesta1.1 Finesse/rood
Ford Escort 1.4 Bravo/zwart/nieuw
Ford Escort 1.6 Bravo/wit/nieuw
Ford Scorpio 2.4 l/anthraciet
Honda Prelude 2.0 EX/automaat/rood
Honda Prelude 2.0 116/wit
Lancia Monte Carlo/rood metaal/nieuw
Lancia Symbol/anthraciet metaal/nieuw
Mercedes 190D/diverse kleuren
Mercedes 190E/diverse kleuren
Mercedes 380SE/automaat/groen metaal
Mercedes SOOSE/automaat/airco/goud metaal
Opel Omega 3.0 l/anthraciet metaal
Opel Senator CD/automaat/groen metaal
Opel Senator CD/autom./anthraciet metaal
Opel Omega 2.0 l GLS/autom./stationcar/
wit/nieuw
Opel Corsa TR/wit
Opel Corsa 12 LS/rood

Speciale aanbieding:
14 x nieuwe Lancia Ypsilon Turbo
Normaal
Uw voordeel
Onze prijs

f 28.750,f 6.000,f 22.750,-

Of 36 x f 576,- + 25% aanbetaling
of uw inruilauto.

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun van Walra?
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt? Wordt dan

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
09.00-17.30 uur; donderdagavond
19.00-21.00 uur; zaterdag 10.00-17.00 uur. .
Zuidermolenweg 26, Amsterdam - Osdorp.
Telefoon (020) 10 22 22.

20 OKTOBER 1988
Marco Bakker m Nw. Unicum
met het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Mannenkoor o l.v. Dico v. Putten.
Kaarten a ƒ 10 bij Nw. Unicum
en AKO Zandvoort.
* Aangeboden vloerconvector, nieuw, met rooster, ƒ 255.
Tel. 02507-12617

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Zuidlease... waar de garantie service is

en de service gegarandeerd!

Cursus Spaans

nu

*

Kadetf GLS' 3-deurs l .3 S
kleur blauwmetallic, 5 versn.
+ extra's, 1986-20^50^

nu

Kadett L.S. 3-deurs l .2 S
kleur rood, 1985 1&95Q-

nu

Ascona Fleet 4-deurs l .6 S
kleur groenmetallic, 1983

nu

Omega LS 4-deurs l .8 S Euronorm
kleur halietblauw, 5 versn.
div. extra's, 1987

nu

Foto Boomgaard

voor beginners en
ook voor
gevorderden en conversatie.
portretfoto's,
START 24 OKTOBER
pasfoto's,
* Alle bijeenkomsten georInlichtingen: M, Oerez
receptiefoto's,
ganiseerd door de N.V v H
Tel. 02507-18596.
groepsfoto's aan huis.
zijn gratis voor de leden,
Grote Krocht 26.
behoudens de cursussen.
DENNIS PAPEGAAIEN
Tel. 13529.
Wordt lid en bel 02507-19583. een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020AUTOVERZEKERING
665.7658. Inruil en fin. mog.
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
* E.H.B.O. Herhalingslessen
gediplomeerd
voor een prijsopgave ' start op 25 oktober a.s. om
hondentrimster
OLOF GORANSSON:
20.00 uur in het Rode Kruis
02507-18505 (ook 's avonds). Gebouw, Nic. Beetslaan 14,
Friedhoffplein 10
Een voordelige maand2042 BN Zandvoort
Zandvoort. Tel. 02507-17537.
of kwartaalpremie is
Tel.
02507-12773
ENGLISh
LESSONS
ook mogelijk.
Privé Engelse les, conversatie
* Gevraagd nette vnendelij- en of grammatica, alle ni- * Kinderen en kleinkinderen
ke hulp voor de ochtend. Tel. veaus. Inl. tel Jane Hall: bedankt. Opa en Oma, Pa en
02507-18308
02507-14087
Ma Rijnders.

Ellen Cats

*

Heb jij je MAVO-diploma op zak, maar weet je nog niet wat je
verder wilt gaan doen? Dan hebben wij een goed idee. Je kan
namelijk bij ons komen werken als

leerling
ziekenverzorgende

6.250,13.750,8.950,19.500,15.750,13.500,29.750,47.950,-

Mercedes 190E, kl. staalgrijs
div. extra's, 1987 49r?6enu
DE OPEL-DEALER: ZEKERHEID VOOR ALLES

van lent zandvoort

Kam.OnnesstraatlS
Tel. 02507-15346

•*• Te koop 3 draaitafels, in- * Te koop LPG-installatie, 45 * Werkster gevraagd, 1 och- * Voor maar ƒ 17,50 kunt u
compleet + stereo comb. Itr tank, voor Volvo 343, ƒ 150. tend in de week. J. Pomper, de rest van 1988 kennismaken met de gezellighedi bij de
tel. 02507-18337.
met box en alles in een koop, Tel. 02507-17973.
Verg. Vrouwen van Nu. Word
pr. ƒ 100; port. t.v., defect, * Te koop meisjesfiets, 8-12
lid of bel nr. 02507-14462.
ƒ25. Tel. 02507-16848..
jr, merk Gazelle, met Assa
* Te koop draadloze tele- slot, in zeer goede staat,
Voor trouwfoto's
foon voor ƒ200. Tel. 023- ƒ150. Tel. 02507-61241.
375624.
Foto
Boomgaard
* Te koop Snare drum ƒ 50;
* Te koop fraaie poef. Te- gratis afhalen volière. Tel
Videotheek 'Dombo'
Grote Krocht 26
vens bergmeubel ƒ 15; toilet- 02507-16130.
Corn.Slegersstraat 2B
tafel met spiegel ƒ 20; nacht- * Te koop t.e.a.b. palissanTel. 13529
Tel. 02507-12070
kastjes enz., billijk. Tel. der dressoir, 200 cm breed,
1 film ƒ 5/f 7,50 p.d. • * Peuterspeelzaal 't Vlieger02507-17405.
44 cm diep, mooi meubel. Tel.
5 films ƒ 25 p.week
tje, Dr. Alb. Plesmanschool
* Te koop gevraagd 200 cc 02507-15303.
voor kinderen vanaf 2 jr. Info:
Verhuur movie-boxen.
scooter, Vespa o.i.d., voor •*• Te koop Vespa Boxer, in
C. Bluys 12543. Plesmanhuisvrouw.
Bel
s.v.p.:
023Wij sturen je dan een informatiepakket en een uitnodiging
goede staat, met verzekeschool 13177.
273906
of
02507-13694.
voor een gesprek. Hopelijk ben jij erbij op 1 december.
ring, ƒ175. Tel. 02507-15996.
Schoonmaakbedrijf
Te koop gevr. per juni/juli '89 * T.k. 2 landhuisstijl witte
De Witte Tornado
WOONHUIS in Zandvoort. binn.deuren met 8 raampjes,
voor uw gebouwen
Prijs tot ± ƒ 150.000. Br. o. nr. mt 77x201.5, p.stuk ƒ 100;
en kantoren
798-76170 bur. v.d. blad.
paardrijlaarzen + plankje, mt • Reflectanten op advertenTel. 02507-18546.
ties onder nummer gelieven
* Te koop gr. groene plafon- 42, ƒ45. Tel. 13695.
nière; schrijfmachine; kaar- * T.k. autoped ƒ 30; hobbel- ervoor te zorgen dat het numGRATIS
senhanger. Tel. 02507-13859. paard ƒ25; campingbedje, mer in de linker-bovenhoek
op .de envelop staat vermeld
Woninggids van Zandvoort
MAATKLEDING EN
* Te koop kantoorschrijfma- luxe, ƒ75; fietsstuurzitje ƒ 10; en dat de brief geadresseerd
VERANDERWERK
chine, Triumph Natura, wa- drie-delige alum. zoldertrap wordt aan: Centrale Ordergenbreedte 32 cm, in pr. ƒ50. Tel. 02507-16125.
afd. Weekmedia, Postbus Tel. 18599, Corn. Slegersstr2.
v*tl U t makelaars o.g.
staat, eenmalig ƒ250. Tel. T.k. brommer, Ciao, i.g.st., 122,1000 AC Amsterdam. Dit Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.
02507-15884.
NVM
ƒ 375; 2-pers. Biedermeier voorkomt vertraging in de beMAKELAAR
Tel. 02507-12614
Wegens scheiding TE KOOP
* Te koop kinderfiets, 5-9 bankje ƒ 25. Tel. 15148/19523. handeling.
jaar, met verlichting, ƒ 25; jon- * T.k. hometrainer, Kettler * T.k.a. stereotoren, Akai, CAFE-REST. a. boul. naast
*
Gezocht:
opblaasbootje
of
Foto Boomgaard i.d., geschikt voor aanh.motor gensfiels, 8-12 jaar, ƒ 40. Bel- met kilom.teller, snelheidsme- met tuner/versterker/casset- Vendorado, plan inventaris,
len na 18 uur: 02507-15808. ter, ƒ125 + oude letterbak tedeck/aut. platenspeler, incl. ƒ25.000, gebouw ook te
Grote Krocht 26.
tot max. 6 pk. Tel. 02507koop, gesch. v. vele doeleinTelefoon: 13529.
* Te koop wit houten louvre- met koper beslag ƒ 45; spie- meubel en 2 boxen, all-in den z.a. kapsalon, woning,
15884.
Uw film op video, ƒ 1,75
ƒ225. Tel. 02507-16422.
deurtjes, 38x196, 9 stuks met gel, 100x150, ƒ75. 13695.
tandarts o.i.d. Tel. 14301.
* Help de Polen. Stuur eens rails, ƒ 100; fietstas ƒ 15; 2 wit
per minuut met gratis
vouwdeur
een voedselpakket! Geen glazen kelken met schulp- * Te koop langlaufski's, * Spotkoopje:
achtergrondmuziek.
TUINMAN
voor al uw tuin-,
adres? Dat hebben wij voor u! rand ƒ20. Tel. 02507-13695. maat 43, met stokken, 43, ƒ30; vloerkl. ƒ 45; laag tafeltje straal- en hekwerk, levering
* Gevraagd 2 Fiat Panda 34 Inl.: tel. 02907-5235.
ƒ75; babybad, steun, ƒ7,50. ƒ 15; wringer ƒ 20; olielamp,
stoelen met hoofdsteunen
elek., ƒ55; kort bontjasje, alle materialen, vrijbl. prijsopTe koop weg. overcompl. Tel. 15148/19523.
evt. omruilen met bijbetalen * Het 40-jarig feest was i.z.g.st. AWA verw.ketel,
nerts, ƒ 100. Tel. 02507-19968. gave. Tel. 023-243568.
voor F. Panda stoelen zonder enorm. Bedankt voor de reis ƒ450; Junkers warmwater T.k.a. staande eiken KLOK
van meubelfabriek Oisterwijk. T.k. INNOCENTI, bouwjr eind * Wat een feest, ze zijn allenaar Bmernold! Oma en Opa
hoofdsteunen. Tel. 16461.
geiser ƒ 200; Bosch vaatwas- Prijs ƒ 1000. Tel. na 18 uur; '81, bl„ met APK tot juni '89. maal geweest. Hartelijk beRijnders.
machine ƒ300. 02507-16744. 02507-12556.
Prijs ƒ 1500. Tel. 02507-13427. dankt. Pa en Ma.
* Het Jeugd Rode Kruis wil
graag knutselen en zoekt
daarvoor materialen en gereedschappen. Bel 15609 en
wij halen het graag bij u af..
Ook voor het ontwikkelen vart uw dialilms.
Het JRK zoekt gereedschap zoals: fig.zaag, houtSig.mag.
Vandaag
zaag, hamer, schroevendr,
Lissenberg
gebracht
enz. Gebr. u het niet meer wij
OverHaltestraat 9
morgen
heel graag. Bel 02507-15609.
tel. 02507klaar
Het JRK zoekt board, tri12151
plex, latjes, heeft u dit en gebruikt u het niet meer. Bel dan
even 15609 en wij halen het
graag bij u af.
* Het regent en waait hard
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film buiten. Maar volleybal doe je
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25 binnen. Informatie Volleybalper week. Corn. Slegersstr. vereniging Sporting O.S.S.
2b, tel. 02507-12070.
Tel. 17155/16428.
* Na de herfstvakantie
KAMER TE HUUR
zwemmen. De Zeeschuimers
De Witte Zwaan.
weer iedere dinsdag- en vrijTel. 02507-12164.
dagavond van 17.30-18.30 in
Te huur aangeb. GEMEUB.
Sporting Sonneveld.
APP. voor 1 pers., eigen op30
OKTOBERAANBIEDING
gang, a.d. straat, ind.: hal,
woon/sl.k., k.d.t., huur'ƒ 750.
Zonnestudio
+ 1 mnd. borg. Tel. 19246.
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
Passage 42 - tel. 02507-12500
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Te huur aarlgeboden
Zonnebank, 25 min., ƒ7,50
dezelfde week op-donderdag.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
GESTOFFEERDE KAMER.
Dubbel gezichtskanon
•
Postbus 122, 1000 AC AmsterdamTel. 02507-16505.
15 min., ƒ10
Lichaamskanon, 40 min., ƒ 35. TE HUUR GEVR. v. perm. v.
Naam:
* Ooit gehoord van het rust. alleenst. dame m. spoed
f afgeven bij:
groenmerk? Dit garantiemerk zomerhuis of app. Huur
Adres:
ƒ 450^ 500 p.m. Tel. 02507hoort bij de Ned. Ver. van
Huisvrouwen. Tel. 02507- 14734, na 18 uur.
Telefoon:
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
12127.
Te huur ZOMERHUIS (C), geGasthuisplein 12
stoff.
+
ged.
gemeub.
zit/
Student geeft BIJLES in ECOPostcode:
Plaats:
2041 JM Zandvoort
NOMIE 1 en WISKUNDE. Inl.: si.kamer, c.v., k.d.t. Info telefonisch na 18 uur: 19771.
tel. 02507-15387.
Het Flevohuis is een.verpleeghuis in Amsterdam. Er worden
oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen
kunnen staan. Voor de verpleging van deze mensen zoeken
wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen. De theoretische vooropleiding duurt 7 maanden waarin
je ƒ 395,00 zakgeld krijgt. Daarna kan je meteen bij ons in de
praktijk komen werken. Je verdient dan vaak meer dan het
minimum jeugdloon.
Als je je MAVO-diploma hebt gehaald (LBO op C-niveau mag
ook) en je bent tussen de 16 en 20 jaar oud, ben je welkom.
Je leeftijdsgenoten staan te trappelen om samen met jou op
1 december met de opleiding te beginnen.
Je hoeft alleen maar even te bellen 020-934964, toestel 137,
of een brief te sturen naar de Afdeling Personeelszaken van
het Flevohuis, Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam.

Flevohuis

Silhouettes

EH

Kleurenfoto's
vanaf45cent

Inruil mogelijk; alle leasemogelijkheden;
financiering snel en discreet.

(m de avonduren)
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100 jaar)
haar zeer gewilde linnengoed.
Uw verdienste? Een gezonde provisie. Auto noodzakelijk.
Adressen worden verstrekt. Geen investeringen.
Interesse'' Bel nu Walra (Els Gortemuller) 04904-15858.

Kadett Caravan 3-deurs l .2 S
kleur rood, 1983 lôr£5Ü^

*

1000 AC Amsterdam.
,,
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Walra-adviseuse

*
'

Kerkstraat 31, Zandvoort

BOUCHERIE

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

nu

*

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU
VOOR HORECA» GROOTVERBRUIK EN
PARTICULIEREN.

ICRO

Corsa Luxus 3-deurs l .2 S
kleur zilvermetallic, 1985

DE GAPER DRUGSTORE
Spaar onze kassabonnen,
bij ƒ 100,- ƒ3," retour, uitgezonderd
geneesmiddelen en rookartikelen.

nu

5 REGELS

GRATIS

ICRO

Zandvoorts Nieuwsblad
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Mitsubishi, veelzijdiger
Autonieuws
dan wij denken!

Lancia Ypsilon 10 fire
Het ei van Columbus

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

U kent waarschijnlijk de geschiedenis van het ei van Columbus wel.
In een discussie met de een of andere kardinaal stelde Columbus dat
er voor ieder probleem een simpele oplossing was te vinden en als len, van het brandstofverbruik en het
voorbeeld zei hij tegen de kardinaal dat hij een ei zelfs rustig rechtop bedieningsgemak echter weer wel.
Kon laten staan. De kardinaal dus ongelovig kijken, onvoorstelbaar Kosten dezes ƒ 17.650,-.
voor een kardinaal, maar het schijnt gebeurd te zijn! Voor de verbaasde ogen van die kardinaal echter pakt Columbus een ei, zet het Geld
met een brave tik op tafel en o wonder, het ding blijft rechtop staan. ƒ 17.650,- incl. BTW. MotorrijtuigenDe grote mazzel van Columbus was natuurlijk dat het ei hard gekookt belasting van ƒ 308.- tot ƒ 316,- per
jaar.
\vas.

Gunstige stroomlijn
;;n volgens mij moeten de ontwerpers
\an de nieuwe Lancia Ypsilon deze gethiedenis in hun achterhoofd hebben
rehad, toen ze naar hun tekentafels
renden om de eerste lijnen van de Ypsilon op papier te zetten want ook die
Vpsilon is door zijn vlakke achterkant
simpel rechtop te zetten. Daarenboven
ijkt het ding sprekend op een ei, met
alle voordelen van dien betreffende een
rrunstige stroomlijn. Want laten we eerfjjk zijn, een cW-waarde van maar 0,31
,s vooral voor zo'n klein automobieltje
icLs zeer bijzonders.
Poch deze eigenzinnige vorm heeft
meer voordelen. Ten eerste ga je niet
ten onder in de massa wanneer je met
zo'n Ypsilon door het leven gaat maar
ook is het windgeruis tot een minimum
teruggebracht en ten slotte is er een zeer
behoorlijke binnenruimte, gezien de
buitenafmetingen.
Die binnenruimte is trouwens grotendeels ten goede gekomen aan de stuurrnan en zijn eventuele passagiers want
de bagageruimte is maar bar klein.
Voorin hebben de mensen het best naar
hun zin, genoeg ruimte en prima zetels,
die ook nog eens voldoende verstelbaar
/jjn. Achter gaat het er iets bekrompener aan toe. Orn vooral lange ritten
goed te doorstaan, moeten de achterpassagiers niet al te lang zijn.

Alcantara

De afwerking en de bekleding is trouuens puik. Een gedeelte van die bekleding bestaat zelfs uit het fraaie en sterke
alcantara Voor een colbertje van dat
spul tel je al gauw een dikke zevenhonderd gulden neer, kun je nagaan!
Zoals te doen gebruikelijk in deze kleine klasse is die kleine kofferruimte aan/.icnlijk te vergroten middels het wégklappen van de achterbank.
^ven vanzelfsprekend is het dat deze
Ypsilon voorwielaandrijving heeft en
een dwarsgeplaatste motor en versnellingsbak. De motor is de door Fiat ontuorpen viercilinder Fire-motor, die een
soepel vermogen afgeeft van 33 kW en
een inhoud heeft van 999 cm3. Verwacht geen wonderen op het gebied
betreffende de prestaties. Hij zorgt voor
een sprintje van O tot 100 km/h in 17,6
sec. en de topsnelheid is 147 km/h. Voldoende prestaties om in het hedendaagse verkeer goed mee te komen
maar inschrijven voor de toerwagenra:es op Zandvoort gaat weer wat te ver.

Een gelegenheid om een Japanse automobielfabriek te bezichtigen krijgt niet
iedereen dagelijks, ook autojournalisten niet, zodat ik deze uitnodiging graag
aanvaarde. Opvallend is dat je je een
voorstelling gaat maken over de inhoud
van zo'n reis, die verband houdt met de
grootte van de importeur hier ten lande.
En dit is zeker niet de grootste importcïur van Japanse automobielen en lichte
bedrijfswagens, deze jonge importeur
van Mitsubishi. Na deze reis ben ik wat
meer gaan begrijpen van de verhouding
tussen fabriek en importeur en ook van
de problemen die er in Nederland gemaakt worden wanneer er van fabriekswege iets niet veranderd kan
worden aan de automobielen.

aanpassingen, wat de kosten alleen
maar opvoert. Wat dat betreft wordt het
in 1992 misschien makkelijkervoorallc
automobielfabrikanten wanneer de eisen voor ieder land gelijk zijn.
Op de;c 'npjut'-leller IA U' :ien dut de
prodnktie nu'l <V eenheden voorloopt.

langrijk is want daar halen ze de echte
verkoopaantallen en niet met die
"paar" auto's die men in Nederland
verkoopt. Natuurlijk, wanneer je de
hele Europese markt bekijkt, wordt het
al een stuk interessanter voor de Japansc automobielfabrikanten maar
vergeet niet dat elk land hier zijn eigen
regeltjes en wetten heeft met dus eigen
eisen aan de automobielen. Het gevolg
zou dan zijn dat die auto's apart op de
Japanse lopende band gevolgd moeten
worden met voor elk land zijn eigen

Jong wagenpark
Allereerst moeten we ons realiseren dat
Japan 120 miljoen inwoners telt en een
heel erg jong wagenpark heeft metweinig tot geen buitenlandse concurrentie
op dat gebied. Jawel, een verdwaalde
auto uit Duitsland is soms nog wel te
vinden maar dan houdt het eigenlijk wel
op. Dat wil dus zeggen dat die thuLsmarkt voor de Japanners enorm beDe Lancia Ypsilon YJO is een leuke eigenzinnige auto.

Onvoorstelbaar zuinig
Daar tegenover staat wel weer dat het
ding onvoorstelbaar zuinig is. Een verbruik van een kleine l op 20 moet voor
een rustige stuurman of -vrouw goed
haalbaar zijn. Ikzelf had een gemiddeld
verbruik van l op 16,3 waarbij rekening
moet worden gehouden dat ik de hele
testperiode door omstandigheden stevig heb moeten planken.
De vijf versnellingsbak schakelt goed,
exact en direct. Een sportief ingestelde
automobilist(e) zal volop genieten van
het bochtengedrag van deze kleine Lancia, zeker als de weg nat is. Gaan we een
beetje snel die bocht in, dan begint hij
braaf op zijn voorwieltjes te schuiven
naarde buitenkant van die bocht. Laten
we gas los, dan begint ook de achterkant
naar de buitenkant te schuiven en zo
kun je middels je gaspedaal helemaal
regelen hoe dwars je door die bocht wil
gaan.
Vindt u dit allemaal een beetje een griezelige zaak. dan gaat u wat langzamer
die bocht in en er is .helemaal niets aan
de hand.
Ik heb het al eens eerder verteld, slechte
remmen komen tegenwoordig niet
meer voor en de Ypsilon maakt daar
ook al geen uitzondering op. Het zijn
prima stoppers, schijven voor en trommels achter en nog bekrachtigd ook. Ze
grijpen soepel aan en brengen de hele
handel in de kortste keren tot stilstand.
Die Lancia Ypsilon 10 fire is echt een
leuk en opvallend automobieltje. Van
de prestaties zult u niet achterover val-

De Leuteer als Fastback komt tegen 1989 ook naar ons land.
(Advertentie)

Prestaties

Topsnelheid 147 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 17,6 sec. Brandstofverbruik I op 16,3 gemiddeld tijdens de
test.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Techniek

Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
Theoretische loopltjd 65 mnd
netto
looptijd *
looptijd*
elf rertte bij 70000.- 091 °„ p mnd
ts 000."„ p mnd , 20 000 geregeld
in handen
60 mnd.
48 mnd.
0
p mnd . 25 000.- 0
p mnd
* Vrije besteding van het geld,
5.500,141,05
118.51
Bedrag
rente en
geen onderpand
7.500,189,13
158,23
afl. p.mnd.
262.49
219,19
10.500.10.000,- 200,- p.mnd
* Kwijtschelding bij overlijden
374,99
15.000,313.13
15.000.- 300,- p.mnd
* Lopende leningen meestal geen 20.000,499.98
417.50
20.000,- 400.- p.mnd.
874,97
35.000,730,63
25.000,500.- p mnd.
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 100.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 9.6%.
'vanaf
* Tevens 2e hypotheken

Overdwars voorin geplaatste 4-cilinderlijnmotor. Cilinderinhoud 999
cm3. Boring x slag 70 x 64,9 mm.
Compressieverhouding 9,8:1. Max.
vermogen 33 kW bij 5000 omw/
min. Max. koppel 80 Nm bij 2750
omw/min. l bovenliggende tandriem aangedreven nokkenas. Wisselstroomdynamo, vermogen 540
W, max. stroomsterkte 45 A. Voorwielaandrijving. 5 versnellingsbak
met achteruit. Voorwielophanging
onafhankelijk McPherson, schroefveren. Achterwielophanging starre
as, schroefveren. Telescoopdempers
rondom. Torsiestabilisator voor.
Schijfremmen vo'or, trommels achter, bekrachtigd en gescheiden.
Remdrukbegrenzer achter. Velgmaat 4,50J x 13. Bandenmaat 135
SR 13 radiaal. Besturing tandheugel.
Wielbasis 215.9 cm. Spoorbreedte
voor 128,1 cm, achter 127,7 cm.
Lengte 339,2 cm. Breedte 150,7cm.
Hoogte 142,5 cm. Massa 720 kg.
Max. aanhangergewicht geremd 800
kg. Inhoud brandstoftank 47 liter.
Draaicirkel 9.8 m.

0.81

77°.

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G
BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

OCCASION VAN DE WEEK!

FORD SIERRA 1600 LASER
3-drs. Lichtblauw metallic met sunroofdak.
eerste eigenaar
45.000 km. sept. 1985 van 17.950,-

77°.

BEGIJNE BOETIEK

ook op koopavond tot
20.00 en zondags van
13.00-17.00 uur geopend

Bel BECAM:
05270-16991
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Kwaliteitscontrole

Bij alle bezigheden van dit immense be'drijf staat de kwaliteitscontrole voorop
en men kent daar een - in onze ogen "opjut" teller, die in de gaten houdt of
men met de produktieaantallen in de
pas loopt dan wel voor of achter. Echt
onlogisch is dit systeem niet want de
Japanse werknemers vereenzelvigen
zich met hun fabriek en blijven daar ook
in de meeste gevallen hun leven lang
werken. Nog een motivatie om er voor
te zorgen dat men met zijn allen genoeg
produktie-eenheden haalt, is de extra
winst die daardoor ontstaat en omgezel
wordt in een premie voor iedere werknemer in de fabriek. Tijdens de rondlciding kregen we te horen dat er bij bijvoorbeeld de motorenafdeling niet alleen een technische controle plaats
vindt maar ook een optische controle
dooreen computer. Leuk was het om te
merken dat, toen wij ongemerkt een
slangetje losmaakten, dit direkt opgemerkt werd door de computer en onmiddellijk hersteld door een mensenhand.
Het aardige van door die fabrieken lopen is dat je - hoc goed onze gastheren
alles ook hadden voorbereid - je toch
dingen ziet die zij liever nog even achter
hadden gehouden. Bij die personenauto
fabriek zagen wij behalve de nieuwe
Colt en Lancer, een heel aantrekkelijke
variant daarop, namelijk de Fastback
oftewel een Lancer met een vijfde deur.
die waarschijnlijk begin 1989 ook naai
Nederlandzal komen. En zo heb je toch
een leuk nieuwtje tijdens een zeer interessant bezoek aan Japan, waar de
denk- en leefgewoontes duidelijk anders zijn dan bij ons het ceval is.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

Nu voor 15.950,-

Opvallend is dat Mitsubishi hierzo klein
overkomt en in Japan ontkom je nici
aan dat merk. Werkelijk overal kom je
het tegen en na wat fabrieksbezoekcrr
begin je dat een beetje te begrijpen
want Mitsubish'i maakt meer dan alleen
automobielen. Het is een vun de grootste ondernemingen in Japan, waarvan
de fabricage van auto's maar een kleine
tak Ls. Een andere tak ib de nucleaire
industrie. Japanners hebben er een hekel aan om afhankelijk te zijn. dus zijn
ze aangewezen op kerncentrales want
een andere eigen energiebron kennen
ze nieten met olie is men weer afhankelijk van de toeleveranciers. Meer heavy
industrie is bijvoorbeeld de schecpsbouw en -reparatie maar ook het bouwen van gigantische bruggen en
scheepsmotoren is er heel gewoon. Ook
onder water is men sterk in het vervaardigen van bemande en onbemande
duikboten voor studie- en berginpswerk. Apparatuur om tunnels te graven
wordt er eveneens gebouwd en ook in
de lucht is men vertegenwoordigd mei
zowel "gewone" vliegtuigen als met r;iketten die satellieten in de ruimte
schieten. Al deze industrieën zorgen
voor een heel ander beeld dan wij hiei
in Nederland van Mitsubishi hebben.
Wij kennen dit merk alleen als leveranciers van automobielen en electronische
apparaten zoals audio. video en TV-apparaten.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME

Kom eens kijken in onze showroom.
Oranjestraat 2-12, waar constant een ruime voorraad
inruil auto's staat.

Marisstraat 13a, Tel.

15186

AUTOBEDRIJF J. JONGSMA
Ford specialist
Oranjestraat 2-12, Zandvoort. Tel. 02507-16646

Als u zonder auto bent
kunt u bjj Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

Marc O'Polo
PERSBERICHT

Onlv n .ï t ure's matcmls

Wij verkopen
géén

BROODJE
KROKANDEL
maar wel ruim
40 andere soorten
broodjes

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
ffeHAARLEM 023-270434
|lb Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

BROODJE
BURGER
Schoolstraat 4,
Tel. 18789.

Ik slof
Jij sloft
Hij/zij sloft
Wij sloffen
Zij sloffen
op de bekende

Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.
Bij ontwikkelen en
afdrukken

Tel. 15620
of 12259.
Te huur aangeboden

C ShoE-higz)
HERMAN HARMS
Grote Krocht 22, Zandvoort

gestoffeerd
woonhuis
met 1 slaapkamer
voor onbepaalde tijd

ƒ800,- p.m. excl.
Brieven
onder nr. 948854 bur.
'- van dit blad.

kleur beige -27/46

12,50

Cyclaam/
Turquoise 36/42

1/1 O C
IHrf5JU

Te huur gemeubileerd
+ gestoffeerd

Nieuw!! zwart 41/45

14,95

ZOMERHUIS VOOR
PERMANENT

op uw volgende
filmrolletje

Nu ook in SLIPPERS
Grote Krocht 26. - Tel. l 3529

Gebr.
d. t. v.a. 1-11-88
ƒ500,- incl. p.m.,
1 mnd. borg vereist.

Spaanse pantoffels/sloffen
natuurlijk bij

FOTO BOOMGAARD

Te huur v. perm.
app. v. 1 pers.
incl. keukentje

met stevige zool 36/41
in beige/naturel of grijs

*l/l QR
l*tr«)U

Ind. keuken, douche,
woonkamer + 2
slaapk'.-+ vliering.
Voor jong stel,
ƒ 750,- excl. gas,
licht, water. Inl. tel.
16690. Borg vereist.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
gaat verbouwen!!!
Daarom verhuizen met
ingang van
maandag 17 oktober a.s.
naar ZEESTRAAT 44.

Tel. blijft 12060.
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Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25141*
Telefax: 02977-21968

Wacht

De drukkerij die optreedt als verlengstuk van Uw eigen organisatie
Groot genoeg voor een efficiënte produktie, klein genoeg om U bij thuis te voelen

HET HELPENDE-HAND
PRIJZEN-FESTIJN

met

Wij leveren o.m.:
• periodieken
• katalogi
• folders
• kantoordrukwerk

Specialisten in organisatie- en publiciteitsdrukwerk

Rotary Zandvoort organiseert:

andijvie
zeggen

Hoofdprijzen:
als

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

+ COMPLETE SURF-SET
t.w.v.f 5000,-

iemand

Regelt 't wel
en snel.

+ VIALLE AUTOGAS-INSTALLATIE
Alsmede 1 jaar gratis BK-gastanken f 5000,-

om
a-,

a-

+ 4 KLEUREN TV's
per stuk f 850,-

a-

-5622828

KO&RSERS-

+ NIKON FOTOCAMERA
t.w.v. f 850,... en verder nog tal van andere schitterende prijzen

appelmoes

Je koopt een groter pand... maar wat is ruimte als
die 'n andere bestemming krijgt?

N9 H. W. COSTER B.V.

vraagt.

Loten f 2,50

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NVM

MAKELAAR

telef

DE TOTALE OPBRENGST VAN DEZE AKTIE IS BESTEMD VOOR:
• AANSCHAF VAN 150 ROLSTOELEN T.B.V. EEN DOOR R.C. ZANDVOORT
'GEADOPTEERD' ZIEKENHUIS IN ARGENTINIË
• (HER)AANLEG VAN DE DORPSPOMP IN OUDE DORPSKERN ZANDVOORT
De burgemeester van Zandvoort de heer M .R. van der Heyden start de verkoop van de loten
zaterdag 15 oktober om 11.00 uur

250715531

°

telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

MET EEN BEETJE
GELUK KRIJGT U
ZONDAG EEN
WEEKENDJE
VAKANTIE BIJ DE
KOFFIE.
Op zondag 16 oktober nodigt Casino Zandvoort u uit
op de koffie. We houden die dag van 10.3 O tot 12.30 uur open
huis. Onder het genot van een kopje koffie met gebak en

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeggen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woorden te komen. Dat vermindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaanweelkaar
ook'n beetje beter begrijpen.Doen we dat?
Informatie voor
mensen met stotterproblemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

Waar zijn de loten verkrijgbaar?
ROTARY-STAND OP ROTONDE,
WAAR U OOK DE PRIJZEN KUNT ZIEN
AUTOBEDRIJF VERSTEEGE, PAKVELDSTRAAT, ZANDVOORT
MAKELAARDIJ CENSE - REISBUREAU BENTVELD

Trekking
TREKKING VAN DE WINNENDE NUMMERS IS INMIDDELS
VERRICHT DOOR NOTARISKANTOOR GIELE

Uitslag

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

WINNENDE NUMMERS WORDEN BEKEND GEMAAKT
ZONDAG 23 OKTOBER 1988 OM 17.00 UUR
IN DE ROTARY-STAND OP DE ROTONDE

Cit'cf stotteraars
<-v<-n de lijd.

KOPERS VAN LOTEN KRIJGEN EEN FRAAIE SURF-POSTER GRATIS

Publilcdtie aanseboden door
it blad, m samenwerkins met de
tichtmg

Ideële Reclame

VRIJDAG ONBEPERKT

Oktoberaanbieding

WEEKAANBIEDING

MOSSELEN ETEN

ZONNESTUDIO

P/ISSAGE 42
_ _

van 12 9b

vooi

Zonnebank

9,95

25 min.

n

SPARE RIBS

f ,50

a f9,- PER

Dubbel gezichtskanon

Keur en Zoon
verf, ylas, behang
Paradijsweg 2, Zandvoort, tel
t/o Politiebureau

a f 7,5O PER PERSOON
ZONDAG ONBEPERKT

15 min.

Lichaamskanon

bij Café „De Tap"

40 min.

15

PERSOON

incl. stokbrood en sauzen
v.a. 17.OO uur

Stationsstraat 20

Passage 42, tel. 02507-12500

*

Zandvoort

Telefoon: 12493

sfeervolle live muziek, leggen wij u dan met alle plezier uit
hoe Roulette en Black Jack gespeeld worden. En hoe u de
jackpotmachines kunt laten rinkelen.
Meteen beetje gclukkrijgt u bovendien een weekendje
vakantie bij de koffie. Want als u de zin in de bon afmaakt en
meeneemt, maakt u kans op een geheel verzorgd weckend
Valkenburg voor twee personen. Waarbij een bezoek aan het
Holland Casino aldaar niet zal ontbreken.

Barbecue night
De „Manege" opent a.s. zaterdag het
winterseizoen met een barbecue
night (binnen).
Vanaf 20.00 uur onbeperkt barbecuen,
dansen, sfeer en muziek van 2 D.J.'s
entree all-inn 12,50 p.p.
na 01.00 uur vrij entree.
Elke zondag vanaf 16.00 uur met
diner-dansant

Daarnaast zijn er enkele diners voor twee in Casino

Gevoerde
regenjassen

198,-

BILJARTLIEFHEBBERS?
In de competitie van biljartclub

Regenjassen met
uitritsbare
voering
209,- en 229,-

DUYSTERGHAST

Aanbieding

wintertruien

kunnen wij nog enige gezellige deelnemers
gebruiken. Kom eens .kijken op een
maandagavond v.a. 20.00 uur.

59,-

Uitsluitend voor ongebonden mensen boven
25 jr. corr. kleding info 02507-16023.

U kunt zich aanmelden op de
openingstijden aan Diaconiehuisstraat 1,
tel. 17990, of dagelijks de gehele dag
op tel. nr. 12787

Zandvoort te winnen. Kortom, een bczockaan ons open huis
is de moeite meer dan waard.

~i

r
Maak de zin af" en neem dcxc bon zondag 16 oktober mee.

KERKSTRAAT 20

ZANDVOORT

Te koop

In Casino ZandvooiT

gestoffeerd woonhuis
zeer geschikt voor verhuur

Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:.
L

J

CASINOZANDVOORT
Badhuisplcin

Holland Cn.smos: Amsterdam - Breda Rotterdam - Schevcnimjcn ~ Valkenburg - Zandvoort.

Dorpsplein 1

Kroon Mode

Parterre, zeer grote living en kleine
berging, keuken. Royale achterplaats +
schuur.
1e etage:
2 grote slaapk. + 1 keuken, met ruime
badkamer
2e etage:
2 kamers + keuken, c.v.-installatie

Haltestraai 55

Zojuist
ontvangen

leuke
pullovers

OPVALLEND
zi/'n de moge////c/ieden d/e wij u bieden voor hef
vieren van uw receptie of par/y en . . . . de prijzen
zijn het vergelijken waard.

div. modellen
en kleuren

Vraagprijs: ƒ 255.000,- k.k.

Inl. W. Schoo, tel. 02507-12270.
Café-Restaurant-Partycentrum

^

NIEUW Dagschotel

9,50

met verse groenten en .aardappeltjes
GEOPEND TOT 21.OO UUR

HALTESTRAAT 3, TEL.
Donderdag 20 oktober 1988

02507-12994
Los nummer ƒ1,-

Nieuwsblad
48e jaargang nummer 42

Editie:30

Staatssecretaris
legt eerste steen
Vendoradopark
ZANDVOORT - Gisterenmiddag om drie uur werd door
staatssecretaris A.J. Evenhuis
van Economische Zaken de
eerste steen gelegd voor de
bouw van het Vendoradopark
aan de Vondellaan in Zandvoort. Op l juli 1989 zal het
Park Zandvoort, zoals de naam
gaat luiden, zijn poorten voor
het publiek openen.
De officiële handeling werd verricht op de bodem van hét zwembad
De Duinpan dat het subtropisch
zwemparadijs moet worden. Bij de
opening van het recreatiepark vol-,

Play-In mag
beginnen met
circustheater
ZANDVOORT - Play-In kan
aan de slag met de bouw van
haar Circustheater aan het
Gasthuisplein. De Raad van
State heeft een schorsingsverzoek van onder andere Stichting Leefbaar Zandvoort afgewezen.

De Stichting Leefbaar Zandvoort,
de Papieren Tijger en zo'n 48 buurtbewoners hebben op verschillende
punten bezwaar tegen de komst van
het Circus Theater. Men vreest een
negatieve uitstraling van dit project
van Play-In. Bovendien vond hun advocaat de handelwijze van de gemeente, met name de vroege datum
waarop al een bouwvergunning werd
verleend, niet bepaald elegant ten
opzichte van de bezwaarmakende.
Ook Paula Koper, woordvoerster
van de Stichting vint dat de bouwvergunning destijds ten onrechte is
afgegeven. De Raad van State heeft
hier kennelijk anders over gedacht,
vandaar de beslissing. Ondanks het
feit dat de procedure tot vernietiging
van genoemde bouwvergunning is
verdaagd tot 5 november, wil de eigenaar van het stuk grond waarop het
nieuwe bouwwerk moet verrijzen
eind deze, of begin volgende maand
met de bouw gaan beginnen. Aannemer Bot uit Heerhugowaard is aangezocht om in 300 bouwdagen het
hele plan te realiseren, zodat binnen
anderhalfjaar het Circustheater een
feit zal zijn.

Huldiging van
jeugdkampioenen
ZANDVOORT - Op initiatief
van de Zandvoortse Sportraad
worden alle Zandvoortse sportjeugdkampioenen
aanstaande
maandag gehuldigd. De huldiging vindt plaats in het raadhuis
waar burgemeester en wethouders de kampioenen (niet ouder
dan 18 jaar) zullen huldigen.
Ook dit jaar wordt een groot aantal jeugdige sporters verwacht in
het raadhuis. De aanvang van de
huldiging is om 18.45 uur.

Met alcohol op
de bromfiets
ZANDVOORT - Vorige week donderdag raakte een bromfietser, die te
veel alcohol op had, gewond bij een
ongeval. De 17-jarige Zandvoorter
reed met zijn bromfiets over het
noordelijke fietspad van de Zandvoortselaan in westelijke richting.
Hij remt ter hoogte van een geparkeerde auto af omdat hij 'iets' op het
wegdek zag liggen. Hierbij slipte hij
en reed frontaal tegen de auto op. De
jongen vloog over de auto en belandde op het fietspad. Hij is met hoofdwonden en een pijnlijk rechter been
overgebracht naar het ziekenhuis.In
verband met een alcohollucht is de
jongen een blaastest afgenomen die
positief was. Vervolgens werd een
bloedproef afgenomen.

gend jaar zal de attractie bestaan uit
405 modern ontworpen bungalows
met allerlei voorzieningen zoals tennis-, squash-, kegel- en bowlingbanen. Ook komen er verschillende horeca-etablissementen, een overdekte
promenade en naast het subtropisch
zwemparadijs komt er ook een
25-meterbad.
Later zal er nog een tweede bouwfase worden gerealiseerd. Het geheel
wordt dan uitgebreid met 125 appartementen pal aan de boulevard. Verder komen er dan nog tal van terrasen andere horecafaciliteiten, verschillende vergaderzalen en een grote conferentie-accommodatie.
Het te realiseren park wordt aan
de omgeving aangepast en heeft
daarom een ander karakter dan de
andere parken van Vendorado. Bij
het ontwikkelen van het park is gekozen voor een opzet, die de vakantiewoningen geschikt maakt voor
permanente bewoning.
In het park komt ook een vijver
waarvan de Zandvoorter ook gebruik mogen maken, 's zomers om te
vissen en 's winters om te schaatsen.
Ook het 25 meterbad kan door niet-gasten van het park gebruikt worden.

Folkert Bloeme
leidt fractie
van PvdA
ZANDVOORT - Folkert Bloeme
wordt de nieuwe fractievoorzitter
van de Partij van de Arbeid in Zandvoort. Dit werd besloten op de ledenvergadering van de socialisten vorige week donderdag. Het kiezen van
een nieuwe fractievoorzitter was
noodzakelijk omdat Ineke van der
Storm, die Bloeme opvolgt, sinds begin dit jaar wegens ziekte geen raadswerk meer doet. Van drwe Storm
keert over enkele maanden wel terug
in de gemeenteraad, maar heeft laten weten geen fractievoorzitter
meer te willen zijn. Bloeme werd
met algemene stemmen gekozen tot
voorzitter.
ADVERTENTIE

Derde surfspektakel van start
De ruim 70 deelnemers aan de Pro World Cup, die dezer dagen in Zandvoort worden gehouden waren afgelopen
vrijdag op het raadhuis uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële opening van dit surfspektakel. Burgemeester
Van der Heijden heette de cracks namens de gemeente Zandvoort van harte welkom en beloofde de surfers tijdens
deze dagen veel wind. Een belofte die Zandvoorts eerste burger tot nu toe niet heeft kunnen waarmaken. (Zie het
verslag elders in dit blad.)
Foto Bram Slijnen

St. Nicoloos- en Kerstactie van agenda geschrapt

Zandvoortse ondernemers
zien niets in Decemberactie
ZANDVOORT - Tijdens de
schamel bezochte ledenvergadering van de Zandvoortse Ondernemers Vereniging, die vorige week 11 oktober in het Palace Hotel werd gehouden, is
besloten om dit jaar de St. Nicolaas- en Kerstactie af te
schaffen.
Een wat teleurstellende vergadering vond het merendeel van de
slechts 33 van de 260 tellende leden
van O.V.Z., die de moeite hadden ge•nomen deze vergadering bij te wonen, ondanks het feit dat burgemeester Van der Heijden had toegezegd
deze avond met een voordracht, onder de titel „Zandvoort nu en in de
toekomst" op te komen luisteren.
Van der Heijden pleitte in zijn betoog voor een betere samenwerking
tussen het plaatselijke bedrijfsleven
en het gemeentebestuur om zo „het
produkt Zandvoort" beter te kunnen
verkopen. „Beide kunnen niet zonder elkaar", vond hij. „Men dient respect te hebben voor eikaars verantwoordelijkheden", voegde Zandvoorts eerste burger er voor alle duidelijkheid aan toe. De verschillen
tussen de doelstellingen dienden bespreekbaar te zijn, vandaar dat men
samen om de tafel moet gaan zitten.

Met een „de gemeente is verplicht
die voorwaarde te scheppen die nodig is voor een goede bedrijfsvoering", verplichtte de burgemeester
zich voor de toekomst. „Een toekomst, waarop we nu al alert dienen
te zijn in verband met de situatie na
1992." De ontwikkeling van de
Dorpskern (centrumplan) zag hij als
een gezamenlijk belang. „Er dient op
korte termijn tot realisering van dit
plan overgegaan te worden", was
zijn mening. Zandvoorts burgemeester meende verder dat de gemeente
„voorwaardescheppend" bezig moet
zijn, op het gebied van de infrastructuur. Op de klacht over de onvol-,
doende capaciteit van de toevoerwegen naar deze badplaats van een der
aanwezige, gaf de burgervader de
raad: „Daar moet je mee leren leven". Voor wat de toekomst betreft
zag hij evenwel nog een lichtpuntje.
„Nu het rijk heeft bepaald dat ons
circuit de nationale status behoudt,
lijkt het mij logisch dat daar infrastructurele maatregelen aan worden
toegevoegd", aldus burgemeester
Van der Heijden. Een spoedig overleg met minister Smit-Kroes van
Verkeer en Waterstaat achtte hij dan
ook dringend gewenst. Over het
Terp-rapport was Van der Heijden
VERVOLG OP PAGINA 3

ADVERTENTIE

Kopers in
„CLARAHOF"
OPGELET

Huidskleur leidt
tot vechtpartij
ZANDVOORT - Zondagochtend
omstreekst 4.15 uur onstond er een
vechtpartij tussen twee mannen op
het Kerkplein, die veroorzaakt werd
door de huidskleur van een van hen.
Juist op dat moment surveilleerde
daar de politie. Om de twee stond
een groep jongeren waarbij de gemoederen nogal verhit waren. Door
de politie werden de vechtende mannen gescheiden. Tijdens het gevecht
waren er rake klappen gevallen,
waardoor een van de mannen, en
22-jarige inwoner van Zoetermeer,
en diepe wond in zijn wang had opgelopen. Na het scheiden van de vechtenden bleken de gemoederen nog
steeds erg verhit en dreigde het gevecht zich in twee groepen voort te
zetten. Door de politie werd om assistentie verzocht, waarna de ruzie
gesust werd. De gewonde Zoetermeerder werd overgebracht naar het
ziekenhuis. De oorzaak van de
vechtpartij as dat de man was aangesproken over zijn huidskleur.

Strandweerbericht slaat goed aan bij publiek

Strandseizoen weer niet goed

Zie adv. elders in dit blad

Rabobank
Bierdieven
ZANDVOORT - In CÏP. nacht van
zondag op maandag heeft de politie
twwe Zandvoorters aangehouden
die ervan verdacht worden van diefstal van bier. 's Avonds om 23.30 uur
werd de politie aangesproken door
een van de beheerders van de feesttent op de Van Fenemaboulevard.
Het bleek dat in de loop van de
avond 75 treedjes bier uit een container waren weggenomen. Omstreeks
l uur 's nachts werden twee Zand
voorters van 17 en 18 jaar oud, in het
bezit van twee treedjes bier, aangetroffen in de Willemstraat. Zij vertelden dat de treedjes in de Brugstraat
op straat gevonden waren. Zij werden overgebracht nar het bureau,
waar de 18-jarige verdachte verklaarde dat de treedjes inderdaad uit de
container waren ontvreemd. De an
dere verdachte bleef volhouden dat
de bierblikjes waren gevonden. Beiden zijn aangehouden en ingesloten.
Het onderzoek wordt voortgezet.

Kinderen op de bres voor het dier
Zo'n tweeduizend kinderen uit het twee jaar in de bureaula van minishele land verzamelden zich in de re- ter Braks van landbouw ligt. In de
sidentie om duidelijk te maken dat petitie wordt vooral nadruk gelegd
er haast gemaakt moet .worden met op de misstanden in de bio-indusde nieuwe Welzijnswet voor dieren. trie. Door zijn traagheid werd Braks
Voorzien van veel spandoeken kwa- uitgeroepen tot superslak, hetgeen
men ze bij elkaar in het Haagse Ame- gepaard ging met de veil 'Braks is zo
citia waar de manisfestatie werd op- laks als een slak'.
geluisterd door optredens van beRond half drie waren de Zandkende artiesten. Van daaruit vertrokken de kinderen in de grote voortse dierenbeschermertjes weer
stoet naar het Binnenhof om aan terug in de Badplaats. Meer informavoorzitter Dolman van de Tweede tie over de activiteiten van de ZandKamer een petitie aan te bieden, voortse afdeling van de Dierenbewaarin aangedrongen werd op een scherming kan men verkrijgen bij
snelle behandeling van de v/et, die al Aase Dijkstra, tel 183843.

'vijftig lijnen bijkomen. Vooral voor
de VVV is het Strandweerbericht een
uitkomst. "Als er nu mensen bellen
met de vraag hoe het weer is kunnen
we ze naar het 06-nummer verwijzen. Dat scheelt enorm veel werk. En
omdat we toch een stuk van het
strand af zitten konden we nooit precies zeggen wat voor weer het was.
En als het niet klopte kreeg je de
schuld ook nog", aldus Roselien
Schriever.

Op negen na zijn de strandpaviljoens verdwenen. Na het weekend,
als de surfweek voorbij is, zal het er
weer verlaten uitzien. Een terugblik
op het afgelopen seizoen levert geen
opwekkend beeld op. "Het is iets beter geweest dan vorige jaar, maar
van een goed seizoen kunnen we niet
spreken", zegt jan Paap, penningmeester van de strandpachtersvereniging. "Gelukkig hebben we een
paar mooie periode gehad rond hemelvaartsdag en pinkstereii. Eind
juli en begin augustus was het ook
prachtig en in september hebben we
ook nog een paar mooie dagen". Volgens Paap hebben de paviljoen in
Zandvoort-Noord het, vanwege de
reconstructie van de boulevard,
minder druk gehad dan de andere.

Eitje

Ook Michiel Maas van het naaktstrand spreekt van enige verbetering, "maar het is weer een slecht
seizoen geweest". Maas, die veel
klachten heeft gekregen over loslopende honden, constateert dat er
vooral veel ouderen (VUT-ters) en
dagjesmensen zijn geweest. Die conclusie wordt gedeeld door de VVV.
"Het is ongeveer even rustig geweest
als vorig jaar, maar het aantal reserveringen voor hotels en appartementen is duidelijk minder. Hoewel de
appartementen nu goed vol zitten
door de surfweek", zegt Roselien
Schriever.

WATERSTANDEN

De Zandvoortse dierenbeschermertjes bij hun vertrek van het station.

Foto Bram Stijnen

Folo Berlott

ZANDVOORT - Hoewel er
sprake is van enige verbetering
in vergelijking met vorig jaar is
het dit jaar ook geen goed
Strandseizoen geweest. Volgens de VVV zijn er zelf minder
reserveringen dan vorig jaar.
De lichte verbetering was dan
ook voornamelijk te danken
aan de dagjesmensen.

Dagjesmensen

Waterstanden
Datum
HW
LW HW
LW
20 okt
10.33 05.28 23.18 18.07
21 okt
11.56 07.42
--.-- 19.31
22 okt
00.25 09.09 12.58 20.43
23 okt
01.19 10.25 13.46'21.39
24 okt
02.05 11.50 14.29 22.23
25 okt
02.49 12.44 15.10 23.07
26 okt
03.32 13.26 15.5123.56
27 okt
04.15
--.-- 16.31 12.08
28 okt
04.58 00.48 17.12 12.59
Vaanstanden:
Dinsdag 25 okt. VM 05.35 uur
Springtij 27 okt. 16.31 u. NAP+126cm

o Oud VVV-directeur op
burgerzaken.
Pagina 3.
• TZB verslaat Alliance.
Zandvoort '75 staat bovenaan.
Pagina 5.

• Op enkele paviljoens na ziet het er verlaten uit op strand.

ZANDVOORT - Ook Zandvoort droeg zijn steentje bij aan
de grote manifestatie die dinsdag door jeugdige dierenbeschermers werd gehouden in
Den Haag om bij het parlement
aan te dringen op de nieuwe en
betere weizij nwet voor dieren.
Om half elf 's morgens verzamelden ruim twintig Zandvoortse kinderen zich met begeleiders bij het station, waar
vandaan zij met de bus naar de
'residentie vertrokken.

Oplage: 4.500

Volop tevredenheid is er over het
speciale Strandweerbericht dat dit
jaar voor het eerst door het publiek
op een 06-nummer gehoord kon worden. Van het nummer is zoveel gebruik gemaakt dat er volgens jaar

Een voorzichtig vooruitblik op
volgend jaar geeft verdeelde meningen. Jan Paap verwacht dat het dan
geopende Vendoradopark een aan-

trekkende werking zal hebben. In ieder geval hoopt hij dat de reconstructie van de zuidelijke boulevard
voor het seizoen gerealiseerd is. Michiel Maas verwacht geen heil van
het recreatiepark. "Daar komt niet
het publiek waar je extra omzet van
moet verwachten. Die mensen gaan
duizend gulden per week betalen.
Dan moetje niet verwachten dat die
veel zullen verteren. Ze gaan alleen
voor de zon naar het strand en gaan
in hun huisje zelf een eitje bakken.
Bovendien krijgt het Vendoradopark zelf ook een voorzieningen, zoals een restaurant en zwembad, en
-meneer Dreesmann zal al het geld
zoveel mogelijk binnen het park
houden", vindt Michiel Maas.

dertien weken voor maar ƒ 9,75
Naam:
Adres:
Postcode:
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Giro/bank:
Telefoon:
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FAMILIEBERICHTEN

Haltestraat 55
Onze lieve, altijd zorgzame moeder, schoonmoeder en oma
Christina van Jaarsveld-Jurriaans
weduwe van W. van Jaarsveld
is op de leeftijd van 63 jaar geheel onverwacht
overleden
Zandvoort:
E. van Jaarsveld
Jessica
Zandvoort:
W. van Jaarsveld
M. P. Hillegers
Zandvoort, 1-4 oktober
1988
Linnaeusstraat 7J
Corr.adres:
Keesomstraat 159 2041 XG Zandvoort.
De crematie heeft op dinsdag 18 oktober in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld
plaatsgevonden.

JERSEY
PANTALONS
mt 40/48
7 kleuren

89,-

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

ADVERTENTIES

Tel. 02507-18686.

REKTIFIKATIE
Bedanken.
Wij willen alle TZB'ers van:
voet"!
zaal \- -bal
softj
bedanken voor het in ons gestelde vertrouvven.
Oom Ben, Tante Els en de fam.
die ons hebben bijgestaan.

Kleurenfoto's
vanaf45cent
Ook voor hel ontwikkelen van uw diadlms

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

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

Morgen TROUWEN

NIEUW. DE VECTRA
Optimaal rijgenot verplaatst zich
vanaf nu in 'n geheel nieuwe vorm.
En heeft een nieuwe naam: Opel Vectra.
Na Kadett (Zakenauto van het Jaar
1988) en Omega (Auto van het Jaar 1987)
krijgt de Opel-suksessenreeks hiermee
een vervolg. De Cw-waarde van 0,29
geeft de Vectra, onafhankelijk van
motorkeuze, meer vermogen. Terwijl
het brandstofgebruik ultralaag blijft.
De nieuwe Vectra is leverbaar in 4deurs of 5-deurs uitvoering. En u heeft
keuze uit een groot aanbod van motoren,
krachtbronnen variërend van 'n 1.6 i of
1.8 S-Euronorm, 1.6 i of 2.0 i met 3-wegkatalysator tot 'n 1.7 Diesel.
Standaard met een 5-versnellingsbak of met een geheel nieuw ontwikkeide, als optie te bestellen, elektronisch
gestuurde 4-traps automaat.
Het luxe basismodel, de Vectra
GL, is standaard al uitgerust met een
radio, inclusief antenne en speakers.
INTRODUKTIE RECEPTIE.
Over de nieuwe Opel Vectra valt
veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld over
de computertechnieken, het nieuwe
wielophangingssysteem, het als optie
verkrijgbare ABS-remsysteem.
Allemaal zaken die de Vectra dïe
extra-waarde en zorgeloze betrouwbaarheid geven die u van de naam
OPEL mag verwachten.

Wim Wiebes

l

en

Peggy-Ann Reinders Ü
Zandvoort, 21-10-1988
***************************

Het Jongeren Gezins Projekt
- jongeren tussen 14-17 jaar op willen
nemen;
- daarbij intensief begeleid worden;
- terug kunnen vallen op een
bereikbaarheid van 24 uur;
- daarvoor pleegoudervergoeding
ontvangen.
Voor een 17-jange m Thailand geboren jongen,
die een banketbakkersopleiding aan het K.M.
B O volgt, zoeken wij op korte termijn een gezin.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met- Jongeren Gezins Projekt, (Wim van Miltenburg of Yolanda Haighton), Amstelveenseweg
400. 1076 CT AMSTERDAM, Telefoon: 020717677.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
l en crematies!
D Daar ligt onze belangrijkste
igp.ï'taak en dienstverlening.
**
|| Daarnaast kunt u bij ons
Hfte/echt voor:
inschrijvingen
>\Uitvaartverzekering
II PVO-POLIS
|1* een Natura_,.
Ü uitvaartovereenkomst

m

: Vraag rustig vrijblijvend
f alle inlichtingen bij:

J!*: 3. d'HONT
^UITVAARTVERZORGER
•

••'••'

..

.

•>' -

•

:•

/

'

GARAGE
Omgeving Hogeweg

Inl. tel.
02507-15478.

wil in contact komen met gezinnen en/of
samenwoningsverbanden die:

i^fe*^» ' • •

Te huur of te
koop gevraagd

••'

Secretaris Bosmanstraat 40
IJ2Ó41 KTl Zandvoort. :
ïSei. 02507-17244

L

DE OPEL-DEAUER. ZEKERHEID VOOR ALLES.

vanaf vrijdag
in onze showroom

van lent zandvoort

Te koop gevraagd

HUIS
in ZANDVOORT
in goede staat.
Prijsind.
± ƒ 200.000,-.
Inl. na 18.00 uur tel.
023-328924.

Ik wil graag weg
uit Zandvoort.

Laat u in elk
jaargetijde
met een
bloemetje van
„ERICA" verblijden

Wessels West B.V. te Zeist, een
werkmaatschappij van de Wessels Groep,
is een bouwonderneming die actief is in alle
sectoren van de bouw.

ERICA

NETTE ETAGE

Grote K r o c h t 24

KANS OP GRATIS WINKELEN
BIJ D.A. DROGISTERIJ
DE GAPER D RUGSTORE

WOONRUIMTE

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentnmster
Fnedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

Kerkstraat 31, Zandvoort
Vanaf zaterdag 22 oktober t/m dinsdag 25 oktober
staat er in onze winkel een bus ,,ELNETT".
Raadt de juiste inhoud en maak een pakkende slagzin dan maakt u kans op één van de 10 prijzen

1ste prijs

voor 200,- gratis winkelen
2e prijs

voor 100r- gratis winkelen
OPVALLEND
z/'/'n de mogelijkheden die wij u bieden voor het
vieren van uw receptie of party en . . . . de prijzen
zijn het vergelijken waard.

i

3e prijs

voor 50,- gratis winkelen
4e t/m We prijs

voor 50,- waardepakket van
L'Oreal produkten
De jury bestaat uit bekwame en bekende Zandvoorters.

Café-Restaurant-Partycentrum

W

DAG EN NACHT VERZORGING

TIMMERLIEDEN
ENMETSELAARS

Br. ond. nr. 949395
bur. v.d. blad.

in Z'voort per jan '89
t/m mei '89. Tel.
08870-16829.

w

In Zandvoort bouwen wij 283 bungalows
voor vakantiepark „Holland Beach".

Aanmelden op de bouwplaats Vondellaan
48, bij de uitvoerder, de heer J. G. Zuidema,
tel. 02507-19925.

Vrije sector, buiten
gemeente.

23 jaar, zoekt

w ^^ ^^ •

Voor dit project zoeken wij:

Wie helpt mij aan een

Studente
REST./KOK,

V-S-A

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351
'• •

WesselsWest

Kam. Onnesstraat 15
Tel. 02507-15346

De uitslag wordt zaterdag 29 oktober bekend gemaakt.
De winnaars/essen krijgen tel. bericht.

Aangevraagde bouwvergunningen
135B88
136B88
137B88
138B88

Kostverlorenstraat 68
Duindoornlaan nabij nr. 4
Burg. Engelbertsstr. 42
Mr. Troelstrastraat 6

- garage/berging
- woning
-dakkapel
- dakkapel

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend, (wettelijke
verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
120B88
65B88
112B88
14B88
101B88
48B88
98B88
133B88

Zeestraat 28
- uitbreiding winkel en woning
Kennemerweg 78-80
- bewakershuisje
Dr. C A. Gerkestraat 153 - woning
Flemmgstraat 100
- uitbreiding bedrijfspand
Dumrooslaan 1
-garage
Dumrooslaan 1
- twee paardeboxen
Koninginneweg 21
- garage
terrein Kam. Onnesstraat - loods

Zij. die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders van Zandvoort, postbusS, 2040 AA
Zandvoort

Verleende kapvergunningen
Bentveldweg 16
Haarlemmerstraat 41
van Stolbergweg 2

- een populier
- een iep
- zes dennen

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zi|n getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bi| burgemeesteren wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

Verleende hinderwetvergunning
Gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken Burgemeester en Wethouders bekend dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen op 23 september 1988 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet
naar aanleiding van de aanvraag van McDonald's Nederland BV te Amsterdam voor een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ten behoeve van een snelservicerestaurant, gelegen aan het Raadhuisplem nr. 3 te Zandvoort, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sektie C nr. 2845.
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 21 oktober tot 21 november 1988 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort, op
werkdagen van 08 30 -12 30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden
verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34
te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14 00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 21
november 1988 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State voor:
a de aanvrager,
b de betrokken adviseurs;
c degenen, dieovereenkomstig artikel 20,21 of 22, tweedelidof 28,eerste lid, onderc van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht:
d enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet m staat is geweest
overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
Zandvoort, 20 oktober 1988.
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Stichtingsacte brengt uitkomst in meningsverschil

Zandvoort Meeuwen

Oud WV-directeur op Burgerzaken
ZANDVOORT OudWVdi
recteur Theo Hilbers is na een
jaar weer terug in het arbeids
proces Sinds enkele weken is
hij dagelijks te vinden op de
afdeling Burgerzaken van de
gemeente, waar hij parttime is
belast met de zorg voor de pas
poorten
Hilbers begon ooit als werknemer
bij de plaatselijke WV Maar door
de relatie met de overheid (de VVV
werd na de oorlog als Stichting Tou
ring Zandvoort door de gemeente in
het leven geroepen) verkreeg deze
instelling de zogenaamde B 3 status
Dat hield m dat de rechtspositie van
de werknemers gelijk werd gesteld
met die van gemeente ambtenaren
Hilbers werd destijds benoemd bij
de autonome VVV, die bestuurlijk
nauw met de gemeente was verbon
den Sommige bestuursleden twij
felden echter aan zijn functioneren
en uiteindelijk werd hij ongeveer
eenjaar geleden, naar huis gestuurd
Daarmee ontstond een meningsver
schil tussen gemeente en bestuur,
over de vraag wie voor de wachtgeld
regeling zou opdraaien Latei stapte
trouwens ook het merendeel van het
bestuur op, omdat men onder ande
re de begroting niet meer rond kon
krijgen
Het toenmalige College van Bur
genieester en Wethouders achtte
zich met verantwoordelijk voor de
ex directeur Dit leidde herhaalde
lijk tot vragen m de gemeenteraad,

Het elftal van Zandvoort Meeuwen zoals dat In het seizoen 1938-1939 was
geformeerd. Deze oude foto werd Ingezonden door J. van der Kroon-Van
Duijn.
Staand van links naar rechts: Jan v d. Bos, Aart v. Duijn, Hulske, Doris
de Muinck, Wirn terol, Gijs Keur, Co Fransen.Jaap van Son. Zittend: Cor

Middenstand ziet af van actie

Weekenddiensten
I Weekend: 22/23 oktober 1988
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
| nummer 12000
] AMBULANCE tel 023 319191 (Onge
valllen), Centrale Post Ambulance
vervoer (CPA) Kennemerland
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Bart van Bergen Huisartsenpraktijk G.J J. Mol / P.C F. Paar| dekoper: Voor dienstdoende arts bel
len tel 15600/15091 Verdere mhch
f tingen omtrent de weekenddiensten
worden verstrekt via de telefoon
nummers van de huisartsen Anderson, 12058, Drenth, 13355, Fliermga,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
\ erloskundige: Mevrouw Tme Ouds
hoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel 02507 14437, bgg 023 313233
Dierenarts Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen

van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort Konm
gmneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
ook mogelijk na telefonische af
spraak, hiervoor kan men bellen van
dinsd t/m vrijd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) gebruik
te kunnen maken, dient men zich 24
uur van tevoren op te geven bij Huis
m de Duinen, tel 13141, tussen 11 00
en 17 00 uur De kosten bedragen
j 1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Aan deze hulp
verlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, zijn geen
kosten verbonden
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
mmgstraat 9
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

Kerkdiensten
Weekend 22/23 oktober 1988
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 10 00 uur Kand J van
Baardwijk, Wijk bij Duurstede
Kmdernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Drs L den Hartog
Kmdernevendienst
\ rijzlnnige
Geloofsgemeenschap
NPB, Brugstraat 15
Zondag 10 30 uur ds S v d Meer,
Haarlem
Hoomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur Samenzang,
J v d Meer
Zondag 10 30 uur Viering m m v
Caecihakoor, J v d Meer
Kinderwoorddienst
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 09 30 uur Zondagsschool
/Bijbelgespreksgroepen
10 30 uur Morgendienst, Ds E Bo
damer
19 00 uur Avonddienst, Ds J Over
duin

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankel jk nieuwsblad voor Zandvoorl
Bentveld en Aerdenhout Verschijn! op
donderdag U tgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
Postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dnsdag1013 14 16 u
woensdag 9 11 u
donderdag 10 12en 13 17 u vr|dag912u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70 1421
AA U thoorn Tel 02975 40041 Postadres
Postbus 223 1420 AE U thoorn
Verkoopleider B Lodewegen
M cro advertenties tel 020 5626271 Telex
advertentes 10730PCADV
Redactie Gasthusplein 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
54
Zandvoort
oan Kurpershoek Redactiechet D ck Piet
Faxnummer redact e 020 6684859
Abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal ƒ
23 70 per hall jaar ƒ 43 75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1
Opgave abonnementen, verhuizingen etc
maandag t m vrijdag 08 30 17 uur telefoon
(020)6681300
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
„.Zandvoorls Nieuwsblad opgericht m 1941

Draaier, Jan Weber, De Jong, Hans Huijer, Engel Keur
Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn
van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad. Na
plaatsing krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een extra
afdruk in het hier getoonde formaat.

Jehova's Getuigen Gem Elswoud
Smedestraat 37 te Haarlem
Zaterdag 17 00 19 00 uur en maan
dag 1900 21 00 uur

Burgerlijke stand

VERVOLG VAN VOORPAGINA

niet zo best te spreken „Het mist
een samenhang tussen centrum en
kust", vond hij Hij wilde eerst de
correlatie tussen beide locaties aan
gegeven zien alvorens hij iets met dit
plan wenste te doen „Huiswerk voor
de makers dus", stelde een der aan
wezigen nuchter vast
Met de inzameling van de vrijwilli
;e bijdrage van 500 gulden per onder
neming aan het Samenwerkingsver
band loopt het niet bepaald gewei
dig Ondanks de toezeggingen van de
Zandvoortse ondernemers tijdens
de ledenvergadering die dit voorjaar
werd gehouden, was maar 25% van
de leden bereid het gevraagde bedrag te voteren, zodat op dit moment
slechts dertigduizend gulden m kas
zit in plaats van de minstens een
miljoen die voorzitter Van der Laan
als bufferpot voor de toekomst
denkt nodig te hebben „Er diende
naar rato betaald te worden", vonden verschillende leden van O V Z
Doch het bestuur zag vooralsnog
;een kans, een formule te vinden om
aan deze wens tegemoet te komen
ZANDVOORT Door een verkeer
de manoeuvre met een heftruck is
het beeld van het zittende mannetje
op het Van Fenemaplem bescha
digd De bestuurder van de heftruck,
een 27 jarige inwoner van Valkens
waard, meldde zich bij de politie De
schade zal worden vergoed

Ook voor wat het belang van de St
Nicolaas en Kerstactie betreft, kun
nen de Zandvoortse ondernemers el
kaar nog met helemaal vinden
Slechts 12 van de 260 leden wensten
aan deze actie mee te doen „Te wei
mg", vond het bestuur en schrapte
hiermee een actie die er in het verle
den voor zorgden dat de Zandvoort
se inwoner zijn boodschappen, voor
al gedurende de feestmaand decem
ber bij deze ondernemers deed Dit
jaar dus geen gratis loten en geen
sfeervergrotende muziek tijdens de
inkopen voor de aanstaande feestda
gen

ZANDVOORT 'Eens pad
vinder, altijd padvinder', dat is
de slogan die leden, leiders en
leidsters in de scouting moet
aanspreken Maar toch werkt
het niet zo Men stopt met de
activiteiten en de contacten
gaan verloren Voormalige ka
derleden trachten nu zoveel
mogelijk oud-leden en kaderle
den te verenigen in een op te
richten nieuwe Kring van
Vrienden van Scouting

erg jammer, vooral omdat de con onderlinge samenwerking, hulpver
tacten meestal verloren gaan
lening en gezelligheid
Er blijkt een groeiende behoefte
Voor de werkgroep wordt het een
daar iets aan te doen Daarom heeft uitgebreide speurpartij naar voor
Scouting Haarlem e o een werk malige padvind (st)ers en leiders en
groepje van voormalige kaderleden leidsters omdat veel namen en
gevraagd zoveel mogelijk oud leden adressen m de loop der jaren verlo
en kaderleden te verenigen in een ren zijn gegaan Men stelt het dan
nieuw op te richten Kring van Vrien ook zeer op prijs indien degenen die
den van Scouting Deze kent geen gezocht worden of adressen weten
leeftijdsgrens en wordt aangesloten kontakt opnemen met de werk
bij de landelijke organisatie Zo ook groep, per adres mevrouw W Hon
zal men de landelijke doelstelling derdos Knook, Celsiusstraat 89,
hanteren De bedoeling is dat de 2041 TD te Zandvoort, tel (02507)
Kring regelmatig bijeenkomt voor 14275

In de loop der jaren hebben heel
veel leden en kaderleden hun activi
teiten op dit gebied moeten beemdi
gen Vanwege studie, te drukke
werkkring, kinderen, leeftijd of an
dere redenen Meestal vindt men dit

met electriciteit, het voorkomen en
behandelen van kleine brandwon
den en het veilig verrichten van klei
ne reparaties

De cursussen zijn al begonnen,
maar nieuwe deelnemers zijn nog
welkom
Op
woensdagmiddag
14 00 15 00 uur voor EHBO diploma
A, jongens en meisjes van 11 tot en
met
13 jaar,
vrijdagmiddag
16 15 17 30 uur voor EHBO B, jon
gens en meisjes van 13 tot en met 16
jaar Behalve lessen EHBO krijgen
zij ook onderricht in het omgaan

Op maandagavond van 18 30 tot
20 00 uur is er een cursus Jeugd Lo
tus voor jongeren van 13 tot en met
16 jaar die al m het bezit zijn van een
EHBO B diploma De cursussen
worden gegeven m het Rode Kruis
gebouw, Nic Beetslaan 14 De kos
ten bedragen J10, per cursus, mclu
sief lesboek Voor meer inlichtingen
kan men bellen 14345

Pas uitgekomen gemeentegids
geeft veel nuttige informatie
nummers heeft hij in de gids een
stukje geschiedenis van Zandvoort
verwerkt Verder geeft het een over
zicht van gemeentelijke en andere
overheidsinstellingen en laat het de
lezer kennis maken met alle politie
ke partijen die Zandvoort rijk is
Ook gezondheidszorg, religie en on
derwijs komen uitgebreid aan bod,
terwijl het maatschappelijk leven
cultuur, recreatie en sport, verkeer,
vervoer en beroeps en bedrijfsleven
niet vergeten zijn

Gehuwd
Petschi, Marcel en Becker, Beatrix
Van Huurlingen, Hermanus Gerar
dus en Nehls, Lammigje
Van Loon, Hendrik Gerard en Car
stens, Barbarah Helene
Geboren
Sabien, dochter van Van Bergen,
Lambertus Maria Franciscus en Van
der Steur, Julia Frednke Catharma
Yun Ronald, zoon van Van de Poel,
Eonald en Lever, Inge Hendrika Jo
hanna Petronella
Eamon, zoon van Kmneging, Tho
mas Aqumo Franciscus en Groot Ze
vert, Veromca Elisabeth Antoma
Vincent Edward, zoon van Ter
Bruggen, Edward Paul en Slagveer,
Mariene Georgetme

Tot en met zondag 22 oktober dage
lijks activiteiten in het kader van de
Pall Mail Export Pro World Cup
brandmgsurfen
Donderdag 20 oktober.
Surffilm uit Hawai m tent V Fene
maplein, gevolgd door feestavond
Jeugrt^oos in 'L Stekkie, 14 30 17 00
uur, 11 t/m 15 jaar, toegang gratis
Zondag 23 oktober.
Afdalmgsdemonstraties korps man
mers vanaf Palace hotel Tijdstip
nog niet bekend
Woensdag 26 oktober
Inspraakavond
ontwerp bestem
inmgsplan Kostverlorenpark (mcl
wel/met doortrekken Herman Heij
ermansweg), 2000 uur in het Raad
huis ing Haltestraat

De heer Hedden die momenteel
maar het college hield de poot stijf deze stoel bezet neemt volgena
en de boot af Uit de stichtingsakte jaar afscheid van zijn colleg? t> orn
bleek echter dat de gemeente bij een dat hij gebruik maakt van de VU
eventuele liquidatie van de VVV de T regeling Dat Hilbers hem opvolgt
salariskosten van de thuiszittende lijkt een voor de hand liggende ge
oud directeur op zich moest nemen dachte Het lijkt een goede invulling
van de vacature die ontstaat maar
vooral ook de meest 'faire behande
Elegant
ling van deze Zandvoortse burger
Van liquidatie was sprake toen de die zich zeventien jaar lang bij de
Stichting VVV Zandvoort overging VVV voor de gemeenschap heeft in
naar de Regionale WV Zuid Kenne gezet

Oud-padvinders willen zich verenigen

ZANDVOORT - Er zijn nog
wat plaatsen vrij bij de EHBOcursussen van het Jeugd Rode
Kruis, afdeling Zandvoort

Ondertrouwd:
Keur, Pieter Hendrik Jack en Van
der Aar, Maria Geertruida

AGENDA

Het is nog maar de vraag of Hil
bers naai- huis wordt gestuurd als
dit we'k is afgelopen Voor com
mentaal is hij overigens zelf niet te
bereiken, maar in de wandelgangen
van het Raadhuis wordt \eionder
steld dat hij, gezien zijn ervaring op
dit gebied wel eens de nieuwe cultu
• Theo Hilbers nu bezig met pas- rele man van de gemeente zou kun
pOOrten
(Archolloto) nen worden

Jeugd Rode Kruis heeft
nog aantal plaatsen vrij

Periode: 11-17 oktober

Overleden.
Koops geb Senkeldam, Herman
na,oud 56 jaar
Mammen, Johan, oud 59 jaar
Van Jaarsveld geb Jurriaans, Chris
tina, oud 63 jaar

merland
Doordat de uitgifte \an het pas
poort is overgehc% eld van de pro\ in
cie naai de gemeente weidhetcolle
ge in de gelegenheid gesteld de zaak
op een elegante, wijze op te lossen
Om de kosten vin de extra ambte
naar die m \ ei band met het pas
poort zeker een jaar nodig zou zijn,
uit te sparen \verd Hiltaers voor dit
werk aangezocht Insiders verwach
ten echter dat de benodigde termijn
voor deze werkzaamheden wel eens
flink uit kan gaan lopen gpz'en de
paspoort perikelen m Den Haag

Vut

De heer Hedden, de 'culturele man van de gemeente', heeft de nieuwe
gemeentegids samengesteld.
foio Bram siijnen

ZANDVOORT - Twee weken
geleden is de nieuwe Gemeentegids uitgekomen Dit aardige, handzame boekwerkje met
de
titel
'Informatiegids
1988/1989 der gemeente Zandvoort' kan men aantreffen op
de afdeling Bevolking in de
Schoolstraat
Men vindt het boekje daar tussen
allerlei folders die van alles vertel
len over hoe de burger op de meest
of wellicht minst gecompliceerde
wijze door het leven kan gaan Het is
de officiële gids van de gemeente
Zandvoort, uitgegeven door Uitge
vers Maatschappij „Suurland Vade
mecum" B V in opdracht van het
gemeentebestuur In een 'Ten gelei
de' noemt burgemeester Van dei
Heijden het boekwerk een wegwij
zer en een middel voor diegenen, die
een antwoord willen vinden op de
vragen 'Wie, wat, waar1?'
Zelf nieuwkomer m Zandvoort wil
Van der Heijden met zijn vrouw
deze nieuwe handleiding gebruiken

om zich hier zo snel mogelijk thuis
te voelen Zandvoort is een gemeen
te met een bijzonder karakter, bena
drukt hij daarbij levendig, bruisend
en veelzijdig Dit zijn alle elementen
die erom vragen om desondanks
herkenbaar te zijn en te blijven Her
kenbaar met name voor de eigen m
woners, is zij n mening Volgens Van
der Heijden krijgen de inwoners, en
met name de 'nieuwelingen' door de
gids een overzichtelijk en helder
beeld Hij hoopt van haite dat dit
boekje iedereen op adequate wijze
de weg wijst en terzijde zal staan
Het boekwerkje, dat maar liefst
120 pagina's telt en gratis te verknj
gen is, werd samengesteld door mr
A H Hedden j r , ambtenaar voor
culturele werkzaamheden op de af
deling bevolking Hedden beheerde
in het verleden ook het gemeentelijk
fotoarchief maar dat is nu elders on
dergebracht, zij het tot verdriet van
menig Zandvoorter omdat het daar
door minder toegankelijk is gewor
den Naast alle belangrijke telefoon

'Officieel' werd het boekweikje bij
zijn verschijning met ten doop ge
houden „Niet belangrijk genoeg',
vindt het college deze vraagbaak die
de gemeente toch handen vol geld
moet hebben gekost Al was het al
leen maar door het aantal manuren
dat het samenstellen van deze gids
heeft gevergd Een samenstellen dat
door allerlei wijzigingen en mutaties
die zoals gebruikelijk op de val
reep werden aangevoerd, Hedden
veel hoofdbrekens moet hebben ge
kost De 'culturele man' van de
Schoolstraat, die begin volgend jaar
wegens de VUT regeling de afdeling
bevolking verlaat, heeft ondanks al
les een gedegen stuk werk afgele
verd Een werkstuk waarvan menig
Zandvoorter veel profijt kan heb
ben

j Dommel
ix B6&Rue> Mier FWT je ALTLIP mee: ZIT

• Een nog dichtgetrokken vissersnet wekt vooral bij kinderen veel belangstelling.
Foto Bram S jnen

Netje wekt ni

ZANDVOORT Hetstiandis
een uitstekende speelplaats
voor kinderen Maar ook de
ouders willen vooral als het
zonnetje maar even schijnt,
best even lekker uitwaaien
langs de vloedlijn Bovendien
kun je daar allerlei interessante dingen tegenkomen

gen gainalen krabbetjes en ander
klemgoed, waaraan de zee ondanks
de venuiling, nog zo lijk is

Het nog dichtgebonden vissersne
tje werd door de nieuwsgierige blik
ken van vooral de kinderen nauwlet
tend gemspecteeid op krioelende en
wriemelende zeebewoners Maai
een beetje eng vonden ze het wel

Opbrengst collecte
voor Nierstichting

ADVERTENTIES

Dat ondervonden vorige week zon
dag weer enkele oudei s toen zij met
hun kioost wandelend langs het
strand een heuse garnalenvisser te
gen het lijf liepen Die keerde net
met een versgevangen portie zee
banket teiug naar de kant

De Zandvoortse garnalenvisser
stelde echter iedereen gerust en gaf
graag tekst en uitleg ovei de gei an

11

ZANDVOORT
De onlanes in
Zandvoort gehouden collecte \oni
de Nieistichting heft totaal / O 5(2 "j 5
opgebiacht Het bestuut \ in de
plaatselijke afdeling dankt alk n die
hieiaan een bijdi.ue htbbin ni_K
\eid
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lat Uno 60 D
ien brave diesel

Suzuki Vitara vult gat in de markt

Iedere zichzelf respecterende automobielfabrikant heeft in de kleinere modellen wel een dieselmotor hangen. Zo natuurlijk ook Fiat in de
Uno en zelfs de allerkleinste, de Panda, heeft een dieseluitvoering,
maar hier zag de Nederlandse importeur kennelijk niets in want deze
wordt hier (nog) niet geïmporteerd zodat wij het met de Uno als
kleinste carrosserievariant moeten doen. We reden zowel de drie- als
de vijfdeurs Uno D en bij beide varianten zullen mensen met lange
nagels moeite hebben met het openen van de portieren. Bij de driedeurs steek je je vingers achter het portier om de hendel omhoog te
duwen en bij de vijfdeurs moet je met je vingers een knop naar binnen
duwen waarbij dan - wanneer je dit niet voorzichtig genoeg doet -je
nagels achter de rand blijven hangen.
Opvallend is de strakke afwerking aan
de buitenzijde, wat ook binnenin merkbaar is want de Uno is een stille reisgenoot zonder veel hinderlijke rijwindgeluiden terwijl ook voor de motor een
afdoende isolatie gemonteerd is want
van de diesel is relatief weinig te horen
in het interieur. Tenminste wanneer de/.e op bedrijfstemperatuur is gekomen.
De werkruimte is overzichtelijk. Alles op het verwarmings/ventilatiesysteem
na - is bereikbaar zonder je handen van
het stuur te halen. Persoonlijk vond ik
de stoelen goed zitten met een behoorüjke zijdelingse steun maar voor mijn
lange benen was de zitting wat aan de
korte kant Leuk detail is de verplaatsbare asbak, die voor de nietrokers geheel verwijderd kan worden, terwijl de
rokers hem op iedere goed bereikbare
plaak kunnen zetten.

Rechts de Fiat Uno 60 D in de tweedcurs-uitvoering en links de 60 DS die als
vierdeurs geleverd wordt.

Autonieuws

bak schakelt prima en de overbrengingsverhoudingen zijn goed gekozen.

door, Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Driedeurs koets

omstandigheden. Daarnaast is ook de
voortrein onder handen genomen, andere veren en gasgevulde schokdempers zorgen vooreen goed veercomfort.
Om het zwaardere werk - dat deze toch
wel forse diesel levert - de baas te kunnen, is er een van de Regata afgeleide
vijfversnellingsbak gemonteerd. Deze

De driedeurs koets van de Uno 60 D is
de eenvoudigste uitvoering. Hij is dan
ook een beetje kaaltjes uitgevoerd. De
noodzakelijke dingen zitten er wel in,
op en aan maar ik miste bijvoorbeeld
een sigaretten-aansteker en dat is voor
mij als verstokt roker een ramp. Mocht
u deze Uno 60 D een beetje kaal vinden, dan is er altijd nog een alternatief,
de Uno 60 DS. Want niet alleen is deze

Dat grotere gewicht had ook nog andere consequenties. Zo werden de
remmen onder handen genomen. Vóór
zijn grotere schijven gemonteerd en
zowel de hoofdremcilinder als de bekrachtiger werden vergroot met als resultaat een prima remgedrag onder alle

Gratis
EERSTE BEHANDELING

afslanken
raadpleeg onze consulente
Tel 02507-14866.
* Handbal is ook een sport
voor jou Z V M. heeft plaats
voor leden van 6 tot 66 jr
Train eens gratis mee en zie
wat handbal is Tel. 14973.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

18,7.

BECAM maakt het SNEL mogeüjk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen kredieten
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
Theoretische looptijd 65 mnd.
looptijd*
netto
looptijd *
et! rente bij 1 0.000.- 0.9t % ptr.„o .
15.000.- 0.81% p.mnd.: 20000.in handen
60 mnd.
48 mnd.
geregeld
0.77% p mnd.; 25 000,- 0.77% p mnd
* Vrije besteding van het geld,
Bedrag rente en
143.03
120.48
5.500.afl. p.mnd.
160.89
7.500,1 91 .72
geen onderpand
222.88
10.000.- 200,- p.mnd.
266,10
10.500,* Kwijtschelding bij overlijden
318.41
15.000,- 300,- p.mnd.
380,15
15.000,20.000.- 400,- p.mnd.
506,87
424,55
* Lopende leningen meestal geen 20.000,742.96
25.000.- 500.- p.mnd.
887.02
35.000,bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 100.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 10,4%.
-vanaf
* Tevens 2e hypotheken

Techniek
Overdwars voorin geplaatste viercilinder dieselmotor. Cilinderinhoud
1697cm3. Boring x slag 82,6x79,2
mm. Compressieverhouding 20:1.
Max. vermogen 60 pk (44, l kW) bij
4500 omw/min. Max. koppel 103
Nm bij 3000 omw/min. Voorwielaandrijving. 5 versnellingsbak met
achteruit.
Voorwielophanging McPherson met
schroefveren. Achterwielophanging
onafhankelijk met torsieveren. Telescopische gasgevulde schokdempers rondom. Schijfremmen vóór,
trommels achter, bekrachtigd en begrensd.
Lengte 3,64 m, breedte 1,55 m,
hoogte 1,432 m. Wielbasis 2,362 m.
Spoorbreedte voor 1,34 m, achter
1,30 m. Draaicirkel 9,4 m. Massa
860 kg. Max. aanhangergewicht geremd 900 kg. Inhoud brandstoftank
42 liter.

Dat deze dieselmotor een vrij gewichtige knaap is, blijkt als we met een forse
snelheid een bocht nemen. In dat geval
wil de Uno door dat forse gewicht op de
vooras best op zijn voorwielen naar de
buitenkant van de bocht schuiven. Niet
gemeen of kwaadaardig maar zeer gemoedelijk en gas loslaten heeft dan ook
onmiddellijk tot gevolg dat hij braaf
weer in het goede spoor komt

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G

Bedrijfsweg 26, Emmeloord

Als vierdeurs lesaulo bij de KNAC anti-slipscholen bewijzen ze hun degelijkheid.

+ Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl. tel. 02907-5235
* Trees en Martha Burger altijd m voor iets nieuws1 Vorige
week sloegen ze een Opelkadetje aan de haak. Bedankt!
•*• Gevr flinke hulp m de huishouding v d ochtenduren.
Tel. 02507-12484
* Gevr hulp in de huishoudmg met ervaring, 's morgens, eenmaal m de veertien
dagen Tel. 02507-16136, na
18 uur.
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507-18505 (ook 's avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk.

* T k a eiken wandmeubel,
3-drs, waarvan 2x bew, 1x
glas m lood Af m 170x145x35
cm Prijs n o t.k Tel 0250714195
* Alle bijeenkomsten georganiseerd door de N V v.H
zijn gratis voor de leden,
behoudens de cursussen
Wordt lid en bel 02507-19583
* Gevr oppas v meisje ± 3
Cursus Spaans
jr v 4 middagen p w leg g
voor beginners en
bel Tel 02507-17828.
gevorderden en conversatie
START 24 OKTOBER
* Het Jeugd Rode Kruis wil
Inlichtingen M Perez
graag knutselen en zoekt
Tel 02507-18596
daarvoor materialen en gereedschappen Bel 15609 en * Z V M Handbal Het is niet
wij halen het graag bij u af alleen een leuke sport, maar
* Hoge beloning v terug- vooral de leuke sfeer Train
bez gouden oorbel m ca- eens gratis mee m de Pellimee en pareltjes Verloren bij kaanhal Info 02507-18269
tel Louis Davidsstr Inl Gast- * Te koop grote plastic
huisplein 12
zandauto ƒ 10 Te koop gevr
* Hou je van mosselen7 -isher Price cassette Tel
Kom basketballen bij the 02507-',5148
Lions' Hou ie niet van mosseien? Kom dan ook basketbal- * Verz zoekt oude foto's mlen bij de Lions1 16565/17190 signes, medailles, helmen,
vlaggen, uniformen, oorlogs* Ik ben de portemonnee documentatie etc Per 1940van mijn moeder verloren met 1945 Reacties via 17469
± f 18 Wie heeft hem a u b
gevonden'' Henk, tel 02507- * Verzamelaar vraagt Verkade-albums of andere oude
15988
plaatjesalbums (sport, mo* Ik geef een vergoeding lens, sprookjes, vlaggen, Torn
voor alle aulo(sport)bladen, Poes enz) Tel 02503-14727
auto(sport)boeken, modelaulootjes etc Bel 02159-41033, * Voor de knutselaar! Zundapp brommer 1956 / 75
vraag naar Stephan
Brederodestraat 39
Tel
KAMER TE HUUR
02507-16548
De Witte Zwaan
Voor trouwfoto's
Tel 02507-12164
* Klaverjassen iedere donFoto
Boomgaard
derdag m Delicia, Kerkstraat
ledereen is van harte welkom.
Grote Krocht 26
Inl 02507-17397
* Komt u eens kennis maken
met de gezelligheid bij de * Weg overcompl t k. klasverg Vrouwen van Nu! Wordt siek bankstel, Engelse stijl
lid of bel om informatie met Vrpr ƒ300 Tel 02507-13839
tel nr 14462"
* Wie handbalt er mee Ik
* K t v Philips te koop, 6 jr ben 6 jr en de 1e mini van
oud + afstandsbediening, 3 Z V M Handbal, welke kmdemnd oud / 250 Prima beeld ren willen met mij een team
lel 02507 18052
vormen Kyra Inl tel 18269

Tel. 13529

* Lieve heren, 25 dames kij- * Te koop Playmobil o.a
ken met smart naar u uit. Kom contamertruck, wegenwacht,
zingen bij ons seniorenkoor v. rally-auto, speedboot en vele
50+ ers in het Gemeensch h., onderdelen. Prijs ƒ 75 Tel
02507-13613
woensdag 14.15-16.15 uur.
* Te koop trapnaaimachme
Lijsten op maat
m meubel (eiken). Tel.
bij
02507-16456.
Foto Boomgaard * Te koop vrieskist, Manjnen, 200 Itr, i.z.g.st., ƒ 150.
Grote Krocht 26 Tel.
02507-14411
Tel. 13529
* T k 10 goud op zilveren
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film penningen "de geschiedenis
v a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 der Nederlanden", ook p.st.
per week Corn Slegersstr. ƒ25 Tel. 02507-17193.
2b, tel 02507-12070
T.k. 2-zits Biedermeier bankje
ƒ2500. Tel. 15148/19523.
OKTOBERAANBIEDING
* T k antiek wijwaterbakje
Zonnestudio
ƒ 15; div. CD + LP platen ƒ 15
Passage 4 2 - t e l 02507-1250C en j ' S p st.; oude letterbak,
Zonnebank, 25 min., ƒ7,50 mcl. div munten en div. spulDubbel gezichtskanon
len Tel. 17193.
15 mm., / 10
Lichaamskanon, 40 min , / 35. T k antieke eiken Mechelse
kast met glas in lood deurtjes,
Schoonmaakbedrijf
h. 234, b 1 22, d 56 cm. Tel.
De Witte Tornado 02507-16456
voor uw gebouwen
+ T k.
baby/kmderbuggy
en kantoren
ƒ 15; wandelwagen,
niet
Tel 02507-18546
nieuw, maar goed onderstel,
ƒ 15, reiswieg ƒ 10; racefietsje, Junior, ƒ 15 Tel 12698.
* T k bankstel + salontafel,
MAATKLEDING EN
na bezichtmg t e a.b Tel.
VERANDERWERK
02507-16687, na 1830 uur.
Tel 18599, Corn Slegersstr 2.
Geopend, dinsdag t/m zater- T k bromfiets CIAO, i.g st„
ƒ375; langlaufski's m. stokdag van 1000-1400
ken, mt 43 Tel 19523/15148.
* Tante Rie van de Zandvoortselaan is maandag jarig. * T k droogmolen ƒ 35; elektnsche deken ƒ 25. Tel. 02507Hartelijk gefeliciteerd
15208
* Te koop aangeb. een leren
3-zits bank (lichte slijtage aan * T k. Friese staartklok, eide zitkussens) Vraagprijs ken; Praktica camera, Bearcathand computerscanner;
ƒ100 Tel 02507-13341
Comtoise klok met bloemslin* Te koop balkhout, 16x7 ger Reacties na 6 u 17469
cm, 4,2 meter lang, gePelgrim gevelkachel
schaafd en geschilderd, 60 T.k
stuks,
ƒ 23
p st.
Tel ƒ 100; Dru gashaard ƒ 100; 10
kan scanner ƒ 150, kleuren02507-12117
t v ƒ 50, Miele afwasmach.
* Te koop Dru gashaard, ƒ200 Tel 02507-20021.
8000 kcal, brandend te zien,
T k PUCH M met sterwielen,
ƒ 100 Tel 02507-16316
kl. l.blauw -i- verz , ƒ 550, bj
* Te koop flinke koelkast '85 Inl 02507-16953
met groot vriesvak, billijke
* T k. wieg, geheel comprijs Tel 02507-16220
pleet, met matrasje, dekbed,
* Te koop gashaard i z g.st., lakenset, lampje, luiermand
KI Krocht 2, van 9-17 uur
etc , mmtgroen bekleed Tel.
* Te koop gevraagd combi- na 18 uur 023-335712.
natie van kinderwagen/wan- * T k a 2 kmderfietsen, lee<delwagen en draagwieg, in- tijd v a
6 jaar
Tel
klapbaar Tel 02507-15369
02507-17155, tussen 16-18
•* Te koop gevr wipstoeltje uur
Tel. 02507-18388
* T k a Barbie poppenhuis,
voll inger + Weertjes + barbiepoppen Tel. 02507-17155,
DROGISTERIJ
tussen 16-18 uur
* T.k a een z.g.a n vliso
zoldertrap ƒ250 en een gr
Oranjestr. 7 - Zandvoort
hondenmand/50 Tel. 17353.
Tel. 02507-12327
T k a . (rouwjapon, wit zijde,
Uw adres voor:
mt 38/40, gedragen sept in
ELAST, KOUSEN,
Heemstede, incl ace .ƒ2200,
PANTY'S, KNIE- en
vr pr ƒ 900 Meer weten? Bel
02507-19188, na 18 u
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT
* Tekoopkmderfiets,3t/m5
jr, ƒ35 Tel 02507-19065
TUINMAN voor al uw tuin-, * Te koop massief eiken
straat- en hekwerk, levering schemerlamp m leren kap en
alle materialen, vnjbl prijsop- leren kap v hanglamp Tel
gave Tel 023-243568
02507 15648

Silhouettes

BOUWMAN

JLX en als Metal Top JLX. De Cabrio
kost ƒ 35.990,- en de Metal Top
ƒ 36.490,-. Ze staan vanaf dit moment
bij de Suzuki dealers te pronken en te
trappelen van ongeduld om proef gereden te worden.

(Advertentie)

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

ƒ 23.490,-voorde driedeursuitvoering
en ƒ 25.350,-voor de vijfdeursuitvoering.
Motorrijtuigenbelasting
van
ƒ 805.- tot ƒ 817,- per jaar.

Die motor levert overigens hele beste
prestaties. Van O naar 100 km/h sleurt
hij u in 15.2 seconden en zijn topsnelheid is maar liefst 157 km/h. Het gemiddelde verbruik is al even riant, namelijk l op 18,7. En dat alles presteert
deze dieselmotor zonder de hulp van
een turbocompressor. De motor heeft
overigens een zuigerverplaatsing van
1697 cm3. een vermogen van 60 pk
(44,1 kW) bij 4500 omw/min en een
maximum koppel van 103 Nm bij 3000
omw/min.

met hellingen om van te duizelen maar
probleemloos ploegde de Vitara met
zijn 80 pk motor en zijn inschakelbare
vierwielaandrijving plus hoge en lage
gearing door alle problemen die ons
werden voorgeschoteld.
De Vitara wordt geleverd als Cabrio

Prestaties

Geld

Beste prestaties

* Gevr voorstoelen met
hoofdsteunen van Panda 34,
evt omruilen m. bijbet. voorstoelen Panda zonder hoofdsteunen Tel. 02507-16461.

wel voorzien van allerlei luxe zaken
maar bovendien is hij ook nog eens uitgerust met vijfdeuren in plaats van drie.
Uiteraard moet hiervoor iets dieper in
de geldbuidel getast worden. De prijs is
ƒ 25.350,- maar voor die kleine twee
mille meer krijgt u buiten de twee extra
portieren ook veel "het gemak dient de
mens" zaken.

Er zullen best een heleboel mensen zijn
die graag een terreinauto zouden willen
bezitten maar die bezwaren hebben tegen het Spartaanse en het onelegante
dat vrijwel al die terreinvoertuigen
kenmerkt. Gelukkig voor die mensen is
er nu een eind gekomen aan deze kommer en kwel want Suzuki brengt een
kruising op de markt van een luxueuze
middenklasser en een geraffineerde
terreinmachine, genaamd Vitara. Op
normale verharde wegen gedraagt dit
fenomeen zich als een normale personenauto met alle voordelen van dien,
zoals een soepele vering, een behoorlijke acceleratie en een topsnelheid van
140 km/h. Maar ook het interieur
straalt een ware luxe en bedieningsgemak uit. Zo zijn bijvoorbeeld alle vier
de kuipvormige zetels op verschillende
manieren verstelbaar en zitten er alle
toestanden in die wij ook verwachten in
een luxe middenklasser. Waarschijnlijk
denkt u nu dat er dan wel de nodige
concessies gedaan zullen zijn betreffende de vaardigheden in het terrein. Niets
is echter minderwaar, zoals ik heb kunnen constateren in Schotland, in een
oude leisteengroeve. De Suzuki heren
hadden daar een parcours uitgezet om
de liefhebber te doen watertanden en

* De weg of niet de weg; dat
is de kwestie Wat weg ZOU
gaan staat in: OH, wat een
Heerlijkheid Koop dit boek'
Cult. C of Gen Oud-Zvt ƒ 15.
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.
* E H.B.O Herhalingslessen
start op 25 oktober as. om
2000 uur in het Rode Kruis
Gebouw, NIC. Beetslaan 14,
Zandvoort. Tel. 02507-17537.
ENGLISH LESSONS
Privé Engelse les, conversatie
en of grammatica, alle niveaus. Inl. tel Jane Hall:
02507-18308.

* Wie heeft fietssleutel met
sleutelhanger v.h NCCW gevonden? Tel. 02507-18536.
* Wilt u klaverjassen, kom
dan eens kijken in Delicia in
de Kerkstraat 16 ledere donderdag 20.00 u. Achter in de
zaal. Inl. 02507-17397.
WONINGRUIL: Aangeb. ged.
gerenov. mooi ben.huis, 4
kam., c.v. + 2 stookgel., grote
tuin o/h zd, rustige straat,
dichtbij winkelstraat (Middenweg), 1 et. slechts erboven,
bew. rustige fam., huurpr.
ƒ365, W Beukelsstr. GEVRAAGD 2/3-kam.won, Oud
of nw.bouw. Tel. 020-930202,
b.g.g. 122883

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

WEEKAANBIEDING

bij 2V2 Itr
MUURVERF
BLOKWITTER
GRATIS
Keur en Zoon

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

verf, glas, behang
Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 15602
t/o Politiebureau

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Bel BECAM:
05270-16991

Videotheek 'Dombo'

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon 13529.
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek.
Genees je zelf met de BACH
BLOEMEN REMEDIES. Goed
en goedkoop. Inl.1 14839.

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

-/MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars

5 REGELS ^| JM GRATIS

o.g.

Tel. 02507-12614

m

NVM
MAKELAAR

jij straks
ziekenverzorg(st)er
worden?

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
*
3 8

r i

k o o p b r u i d s la Po n , mt
mo d . s a 1 o n t a f e 1 ; 1 e u k e
e t e n s t o e 1 . T e 1 0 2 0 - 111 .

T e
;

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

In december start in het Verpleeghuis Dr. Sarphatihuis een
opleiding daarvoor Als je tussen de 17 en 21 jaar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt, dan kan je tot deze opleiding
worden toegelaten. Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend diploma en tijdens
de opleiding verdien je al een goed salaris. Wij willen je graag
meer informatie geven of uitnodigen voor een gesprek

Bel of schrijf dan naar:
DR SARPHATIHUIS, afd Personeelszaken, Roetersstraat 2,
1018 WC Amsterdam.

Tel.: 020-263115, tst. 328
Ochtendbladen de Volkskrant en Trouw

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

zoeken voor

Zandvoort

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:

een vakantiebezorger m/v
minium leeftijd 15 jaar
Verdiensten ± ƒ 65 per week.
Inlichtingen tel 02507-18531

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

Telefoon:
Postcode:

Plaats: ...

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Zandvoort '75 bovenaan

Knappe winst ZVM

ZANDVOORT - Ondanks
het 1-1 gelijke spel tegen Eemnes heeft Zandvoort '75 alleen
de leiding genomen in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. In een wedstrijd die, gezien de krachtsverhouding,
een overwinning had moeten
opleveren, hadden de Zandvoorters moeite de juiste richting te vinden.

ZANDVOORT - Het eerste
gedeelte van de veldhandbalcompetitie werd door de teams
van ZVM goed afgesloten. De
dames bleven ongeslagen alhoewel zij een punt aan TYBB
moesten laten, 6-6. De ZVM-heren komen er steeds beter in
en tracteerden ADO op een 1514 nederlaag.

en macht. Eerst was er een lichte
teleurstelling te bespeuren in het
Zandvoortse team doch na het vernemen van de uitslagen van de concurrentie kon men tevreden de terugreis aanvaarden. Zandvoort '75
gaat ongeslagen aan de kop.
Stand: Zandvoort '75 6-9, EHS 6-8,
IJFC 5-7, TOV 6-7, DSC '74 6-7, NAS
6-6, Eemnes 6-6, SMS 5-5, Bloemendaal 6-5, Halfweg 6-4, Hoofddorp 6-3,
OSDO 6-3.

sprong (6-5) en toen Anja Hendriks
een strafworp stopte leek de winst
binnen. Even met opletten in de laatste minuut en TYBB profiteerde
daarvan om de gelijkmaker te scoren, 6-6 „Het liep voor geen meter",
aldus coach Janna Pennings. ,,Ik
baalde er echt van, het is zo zonde
om een punt te verspelen. Maar je
mag, na zo'n slechte wedstrijd, nog
blij zijn met een punt".
Scores ZVM Margreet Sterrenburg 2, Elly van Stem 2, Diana PenDe ZVM dames speelden een mngs l, Janneke de Reus l
In tegenstelling tot andere wedstrijmoeizame partij handbal. Het liep
den waren de eerste tien minuten
totaal met en door fouten en slordig
voor de thuisclub Eemnes. Zandspel kon TYBB m de wedstrijd blij- Heren
voort '75 kwam goed weg bij een
ven Na een 2-3 voorsprong bij de
De ZVM heren sloten het eerste
schot op de lat en een scrimmage in
rust kwam TYBB opzetten en nam gedeelte van de handbalcompetitie
het doelgebied, doch de nul bleef
een 5-4 voorsprong. ZVM liet in deze af met een gave 14-15 zege bij ADO.
gehandhaafd. Hierna was het alleen . ZANDVOORT - Het dames
fase vele kansen liggen. Daar bij Door file-vorming kwamen de Zandnog Zandvoort '75 dat voetbalde. basketbalteam van The Lions
kwam ook dat de doelpaal en de voorters wat laat aan en konden
Met goed voetbal werd Eemnes op behaalde een fraaie 36-21 overTYBB doelvrouw Zandvoortse doel- geen voorbereiding maken op de
eigen helft vastgezet en gezien de winning op Antilopen. De eerpunten m de weg stonden. Vlak voor strijd. Dat bleek vooral in de beginspelopvatting van dit team waren zij ste helft verliep zeer matig (9tijd kwam ZVM toch weer op voor- fase nadelig te werken. ZVM startte
uit op een gelijkspel. Met veel man
11
achterstand),
doch
in
het
stroef en keek al snel tegen een 4-0
in de verdediging probeerde Eemtweede
gedeelte
kwamen
de
nes de Zandvoorters op te vangen.
achterstand aan. Daarna kwam het
Kansen kwamen er toch voor de dames op gang. De Lions-heritme langzaam terug en herstelde
ZVM zich Ruststand 8-7 In het bebadgasten en Philip van de Heuvel ren speelden ook nu een redegin van de tweede helft wist ADO uit
miste in kansrijke positie en kopbal- lij ke partij basketbal maar wate lopen naar 10-7 doch daarna was
len van Wim Paap troffen net geen ren tegen koploper en het zeer
De inzet straalt af van de gezichten van TZB spelers Ben van der Kwaak en Jos van Houten.
het ZVM wat de klok sloeg en orde
doel.
sterk spelende Onze Gezellen
Foto Bram Stijnen
In de tweede helft kreeg Zand- kansloos, 61-83.
op zaken stelde. Ondanks het misvoort '75 al snel een tegenvaller te
ZANDVOORT - Het zater- sen van een paar kansen greep ZVM
verwerken toen, na een misverdagvoetbalteam van Zand- de verdiende winst, 14-15. „We hebstand, doelman Wiebe Beekelaar de
Na een eerste helft die erg zwak
voortmeeuwen is er niet in ge- ben goed gespeeld", stelde coach Jan
Limbeek. „Het is een lekkere
bal in eigen doel werkte, 1-0. De was en waar weinig over te vertellen
slaagd de ongeslagen positie van
opsteker voor het begin van de zaalZandvoorters bleken geenszins aan- viel, kwam in de tweede helft een
vast
te
houden.
Tegen
het
voor
geslagen en trokken verwoed ten geheel ander Lions binnen de lijnen.
ZANDVOORT - De voetbal- stip weigerde te leggen toen de Al- vaststellen dat zijn plaats goed werd de Meeuwen altijd lastige DCO handbalcompetitie. In de zaal zal
het moeten gebeuren".
aanval. In de 20ste minuut kwam De man to man liep zeer goed en via lers van TZB leverden afgelo- liance spits gevloerd werd. Met han- ingenomen.
een 1-3 nederlaag geleScores ZVM: Erwin Spruit 2, MenHenry Marcelle in het veld voor snelle breaks kwamen de Zand- pen zondag een niet verwacht- gen en wurgen wist TZB schadeloos
Trainer Thijs Bouma was zeer blij werd
den.
no Trouw 3, Gerard Damhoff l, Jan
Wim Paap. De druk op het Eemnes- voortse dames aan de goede kant te prestatie door Alliance met het rustsignaal te halen waardoor dat de rust met 0-0 gehaald werd.
doel werd erg groot en na een half van de score. Na zeven minuten had 2-1 te verslaan. Niet verwacht, trainer Thijs Bouma orde op zaken „Als je met 2-0 of 3-0 achterstaat mag Langdurig hebben de teams el- van Limbeek 3, jan Draayer l, Guido
uur spelen knalde Johan van Marie Lions een 20-17 voorsprong en een
kon zetten.
je niets zeggen", stelde de TZB kaar in evenwicht gehouden. Echt Weidema 3, Peter Pennings 2.
de gelijkmaker in de touwen, 1-1. paar minuten later was het lot van gezien het spelbeeld in de eerAlliance kreeg te veel ruimte uitgespeelde kansen waren er niet.
Ook in de beginfase van de eerste coach."
Het laatste kwartier gaf een over- Antilopen bezegeld, 30-19. Verdedi- ste helft waarin Alliance duideop
het
middenveld
en in de tweede Slechts Martin Visser kon de bal net
heersend Zandvoort '75 te zien maar gend liet Lions niets meer toe en met lijk beter was doch de vele kan- helft bleef Alliance technisch beter helft heb ik opdracht gegeven korter niet voldoende met het hoofd raken
de toch wel verdiende winnende goed opgezette aanvallen werd een sen ongebruikt liet. TZB her- alhoewel op het middenveld meer op de man te spelen. Dat ging veel om succesvol te zijn. In de tweede
treffer bleef uit.
ruime 36-21 overwinning behaald.
stelde zich knap in het tweede evenwicht viel te ontdekken. Met beter en als je volgens eigen moge- helft probeerde Wim Buchel het een
Topscorers Lions: Elles Bruisma gedeelte en knokte zich naar veel inzet kwam TZB meer in het lijkheid voetbalt, dus vooral knok- paar maal met afstandsschoten zonEemnes was allang blij met het
en na 25 minuten was het een ken, dan kan je zelfs een kwalitatief der daar profijt van te treffen. De
gelijke spel en verdedigde met man 14, Inge Stobbelaar 14.
de overwinning. Door dit suc- ritme
goed doorzettende Jan van der Drift, beter
Alliance verslaan. Met een wedstrijd leek in een dubbelblank
ces en het verliespunt van die via een Haarlemse verdediger 1-0
ZANDVOORT - In de uitgoed
collectief
inzet kom je ver en gelijkspel te eindigen, doch het veWH
bezitten
de
Zandvoorters
Heren
scoorde. Alliance was aangeslagen dat heb je in deentweede
nijn zat duidelijk m de staart. Tien wedstrijd tegen Idee l gelukte
helft
gezien.
minuten voor het einde had Wim
Vooral in de eerste helft speelde een gedeelde eerste plaats in de en het daaropvolgende balverlies
was voor dit team noodlottig. Jos We lieten zien een éénheid te zijn". Buchel eindelijk succes met een af- het de volleyballers van SporLions een goede wedstrijd. De start tweede klasse HVB.
ting OSS om beide punten mee
In het eerste kwartier was er van van Houten werd aangespoeld en
De, in de door Jaap Bloem Sport, standsschot en had Zandvoortmeeu- naar huis te nemen. Het was de
was zelfs flitsend en Onze Gezellen
schoot
TZB
naar
een
2-0
voorkeek tegen een 6-0 achterstand aan. krachtsverschil nauwelijks sprake,
in prachtige nieuwe out-fit gestoken wen de zege voor het grijpen. Het
ZANDVOORT - Na het spelen van Tot 16-16 en zelfs een 20-23 achter- maar naarmate de wedstrijd vorder- sprong.
Boys gaan zondag naar de moeilijke geroutineerde DCO liet zich echter eerste competitie overwinning
Alliance probeerde in het laatste uitwedstrijden tegen Spaarnevogels. niet van de wijs brengen en twee van dit seizoen.
de zesde ronde in de interne compe- stand was het tegenspel van Lions de moest TZB alle zeilen bij zetten
titie van de Zandvoortse Schaak alleszins redelijk. Vlak voor de rust om doelpunten te voorkomen. On- kwartier de zaken tevergeefs een Het seizoen verloopt, gezien de on- minuten later lag de gelijkmaker m
Met Bert Roos op de midden-aanClub staat A. van Kempen bovenaan. sloegen de Haarlemmers echter kei- danks het goede ingrijpen van routi- wending te geven. Door het verre derstaande ranglijst, beter dan ande- de touwen. Nog eens een paar minuDe tweede en derde plaats worden hard toe en lieten zien bij de toppers nier Peter Auberlen waren de Haar- opdringen van Alliance waren de be- re jaren en TZB hoopt dit vast te ten verder hadden de Haarlemmers val in plaats van de afwezige Joop
een voorsprong gepakt door het be- Regaar zag het er aanvankelijk sombezet door P. Termes en J. van Eyk. van deze afdeling te behoren, 22-34. lemmers dermate goed op dreef dat tere kansen nu voor TZB dat daar kunnen houden.
nutten van een strafschop. Zand- ber uit voor de Zandvoorters. In de
Door het niet spelen zakte Cliteur
In de tweede helft heeft Lions het het kansen regende. Alliance wilde verder geen raad mee wist. Toen
Stand: VVH 5-8, TZB 5-8, Vogelen- voortmeeuwen poogde, middels een eerste set werden weer dezelfde fouvan de eerste naar de vierde plaats. verschil van ongeveer tien punten het echter nog fraaier doen dan dat vlak voor het einde Alliance tegen
lang kunnen vasthouden maar al- het al was en bleef, zelfs in riante scoorde kwam de spanning nog even zang 5-6, Heemstede 5-6, BSM 5-6, slotoffensief, alsnog gelijk te komen, ten gemaakt als in de voorafgaande
De winstpartijen van Geerts en lengs bleek Onze Gezellen een te scoringsposities, door combineren. terug. Laatste man Peter Auberlen KIC 5-5, EHS 5-5, Alliance 5-4, doch de risico's waren erg groot. wedstrijden. Idee kon rustig wachVan Brakel brachten hen weer terug sterk geheel te vormen en maakte de Bovendien kwam TZB nog goed weg huppelde met een blessure nog wat DSC'74 5-4, Schalkwijk 5-3, Spaarne- DCO profiteerde knap en bepaalde ten op de fouten van Sporting en
de eindstand op 1-3.
strijd bekwaam af, 61-83.
toen de scheidsrechter de bal op de mee maar kon met een gerust hart stad 5-3, Spaarnevogels 5-2.
zodoende gemakkelijk scoren. Pas
m de top-tien.
in de tweede set kon trainer-coach
Rob van Straaten zijn team overtuigen dat ze toch wat meer inhoud
bevatten dan het steriel spelende
Idee. Aanvoerder Ed Jak zette zijn
team op het goede spoor door enkele
ZANDVOORT - Vorige week woud en Smit mee. En hoe! Maar
68,75% sleepten zij uit deze
malen een aanval slim af te maken.
ZANDVOORT
Met
Zandvoortwerd er door de Zandvoortse liefst
strijd. Goede tweede werden de da- meeuwen is het wel erg droef ge- Hoogspringend verraste de relatief
bridgers geen competitiewed- mes Havinga en Vis, met 61,81%. De
kleine Bert Roos met een goed blok.
strijd gespeeld, maar wierpen dames Keur en Veldhuizen hebben steld. Ook na de vijfde competitie- Sporting kreeg de kans om zijn eiwedstrijd
wacht
Zandvoortmeeuzii zich in de strijd om de Ko- hun koppositie in deze lijn weten te wen op het eerste punt. Tegen koplo- gen spel te spelen en gevarieerd aan
ningsbeker. In drie lijnen handhaven, de heren Groenewoud per Renova bleek Zandvoortmeeu- te vallen. In de laatst set serveerde
en Smit staan op een riante tweede wen geen partij te zijn en werd met Nic Hendriks tien punten achtereen
speelden alle bridgers dezelfde, plaats.
Albert Vedelaar met enkele
uitgezochte spellen. De vier pa- Inlichtingen over de Zandvoortse de sprekende cijfers (7-3) wegge- waarna
forse smashes de laatste punten
speeld.
ren die het hoogst scoorden Bridgeclub kan men verkrijgen bij
pakte.
Vanaf het eerste fluitsignaal heeft
gingen door naar de finale.
Sporting heren 2 herstelde zich
de wedstrijdleider, de heer C. Braun, Renova
touwtjes m handen geno- van de nederlaag tegen FES 4, en
De dames Keur en Veldhuizen en tel. 14060, en mevrouw E. Visser, tel. men en de
moest Zandvoortmeeuwen tegen CVY werd een gelijkspel bede dames Meijer en Trautwein, die 18570. Of op de woensdagavonden in terug. Ondanks
een goede inzet was haald. Het Sporting OSS dames 2
beide in de B-lijn uitkwamen, scoor- het Gemeenschapshuis.
het kwalitatief te weinig wat de team maakt er een gewoonte van om
den beide 60,71 %, het hoogste perZandvoorters te bieden hadden. Na- de laatste set nipt te verliezen. VCY
centage van deze avond. Het echtdat Renova een 2-0 voorsprong had 2 wist met 16-14 toch nog een punt m
paar Peeman uit de B-lijn haalde
genomen kreeg Zandvoortmeeuwen de wacht te slepen. Dames 3 begon
59,82%, terwijl mevrouw Paap met de
de kans iets terug te doen doch een daarentegen de competitie goed.
heer Vergeest, ook uit de B-lijn, goetoegekende strafschop werd door JBS l, vorig seizoen nog een geduchde derde werden met 57,74 %.
Jack Goedegebuure op de paal ge- te tegenstander, werd nagenoeg achOp 15 oktober speelde de bridgers
schoten.
teloos met 0-3 verslagen Dames 4
hun halfjaarlijkse wedstrijd tegen de
In de tweede helft wist Renova wel verspeelde in de eerste set al hun
Beverwijkse bridgeclub. De Zandvanaf
de
strafschopstip
te
scoren
kruit, zodat HSVC nog ruimschoots
voorters speelden duidelijk een
waarna Chris Page voor de Zand- kon winnen. De Sporting dames 5
thuiswedstrijd, want zij gaven de
ZANDVOORT - Na vele jaren in de voorters wat terug deed, 3-1. Renova blijven op de goede weg en speelden
voorsprong die zij 's morgens hadechter de beter spelende ploeg 2-2 tegen WH 1. Bij de jeugd moesden opgebouwd niet meer uit han- middenmoot geëindigd te zijn wist bleef
de doelpunten volgden elkaar ten de jongens naar het verre Wilms.
den. De eindstand was 627 tegen 582 de Zandvoortse Reddingsbrigade za- en
op. Na de 4-1 was het Roco Terin het voordeel van ZBC, die nu met terdag de eerste plaats te bereiken in snel
de EHAD Eerste Hulp aan Drenke- maat die de stand een wat milder
o Op wieltjes ging het deze week nog het best.
2-1 voorstaat.
aanzien gaf (4-2), doch Renova voerFoto Bram Stijnen
In de competitie blijkt de strijd in lingen) wedstrijd.
de de score rustig op naar 6-2. Riek
Zoals
ieder
jaar
werd
de
jaarlijkse
de A-lijn voornamelijk te gaan tusKeur mocht het toen van de elf mewedstrijd
gehouden
in
Rosmalen.De
sen de koppels mevr. Spiers/dhr.
proberen en benutte dit buitenEmmen en mevr. De Leeuw/dhr. Zandvoortse ploeg bestond uit Peter ter
6-3. Het laatste woord was
Braun plus het echtpaar Heidoorn. Koper (ploegleider), Ron van Sool- kansje,
voor Renova dat de zevende treffer
ingen,
Martine
van
der
Ham,
Magda
Ook
in
de
voorlaatste
gespeelde
wedZANDVOORT - Ruim een Ook op maandag laat de wind het De wereldkampioen van vorig jaar strijd deden zij het 't best met res- van Soolingen (coach).
wist te scoren en daardoor de leiding
en moet het amusement van de Amerikaan Robby Naish doet het
nam in de vierde klasse KNVB.
week voor de start van de Pall afweten
pectievelijk
een
eerste
(60,71%),
bijprogramma's komen. De beter met een zevende, vijftiende,
Voor de Zandvoorters ziet het er
VOETBAL
In
tegenstelling
tot
voorgaande
jaMail Export Pro World Cup de
AVRO zendt al vroeg uit vanuit een
en derde plaats. Heel erg goe- tweede (60,12°/o) en derde plaats ren, toen de Zandvoorters in de mid- donker uit en het is te hopen dat de
Zaterdag: Zandvoort '75-TOV
brandingsurfen zag het er goed strandtent en een Jet Ski contest tweede
de zaken doet de Australiër Phil (57,74%). Spiers/Emmen staat nu denmoot eindigden, wisten zij alle hatelijke nul snel wordt weggewerkt. 15.00 uur terrein binnencircuit
uit in Zandvoort. De wind blies staat op het programma. Het waait McGain, vierde in de rangschikking, weer op kop, met minder dan 1% slachtoffers zo goed te helpen dat zij Stand: Renova 5-9, Velsen 5-9, Geel
Zondag: DSOV-Zandvoortmeeuuit de goede hoek en had een nog steeds niet voor geen meter. door tweemaal als eerste de finish te verschil gevolgd door de familie Hei- de eerste plaats behaalden. Op alle Wit 6-9, DIO 5-8, TYBB 5-7, Hoofd- wen 14.30 uur te Vijfhuizen.
doorn,
terwijl
ook
De
Leeuw/Braun
prima kracht om hier voor Naast de grote evenemententent op passeren en met een tweede en elfde nog goed in de race is.
onderdelen was de ZRB veruit de dorp 6-6, VSV 6-5, Van Nispen 4-3,
Spaarnevogels-TZB 14.30 uur te
boulevard staat een half pipe. positie in de andere races, de leiders
beste.
De
wisselbeker
is
nu
voor
een
Haarlem
DSOV
5-3,
Hillegom
5-2,
De
Brug
5-1,
surfspektakel te kunnen zor- de
In de B-lijn is het allemaal wat jaar in Zandvoortse handen.
12 meter, vijf meter breed nu op de hielen zit. Stephan van den
Zandvoortmeeuwen 5-0
gen. Niets is echter ver anderlij - Doorsnee
en 3.30 meter hoog. Daar geeft Flori- Berg zal zijn positie in de toptien wel duidelijker, de heren Overzier en
HOCKEY
ker dan het weer en vlak voor an Böhm, winnaar van het zilver WK weten te behouden maar zijn score V.d. Staak behaalden 55,95%, genoeg
Zondag: Uitgeest-ZHC heren
het begin van deze derde in 1988, een geweldige demonstratie. zal hem niet erg veel hoger op de voor de eerste plaats. Met 55,36%
Haarlem-ZHC dames
Zandvoort te houden wedstrij- Als geen ander weet hij hoe je op een ranglijst brengen. In de eerste race werden de heren Spiers en Veldhuizen
tweede.
Het
koppel
Paap/VerVOLLEYBAL
den draaide de wind naar de skateboard moet freestylen. Ook uit maakte hij een valse start en de ove- geest staat nog steeds aan kop in
is een afvaardiging aan- rige races leverden een vierde,
voorters hielden het hoofd koel en
Zaterdag in de Zandvoortse sportoosthoek en dan ook nog met Nederland
ZANDVOORT
In
hoofddeze lijn, gevolgd door Overzier/V.d.
en de nationale ploeg laat zien twaalfde en veertiende plaats op.
hadden pech met een schot van Ed- hal Pellikaan, dames: Sporting OSS
een matige bries. Te weinig om wezig
klasse
van
de
zaalvoetbalcomhoe het op de uiterst kleine en wendVan de Zandvoortse inbreng werd Staak. De heren Spiers en VeldhuiAriessen op de paal. Toen de 2-OVRA 6 20.30 uur, Sportmg OSS 3de tienduizenden bezoekers te bare vierwiel uitgevoerde skate- geen topprestatie verwacht en het zen doen duidelijke pogingen om te petitie heeft Nihot/Jaap Bloem win
doelman van Reisbureau J. een over- Triumph 3 19 30 uur, Sporting OSS
laten genieten van het bran- boards hoort. Ook de fietscrossers optreden van Johan Driehuizen was promoveren en hebben nu de derde Sport zijn draai gevonden. Dat treding maakte wist Edwin Ariessen 5-Spaarndam 3 19.30 uur Heren
mag zeker blijken uit de prima via een strafschop Nihot op 2-1 te Sporting OSS 1-Spaarne '75 2 19 30
clingsurfspektakel. Tot aan tonen hun kunsten en het trampoli- zeer redelijk te noemen met een 34e, plaats voor zich opgeëist.
In de C-lijn deed het gelegenheids- 2-1 zege op koploper Reisbu- zetten. Reisbureau J. probeerde te- uur. Sporting OSS 2-SBY 4 2030
dinsdag moest het in groten ge- ne springen trekt eveneens de nodi- 41e en 31e plaats. Ook Robert van koppel
van de dames Koning en De
aandacht. De vele activiteiten Soolingen en Wouter Egas surfden
tale opgekomen publiek met ge
reau J. In de interregionale rug te komen doch Nihot was ge- uur. Jeugd: Sporting OSS meisjes Krond het surfgebeuren volgen elkaar
de wereldtop een redelijke Kruyff het goed en behaalde maar klasse wil het met Scandals vaarhjker met snelle aanvallen en de Waterlanders N 18.30, Sporting OSS
alternatieve programma's wor- snel op en de hoop op meer wind tussen
liefst 63.02°o. De dames Emnks en
wedstrijd.
doelman van de gastheren voor- jongens K-HSVC K 18.30 uur
den bezig gehouden en daarin blijft overheersen.
Bij de dames werd het vooral een roest waren ook behoorlijk op dreef nog steeds niet erg vlotten. De kwam meerdere doelpunten door fais men zeker geslaagd. Ook op
ZAALHANDBAL
strijd tussen de Francaises. Behou- en werden tweede met 59,38%. Maar Zandvoorters vertoeven in de belachtige reddingen.
Zaterdag in de Pellikaanhal. 13 00
dens de voor Spanje uitkomende de kopposities blijven hier onveran- onderste regionen en liepen
dinsdag blies de wind tussen Course-race
Nadat Scandals vorige week vrijderd
in
handen
van
de
echtparen
Britt Dunkerbeck, die niet te klopdag naar Texel moest en kansloos uur Welpen ZVM-TYBB 13 45 uur,
ook
afgelopen
weekend
tegen
oost-zuidoost maar was aangemet 8-2 werd weggespeeld was het MA-BZVM-ADO. 14.30 uur MA-A
Die hoop en ook wel hevige wens pen bleek, ging de strijd voorname- Peeman en Van Beek.
wakkerd tot kracht 6 wat ruim
In de D-lijn speelden voor de twee- twee nederlagen op. Gamma tegen Gourbet al niet veel beter In ZVM 2-Blmkert 2, 15.15 uur MA-A
lijk
tussen
de
Franse
dames.
Dungaat
dinsdag
dan
eindelijk
in
vervulvoldoende was om een viertal ling. Windkracht zes is voldoende kerbeck, tweede op de ranglijst gaat de keer als proef de heren Groene- Texel en FC Gourbet waren de verre uitwedstrijd kon Scandals ZVM-Bhnkert. Zondag in de Pelliveel te sterk met respectieve- slechts over vier spelers beschikken. kaanhal: 1900 uur HS ZVM-Kolcourse-races te houden.
om een aantal course-races te varen door een prachtige serie van drieZondagmiddag krioelden duizen- waarnaar de wereldsurftop langdu- maal eerste en eenmaal tweede de
lijk 8-2 en 6-1.
Blessures en werk zorgden er voor ping. Uitwedstrijden 13.00 uur DS
den mensen over de boulevard. Op rig verlangde. Kunnen de surfers kop over nemen van Nathalie LelieADO2-ZVM1,11 50 uur DS TYBB 3dat Scandals onvolledig aantrad en
de boulevard is van het tegelplateau hun hart ophalen, voor het publiek vre, die een tweede, derde, tweede en
ZANDVOORT - Vorige week
ZVM 2, 17.35 uur DS BSM 2-ZVM 3.
In het begin tastten Nihot/JBS en daardoor kansloos was.
weinig meer te zien, het ligt bezaaid valt het tegen. Door het nevelige eerste plaats scoorde. Nathalie Si- woensdag kwam op het circuit een Reisbureau J. elkaar rustig af. De bal
16 20 uur HS Blmkert 5-ZVM 3,1050
Tegen FC Gourbet trad Scandals
'riet reclamefolders, maar de volgen- weer valt er vanaf het strand weinig mon en Valerie Salles maakten het 41-jarieg bestuurder van een motor werd goed rondgespeeld zonder dat wel aan met voldoende spelers maar uur HS Bunkert 6-ZVM 4, 13 50 uur
DJ-A ZVM-ZAP, 15.30 uur DJ-B Conde morgen heeft de gemeente weer of niets te zien van de wedstrijden Franse succes compleet door derde door een stuurfout naast de baan er in begin gevaarlijke situaties ont- dat team was nou eenmaal veel te
cordia-ZVM, 16 00 uur HJ-B ZVM-JC
voor grote schoonmaak gezorgd. De ver op zee. Het publiek wordt echter en vierde te worden. Zandvoortse terecht en reed tegen de vangrail. stonden. Nihot/JBS kwam plotse- sterk. Gourbet nam in de eerste helft
course-race, waarvoor de surfers wa- vakkundig op de hoogte gehouden Martine van Soolingen streed goed Hierdoor heeft hij zijn linkerbeen ling op voorsprong toen een op tem- een 0-2 voorsprong en toen Ray- Vido.
r
en opgeroepen gaat toch niet door. van de strijd op zee door de enthou- mcc in het surfgeweld en legde be- gebroken.
po uitgevoerde combinatie Edwin mond Roode fraaie 1-2 scoorde zag
ZAALVOETBAL
Opnieuw te weinig wind, dus trekt siaste Christiaan Scheen.
Ariessen in kansrijke positie bracht . het er nog hoopvol uit. Toen FC
slag op een zevende, zesde, negende
Vrijdagavond in de Pellikaanhal
het publiek zich terug om de alternaMet een overtreding werd hem een Gourbet al snel m de tweede helft 1-3
Na de vier course-races is de strijd en vijfde plaats.
18 00 uur CBS-Z'75 C jun., 18 35 uur
tieve bezigheden zich te laten welge- om de wereldtitel er zeer spannend
Zijn de eerste course-races gevaZANDVOORT - Zondagochtend halt toegeroepen De toegekende er van maakte was het met het verv
HBC-CBS C j u n , 19.10 uur Z'75
allen. Mariniers dalen langs tou- op geworden. Leider in het algemeen ren, te hopen valt dat de wind gaat om 7 uur ging de politie op onder- vrije trap werd snoeihard door Rem- weer van Scandals gedaan De ZandHBC C jun., 19.45 uur Trefpuntwen van het zeventig meter hoge Pa- klassement, de Zweed Anders Bring- draaien aangezien het anders bij zoek in de kantoren van de Neder- co van Lent ingeschoten. Reisbu- voorters probeerden terug te komen
Sporting G, 20 40 uur ZVM-Z'75 dalace Hotel naar beneden, parachutis- dal maakt een niet echt goede serie deze races zal blijven. Het meest landse Spoorwegen, waar ingebro- reau J. bleef een gevaarlijk team, en vielen aan. Gourbet profiteerde
mes, 21 25 uur Club Maritime-SSV,
ten springen en stuntvliegen is even- met een vijfde, negentiende, achtste spectaculaire zoals, de slalom en de ken was. Ter plaatse bleek dat er maar de inzetten werden bekwaam daar goed van door met snelle en
22.20 uur TZB 2-ZVM 3.
eens een prachtig alternatief. De en vierde plaats en de tweede plaats wave performance, en dan dicht on- twee deuren van de voorraadvertrek- door de Zandvoortse doelman Jaap goed uitgevoerde counters meerdere
Maandagavond in de Pellikaanorganisatie heeft er voor gezorgd dat bezettende, voor Spanje varende, der de kust, wil het publiek zien. De ken waren geforceerd. Waarschijn- Bloem verwerkt.
treffers te scoren. „De gasten waren
hal: 20 45 uur Z'75-Parack Boys,
liemand zich hoeft te vervelen. Be- Björn Dunkerbeck scoort eveneens allerbeste profsurfers wachten en lijk zijn er geen goederen ontDoor een misverstand in de ach- gewoon veel beter", zou aanvoerder
21.35 uur Zandvoort Noord-Tweede
halve dan de surfers zelf die het niet optimaal met een vierde, der- hopen dat zo'n gevecht nog plaats vreemd. De zaak wordt afgehandeld terste linie bij Nihot/JBS kon Reis- Richard Kerkman na afloop stellen
jeugd vet, 22 20 uur ZVM-TZB vet
bureau J toch 1-1 scoren. De Zand- ..De 6-1 was zeer verdiend "
'ipfst de branding in gaan.
tiende, zestiende en negende positie. zal vinden.
door de spoorwegpolitie.

Fraaie zege van
The Lion-dames

Eerste verlies
ZVM-zaterdag

TZB verslaat beter Alliance

Volleybalzege
Sporting heren

Van Kempen aan
kop bij schaakclub

overklast
ZBC strijdt om Koningsbeker Renova
Zandvoortmeeuwen

ZRB eerste bij
hulp aan
drenkelingen

Wind laat het afweten bij Surf cup

=AGENDA'

Nihot vindt zijn draai

Coureur breekt been

Inbraak bij NS
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Installatie aan Van de Moolenstraat
zuivert verontreinigd bodemwater
ZANDVOOBT - Op het terreintje aan de A.J. v.d. Moolenstraat, tussen de Plesmanschool en de Van Lennepweg,
staats sinds kort een verzameling cilinders, buizen, kranen
en meer van dat materiaal.
Aanééngeschakeld blijkt het
een tijdelijke installatie om bodemwater te zuiveren.
Een stuk grond tegenover het vuillaadstation aan de Van Lennepweg
is verontreinigd door de gasfabriek
die hier rond de eeuwwisseling moet
hebben gestaan. De bodem moet
echter schoon opgeleverd worden

aan Vendorado. Hiervoor zijn ingrijpende werkzaamheden nodig. De
grond wordt in vakken verdeeld en
vervolgens meter voor meter afgegraven. Niet vervuilde grond blijft
liggen, matig vervuilde wordt afgevoerd naar een provinciale opslagplaats, sterk verontreinigde grond
moet worden gereinigd. In totaal
wordt zo'ii 10.000 kubieke meter onderzocht, wat voor 30 november
klaar moet zijn.
Maar daar is men er nog niet mee.
Ook het bodemwater ter plaatse is
verontreinigd. Om dit te reinigen
heeft de firma HWZ de groen gekleurde waterzuiveringsinstallatie
aan de V.d. Moolenstraat gestationeerd. Dit kon niet op het terrein van

Fokker-vliegtuigen
zijn schaars goed
SCHIPHOL - De ontwikkelingen bij Fokker verlopen
voorspoediger dan zelfs optimisten rond de laatste jaarwisseling hadden durven voorspellen. Beide nieuwe vliegtuigprojekten, de Fokker 50 en
100, wekken zeer grote belangstellling bij luchtvaartmaatschappijen. Fokker wordt bovendien steeds interessanter
voor investeerders. Ze heeft
daarom de overheid aangeboden een deel van de steun terug
te betalen.

Vanwege de stagnaties in de produktie en omdat het produktietempo van de beide toestellen (vooral
van de Fokker 50) aanvankelijk op
zeer voorzichtige aantallen was vastgesteld, zijn de beide vliegtuigen
schaars goed. De Fokker 50 scoort
beter dan verwacht in de strijd met
haar concurrenten en voor de Fokker 100 is er niet echt een directe
concurrent, al proberen Boeing en
Douglas maatschappijen niet altijd
zonder succes aan te zetten tot het
kopen van hun iets grotere machines. De schaarste is vooral gunstig
voor de prijs, die Fokker kan berekenen. De weinige vrije afleverposities
gaan eenvoudig naar de hoogste bieder. In Fokkers voordeel werkt bovendien dat de dollarkoers inmiddels enkele dubbeltjes boven haar
dieptepunt is uitgeklommen. Men
begint de produktieproblemen op de
Fokker 100 lijn onder de knie te krijgen. Momenteel wordt gemiddeld
één toestel per maand afgeleverd,
maar na voltooiing van de acht Swissair-kisten zal de produktie snel omhoog gaan.

Serieus
De Fokker 100 heeft opnieuw serieuze belangstelling gewekt van een
grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, ditmaal United Airlines.
Deze denkt over de aanschaf van 50
toestellen plus 50 opties. Eerder bestelde US Air al 20 toestellen (+20
opties) en recent sloot Fokker een

order af met Braniff voor 12 toestellen (+6 opties). Er schemert al een
tijdje door, dat US Air beduidend
meer dan de tot dusver bestelde Fokker 100's kan gebruiken, tot een totaal van zo'n honderd stuks. Fokker
heeft zich overigens ten aanzien van
zulke grote orders tot dusver zeer
terughoudend opgesteld. Eerder
was American Airlines in de markt
voor een aantal dat ook tegen de 100
liep. Twee klanten voor 100 stuks
betekent bij Fokker vijf tot zes jaar
produktie, waarbij kleinere klanten
nauwelijks aan bod komen. Grote
klanten bedingen bovendien grote
kortingen, al kan schaarste aan afleverposities en het ontbreken van
rechtstreekse concurrenten dit bezwaar deels overkomen.
Er komen meer interessante signalen uit de markt. Zo begint de
Duitse Lufthansa zich wat onplezierig te voelen bij het idee, dat haar
concurrenten Swissair en KLM met
Fokker 100's naar Duitse bestemmingen (gaan) vliegen, zonder dat zij
daar gelijkwaardig materieel tegenover kan stellen. De bedoeling is dat
er straks weliswaar Boeing 737-500's
bij Lufthansa komen, maar die vindt
men minder economisch dan de
Fokker 100. De Duitsers vrezen dat
dit in de concurrentiestrijd, die na
1992 wordt verwacht, flink gaat meetellen. Bij de regionale Lufthansadochter DLT bekijkt men daarom
thans of de Fokker 100 inzetbaar is
in het marktsegment van lage tarieven. DLT, een van de eerste klanten
van de Fokker 50, is tevens sterk
geïnteresseerd in een verlengde uitvoering van de Fokker 50, voor 60 tot
70 passagiers.
Fokker heeft de overheid aangeboden 180 miljoen gulden aan overheidssteun terug te betalen. Omdat
Engelse banken hebben aangeboden
300 miljoen in het bedrijf te steken,
heeft Fokker die 180 miljoen niet zo
hard meer nodig. De overheid heeft
echter aangegeven daar op dit moment weinig voor te voelen, omdat
zij haar aandeel in Fokker wil vergroten om zeggenschap te houden in
het bedrijf.

Wacht
met
Henk
zeggen

als

AUTO

Café-Rest. „DE WADDEN"
Boul. Barnaart 18, hk. Tj. Hiddestraat.
Tel. 02507-16972

Geen zin in koken?
Stel zelf uw menu samen!

Vendorado zelf, omdat dit anders de
bouw van het park zou belemmeren.
Vanuit drie bronneringsputten op
het terrein wordt nu water opgepompt en via slangen onder de Van
Lennepweg door vervoerd naar de
installatie aan de overkant. Daar
wordt het door grote koolfilters gestuwd en vervolgens geloosd in de
riolering.
Zo hoopt men in verloop van
maanden al het verontreinigde bodemwater weg te pompen, dat wordt
vervangen door schoon grondwater,
dat automatisch van alle kanten toestroomt. Een juiste termijn is niet te
geven, maar verwacht wordt dat de
installatie acht tot twaalf maanden
in werking moet blijven. Binnenkort
•zal er een hoog hek omheen geplaatst worden, niet omdat de installatie gevaarlijk zou zijn, maar om de
apparatuur zelf te beschermen.

Het parcours gaat van Haarlem
richting Zandvoort, waardoor de
Zandvoortse bevolking in staat is dit
evenement van dichtbij gade te
slaan. De wedstrijd gaat over 21 kilometer en voert de atleten vanuit
Haarlem richting fietspad de Blinkert en dan richting Zandvoort. Onder de nieuwe spoorwegtunnel gaat
het via de K. Onnesstraat achter de
begraafplaats langs, de Van Lennepweg naar de Burg. Van Alphenstraat

de krant helpt
u op weg

Soep
Slaatje
Pasteitje
HOOFDGERECHTEN:
Scholfilet 10,00
Varkenshaas
Kotelet

lU,UU
10,00

* Kip

10,00

NAGERECHTEN:
Pudding
IJs-slagroom
Us-vruchten

Inschrijving kan geschieden bij
een groot aantal voorinschrijfadressen, die men te weten kan komen bij
het secretariaat van de Haarlemse
atletiekvereniging KAV Holland.
Nadere informatie over de voorinschrijvingen is verkrijgbaar bij de
dienst sport en jeugdzaken Haarlem, tel. 023-319353 of KAV Holland,
tel. 023-245809. Op de wedstrijddag
kan ook nog worden ingeschreven
tussen 09.00 uur en 12.00 uur op de
hoek Zijlstraat-Nieuwe Groenmarkt.

1,5U
Z.OU
<J,UU

BEZORGEN 2.50 P.P. EXTRA

Vrijdag, zaterdag en zondag
geopend
Keuken geopend van 17.00 tot
20.30 uur.

- Tcesiauranè

gonnehoeb

SIGAREN MAGAZIJN
BLUYS

SERVEERSTER

fabrieksprijzen!

ƒ29;
ƒ29;

full-time of part-time
(enkele dagen per week)
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch op
bovenstaand adres.

BLOEMBOLLEN
PLANTBAKJES
VOOR BOLLEN
ONTSMETTINGSMIDDEL
TURFMOLM
BLOEIENDE WINTERVIOLEN
ERICA'S - BEPLANTING voor najaars- en winterbeplanting

Haltestraat 53

Dinsdags gesloten tot begin december.

Op 22 oktober vindt
u bovenstaande
kleding en prijzen in
onze nieuwe zaak

Kwekerij P. van Kleeft

55

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

liever even de tijd om uit hun woorden te komen.
Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Informatie voor mensen met stotterproblemen
bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 01808
-15 31 of SVS, Postbus 119, 3500 AC Utrecht.

G c <• / s l o l l c r n n r s <• v <• n il c l i j rl.

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse,
zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
piantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

PART-TIMERS
voor de ZATERDAG

Kerkstraat, Passage
Zandvoort
Te koop

GESTOFFEERD WOONHUIS
zeer geschikt voor verhuur
DORPSPLEIN 1
Parterre, zeer grote living en kleine
berging, keuken.
Royale achterplaats + schuur.
1e etage: 2 grote slaapk. + 1
keuken, met ruime
badkamer
2e etage: 2 kamers + keuken,
c.v.-installatie
Vraagprijs ƒ 225.000,- k.k.
Inl. W. Schoo, tel. 02507-12270.

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk
• Vrije besteding • Zekerheidsstelling niet nodig
• Goedlopende leningen nemen wij graag over
• Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000 Is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,- D 10.000,- D 17.500,- D 30.000,D 5.000,- D 12.500,- D 20.000,- D 35.000,D 8.000,- D 15.000,- D 25.000,- D
Ik kan per maand aflossen:
D 500,P
50,D 200,D 350,D 550,O 100,G 250,D 400,D
D 150,D 300,D 450,Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque D per giro D per bank
naam + voorl
geb.datum
Adres
woonplaats
beroep
netto inkomen
gehuwd met
netto inkomen
huur/hyp.kosten
tel
ik heb nog leningen bij

MIDDEN-EN KLEINBEDRIJF

Als u zonder auto bent

i^'^Sfe**

MVt} «** « nrifôta^

J& Q(V®e \arto-

w^

Info: hr Brouwers

SPAR
SUPERMARKT
Celsiusstraat 192, Zandvoort

PubUdtir ddrmcbodrn Joor dit blad in samenwerking met de Stichting Idecle Reclame 51HE

SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Wij vragen
willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze

De specialist in al uw bloemwerken

Tel 02507-12150 ol 13050 U kunt ons bellen tot s avonds 9 uur
Helmeisstraat 11 - ZaraJvoort

Haltestraat 40 Zandvoort

voors telt.
Stotteraars weten heus wel wat ze zeggen

J. BLUYS

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

PARTNERS'

Herman

aan u

BLOEMENHUIS

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

He- He- He

zich

Wegens
verbouwing zijn wij
tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44

Tel. 12060

Per 1 november hebben wij plaats voor een

100% VISCOSE KLEDING

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Schnitzel
10,00
Geserveerd met gebakken aardappelen of puree en verse groente.

en over de Zeeweg naar Bloemendaal. De kopgroep wordt om ongeveer 13.00 uur verwacht bij de spoorwegtunnel. Behoudens deze wedstrijdloop worden er lopen voor recreanten georganiseerd over diverse
afstanden.

Wil Bluys bedankt alle clientèle ook
uit Nieuw Noord voor hun jarenlange
klandizie
Wil Bluys
KI. Krocht 2, Zandvoort

Voor al uw

2,50
3,00
3,00

Op 31 oktober a.s. sluit

Spijkerkleding en
joggingpakken

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

Broeken, rokken,
blousen en
jurken vanaf

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

VOORGERECHTEN:

Parcours door Zandvoort
voor Olympische atleten
ZANDVOORT - Aanstaande
zondag gaat in Haarlem de zevende TROS-loop van start.
Prominente Olympische atleten zullen aan deze loop deelnemen zoals Gerard Nijboer,
Marti ten Kate, Carla Beurskens.

Fa. Gansner & Co.

POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN'TELEFOON 020-430151

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

Zandvoorts Nieuwsblad
l nQCFWFPEQQDAQPCggCia=
Fa.
Kroonenberg

De Spar
Weekmedia

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon
In een ongefrankeerde envelop opsturen naar. CRF Verzekeringen,
Antwoordnummer 7,1180 VB Amstelveen.

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO
Ik wil meer weten over CRF Verzekeringen. Stuur mi] de brochure.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Kerkplein 3, randvoor!

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort
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ZANDVOORT - Aan de voet
an de watertoren ligt een van
[Ie rustigste buurtjes van Zandoort. Het is dan ook tamelijk
)iiverwacht als men in dat
juurtje, in de Oosterparkitraat, een talent van wereld'ormaat ontdekt. Dat Alan Mihael, oud-leerling van de Orane Nassauschool, de kwaliteiten
ieeft om uit te groeien tot een
iirtiest met wereldbekendheid,
,vordt wel bewezen door het betaan van een twintigtal fanlubs. Stapels brieven worden
r dagelijks door de PTT beorgd, zij het voornamelijk uit
iet buitenland. In Nederland is
lij nog nauwelijks ontdekt,
naar dat zal ongetwijfeld niet
ang op zich laten wachten. Onlertussen vertrekt Alan naar
Ie Verenigde Staten voor een
iniek optreden in een bekende
illOW.

i 'De liefde', dat is het favoriete onVerwerp van Alan Michael, maar wel
jip een moderne manier bezongen.
Het grote voorbeeld voor hem is Mi[•hael Jackson, maar ondanks dat
iieeft Alan een eigen stijl weten te
[•reeren. Dat is te horen op de diverse
p P.'s die hij heeft gemaakt en de
bnlangs in Polen uitgekomen L.P.
ilet name in Polen, omdat de achtlenjarige zanger daar al doordrong
ot de top en zelfs razend populair is
;eworden. Toen de plaat op de
narkt kwam, werd deze terstond
[utgeroepen tot L.P. van de maand
en waren er op dat moment al vijftig[iuizend bestellingen binnengekoinen. Die populariteit ontstond door
ben optreden in augustus 1987 op
pen internationaal songfestival in
Polen, waaraan landen uit de hele
vereld meededen. De winnaar was,
nen raadt het al, Alan Michael.
Jaarna volgden allerlei gastoptrelens en de uitnodiging om een plaat
e maken.
"Sindsdien is het hard gegaan",
:egt Alan. "Er zijn nu zo'n twintig
fanclubs, waarvan de grootste in de
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Zandvoorts talent Alan Michael staat aan begin van een grote carrière

'Op school voelde ik mij alleen
want ik dacht toen al: ik ga
drie steden Warschau, Poznan en
Sopot. In die laatste was ook dat
festival". Sindsdien krijgt hij ook dagelijks stapels brieven van - vooral
vrouwelijke - fans van tussen de 4 en
76 jaar. Tientallen tot soms honderden of zelfs meer dan duizend op een
dag, compleet met tekeningen, gedichten of andere kunstwerkjes.
Maar in veel brieven met het 'Kocham cie', oftewel 'Ik hou van je'.
"Het is onmogelijk deze allemaal te
beantwoorden", verklaart hij enigszins spijtig.
Soms worden vrienden ingeschakeld om toch een antwoord te kunnen versturen. Daarnaast wordt hij
bij vrijwel alles, ook zijn reizen, bijgestaan door zijn moeder, die tevens
zijn manager is en hem ook had aangemeld voor het festival. Zij is van
oorsprong Poolse, waardoor Alan
het voordeel heeft dat hij, naast vier
andere talen, ook de taal van dat
land spreekt. "Soms wordt ik wel
opgebeld, dat ik helemaal niets hoor.
Dan weet ik dat het een telefoontje
uit Polen is. Hoewel zij niet betalen,
kunnen zij mij dan wel heel even
horen, maar ik hen niet". Daarnaast
werd hij met zijn verjaardag overstelpt met kleine stoffen 'troeteldiertjes' uit Polen.

Star Search
Maar dat zijn zang en genre niet
alleen een Pools, maar ook een westers publiek aanspreken, bleek dit
jaar in juni in de Verenigde Staten.
Daar deed hij auditie voor een show
in Los Angelos, die door negentig
procent van de Amerikanen wordt
bekeken. Een optreden in 'Star
Search' is een wensdroom van iedere artiest die wil doorstoten naar de

opgesloten,
e muziek'

Michael Jackson

Alan Michael krijgt op zijn woonadres in de Oosterparkstraat tientallen tot honderden brieven van zijn fans per dag
binnen.

top. Vooral nadat Madonna, naast
tal van andere bekende artiesten, na
haar introductie op deze show een
enorme ster is geworden. Alan Michael maakte deel uit van een rij van
20.000 zangers, zangeressen , en
groepjes, die auditie deden. Vijf
daarvan werden er uitgekozen, waaronder Alan, en nog wel als eerste
Europeaan in de geschiedenis van
deze show. Dat wil dus nogal wat
zeggen en het lijkt dan ook niet zómaar dat de producent van Madonna, Michael O'Martian al belangstelling heeft getoond voor de Zandvoor-

ter. Een maand blijft hij in Amerika.
In die tijd hoopt hij ook te kunnen
optreden m een beroemde show ie
Las Vegas en een bezoek te brengen
aan Michael Jackson.
Bijzonder feit is, dat Alan zijn muziek zelf componeert, zelf de teksten
schrijft en ook alle 'instrumenten'
bespeelt. Dat wil zeggen, ook bij hem
staat de techniek voor niets, dat
blijkt in zijn kleine studio, waar de
nodige electronische apparatuur
staat. Daardoor is alles bij de hand,
snaar-, blaas- en toetseninstrumen-

ten, poieussie en verder alles wat
men maai kan bedenken. Een heel
orkest kan n r mee nagebootst worden. Bi] wijze van demonstratie
draait Alan in tien minuten even een
heel nummei in elkaar, dat, en dat
moet beslist toegegeven worden, direct uitstekend klinkt Men kan het
toerekenen aan het genre van de
lichte popmuziek Afhankelijk van
de lengte vinden de optredens plaats
met een band of met een muziekband "Ik heb vroeger wel een synthesizer bespeeld tijdens de optredens", aldus Alan, "maar vanachter

Uw mensen zijn
niet achterlijk...

De deken wordt ingeschakeld

In overleg met pastoor Van Diepen zelf gingen de heren van het
kerkbestuur naar deken Kuilman in Haarlem om met hem
over deze ongezonde toestand te
praten. De deken was het volkomen met hen eens en beloofde zo
spoedig mogelijk in een persoonlijk onderhoud de pastoor tot andere gedachten te brengen. Hoewel deken Kuilman een goede
mensenkennis had en meende
dat Van Diepen wel zou luisteren,
liep hij stuk op het eigenwijze
standpunt van de pastoor dat er
niemand beter over kerkelijke financiën kon oordelen dan degene, die er altijd had ingezeten.
Hoewel de deken in die dagen
nog een echte machtspositie had,
kon hij bij Van Diepen niets uitrichten en daarom ging hij, toen
hij onverrichterzake thuisgekomen was, direct door naar de vicaris-generaal, die voor het bisdom de verantwoording had ten
aanzien van de financiën en vroeg
hem „om de harde kop van de
Zandvoortse pastoor te breken".
Maar ook de vicaris vangt bot

De vicaris liet er geen gras over
groeien en vanaf 1950 kwam er
brief na brief in Zandvoort om
aan de ongezonde situatie een
einde te maken. Had Van Diepen
een brief verzonden met een verzoek en daar, zoals vroeger de
handtekeningen van het bestuur
niet had opgenomen, kreeg hij alles direct terug en moest hij het
allemaal nog eens met de heren
van het bestuur bespieken. „Uw
kerkmeesters zijn heus niet achterlijk", zo schreef de vicaris op
een teruggestuurde brief, die heel
wonderlijk, in het bisschoppelijk
archief terecht gekomen is. Maar
ook dat hielp niet veel.
De verdediging

Wel probeerde pastoor Van
Diepen op zijn manier gelijk te

krijgen. In een schrijven van 21
mei 1951 liet hij de vicaris weten:
„In de oorlogstijd heb ik alles gedaan om de zaak van de kerk
gaande te houden. Ik heb kans
gezien om de schulden af te lossen en heb toestemming gekregen om onze. zaken niet langer
aan de commissie kerkelijk krediet toe te vertrouwen, maar weer
zelfstandig te handelen. Maar nu
denken ze dat alles mogelijk is.
Er worden plannen opgesteld, die
goed zijn maar teveel geld kosten.
Als ik niet afrem, is spoedig alles
wat met zoveel zorg is overgespaard, uitgegeven".
Maar de vicaris was niet te vermurwen. Hij eiste dat de pastoor
al de financiële zaken over zou
dragen aan de penningmeester
van het kerkbestuur. „Hij draagt
niet de verantwoordelijkheid. Dat
doe' U allen samen. En daarom
eis ik van U dat op 31 mei 1951
alles is geregeld zoals het door
ons wordt gewenst".
Ooi: deze brief kon de pastoor
niet overtuigen. Zeker er was met
de komst van de heer Bosman als
secretaris veel veranderd. Zonder
veel drukte stuurde Bosman de
rapporten onder meer over de opzet van de katholieke sport naar
Haarlem en deze waren zo helder,
dat er eigenlijk geen officiële begroting aan te pas hoefde te komen. Zo werd vanuit de kerk
krachtig gewerkt aan de geestelijke opbouw van de parochie.
Poging van deken Ztjlstra

Toen na het vrij plotseling overlijden van deken Kuilman deken
Zijlstra de zaak had overgenomen, probeerde deze nogmaals
om aan de ongezonde situatie
binnen Zandvoort een einde te
maken. Voordat de deken met
krachtige hand wilde ingrijpen,
had hij advies gevraagd aan bisschop Huibers. „Beste deken, ik
weet dat de bestuurlijke opzet in
Zandvoort niet juist is. Maar ik
geloof dat dit vanzelf zal doodbloeden. Ik wil U in vertrouwen
wel zeggen dat pastoor Van Diepen plannen heeft om te bedanken. Het lijkt mij het beste om het
tot zolang nog te laten doorgaan.
Waarom zult U bij het scheiden
van de markt nog zoveel overhoop gaan halen. Ik weet dat het
bestuur, onder leiding van de secretaris, zeer zelfstandig werkt.
Het is voor de heren ook geen
punt dat de financiën toch nog
onder de pastoor vallen. U kunt,
net zoals uw voorganger, bij het
bespreken van de richtlijnen voor
een parochiebestuur vanuit het
bisdom wijzen op de voorschriften die vanuit het bisdom zijn uitgevaardigd, maar laat het daar
maar bij. Als er een verandering
komt, dan wordt het vanzelf anders en dit kan ik U wel zeggen.
Het bestuur staat boven deze affaire. Door haar optreden laten de
heren duidelijk zien dat ze niet
achterlijk zijn."
Zu is de zaak bij het oude gebleven. Bij het vertrek kreeg de heer
Lindeman als penningmeester alles in handen maar het bleek dat
hij ondanks de moeilijkheden zo
goed op de hoogte was dat hij
nergens mee kwam te zitten. En
zo werkte in teamverband de gehele gemeenschap voor de financiën van de kerk tot groot voordeel van de gemeenschap.

zo'n instrument heb je niet zo veel
Wat hij zo in zijn 'grote voorbeeld'
contact met het publiek".
bewonderd? "Michael Jackson9
de klasse die die man heen
Hoe een talent zo groeit? "Het be- Vooral
En
die
energie
en perfectie. Maar dat
gon allemaal toen ik voor mijn derde
je alleen maar met onzettend
verjaardag van mijn ouders een key- bereik
hard werken"
board kreeg. Sindsdien ben ik verDie instelling is ook bij Alan Mi
slaafd aan toetsen". Al spoedig volg- chel
te vinden Niet voor niets
den optredens voor familie. In die is hijterug
daarom in het bezit van een
tijd woonde Michael Matkovic nog oorkonde,
met als benoeming 'meest
m zijn geboorteland Joegoslavië, veelbelovende
artiest, met de best o
waar ook zijn vader vandaan komt.
Nadat hij op zesjarige leeftijd met
zijn ouders naar Zandvoort was verhuisd, ging hij hier op de muziekschool, waar hij begon met piano,
maar via electronisch orgel uitemdelijk eindigde met synthesizer. Op
zijn twaalfde begon hij met optredens buiten de familiekring, zoals in
een Zandvoorts restaurantje, op
Nieuw Unicum, op braderieén en in
discotheken. Later volgden avonden
met bekendheden als onder andere
Lee Towers.
Zijn schooltijd vond hij het ergst.
"Ik voelde me echt opgesloten op
school, want ik wist toch wel dat ik
in de muziek zou blijven. Ik was er
namelijk helemaal bezeten van.
Nou, daarvoor hoefje ook niet per se
te weten hoe een kikker ontleed
wordt".
Wat de platenwereld betreft zijn er
ook in Nederland al contacten, met
name met CBS, welke maatschappij
een presentatiesingle heeft uitgebracht. De promoting is echter enige presentatie en zang'. Deze uitspraak
tijd uitgesteld in verband met het was afkomstig van een jury, samen
bezoek aan de Verenigde Staten. gesteld uit vertegenwoordigers uit 5(>
Daarnaast heeft hij ook al opgetre- landen. Vreemd dat we in Zandvoort
nog maar weinig van hem gehooid
den voor Veronica.
Maar Alan, die nu al gevraagd is hebben. Maar dat zal niet lang meer
voor het voorprogramma van Geor- duren, dat is bijna met zekerheid te
ge Michel in oktober 1989, relati- zeggen.
JOAN KURPERSHOEK
veert ziin succes: "Ik ben wel een

Bewijslast bij slipgeval
Is de automobilist die door slip
pen een ongeval heeft veroorzaakt, verplicht de schade te vergoeden? Deze vraag kan niet zonder meer bevestigend worden beantwoord. Alles hangt hier af van
het bestaan van schuld aan de
zijde van de geslipte automobihst. Alleen als hij schuld heeft
aan het ongeval, is hij verplicht
de schade te vergoeden. In de
rechtspraak wordt algemeen aangenomen, dat de geslipte automobilist alleen dan schuld heeft, indien hij de gladheid van de weg
kon voorzien. Bij een plotseling
optredende, onvoorziene gladheid treft de geslipte automobilist geen schuld en blijft de schade voor rekening van degene die
ze toevallig lijdt.
Een andere vraag is, op wie de
bewijslast rust. Moet de geslipte
automobilist bewijzen dat de
gladheid een plaatselijk karakter
droeg en niet te voorzien was, zodat hem geen schuld treft? Of
moet de aangereden automobilist
bewijzen dat de gladheid wél te
voorzien was?

DoorBertus Voets
(Vervolg)
Pastoor van Diepen was een
beste man, die door zijn parochianen hoog werd geacht. Toch was
hij een man met heel eigen meningen, die hem tegenover anderen eigenwijs maakten. Zo was hij
van oordeel dat niemand beter
dan hijzelf de financiën van de
kerk kon beheren. „De financiering van een kerkelijk bedrijf is
zo ingewikkeld", zo vertelde hij
eens in het kerkbestuur, dat iemand die er niet bij betrokken is
geweest, er nooit zal uitkomen.
Het is daarom dat ik dit onder
mezelf houd". De heren waren
het er niet mee eens. Maar omdat
zij al ondervonden hadden hoe
eigenwijs hij kon zijn, legden ze
zich, niet van harte, bij de beschikking neer.
Toen na de oorlog aan de parochie een nieuwe start moest worden gegeven en er geheel nieuwe
plannen moesten worden uitgewerkt, begonnen ze last van de
pastoor-financier te ervaren. De
pastoor bleek uitermate zuinig te
zijn en zo gauw het op flinke uitgaven kwam voor ontwikkeling
van de jeugd, dan stribbelde Van
Diepen altijd maar tegen.1 Het
kostte ontzettend veel moe te om
wat geld los te krijgen en daar had
men op den duur niet van terug.

nieuwkomer op de markt, maar toch
moetje met vergeten dat ik al zes of
zeven jaar bezig ben Het is met zo
dat ik maar een microfoon hoef te
pakken en dat het geld dan binnenstrootnt Want de concurrentie is
enorm en bovendien moet je, wil ]e
wat bereiken, afzien als een topspor
ter. Een concert kost enorm veel
voorbereiding, maar het blijft wel af
wisselend en daardoor ook leuk"

• Het Zandvoorts Mannenkoor in de Kleine zaal van „De Doelen" in Rotterdam.

Toto Bram Slijnen

Optreden Zandvoortse
festival niet onverdiens
ZANDVOORT - Strand,
wind en water. Welnu, een van
deze drie thema's kwam uitgebreid aan bod tijdens het optreden van het Zandvoorts Mannenkoor op het 24e Nederlands
Koorfestival dat afgelopen zaterdag door de Koninklijke
Bond van Zang en Oratoriumverenigingen in de kleine zaal
van „De Doelen" in Rotterdam
werd gehouden. Het Zandvoorts Mannenkoor en het
Zandvoorts Kamerkoor, onder

leiding van dirigent Dico van
Putten, lieten beide ten overstaan van een onafhankelijke
jury horen en zien, dat ook zij
behoorden tot een van Nederlands betere koren.
Zandvoorts Mannenkoor: ingeschreven in de hoogste categorie.
Wie dat doet moet of moedig of dom
geweest zijn. Volgens de juryleden
Harry Camstra, Cees Rotteveel en
Pieter Moergastel zal van het eerste
geval sprake geweest zijn gezien de
beoordeling die zij aan dit optreden
gaven. Eén verplicht werk en twee
vrije nummers, dat was de eis die

VERENIGINGSNIEUWS
ten ƒ27,50.
Vrijdag 28 oktober is er in Hotel
Triton om 14 uur een reunie van
degenen die aan de najaarsreis hebDe Vereniging van Huisvrouwen ben deelgenomen.
ontvangt vrijdag 21 oktober om 10.00
uur haar nieuwe leden in het 'Eigen
huis' Boekenrodestraat 9 te Haarlem. Op dit zelfde adres heeft men Vanavond opent de Zandvoortse
zondag 23 oktober mevrouw Van 't Postzegelclub haar seizoen met een
Hoff te gast, die iets zal vertellen snuffelavond. De avond wordt geover een van haar vele reizen, aan- houden in een van de zalen van het
gemeenschapshuis aan de Louis Davang 14.30 uur.
In het Gemeenschapshuis, dins- vidstraat en begint om 20 uur. Infordag 25/10, aanvang 14.00 uur, houdt niatie over de club is te krijgen bij
mevrouw Kurokowa-Stapels een le- het secretariaat, Lorentzstraat 68,
zing over het gewone leven van een tel. 16456.
gewone vrouw in Japan. Alle leden,
plus introducë's a ƒ2,50 p.p., zijn weikom op de bijeenkomsten van de
NVvH afdeling Haarlem. Meer inlichtingen kan men verkrijgen bij de
dames Dees, tel. 19583 of Lampier,
tel. 12127.

Vereniging van
Huisvrouwen

Uw krant niet
ontvangen?

Vrouwen Van Nu
Vrouwen Van Nu vertrekken
woensdag 26 oktober met de bus
vanaf het Gemeenschapshuis voor
een excursie naar het zuiden. Eerst
naar Uden, op bezoek bij een maker
van hoge hoeden en daarna naar Den
Bosch om te winkelen of lunchen.
De dag wordt besloten niet een bezoek aan kasteel Ammersoyen Kos-

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

door de organisatie aan de optredende gesteld werd „Dana-dana" van
Bardos lajos werd als vrij werk niet
onverdienstelijk gebracht, ook al
zette de jury bij deze uitvoering natuurhjk wel enige kanttekeningen.
Ondanks hun mening dat dit koor
beschikte ovei de nodige goede
stemmen, was het hen toch niet ontgaan dat het geheel iets speelser gebracht had kunnen worden en dat
ook de voordracht wat genuanceerder had kunnen zijn. Als verplicht
werk had Van Putten gekozen voor
„Feasting I Watch" van Edward Elgar. Deze compositie vraagt nu eenmaal om een grotere verfijning en
bewegelijkheid, vond ook nu weer de
jury. „Ie Vent" van Rene Quignard,
een verademing voor de toehoorders. Duidelijk was uu te horen met
wel een reuzesprong het Zandvoorts
Mannenkoor de laatste tijd vooruit
is gegaan „Ie Vent" (De Wind), een
van de elementen waar onze taevolkmg bijna dagelijks mee te maken
heeft was duidelijk een kolfje naar
de hand van dirigent en koor. Maar
ook nu weer vond de jury dat er best
wat meer gesleuteld kan worden aan
het tempo en de dynamische nuances. „Het koor kan meer dan het laat
horen," was zijn stellige overtuiging.
Ondanks de totaalscore van 7,2 punten waren de juryleden tevens van
mening dat het uitkomen in de afdeling B toch iets te hoog gegrepen
was, en zij konden dan ook niet anders clan concluderen dat een degradatie naar een lagei e afdeling op zijn
plaats was Het Zandvoorts Kamerkoor m stemmige dracht gestoken
en vooizicn van piachtige corsage's
die gratis beschikbaar waren gesteld
door „Eiiea" up de Grote Krocht,
bracht het i?r iets beter van af. In het
lied ..Ballentimes" excelleerde de soliste Desnc v d Kroon door haar
glabholdei o stem Voor zuiverheid
en klank aa\en zi] dit koor bij de
vrije numineis een ö,2 en voor het
verplichte wei k eon 7,7 en een 7,9.
Een uitvuounu ki itiekloos beoordelen is moeilijk Een jury is er nu
eenmaal voor, om commentaar te
geven Toch kan niet verheeld worden dat de^e Zandvoortse koren aan
kwaliteit heel wat in hun mars liebben Dat bleek uitvoerig tijdens dit
koorfcstival
BS

In de tweede helft van december reed X omstreeks 9.00 uur
met zijn Peugeot over de Beijerincklaan te Waddinxveen, toen
zijn auto slipte en op de linker
weghelft frontaal botste tegen een
Toyota, bestuurd door Y. Voor de
rechtbank te 's-Gravenhage eiste
Y schadevergoeding van X. Van
zijn kant verklaarde X, dat hij
verrast werd door plaatselijke
gladheid, welke hij niet behoefde
te verwachten. Hij wees op het
weerbericht: „In het noorden hier
en daar ijzel, niaximumtemperatuur van plus l graad in het noorden tot 5 graden in het zuiden".
De rechtbank stelde X in de gelegenheid feiten en omstandigheden te bewijzen, waaruit zou
voortvloeien dat hem geen verwijt kon worden gemaakt. Maar
X slaagde niet in dat bewijs, waarna de rechtbank hem veroordeelde de door Y geleden schade te
vergoeden. In het winterseizoen
bij een temperatuur van slechts
enkele graden boven het vriespunt is plaatselijke bevriezing

van een nat weggedeelte in de
vroege ochtend een normaal en
voorzienbaar verschijnsel Daarop behoren verkeersdeelnemers
bedacht te zijn, aldus de rechtbank. Dit vonnis werd in hoger
beroep door het gerechtshof be
krachtigd.
In tegengestelde zin besliste de
rechtbank te Breda. In de bocht
van een weg te Zevenbergen had
een botsing plaats gevonden In
die bocht was A met zijn auto
geslipt en op de Imker weghelft
gebotst tegen de auto van B Het
slippen werd veroorzaakt door
gladheid van de weg als gevolg
van leem en bietenpulp in combinatie met regen. Het ongeval gebeurde op 2 november om 18 45
uur. B ontving ƒ 7.498,44 van zijn
allnsk verzekeraar en deze
trachtte dit bedrag te verhalen op
A. Voor de rechtbank betoogde de
verzekeraar, dat het slippen veroorzaakt was door onzorgvuldig
verkeersgedrag van A. Hij is met
een te grote snelheid de bocht mgereden en had de gladheid door
besmeuring van het wegdek tijdig
kunnen opmerken, omdat de weg
verlicht was door de openbare
straatverlichting.
Bovendien moet A ermede bekend zijn, dat m de betreffende
streek in die tijd van het jaar een
dergelijke vervuiling van het we°
dek veelvuldig voorkomt, daar hij
in Roosendaal geboren is en daar
woont. Laatstbedoelde kennis
achtte de rechtbank echter ontoe
reikend om het slippen voor reke
mng van A te brengen De rechtbank droeg de verzekeraar op te
bewijzen, dat de plaatselijke gladheid voor A wél behoorlijk en tij
dig waarneembaar was Maar dit
bewijs kon de verzekeraar niet Ie
veren, waarna de rechtbank hem
zijn vordering ontzegde.
Deze beslissing bevredigt met
Naar mijn mening is degene die
door welke oorzaak ook - een vei
keerde manoeuvre maakt, aan
sprakehjk voor de schade, tenzij
HIJ overmacht bewijbt.
Mr C A. Baron Bentinck

Cursussen van 't Stekkie
ZANDVOORT • Voor een aantal voor acht lessen, maandagmiddag
cursussen die het wijkcentrum 't aquarelleren, /100,- voor twaalf les
Stekkie in Zandvoort Noord organi- sen. Voor informatie enopgavo kan
seert zijn nog aanmeldingen moge- men bellen naar Mia Wcstrop, tel
lijk. Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 17113
droogbloemcollages maken, kosten
,/5,- voor tien lessen; Indisch koken
voor beginners op dinsdagmiddag,
J 95,- voor tien lessen en voor gevorderden op donderdagochtend, /90,ZANDVOORT - Zondagochtend
vroeg werd een 15 jarige Zand\ ooiter slachtoffer van een oven al Toi
hoogte van de Ooster&traat/Ko
mngsstraat kreeg hl) onvei wacht
een schop tegen zijn been en hootd
waardoor hij met zijn achterhoofd
straat was gevallen Tel wijl hn op1
ZANDVOORT - Maandag 24 okto- op
lag werden zijn zakken nam
ber organiseert Amnesty Internatio- grond
en enkele guldens \\oggeno
nal haar jaarlijkse schrijfavond van zocht
Een vriend van hem weid op
20 tot 22 uur m de openbare biblio- men.
moment door een undcie
theek aan de Prinssesseweg 34. Deze hetzelfde
man lastig gevallen Nadat do man
avond staat m het teken van de veer- nen
waren vertrokken werd do poli
tigste verjaardag vande Universele
gebeld, die samen met do man ton
Verklaring van de Rechten van de tie
Mens. Vele regeringen die deze ver- onderzoek in de omgeving mstoldo
klaring ondertekenden houden hun Dit leverde geen lesultaat op Een
belofte niet. Landelijk is is de cain- onderzoek is gaande
Dezelfde dag overkwamen tv i o
pagne 'Mensenrechten Nu' gestart. andere
Zandvoorters van 27 on JU
De schrijfavond staat ook in het jaar hetzelfde
bij de spooi \\omi\or
teken van deze actie. Schrijfmateri- gang m de verlengde
Zu
aal en voorbeeldbrieven zijn aanwc- werden besprongen Haltostraat
do 2 7 j a i m o
zig en een aantal leden van de werk- werd door middelenvan
«in\oM
groep Zandvoort kan iedereen bege
en slaan, gedwongen 7in
leiden. In de pauze is er een optreden schoppen
geld af te geven. Hij heeft zich ondor
van de zanger Willem Jacobs Voor behandeling
van een aits inooton
meer informatie kan men zich won stellen
den tot Arian de Boer. tr-1 12572

Geschopt

Schrijfavond
van Amnesty
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Kopers in Clarahof

OPGELET!
Dit is uw unieke kans

SPARIO SUPER
Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 19Z Zandvoort

EIEREN

DURRO
FLAKON

doos
10 stuks voor

1000 ml, voor

nr. 4

RUNDER
RRAAD• iinnrBi
LAPPEN
kilo

2,65 10,90

1,29

La Bast file
Haltestraat 56a

Haltestraat 58

presenteren
iedere vrijdagavond m oktober

„Live Music"
programma
21 oktober de formatie Gold Rush m Café de Slop
28 oktober muziek uit de jaren zestig met Little Rudy
and the Workmates m La Bastille

Alle avonden aanvang 21.00 uur

Dat mag je niet missen
aan het eind van de Haltestraat

FOTO BOOMGAARD
Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.

plan "Clarahof" te Zandvoort

onze PROJEKT-RENTETARIEVEN zijn
5 jaar vast vanaf 6,75%
10 jaar vast vanaf 7%
BEL NU 02507-16941
vraag naar de heer E. Giling

BIJ ontwikkelen en
afdrukken

50% korting
op uw volgende
filmrolletje

Grote Krocht 26. - Tel. l 3529

Grieks Specialiteiten Restaurant

ARTEMIS

Voordelig

In ons sfeervolle restaurant kunt u heerlijk
eten tegen betaalbare prijzen

de

WIJ ZIJN DE GEHELE WINTER GEOPEND
U bent van harte welkom

Thorbeckestraat 5, t/o Casino
Coöperatieve Rabobank "Heemstede-Zandvoort" B.A.

tel.: 02507-20127
maandag en dinsdag gesloten

LU
O

Het adres voor

een fleurige tuin
óók in de herfst.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Prachtige tumpotten met
wmtervaste planlen.

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

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Oktoberaanbieding

ZONNESTUDIO

PASSAGE
42
Zonnebank
__ .
25 mm

Dubbel gezichtskanon
15 mm

Lichaamskanon
40 mm

cr
7,5U

.n
l tl,"
o_
OO,~

Passage 42, tel. 02507-12500

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKBWi
VRHUIZRS

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

(Shne-hiss)
HERMAN HARMS
Grote Krocht 22, Zandvoort

Vele soorten
panty's/kousen ook de
halterloze met strass,
strik, stippeltjes, naad en
nog veel meer.
Merken: Kunert, Yves
Saint Laurent, Lovable,
Falke, Donna Pia enz.

mooi.
geen onderhoud
Weru kunststof ramen en deuren
verfraaien uw huis, stijlvol en
verantwoord
Bovendien zijn ze onderhoudsvrij en
dat bespaart u tijd en geld
Voeg daaraan toe het eindeloze
bedieningskomfort, de vele mogelijkheden voor speciale beglazing (o a
isolerende, mbraakvertragenaeen
geluidwerende) en de keuze zal ook
voor u gemakkelijk worden, Weru

BON
JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM KALVERSTRAAT5-7
UMUIDEN-TEL 02550-30624

Stuur mi| geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem

Naam
Adres
Poslkode -t- plaats .
Telefoon .
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v d VlugtenZoonB V
Antwoordnummer314 1970VB Umuiden

T T

l
Ramen+Deuren

zijn kwaliteiten!
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Nieuwsblad

VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
jonderdag 27 oktober 1988

48e jaargang nummer 43

Los nummer ƒ1,-

Week

Oplage: 4.500

Editie:30

Juridisch steekspel leidt tot uitstel

Nog geen duidelijkheid
over de Heijermansweg

ZANDVOORT - Het is nog
,teeds niet duidelijk of de doorretrokken Herman Heijeriiansweg wordt opgenomen in
iet bestemmingsplan Kostverorenpark. Het voorstel van het
college van burgemeester en
ivethouders om een vorige
maand aangenomen motie,
vaarin
de
gemeenteraad
/raagt om de weg wel op te netnen, niet uit te voeren werd
Ünsdag na twee uur in de gemeenteraad debatteren inge;rokken. Verwacht wordt dat
iet college het bestemmings>lan ter visie zal leggen zonder
Ie bewuste weg. Mede op basis
van de inspraak zal het wel of
jniet opnemen van de weg over
jnkele maanden opnieuw onierwerp van discussie in de
raad worden.

Om de gemeenteraad te overtuigen van zijn gelijk om de weg niet in
iet plan op te nemen presenteerde
iet college van burgemeester en wetlouder een uitgebreide notitie waarn de financiële onhaalbaarheid hiervan werd aangetoond. "Het is ons

niet mogelijk gebleken financiële
middelen (ter grootte van ruim 14
miljoen - red.) te vinden zonder ernstige en onherstelbare schade toe te
brengen aan de financiële positie
van de gemeente, zowel op middellange als op de lange termijn. Voor
de huidige generatie en voor hen die
na ons komen, zal aldus een niet te
dragen financiële last ontstaan. Het
is ons in alle realiteit niet mogelijk
uitvoering te geven aan uw motie
van 26 september", meent het college. Deze motie we^d toen gesteund
door een meerderheid van CDA,
WD en Gemeentebelangen Zandvoort. De collegeleden en de PvdA en
D66 waren tegen.
In de notitie schetst het college dat
het theoretisch wel mogelijk is om
de weg aan te leggen, maar dat dit
onverantwoorde offers van de Zandvoortse burgerij zal vragen. De gevolgen zijn bijvoorbeeld het verhogen
van de belastingen en heffingen, het
aanwenden van de reserves, het
schrappen van investeringen (zoals
het verplaatsen van de sportvelden
ten behoeve van woningbouw en het
opknappen van het centrum), ontslag van personeel en het schrappen
van investeringen. Al met al zou er
volgens het college gedurende acht
jaar geen nieuw beleid ontwikkeld
kunnen worden.

Zandvoort krijgt Max Euwestraat
ZANDVOORT - De nieuwe
straat in Zandvoort tussen
de toekomstige Clarahof en
de Jaap Kiewietmavo gaat
de Dr. Max Euwestraat heten. Hiertoe besloot de commissie Algemene Zaken vorige week donderdag. Het
besluit moet in de raadsvergadering van november.

schaken is het feit dat hij in 1936
een van zijn wedstrijden om de
wereldtitel in Zandvoort heeft gespeeld. Deze schitterende wedstrijd, die later de 'parel van het.
toernooi' genoemd werd won
Euwe op fraaie wijze. Bovendien
is van Euwe bekend dat hij graag
in Zandvoort vertoefde. Voordat
de raad het officiële besluit
neemt om de straat naar Euwe te
De reden van de vernoeming vernoemen, zijn weduwe om toevan deze oud-wereldkampioen stemming worden gevraagd.

WEBt
• De laatste sigaar.
Pagina 3.
• Uit het Schuitengat
klinkt krachtig protest.
Pagina 3.
e Trefpunt en Nihot op
dreef.

De scherpe tegenstelling tussen
raad en college over de aanleg van de
peperdure weg bracht vooral de
VVD, als collegepartij, in problemen. Enerzijds is deze partij fel
voorstander van de weg. Anderzijds
voelden de liberalen er niets voor om
de wethouders, als uiterste consequentie, naar huis te sturen. Om uit
de impasse te komen had de WD
voor hét begin van het debat zorgvuldig getracht en gulden middenweg te
vinden door een eigen financiële onderbouwing van de aanleg van de
weg te maken.
Hierin stelt de WD dat er wel degelijk geld genoeg is om de weg te
raeliseren. De WD meent dat de gemeente gedurende een reeks van jaren een spaarpot moet vormen. Ook
de te .verwachte winst van ongeveer
een miljoen gulden die in de jaren
1989 In 1990 zullen voortvloeien uitde (grond) verkopen moet volgens de
liberalen aan de spaarpot worden
toegevoegd. In het WD-plan zou de
begroting niet hoeven worden aangetast.
De discussie die ontstond over de
financiële haalbaar bracht de vooren tegenstanders echter niet dichter
bij elkaar. Volgens wethouder Aukema van financiën gaf de WD een te
positieve voorstelling van zaken. Hij
benadrukte nog eens dat het volstrekt onverantwoord is om een dergelijk project uit te voeren. Hij voorspelde zelfs dat het aanleggen van de
weg de gemeente zo armlastig zou
maken dat Zandvoort onder curatele
van het Rijk gesteld zou worden volgens de zogenaamde artikel 12 status.
Het CDA en GBZ stelde de zaak
erg simpel voor door te stellen dat
het opnemen van de weg in het plan
op zich geen geld kost en dat over tie
jaar altijd nog beslist kan worden of
de weg al dan niet aangelegd wordt.
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Spektakel volgend jaar nog lang niet zeker

Pagina 5.
• Strijd om bootvissen
nadert hoogtepunt.
Pagina 5.
• Een geintje van de Heilige Geest.
Pagina 7.

Wethouder Termes van sportzaken neemt de handtekeningen in ontvangst die de kinderen hebben verzameld.
Foto Bram Stijnen

Jongeren willen plek om
veilig te skateboarden
ZANDVOORT - De skateboard-demonstraties op het
Favaugeplein tijdens de afgelopen
surfkampioenschappen
hebben duidelijk hun vruchten
afgeworpen. Enkele duizenden
bezoekers, waaronder veel kinderen, hebben kennis kunnen
maken met deze tak van sport.
Vorige week vrijdag nam wéthouder Termes de handtekeningen in ontvangst die door de
Zandvoortse skatboarders waren verzameld om het gemeentebestuur te bewegen om te
zorgen voor een voorziening

Op sportief gebied werd er alleen
vorige week dinsdag iets gepresteerd
tijdens de courseraces. Voor het overige kwamen de surfers alleen in actie in alternatieve sporten zoals volleybal en verder werd de tijd doorgebracht met het uitdelen van handtekeningen en het geven van interviews. Morgen zijn de topsurfers in
actie in Hawaii.
In totaal zijn er volgens de schat ting van Paul Zonneveld, voorzitter
van de Stichting Surfcup 88, ongevcer 180.000 mensen, waarvan afgelopen zondag bijna 40.000. Ondanks
de redelijke opkomst van het publiek lijkt het surfspektakel geen
commercieel succes te zijn geworden. De exploitatie van de verschillonde kramen op de boulevard heeft
licht verlies gedraaid. Een van de
oorzaken hiervan was dat het publiek vornamelijk bestond uit jongeren die vrij waren vanwege de herfstvakantie. "Jongeren hebben natuurlijk minder te besteden dan volwassenen en dat komt de omzetten niet
tengoede", verklaart Zonneveld.
Ten aanzien van de exploitatie van
de strandpaviljoenen kan geconcludeerd worden dat de negen die er dit
jaar open waren wellicht teveel zijn.
Volgens Jan Paap, penningmeester

van de vereniging van strandpachters, is de spoeling te dun geworden
in vergelijking met vorig jaar, toen er
slechts drie paviljoens open waren.
Een vooruitblik naar volgend jaar
leert dat het nog lang niet zeker is
dat het surfspektakel weer in Zandvoort terug zal komen. Eerst moeten
er nog financiële verplichtingen
door Zandvoortse ondernemers worden voldaan. "Van de 50.000 gulden
•die door de ondernemers is toegezegd is pas de helft betaald. Ik heb
wel hoop dat de resterende 25.000
gulden snel zal worden betaald", aldus Zonneveld.
Binnenkort beginnen de onderhandelingen over de eventuele surftiendaagse van volgend jaar. Paul
Zonneveld heeft goed hoop dat
Zandvoort ook dan weer 'surfcity'
van Nederland wordt. "Maar het
hangt natuurlijk van de bereidwillig-

heid van de ondernemers af of dit
ook lukt. Persoonlijk vind ik dat het
wel 50.000 gulden waard is. Bovendien denk ik dat de gemeente ook
een steentje moet bijdrage door bijvoorbeeld haar eigen kosten, die bijvoorbeeld gemaakt worden door Publieke Werken, niet naar de organisatie door te berekenen."
Zeker is dat ook Scheveningen interesse heeft om als lokatie voor de
wereldsurftop te dienen, een geduchte concurrent dus. "De organisatie
heeft daar meer steun van de gemeente en bovendien is er een betere
financiële structuur. Ik denk dat
Scheveningen er het dubbele voor
over heeft als Zandvoort om het surfen naar zich toe te halen. Het hangt
dus helemaal van de Zandvoortse
ondernemers af of onze plaats volgend jaar weer een surfspektakel
krijgt."

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

1 71 66

Termes toonde zich bereid de volgepende handtekeninglijsten op het
raadhuis in ontvangst te nemen en
tijdens een gezellig samenzijn werd
onder het genot van een glaasje fris
de gebundelde adhesiebetuiging
plechtig aan de wethouder van
sportzaken overhandigd.
De voorziening kost slechts
./' 7.500,-, laat men in een begeleidend
schrijven aan het gemeentebestuur
weten. Maar voor deze eenmalige investering krijgt men dan ook een heleboel terug. In de eerste plaats is in
de toekomst de veiligheid van de medeweggebruikers gewaarborgd en
ook de voetgangers zullen geen last
meer ondervinden van deze langssuizende vervoermiddelen. Noodsprongen om het vege lijf te redden,
kunnen in de toekomst, voor wat
deze categorie van weggebruikers
betreft, achterwege blijven. Het zoeken is nu nog alleen naar een geschikte locatie.
Die heeft de jeugd al op het oog.
Het Favaugeplein waarop in de toekomst verschillende voorzieningen
staan gepland, zoals een theetuin en
een waterpartij, lijkt hun de meest
geschikte locatie. Eventueel kan uitgeweken worden naar het parkeer terrein in zuid, want de kinderen
blijven het liefst zo dicht mogelijk in
de buurt van het centrum. „Dan hebben de toeristen en dagjesmensen er
ook nog wat aan," merkt Onno
Adema scherpzinnig op.

ZANDVOORT - De gemeente komt
tegemoet aande bezwaren van de bewoners van het Schuitengat tegen
het afsluiten vande Rotonde als onderdeel van de reconstructie van de
boulevard de Favauge. Wethouder
Van Caspel deelde dit dinsdag mee
in de gemeenteraadsvergadering.
De bewaren hielden verband met
het feit dat door het afsluiten van de
Rotonde het Schuitengat een grotere
verkeersdruk te verwerken krijgt,
waaronder de route vande reddingsboot. Van Caspel stelde nog eens duidelijk dat het nu slechts gaat om het
veilig stellen van de rijkssubsidie
voor de reconstructie. Hiervoor
moet voor het eind van het jaar begonnen zijn met de werkzaamheden.
Van Caspel zegde toe dat alle bezwaren nog uitvoerig zullen worden afgewogen.
ZIE OOK PAGINA 3
ADVERTENTIE

Volgens rapport marktonderzoeksbureau
Kopers in
„CLARAHOF"
OPGELET
Zie adv. elders in dit blad

Rabobank

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW
LW
27 okt
04.15 --.-- 16.31 12.08
28 okt
04.58 00.48 17.12 12.59
29 okt
05.42 01.38 17.54 13.47
30 okt
06.28 02.22 18.38 14.31
31 okt
07.16 03.01 19.30 15.11
ZANDVOORT - Maandagavond vond in het raadhuis de huldiging van jeugdkampioenen plaats. Deze sfeervolle
1 nov
08.08 03.39 20.42 15.51
gebeurtenis vond vorig jaar ook al plaats maar werd nu voor het eerst gehouden in het raadhuis. Op de foto van Bram
2 nov
09.09 04.36 22.01 16.43
Stijnen een groot gedeelte van de Zandvoortse jeugdkampioenen met in hun midden burgemeester Van der Heijden,
3 nov
10.56 06.07 23.30 18.12
4 nov
12.11 07.22
--.--19.30 wethouder van sportzaken Termes en de voorzitter van de sportraad Wertheim. Ongeveer 170 jeugdige sporters
werden door het gemeentebestuur onthaald en onder het genot van een flesje fris werd alle kampioenen een fraaie
Vaanstanden:
oorkonde aangereikt. Sportambtenaar had voor een perfecte organisatie gezorgd en het geheel werd dcor de
Dinsdag 1 nov. LK 11.11 uur
kampioenen zeer op prijs gesteld.
Doodtij 3 nov. 10.56 u. NAP+47cm

Huldiging jeugdkampioenen

Je moet wat overhebben voor je
sport, vonden de woordvoerders, de
14-jarige Dennis van der Meijden, en
zijn even oude vriendjes Onno Adama en Mathijs Schuiten. Met de rest
van hun leeftijdgenootjes zijn zij op
pad gegaan om de handtekeningen
te vergaren die nodig zijn om het
gemeentebestuur te overtuigen van
de noodzaak van een eigen locatie
waarop zij hun hobby kunnen beoefenen. In korte tijd wisten de kinderen maar liefst 400 handtekeningen
binnen te brengen, om zo te kunnen
aantonen dat ook de bevolking achter hun plannen staat. Wethouder

ADVERTENTIES

Windstille surfweek trekt
redelijk veel publiek
ZANDVOORT - Ondanks het
chronische gebrek aan wind
heeft de tien dagen durende
surfmanifestatie in Zandvoort
redelijk veel publiek getrokken. Door een goede organisatie en een aantrekkelijk alter natief programma hebben vele
duizenden bezoekers zich toch
goed kunnen amuseren. Het
hangt van de bereidwilligheid
van de ondernemers tot betalen af of er volgend haar weer
in Zandvoort op topniveau
wordt gesurfd.

waarop zij hun favoriete sport
in de toekomst kunnen beoefenen.

Gemeente komt
tegemoet aan
bezwaren bewoners

Politiekorps krimpt mogelijk
in met ruim twintig agenten
ZANDVOORT - Volgens berekeningen van marktonderzoeksbureau Veldkamp, kan
de Zandvoortse politie met
ruim twintig agenten minder
toe. Zandvoort is daarbij gespaard. Erger was het geweest
indien er in het toekomstige
korps slechts ruimte zou zijn
voor minder dan 39 agenten,
omdat een gemeente dan geen
eigen korps meer mag runnen.

Een dezer dagen ontvangt burgemeester Van der Heyden een rapport waarin staat met hoeveel
korpsleden de Zandvoortse politie in
de toekomst zou kunnen werken. De
Stuurgroep Project Kwantificering
Politiewerk (SPKP) heeft namelijk
een onderzoek laten verrichten door
het onderzoeksbureau Veldkamp,
naar de benodigde korpssterkte in
de toekomst. Gedachte achter het
rapport is de grootte van het korps
aan te passen aan de mate van criminaliteit in de betreffende gemeente. 'De grootte van het korps is
momenteel geen goede weerspiegeling van de werkdruk', volgens de
stuurgroep.
De stuurgroep heeft een stelsel
ontwikkeld van 79 variabelen die
bepalend zijn voor de lokale vraag
naar politiediensten. Gelet is onder
andere op de samenstelling van de
bevolking, de maatschappelijke
achterstand, de aard van de bebouwing en de centrumfunctie. Daarnaast is de stuurgroep uitgegaan
van vier factoren die/ naast het inwonertal, een hoge werkdruk in de
hand werken. Dat zijn: Een gering
aantal inwoners per woning, een
hoog percentage buitenlanders, een
hoog percehtage inwoners met een
laag inkomen en een laag percèntage jeugdigen jonger dan twintig
jaar.
Aan de hand van deze gegevens
heeft bureau Veldkamp de werk-

druk van de korpsen bepaald in
uren over een periode van vier weken. Voor Zandvoort is de voorspelde werkdruk 1135,73 uren en kan
deze gemeente die 15709 inwoners
heeft volgens het bureau, met 40,8
in plaats van met 61,2 mensen toe.
Ook andere onderzoeksbureaus
hebben berekeningen gemaakt voor
de stuurgroep (Elvers en Felix b.v.,
Research en International Nederland). De cijfers zijn echter nog niet

definitief, aangezien het een voorlopig rapport betreft dat uitgelekt is.
Gisteren (woensdag 26 oktober) zou
de eindrapportage gereed zijn,
waarin de cijfers zijn bij'gesteld.
Deze datum is echter niet gehaald.
Op 12 december zal de Tweede Kamer oordelen over deze plannen en
zal het kabinet zijn standpunt bepalen. Het kan dus allemaal nog meevallen met de korpsgrootte van
Zandvoort.

Zandvoorte
IMieuw;
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Giro bank:
Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per:
O maand/3,95* O kwartaal / 12,90 O halfjaar

23,70

WK

O jaar / 43.75

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051. 1000 PA Amsterdam.

bellen kan ook:

020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
Met diepe droefheid geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma en grootmoe
Johanna Cornelia Korting-Ree
in de leeftijd van 89 jaar.
Onze dank gaat uit naar het verpleegkundig personeel van het Marine Hospitaal te Overveen
voor hun liefdevolle verzorging.
A. Kraak-Korting
P. D. C. H. Kraak
E. Korting
A. van den Hil-Kraak
A. Ph. van den Hil
Wouter, Janine
T. Hoekstra-Kraak
D. Hoekstra
Roderik, Mariette
Overveen, 22 oktober 1988
Correspondentieadres: E. Korting,
Vuurboetstraat 8 zw., 2042 AC Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Osdorp van de Coöperatie PC aan de
Ookmeerweg 273 te Amsterdam woensdag 26
oktober a.s. om 13.30 uur waarna de crematie zal
plaatshebben tegen 14.00 uur in het crematorium
Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam
(bereikbaar met bus 23).
Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium na de plechtigheid.

Alles is heimwee
Wolken en Water
alles is heimwee
naar vroeger - naar later
Vroeger is óver
Later - een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver.
Wij hebben afscheid genomen van onze lieve
moeder, oma en zuster
Hendrika Willemsen-Esselman
weduwe van
Arend Nicolaas Willemsen
op de leeftijd van 77 jaar.
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort 22 oktober 1988
Correspondentieadres:
R. Willemsen
Vondellaan 28, 2041 BD Zandvoort
De crematie heeft woensdag 26 oktober plaatsgehad.

Bedroefd delen wij U mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader en onze fijne opa
Jacobus Hendrikus Johannes Boom
op de leeftijd van 76 jaar.
A. S. Boom-van Rijn
Fred en Rini
Hennie en Lida
Frank en Patricia
Barry en Ronald
Pascale
2041 KA Zandvoort, 23 oktober 1988
Secr. Bosmanstraat 19 huis
Correspondentieadres: F. Boom,
Kost verlorenstraat 85, 2042 PC Zandvoort
De crematie heeft op donderdag 27 oktober
plaatsgevonden in het crematorium Westerveld
te Velsen.

PRESENTEERT
vrijdag 4 november
zaterdag 5-12 november

muzikale

«. • i~j • • • *A* J
INDONESIAN FOOD
Lekker Indonesisch eten
Kant en klaar om mee te nemen

20.00 uur

BAL NA!!

= onze specialiteit =
SATEH VAN DE GRILL INDONESISCHE SCHOTELS

KIENAVOND

met BAL NA in Gebouw De Krocht te Zandvoort.

ZANDVOORT HOUSING
SERVICE B. V.

Dirigent: Bert van Poelgeest Regisseur: Paul v.d. Ancker
Donateurskaart ƒ5,- Koopkaarten ƒ7,50

Café-Rest. „DE WADDEN"
Boul. Barnaart 18, hk. Tj. Hiddestraat.
Tel. 02507-16972

ZEESTRAAT 30
2042 LC ZANDVOORT
02507-14696

bij: J. Troupee tel. 13840; R. Schaap tel. 12870; G. v. Eig tel. 023-256316

Geen zin in koken?
Stel zelf uw menu samen!

Bemiddeling bij huur en
verhuur

DE NIEUWE GENERATIE
veiligheid, kracht, kwaliteit

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DE NIEUWE

Tel. 02507-13278

l ELEKTRAMAC 16E

Begrafenissen
en crematies!

*
*
*
*
*

Groot vermogen
Vederlicht in gewicht
Groot zwaard met neuswiel
Uiterst betrouwbaar
Prima in prijs

ELECTRAMACl"

MMcCULL

^McCULLDCH
Fa. ijzerhandel Zantvoort
Voor al uw:
IJzerwaren

Verf'en autolakken

Gereedschappen

Hout

Tuingereedschappen

Electrisch
gereedschap

DAG en NACHT bereikbaar

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

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Electra

SWALUESTRAAT 7 - 2042 KA ZANDVOORT - TEL. 02507-12418

a f 7,50 PER PERSOON
ELKE ZONDAG ONBEPERKT

SPARE RIBS

Wegens
verbouwing zijn wij
tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

Schnitzel
10,00
Geserveerd met gebakken aardappelen of puree en verse groente.
NAGERECHTEN:
Pudding
Us-slagroom
IJs-vruchten

1,50
2.50
3,00

BEZORGEN 2,50 P.P. EXTRA
Vrijdag, zaterdag en zondag
geopend
Keuken geopend van 17.00 tot
20.30 uur.

SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP

WesselsWest
Wessels West B.V. te Zeist, een
werkmaatschappij van de Wessels Groep,
is een bouwonderneming die actief is in alle
sectoren van de bouw.

Voor dit project zoeken wij:

DE KRUISVERENIGING ZANDVOORT
nodigt de leden uit tot het bijwonen
van de Algemene NajaarsLedenvergadering, welke zal worden
gehouden op donderdag 17 november 1988 om 20.00 uur in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantso'en 1 te
Zandvoort.

TIMMERLIEDEN
EN METSELAARS
Aanmelden op de bouwplaats Vondellaan
48, bij de uitvoerder, de heer J. G. Zuidema,
tel. 02507-19925.

AGENDA:

t&o
... dankbaar zijn omdat je haar ontmoet
hebt.

... dromen van trouwen, zilveren klokjes
en baby's.

ƒ 9 , - PER PERSOON
incl. stokbrood en sauzen

v.a. 17.00 uur

bij Café ,,De Tap
20 *

U kunt vragen naar mevr. Doorson.

10,00
10,00
10,00

10,00

en afvoermateriaal

MOSSELEN ETEN

Stationsstraat

Dat kan op dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.30-13.00 uur.

2,50
O,OU
3,00

In Zandvoort bouwen wij 283 bungalows
voor vakantiepark „Holland Beach".

ELKE VRIJDAG ONBEPERKT

a

Hebt u vragen? Aarzelt u niet even
bij ons binnen te lopen.

s...

Aan-

Bernardus Jacobus Andries Smit
op de leeftijd van 82 jaar.
Onze dank gaat uit naar het verzorgend
personeel van „Huis in het Kostverloren"
voor de liefdevolle verzorging.
T. M. Smit-Klok
R. B. Smit
I. C. Smit
Zandvoort, 25 oktober 1988
„Huis in het Kostverloren"
Op verzoek van de overledene heeft de crematie
in familiekring plaatsgehad.

Bemiddeling via ZHS kost
u als verhuurder niets.

Kerkstraat, Passage
Zandvoort

Camping gas

Plaatmaterialen

Wegens grote vraag zoekt ZHS
flats, huisjes, gedeeltes van huizen
en kamers met d.t.

VOORGERECHTEN:
Soep
Slaatje
Pasteüje
HOOFDGERECHTEN:
Scholfilet
Varkenshaas
Kotelet

P. J. d'HONT

Sleutels en sloten

Heden 21 oktober is rustig en kalm van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader

Keizerstraat 1a
Haarlem
Tel.
023-328009

NASSI RAMES - SNACKS -

en zondagmiddag 13 november 14.00 uur

Hang- en sluitwerk

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
Aagtje Terol-Bol
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
J. Terol
Zanc'voort, oktober 1988

Passage 6
Zandvoort
Tel.
19538

Zandvoortse Operette
1948 * Vereniging * 1988

Jan (alias V.V.)
van harte met je ondertrouw.
Je hebt een lot uit de loterij!!

Zandvoort Telefoon: 12493

Liefs Jannie

1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d.
14-07-'88.'
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarrekening 1987 en begroting
1989.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.
De sekretaris

CARIBEAN NIGHT
In ,,De Manege" Zandvoort
Za. 5 nov. wederom het jaarlijks
Zuidamerikaanse feest voor ongebonden
mensen. Met onbeperkt barbecue,
sfeelband, limboshow, enz.
Dit Weekend:
Za. v.a. 20.00 uur dansen, 2 DJ's, sfeer
en gezelligheid.
Zo. v.a.

16.00 uur Matinee Diner
Dansant.

Ini.: 02507-16023.

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts l 27,56. (prijs excl 6°o BTW».
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

ERVAREN
TUINMAN
gevraagd voor
vast onderhoud.

DROGISTERIJ

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

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

veilinggebouw

Het unieke Acoustimass® systeem van Bose nu binnen ieders bereik!
"'•"OORBEELD'

de witte zwaan
Inboedelveiling
Voor november
kunnen goederen
dagelijks worden
ingebracht
of afgehaald.
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

'y^g^JSS»*»'

GEEFT U NU
BIJNA DE
NIEUWWAARDE
VOOR UW OUDE
SPEAKERS!
Aanbieding geldig lot 30 november 1988

A

^VOORBEELD"

'798,.

laassi^»* -

1L98,.
Een komplete lijst met inruilprijzen
" van alle merken hangt bij ons ter inzage.
Inruilprijzen van 200,- tot 800,- per paar.

Bijbehorende
Acouslimass'
module niet
algebeeld

WAT 'N SCHATJES ZE ZIJN
NOG KLEINER DAN EEN PAK MELK!

radio stiphout

Beller sound through research

VERKOOP - REPARATIE
RADIO - TELEVISIE - HI-FI-STEREO
HUISHOUDELIJKE APPARATEN
GESPECIALICEÊRD IN
BEDRIJFS-GELUIDSAPPARATUUR

NOG NOOIT KREEG U ZOVEEL TERUG!
Thorbestraat 15, ZANDVOORT
Tel. 02507-13378
Hoogstraat 3, HAARLEM
Tel. 023-357501
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Plan leidt tot verhitte discussie

Hannie Schaftschool

Bewoners Schuitengat zijn
tegen afsluiten Rotonde
ZANDVOORT - De flateigenaren aan het Schuitengat en
het Favaugeplein zien niets in
de plannen van de gemeente
om hun straat te gebruiken als
aanvoerroute voor het verzorgingsverkeer. In vaak verhitte
discussies uitte men zijn ongenoegen tijdens een inspraakavond op het raadhuis.
Ondanks de voetbalwedstrijd,
Duitsland tegen Nederland, die vorige week woensdag op de televisie
werd uitgezonden, zat de commissiekamer op het raadhuis bomvol
verontruste buurtbewoners. Ze kwamen protesteren tegen de plannen
van de gemeente om in de toekomst
de Rotonde af te sluiten-en het verzorgende verkeer en de route van de
reddingsboot van de KNZHRM te
verplaatsen naar het Schuitengat.
Deze maatregel is nodig om de

Gemeentegids deze
week huis aan huis

Deze foto werd ingezonden door mevrouw C. Veerman-Koning
De begeleiders van de klas waren: links mevrouw Kok-Bolman; midden,
met zonnebril, buschauffeur de heer Kerkman; rechts onder de propeller
de heer Bruinsma.
Staand achter van links naar rechts: Betsy Smouters, Stientje Westenberg, Mira Peen, Frits van Caspel (de huidige wethouder), Henk Terol,
Jan Jongsma, Wim Paap, Carrie Koning, Els de Wit, Geertje Verhoeven,
Harry van Koningsbruggen, Marleen Dalmeier, Carla Kramer, Simon
' Blom, llse Schroot, Wichel Farum, Juul Fransen, Martine Hollenberg, Dirie
van Dissel en Anneke van Breukelen.
Staand midden van links naar rechts: Robbie Lnagereis, Jan Visser, Wim
Kuke

Weekend: 29/30 oktober 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Hulsartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F.
Paardekoper: Voor dienstdoende
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zahdvoort,
tel.
02507-14437,
bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: Prof. dr. C.W.
Mönnich, Amsterdam
Maandag 20.00 uur: kaderbespreking

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onalhankeli|k nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschi|nt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelharing
Kantoor: Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507 17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
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l
donderdag 10 12 en 13 17 u , vri|dag 9 12 u
\
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70 1421
\
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j
Postbus 223. 1420 AE Uithoorn
L Verkoopleider B Lodewegen
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Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn
van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een
extra afdruk in het hier getoonde formaat.

Nieuwe leden
dierenbescherming
ZANDVOORT - De jeugdafdeling
van de dierenbescherming in Zandvoort, die vorige week enthousiast
deelnam aan de manifestatie voor
een nieuwe welzijnswet voor dieren,
kan nog nieuwe leden gebruiken.
Belangstellenden kunnen voor informatie contact opnemen met Aase
Dijkstra, tel. 18343.

VERENIGINGSNIEUWS

_, 300 NIEUWE EN

Rijwielcentrale

AGENDA

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves, eucharistieviering met samenzang
Zondag 10.30 uur: D. Duijves, feestelijke viering i.v.m. 60-jaar Agatha-kerk

Kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Drs. N.A. Schuman, Zaandam
Kindernevendienst

Zittend of gehurkt van links naar rechts: Tom Garrels, Atie Joosten,
Rudy Deutekom, Herman Koper, Kees Aai, Frits Rutgers, Ton Gooiers,
Leo Grosze Nipper, Jacky van Woensel, Jan Krijger, Michel Wallenberg,
Leo Drommel, Ruud Sinniger en Jaap Draaier.

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
GEBRUIKTE FIETSEN
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
VOORRADIG!
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
Zandvoort B.V.
mogelijk na telefonische afspraak,
Gr.
Krocht
18, tel. 12600.
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) getaruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten Vrijdag 28 oktober:
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit Om 16 uur wordt het hoogste punt
binnen de gemeente.
bereikt van van het woningcomplex
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- Karel Doorman II aan de Dr. Mezvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg gersstraat. Goed te zien vanaf de
023-320899 of 320464. Spreekuur op burgemeester Van Alphenstraat
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- hoek Van Lennepweg- Van Kinsberdagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- genstraat.
der volgens afspraak. Deze hulpver- Zaterdag 29 oktober:
lening, beschikbaar voor iedere in- In verband met het 60-jarig bestaan
woner van Zandvoort, is gratis.
van de St. Agatha Kerk in Zandvoort
is er 's middags een wandelspeurWetswinkel: Gemeenschapshuis L. tocht door de badplaats, uitgezet
Davidsstraat. Eerste en derde door de Willibrordusgroep van de
woensdag van de maand van Zandvoortse scouting. Aansluitend
17.30-18.30 uur.
wordt er voor de deelnemende paroHuurdersspreekuur NVH: Ie en 3e chianen en warme maaltijd in De
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- Krocht geserveerd, 's Avonds is er
mingstraat 9.
een historische avond met een quiz
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. waaraan bekende parochianen zulTaxi: tel. 12600.
len deelnemen.

i Kerkdiensten
Weekend: 29/30 oktober 1988

ler(?), Wally Akersloot, Hilda Wilmink en Pieter Wiener.

(Advertentie)

j Weekenddiensten

ZANDVOORT - Deze week (en
mogelijk ook volgende week) wordt
de nieuwe gemeentegids door de
PTT huis aan huis in Zandvoort bezorgd. Het is niet de bedoeling dat
bewoners de gids, die gratis is, bij
het gemeentehuis afhalen.

Woensdag 2/11 19.00 uur: Gedachtenisviering van Allerzielen
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/BijbelgespreksgrolO.30 uur: Morgendienst Ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst Ds. J. Overduin 'Doopdienst'
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: E. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
_

Burgerlijke stand B
Periode: 18 tot en met 24 oktober
Ondertrouwd:
Koopman, Robin en Van der Valk,
Margarite Cornelia.
Van de Koekelt, Cornelis en De Wit,
Linda Mariëtta.
Gehuwd:
Van der Mije, Maarten en Zwart,
Leonie Georgette Louise Maria.
Wiebes, Wim en Reinders, Peggy
Ann.
Overleden:
Oudt, Martinus Johannes, oud 82
jaar.
Schram, Andries Hendrik, oud 64
jaar.
De Haas, Nicolina Theodora, oud 37
jaar.
Willemsen geb. Esselman, Hendrika, oud 77 jaar.
Smit, Bernardus Jacobus, oud 82
jaar.

Vrouwengroep NPB
ZANDVOORT - Op 12 november
houdt de vrouwengroep van de NPB,
afdeling Zandvoort, haar jaarlijkse
verkoopmiddag in het gebouw Brugstraat 15. De middag wordt geopend
om 14 uur en duurt tot 16.30 uur. Er
zijn handwerken en veel andere artikelen te koop.

Zandvoorts
vrouwenkoor
ZANDVOORT - Volgende week
donderdag treedt het Zandvoorts
Vrouwenkoor onder leiding van
Dico van Putten om 19.30 uur op in
de grote zaal van het Huis in de
Duinen.

de Zandvoortse Postzegelelub haar
jaarlijkse ledenvergadering. Na afloop, om ongeveer 21 uur, zal er een
veiling beginnen. De grote zaal in het
gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat gaat open om 19 uur. Tot
20 uur is er tijd om de kavels van de
veiling te bekijken. Om 20 uur begint de ledenvergadering. Inlichtingen, te. 16456.

grote opknapbeurt van de boulevard
De Favauge te kunnen realiseren,
vindt de gemeente. Een metamorfose van dit gebied zal ongeveer 2,5
miljoen gulden kosten. Het ministerie van Economische Zaken zal in
het kader van het speerpuntbeleid
een subsidie van 75 procent bijdragen. Ook de provincie draagt haar
steentje bij. Vijftien procent van de
projectkosten zijn voor haar rekenmg. Het plan is ontwikkeld door
directeur Wertheim van de dienst
Publieke Werken en voorziet in een
doorlopende sierbestrating in de
kleuren rood, wit en zwart. Een lange muur zal de afscheiding vormen
tussen zeereep en de boulevard, een
afscheiding waarop vermoeide kustbezoekers op zithoogte een riant uitzicht zullen hebben op het strand en
landinwaarts. Ook de Rotonde en
het Burgemeester Van Fenemaplem
zullen in de plannen worden betrokken.
Met de rest wordt nog even gewacht tot de plannen voor het nieuw
te bouwen hotel naast het casino
vastere vormen hebben aangenomen. Een wintertuin met theeschenkerij, een waterpartij en een sierbestrating zullen in de toekomst het
doodse Van Fenemaplem een wat
fleuriger aanblik moeten geven. Het
„Mannetje op het bankje", een creatie van de kunstenaar Kees Verkade,
dat onlangs tijdens werkzaamheden
voor het surfgebeuren door een onoplettende medewerker werd verwoest zal, na in zijn oude glorie te
zijn hersteld, weer peinzend kunnen
uitstaren over de golven van de
Noordzeekust. Al deze plannen houden wel in, dat de Rotonde in de
toekomst voor het verzorgend ver-

Vrouwelijke
clows ontgroend
ZANDVOORT - Een ludieke ont
groeningsactie van vrouwelijke stu
denten in clownspakken heeft de politie zaterdag het nodige werk bezorgd. 's Avond werden vier vrouwelij ke lolbroeken in de Kerkstraat
aangehouden wegens het plegen van
baldadigheden. Hoewel de dames
ontkenden, werd in hun auto een reclamebord en een afsluitpaal afkomstig van de Strandweg aangetroffen.
Zes andere meisjes werden aangehouden bij het station en werden
overgebracht naar het politiebureau. Zij bleken in bezit te zijn van
staatnaambordjes en een huisnummer. Uit het verhoor bleek dat het
om een ontgroeningsactie ging.

keer naar de strandpaviljoens dient
te worden afgesloten. Dat is tenminste de mening van de plannenmakers. En juist tegen dit laatste maken deze flateigenaren grote bezwaren. Zij vinden dat door deze maatregel grote overlast zal worden veroorzaakt aan hun leefmilieu. Middels
een brief aan de gemeente vragen zij
of er met een hoorzitting moet
plaatsvinden over het afsluiten van
de Rotonde. Ook moet er een analyse komen van wat hiervan de consequenties zijn. In deze brief vraagt
men zich verder af of er niet van een
procedurele fout sprake is, gezien de
korte termijn waarop de publikatie
in Het Zandvoorts Nieuwsblad
stond. „Door deze late berichtgeving
is het ons onmogelijk gemaakt dit
bezwaarschrift te begeleiden van alternatieve voorstellen voor meer gedetailleerde wijzigingen en bezwaren. De flateigenaren vinden het
plan ten aanzien van het Schuitengat onlogisch, onesthetisch en niet
mensvriendelijk. Het komt hierdoor
voor uitvoering dan ook niet in aanmerking vindt men. „Is het niet
meer voor de handliggend en esthetischer om de aan- en afvoerhaven te
verleggen van de Rotonde naar einde Seinpostweg, of desnoods Thorbeckestraat?" vraagt men in deze
brief. Voorzitter Van Caspel, de verantwoordelijke wethouder, zegde de
bezwaarmakers toe het een en ander
in het college te bespreken en merkte op, dat uiteindelijk de raad de
beslissing neemt. Allerminst tevreden dreigde de woordvoerder van de
flateigenaren, de heer Scheeren,
ogenblikkelijk naar de rechter te
gaan waarop Van Caspel adviseerde
dat het beter was even te wachten op
een beslissing van B. en W.
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag bleek een een 16-jarige
jongen geheel vande kaart geraakt te
zijn. De jongen werd aangehouden
nadat hij vernielingen had gepleegd
aan een hotel. In eerste instantie
werd de jongen, die zei honger te
hebben en tevens om zich heen sloeg
overmeesterd door een 33-jarige
Zandvoorter. Onder dwang werd hij
met de politiewagen naar het bureau
gebracht, waar hij werd ingesloten.
Omdat hij de vloer van de cel probeerde los te trekken werd hij in een
observatiecel opgesloten Een dokter onderzocht zjn afwijkende gedrag (slaan en schoppen tegen de
muur). Nadt zijn broer naar het bureau was gekomen en zei dat hij met
hem naar de huisarts zou gaan kon
de woesteling naar huis. De schade
aan het hotel en bureau zullen worden vergoed.

Sigarenwinkel Bluijs gaat sluiten

ANBO
ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) organiseert op dinsdag l
november om 14 uur een gezellige
middag in het gemeenschapshuis.
De heer H.B.A. Mulder van de apotheek vervolgt zijn serie met een lezing over incontinentie. Na de pauze
vertoont de heer J.A. Steen de diaserie "Oud Zandvoort".

Vrouwen Van Nu

ZANDVOORT - De vereniging
Er zullen deze avond ook beelden
Van Nu houden morgen
van Zandvoort worden vertoond. Vrouwen
om 14 uur in hotel Triton en reünie
Pastoor Voets zal tevens wat vertel- van
degenen die aan de najaarsreis
len over de geschiedenis van de hebben
deelgenomen. Op dinsdag l
kerk.
november is er om 10 uur een conViering van het veertig jarigjubile- tactochtend
in het gemeenschapsum van het instituut Reservepolitie huis.
in Hotel Paber, Kostverlorenstraat
15, zaal open om 10 uur.
Zondag 30 oktober:
Eucharistieviering rond het 60 jarig
bestaan van de Agatha Kerk. AanZANDVORT- Morgenavond houdt
sluitend receptie. Na de viering is er
gelegenheid het kerkorgel te bezichtigen. Tevens wordener gebruiksvoorwerpen van diverse pastoors
tentoongesteld.
Dinsdag l november:
Verkoopochtend van 10 tot 12 uur in
de Bodaanstichting van handwerken die door de bewoners zijn geZANDVOORT - De woningbouwmaakt. Ook zijn er allerlei snuiste- vereniging Eendracht Maakt Macht
rijen te koop.
heeft op de ledenvergadering een
In wijkcentrum 't Stekkie aan de nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe
Celsiusstraat 190 start om 20 uur bestuur bestaat uit J.A Brakel, M.J.
een introductie cursus PC MS DOS, Brune-Herben, E.H.W. Buijing, A.
kosten 125 gulden voor vier lessen, Koper, J.R. Berkenbosch, G.W.
inlichtingen tel. 17113.
Schaap en P.J.C. Kramer.
Morgen is het een belangrijke dag
Donderdag 3 november:
Biertapwedstrijden van 14 tot 18 uur voor de woningbouwvereniging.
in caf restaurant 't Boekaniersnest Dan wordt om 16 uur het hoogste
aan de Zandvoortselaan. De kam- punt bereikt van het woningcompioen van deze plaatselijke wed- plex Karel Doorman II, dat achttien
strijd komt uit in de finale van op 11 huurwoningen bevat. Het complex
januari 1989 tijdens de Horecava in bestaat uit 14 driekamerwoningen, 4
de RAI.
vierkamerwoningen en 3 woningen
In wijkcentrum 't Stekkie is er van op de benedenverdieping die zijn
9.30 tot 11.30 een informatie-ochtend aangepast voor minder valide huurover Homeopathie, kosten l gulden, ders. De gemiddelde kale huur gaat
inlichtingen tel. 17113.
545 gulden bedragen.

Postzegelelub

Nieuw bestuur
Woningbouw
vereniging

j Dommel
KENT

Wil Bluijs, met kleinkinderen voor haar zaak, doet straks met ene gevoel van weemoed de winkeldeur achter zich
dicht.
Folo Bram Stijlen

Wanneer Wil Bluijs, officieel
mevrouw A. W. Bluijs-Uitzinner, volgende week maandag
haar sigarenwinkel suit, krijgt
het bekende pand aan de Kleine Krocht een ander bestemming. Nadat achtereenvolgens
de families Dees, Blankendaal,
Webeling en Bluijs er hun rokertjes verkochten, zal eigenaar Pieterse het in gebruik
nemen als garage en opslagruimte voor zijn „Fritures
d'Anvers".

jongstleden staat ze er alleen voor en i„het waren echte gabbers"), met
dat valt beslist niet mee. „Ik ben nu wie ze een paar jaar later m het huerg gebonden en kan geen minuut wehjk trad.
weg. De zaak is open van 's morgens
Leo was een van de veertien kindeacht tot 's avonds zes, en vrijdags ren Bluijs (bekend als „de pluissies
met de toto en de lotto is het natuur- van de kippetrap") en heeft jarenlijk helemaal druk. Gelukkig doen lang in het familiebedrijf Café Bluijs
de kinderen de boodschappen," al- aan de Zeestraat gewerkt. Toen dit
dus Wil Bluijs, die voorts opmerkt m andere handen overging namen
dat het sluiten van de winkel niets te Leo en Wil de sigarenzaak van Wemaken heeft met het heengaan van beling over, en het aardige was dat
haar man. ,,We waren toch al van de klanten die vroeger in de Zeeplan er mee op te houden, maar dan straat een borrel kwamen drinken
moesten we wel een huis hebben." allemaal hun rookwaren op de KleiHet huis is er nu, het staat m de ne Krocht gingen kopen. Er ontLijsterstraat, en zodra ze de sleutel stond een kring van vaste klanten en
heeft trekt ze er in. Zeker is dat ze de die bestaat nog steeds, ondanks het
Leo en Wil Bluijs dreven samen zaak en de klanten zal missen, maar stagnerende verkeer op het Gastzeventien jaar de zaak, zoals ze in de omgekeerd de klanten ook haar. Wil huisplem, tegen de herinrichting
34 jaar van hun huwelijk eigenlijk is, zoals dat heet, een „vreemde". Op waarvan ook Leo Bluijs zich mderalles samen hebben gedaan. Sinds haar vijftiende verhuisde ze met tijd fel heeft verzet.
zijn plotseling overlijden in maart haar ouders van Amsterdam naar
„Als een bekende klant bmnenZandvoort, waar een huis aan de komt en hij zegt 'twee en één', dan
Van Speykstrat werd betrokken. Ge- weet ik dat hij twee pakjes Bastos en
lukkig dicht bij de trein, want haar één pakje Dunhill wil hebben. Wanwerk in de hoofdstad en de geneug- neer een andere bekende 'een kistje'
ten daar had ze voor geen goud wil- vraagt, haal ik meteen een kistje CoHOE SPREEKT IE DUN?
len missen. Zandvoort was in haar rona II van de plank," vertelt Wil. en
ogen een achtergebleven gebied het is duidelijk dat ze straks met een
PE CHAMwaar niets te beleven viel. Zij veran- gevoel van weemoed de winkeldeui
PB6NE
BETEUSE-J
derde van mening toen ze als lid van achter zich dicht doet. Maar daartevoej?
de ,,Tob-Niet"-club samen met Cor- genover staat dat er meer tijd komt
ry Kemp zaterdagsavonds in „Zo- voor de kinderen, die allen in Zand
merlust" ging dansen, waar Jan voort wonen. Uiteraard ook voor de
Kemp van de gelijknamige fruitzaak vier kleinkinderen, waarvan de emuit de Kerkstraat met zijn band de ge kleinzoon, de achtjarige Robin.
muziek verzorgde. Ze leerde er Piet zijn liefde voor de voetbalsport geLefferts kennen en ze hadden jaren erfd heeft van opa Bluijs. Vorige
verkering, maar een paar maanden week werd hij tijdens een jeugdtoernadat ze zich verloofd hadden kwam nooi voor de E-elftallen van Zand
hij door een tragisch gebeuren om voortmeeuwen uitgeroepen tot de
het leven. Ze werd goed opgevangen meest belovende voetballer!
door Piets beste vriend, Leo Bluijs
Kr M
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Oktoberaanbieding

Denk nu aan

ZONNESTUDIO

Restaurant Delicia

ISOLATIEGLAS

PASSAGE
42
Zonnebank

Kerkstraat 16, tel. 12270

25 min.

ELKE DAG een andere daghap voor slechts ƒ

| Keur en Zoon

iedere dag

%verf, glas, behang
Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 15602
g-'^T , ; t/o Politiebureau

VERSE
MOSSELEN

Incl. l glas wijn

LAATSTE WEEK OP
HALTESTRAAT 53 (v/h v. DamJ

15 min.

Onze alom bekende
•winterschotels zijn
er weer:

gebakken of gekookt
met stokbrood en
div. sausjes.

VISCOSE VERKOOP

Dubbel gezichtskanon

17,50

Lichaamskanon
40 min.

Passage 42, tel. 02507-12500

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCIJNERS,
ERWTENSOEP

DIEFSTAL

NU IN ONZE EIGEN BOUTIQUE
HALTESTRAAT 40 (v/h lüiza)
DEZELFDE LAGE PRIJZEN
Spijkerkleding
29,Broeken
Rokken
Blouses
v.a.
29,Blazers
59,-

Ook hebben wij
gelegenheid voor
bruiloften en
partijen.
Zeer
concurrerende
prijzen en 1ste
klas kwaliteit.

* a.s. zondag van
15.00-20.00 uur
LEVENDE
MUZIEK

IJS

KOFFIE

25,-

BURGEMEESTER VAN
ALPHENSTRAAT 59

KIPPESOEP
BIEFSTUK
CHAMPIGNONS
COUPE IJS
KOFFIE
30,-

GRAPEFRUIT COCKTAIL
HELDERE
GROENTESOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
KOFFIE

VRUCHTENCOCKTAIL
CHAMPIGNONSOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
SORBET
KOFFIE
45,-

op gunstige lokatie haifvrijstaand
hotelpand, voor diverse doeleinden
geschikt, 11-slaapkamers.
Vraagprijs ƒ 395.000,- k.k.

FAHRENHEITSTRAAT 4,
goed onderhouden woonhuis met
voor- en achtertuin en garage, opp.
202 m2, 4 slaapkamers.
Vraagprijs / 229.000,- k.k,

m dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

IN KA/\S EN ZUIVEL

J

KAAS UIT ZWITSERLAND

l Grote klasse. Letterlijk en figuurlijk liggen ze deze
week extra voordelig op ons proefplankje. Nou ja,
proefplankje. Zeg maar gerust proerplank, want wat
dacnt u van die extra zware (maar liefst 100 kilo
wegende) echte Emmental, met z'n mooie zacht zoete
smaak. Minder mag natuurlijk ook; wij snijden óf
malen het vers waar u bij staat. Of heeft u liever de
wat krachtigere Gruyere? Neem dan gelijk 'n stukje
"Appenzeller mee. Zeer apart met zijn in witte wijn
geaffineerde korst. En er is méér. Vacherin
Mbourgeois, Tete de Moines, Schabzieger, Raclette
Alpseen.

Nu voordelig!

LANDELIJK ERKEND

EMMENTAL óf GRUYERE
óf
APPENZELLER

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
•

(C. Koper)
02507-18225

023-255021

NU 250 gram van 6,85
voor maar...

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal: '
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE
VAN SCHAIK MAKELAAR O.G.

Kom proeven!

VAN MAAS

35,-

GARNALENCOCKTAIL
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
TOURNEDOS
CHAMPIGNON
OF VARKENSHAAS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET COGNAC
OF LIKEUR
öO,-

DE TROMP WINKEL

Todelhahitie

ELEKTRO-INSTALLATEUR

RODE ZALM
OP TOAST
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
OSSEHAAS IN
STROGANOFFSAUS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET FRANSE
COGNAC
OF LIKEUR
OF IRISH
COFFEE
70,Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van div. soorten aardappelen, verse groente,
sla, appelmoes en compôte.

GROTE KROCHT 16,

VOSSEN
BADJASSEN

(ook na kantooruren)

IJS

flat 9, gemoderniseerd
vierkamerappartement op de derde
verdieping, balkon (zuid), garage.
Vraagprijs ƒ175.000,- k.k.

HALTESTRAAT 55
Speciale
aanbieding

OLOF GORANSSON
02507-18505

Enkele menu-suggesties voor bruiloften en partijen
TOMATENSOEP
WIENER SCHNITZEL

Kroon Mode

Is uw inboedel
nog niet of nog
niet goed
verzekerd?
Bel dan, voor
het te laat is

Zie verder onze a la carte kaart.

. . . H/IAAR . o .

7,50
10,35,-

Kant en klaar

Gerber KAASFONDUE

in 5 minuten 'n complete maaltijd op tafel
pak 400 gram

van 9,95 NU...

pak 800 gram

van 19,50 NU...

tel 02507-12944 HOGEWEG 56A
•I^^^M^B^HMB^BB^^^^^^BlMB^^^^^^^^H^BHi^H

Zandvoonts Nieuwsblad
Het bejaardencentrum

HUIS IN HET KOSTVERLOREN

Kerkstraat 12, Zandvoort

Kroonenberg

vraagt voor de verzorgingssektor

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

OPROEPKRACHTEN

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Bekend met verzorgende werkzaamheden,
voor ochtenden en avonden.
Inlichtingen
te verkrijgen bij liet hoofd verzorging
Mevr. M. Potgiesser-Zwemmer.
Sollicitaties te richten aan:
Mevr. B. v. Dril, directeur
HUIS IN HET KOSTVERLOREN,
Burg. Nawijnlaan l, 2042 PM Zandvoort.
Tel. 02507-16945.

Sig.

KAASFONDUE de NSUISSEW
Tromp

ETEN

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

Drog. Bakels,

vers voor u gemalen en met
gratis recept, en, u krijgt er nu
twee Franse stokbroden bij

}j

't gocclmnicröncöt

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

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

J

O «S T W

«J?

SWI1ZERIAND

KADO

Vuur vast

CAdUELON de Tromp

BALK
BAKT

BROOD

Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

s
a a xN
I S_UÊ N

Cafe-Restaurant-Partycentrum
Zandvoortselaan 187, Zandvoort. Tel.: 02507-12401

mag.

De Krocht,

WONING STOFFERING

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

•200 gram
• 200 gram

Haltestr 9, Zandvoort

Lissenberg

Sig.

• Onn cr-rn™ II S EMMENTAL
• £. U U SI dm JLU SWITZERLAND
- BRUYERE
SWITZERLAND
APPENZELL
SWITZERLAND

mag.

SCHILDERWERK

offerte.

WILD

Fa.

te Zandvoort

Vraag vrijblijvend

Of maakt u het liever zelf l

• mooi aardewerk
• goed geglazuurd
7T71

NU van 12,95

vooi maar...

DIT WEEKEND:
MOKKA SCHNITTE

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

7,95

•^M

Heerlijk droge wijn

BERGERAC A.C.
• blanc-de-blanc •
hele liter NU van
7,95 vooi maai...

mmmmmmm

En nog veel meer...
GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF
Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: Het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde Kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heefteen
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GHAf oLON®
c

--^RONDKAffn:>ANELEN MDF

^

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN
U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M
en4 10M

'

' GHAfoLUX®
^3 RONDKANTIWCLEN tj

PVCKUNSTSJOFPANEL£N
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3,05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.
Maar ook aluminium pla'onds.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop isl

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel: 020-848483
Geopend: Di. t/m vri| 10 00-17 00 u. Zaterdag 10.00-16.00 u.

Winkelcentrum Kraaiennest Amsterdam Z.-O.
Beethovenstraat 69 - Amsterdam Z.
Plein 40-45 (verkoop to. A.H.) Amsterdam W.
Maasstraat 22 - Amsterdam Z

TIP

Wist u trouwens dat u voor die andere gezellige
Zwitserse kaasmaaltijd, Raclette,
bij ons gratis het apparaat kunt lenen?

De Tromp Winkels vindt u op de volgende adressen:
,
Winkelcentrum Kraaiennest, Amsterdam Zuid-Oost
Beethovenstraat 69, Amsterdam Zuid. Plein 40-45 (verkoo ,pwagen t.o. A.H.), Amsterdam West. Maasstraat 22,
Amsterdam Zuid. Gen Cronjéstraat 87, Haarlem, p
Brinkman Passage 5, Haarlem. Grote Krocht 3-5, Zandvfoort.
Winkelcentrum Beverhof, Beverwijk.
}
Winkelcentrum Zijdelwaard, Uithoorn.
/
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Trefpunt 8 en Nihot op dreef

Van Kempen blijft
lijstaanvoerder

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie
behaalde
Trefpunt 8 twee zeer fraaie
overwinningen.
Hoofddorp
werd met 4-11 weggevaagd en
Sporting G. werd met 7-5 teruggewezen. Nihot/Jaap Bloem
Sport heeft de smaak te pakken en overklaste La Belle met
8-0.

ZANDVOORT - Na de zevende ronde van de interne competitie blijft Ton van Kempen
voorlopig lijstaanvoerder bij
de Zandvoortse Schaak Club.
Hij speelde afgelopen donderdagavond remise tegen Olaf
Cliteur.

Om op de goede voet verder te
gaan, trok Trefpunt 8 zeer gemotiveerd naar Hoofddorp. Door omstandigheden slechts met één wissel, maar achteraf was dat meer dan
genoeg. Hoofddorp bleek niet zo
goed als vorig jaar en al snel had
Trefpunt 8 een 0-2 voorsprong genomen door twee doelpunten van Harry Baars die later nog meer van zich
deed spreken. Trefpunt 8 kreeg snel
door dat door snel combinatiespel
de tegenstander dol getikt kon worden en dat deed de ploeg dan ook.
Bob Gansner werd in staat gesteld
om de score op te voeren naar 0-4 en
nog voordat Hoofddorp iets terug
kon doen hadden Herman van der
Ham en Harry Baars er 0-6 van ge-

maakt. Hoofddorp scoorde toen eindelijk tegen maar Gansner en
Braamzeel schoten Trefpunt naar 81. Laconiek verdedigen stelde
Hoofddorp in staat naar 4-8 terug te
komen. Doelman Hans Gansner redde een paar maal uitstekend, maar
kon tegen een paar individuele acties ook niets meer uithalen. Na rust
speelde Trefpunt 8 een zeer geconcentreerde wedstrijd, het spel werd
volledig beheerst. De bal ging van
voet naar voet en een ieder werd in
staat gesteld een leuke actie te maken. Thomas Schulte maakte er 4-9
van en Harry Baars zou met twee
doelpunten de eindstand bepalen op
4-11.

maakt was. Veel acties voor de doelen en spanning over en weer. Mede
door vakkundig keeperswerk van
Hans Gansner kon Trefpunt 8 een 43 ruststand nemen. Rob Gansner en
Johan van Marie hadden met afstandsschoten succes. Na rust
kwam Sporting G. nog eenmaal op
gelijke hoogte, maar toen ging het
lopen bij Trefpunt 8. Met goed rondspelen van de bal werden de kansen
gecreëerd en Mark van Dam en
tweemaal Rob Gansner tikten Trefpunt 8 naar een 7-4 voorsprong. Het
Zandvoortse team kon deze voorsprong prachtig consolideren, door
goed te verdedigen. Dat Sporting G.
vlak voor tijd nog tot 7-5 ophaalde
was slechts een formaliteit. Als TrefVrijdagavond ontving Trefpunt 8 punt 8 zo blijft werken, dus allemaal
Sporting G. en deze partij werd door meeverdedigen, dan is een plaats bij
de Zandvoorters gewonnen na een de eerste twee zeker haalbaar.
sterk gespeelde tweede helft. Na een
wat rommelige openingsfase, waarin Trefpunt 8 met een man meer Nihot
toch op achterstand kwam, was opNa het begin van de competitie,
nieuw Harry Baars de grote man waarin spelers niet konden en gedoor tweemaal de stand gelijk te blesseerd waren, speelt Nihot nu op
trekken. Het op en neer golvende volle sterkte en dat ondervond La
zaalvoetbal van beide ploegen liet Belle aan den lijve. Al snel werd het
weer eens zien waarvoor dit spel ge- 1-0 via Henk Gaus die een combinatie met Dennis Keuning afrondde.
Twee minuten later was het al 2-0
toen Bas Heino zich knap vrij speelde en scoorde. La Belle plaatste een
enkele counter doch doelman Jaap
Bloem greep goed in. Een snelle uitgooi van Bloem op Edwin Ariessen
voort onbedreigd l en 2; Joanne van die de vrijstaande René Paap bede Meer noteerde 56.00 en Sandra diende en het was 3-0.
Dijkzeul 53.37 pnt. Linda Paap was
In de tweede helft bleef het betere
het beste in de categorie 4 en werd zaalvoetbal van Nihot/JBS. De aaneerste met 51.65 pnt, op de voet ge- vallen van La Belle werden goed onvolgd door Annerose Abbenes (2e) derschept en Remco van Lent passte
met 51.06 pnt. en derde Ingrid op Edwin Ariesen die Dennis KeuKraaijenoord met 50.89. Ditte Valk ning in staat stelde met een prachtiviel net buiten de prijzen maar wist ge hakbal 4-0 te scoren. De Zandeen vierde plaats te scoren met 49.16 voorters waren niet meer te stoppen
pnt. Ook in de overige categorieën en met fraai veldspel werden de
kwamen steeds ook Zeeschuimers doelpunten voorbereid. Tweemaal
in de prijzen.
Edwin Ariessen en Dennis Keuning
en Bas Heino bepaalden de eindEen zeer gezellige kunstzwem- stand op 8-0. Nihot/JBS liet tóen de
wedstrijd waaraan de kunstzwem- teugels wat vieren en drong niet
sters en kunstzwemmer een goede meer aan waardoor La Belle aan een
herinnering aan overhouden. Alle nederlaag in de dubbele cijfers ontdeelneemsters ontvingen een herin- snapte.
'
neringsdiploma met de gescoorde
punten. Uitslagen:

Ook Jack van Eyk kon niet meer
dan een remise bewerkstelligen tegen Edward Geerts. Twint, Franck,
Ter Bruggen, Ruud van den Bos en
Wiggemansen, allen speelden met
wit, haalden het volle punt uit hun
partij.
De voorlopige tien eerste plaatsen
worden ingenomen door: 1. Ton van
Kempen, 2. Olaf Cliteur, 3. P. Termes, 4. Jack van Eijk, 5. Edward
Geerts, 6. Lindeman, 7. Van Elk, 8.
Twint, 9. P. de Bruin, 10 Hans Drost.
Bij de jeugd speelden Dennis van de
Meijden en Pepijn Paap vorige week
een kleine simultaanwedstrijd. leder had vijf tegenstanders. Dennis
won er twee en Pepijn drie. Vanavond is er zowel voor de jeugd als
senioren een nieuwe competitieronde in het Gemeenschapshuis.

ZVM-zaterdag
bestelt zich

Overwinning voor kunstzwemsters
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Afgelopen zondag kwam
de kunstzwemploeg van de
Zandvoortse Zwem & Poloclub „De Zeeschuimers" zeer
gedegen op een eerste plaats in
de kunstzwemcompetitie. Een
eerste competitiewedstrijd van
het seizoen in het zwembad
Groenendaal te Heemstede en
georganiseerd door de kunstzwemvereniging HPC verliep
voor de Zandvoortse meisjes
boven verwachting erg goed.
Zo'n 80 kunstzwemsters, waaronder ook kunstzwemmer Marcel
Kraaijenoord waren in bijna elke
van de zes categorieën sterk en noteerden medailleplaatsen.
In de hoogste en zwaarste categorie kunstzwemmen waren het uitsluitend Zeeschuimers die in de prijzen vielen. Anouk Noordervliet, Ingrid Duivenvoorden en Saskia Wester scoorden l, 2 en 3, terwijl Arlet
Sandbergen en Petra Holst de 5e en
6e plaats bezetten. Ook in de klasse
met B-diploma werden de twee deelnemende kunstzwemsters uit Zand-

Categorie 1: 2. Sharon Bouwman
22.88,3. Stefanie Holsteijn 21.94 pnt.;
Categorie 2:1. Nike Hanneman 23.27
pnt.; Categorie 3:2. Marcel Kraaijenoord 24.37 pnt, 1. Vanessa Noordervliet 29.95 pnt, 2. Resi Abbenes 28.28
pnt.; Categorie 4: Carola van Bergen
37.60, Anita de Boer 41.43, 3. Vivian
Croes 44.63, Ditte Valk 49.16, 1. Linda Paap 51.65, 2. Annerose Abbenes
51.06, 3. Ingrid Kraaijenoord 50.89.

Klaverjasstrijd

ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond wordt een begin gemaakt
met de koppel klaverjas kampioenschappen van Zandvoort. In de kantine van voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen vindt de eerste wedstrijd plaats in deze klaverjasstrijd.
De aanvang is om 20.00 uur, maar
een ieder wordt wat eerder verwacht
in de kantine aan de Vondellaan. De
kosten per koppel zijn ƒ 7,-.

Sporting geeft laatste set weg
ZANDVOORT - Na het verlies in de eerste set wist het
eerste herenteam van Sporting
OSS goed terug te komen in de
tweede en derde set. De vierde
set werd echter vrij gemakkelijk uit handen gegeven zodat
Spaarne '75 toch nog een punt
kon pakken. Sporting heren 2
draait steeds beter en boekte
een 3-1 winst op SBY 4. Het
eerste volleybal damesteam
had een vrij weekend en dames
2 pakte de eerste winst van dit
seizoen.
Het ontbreken van twee hoofdaanvallers brak ten slotte de heren van
Sporting toch op. Invaller Bert Roos
mocht het nu proberen op de hoofdaanval en deed dat niet onverdienstelijk. In de oefenwedstrijd, eerder
in de week tegen OVRA 2 (een klasse
hoger spelend), bleek hoe goed
Sporting OSS kan volleyballen. In
de wedstrijd tegen Spaarne '75 2
kwam het goede spel niet volledig
uit de verf, mede door een zwakke
pass. Spaarne '75 kon de eerste set
vrij gemakkelijk binnenhalen zonder echter tot groots spel te komen,
5-15.
Door de vele foute serves aan
Spaarne-zijde kon Sporting terugkomen en vooral dank zij het goede
spel van gelegenheidsaanvoerder

Sterk hockey
van ZHC-teams

Joop Rogaar wist Sporting een voorsprong te nemen en die niet meer af
te geven, 15-8. Het 1-5-systeem wat
Spaarne '75 hanteerde, werd door
Sporting slim ontregeld, vooral wanneer de kleine spelverdeler een aanvallende positie innam. Aan Sporting-zijde werd enkele fraaie -momenten afgewisseld met minder
sterke momenten. Door het goede
blokkeren en enkele fraaie drie meter-aanvallen brachten de setwinst
binnen, 15-10. Sporting dacht de
wedstrijd al op zak te hebben waardoor de concentratie volledig zoek
was in de vierde set. In no-time
stond het 1-7 voor Spaarne. Mede
dank zij enkele dubieuze beslissingen van de scheidsrechter verdween
het laatste restje weerstand van
Sporting. Spaarne '75 kon freewheelend een gelijkspel halen.
Heren 2 - met behulp van invalster Oase Dijkstra - had alleen de
eerste set moeite met SBY 4. Hoewel
het een redelijk gelijkopgaande wedstrijd was gaf de routine de doorslag
van de Zandvoortse heren, 3-1.

Dames
Sporting dames 2 behaalde de eerste overwinning. Hoewel met een
krappe basis spelend waren alleen
de tweede en derde set spannend. In
de andere sets domineerden de
Sporting-dames, 3-1 tegen OVRA 6.

Even na de rust kreeg Haarlem
leen goede kans op een voorsprong
maar de toegekende strafbal werd
gemist. ZHC bleef de betere en verborgde het veldspel nu ook goed. De
aanvallen leverden goede kansen op
doch gescoord werd er niet meer.

Foto: Bram Stijnen

Z'75 en TOV in evenwicht
ZANDVOORT - Ondanks
het 0-0 gelijkspel tegen TOV
behield Zandvoort'75 de koppositie en bleef ongeslagen.
Zandvoort'75 was over het geheel genomen de meest aanvallende ploeg maar moest pp
haar hoede blijven voor het uitgekookt spelende TOV dat een
paar goede mogelijkheden
kreeg.
In de beginfase een vrij vlakke
wedstrijd waarbij weinig voor de
doelen gebeurde. Het meeste gevaar
kwam nog bij een terugspeelbal,
waarbij doelman Wiebe Beekelaar
uitgleed maar toch ten koste van een
hoekschop redde. Aan de andere
kant had Wim Paap met een kopbal
geen geluk, zijn inzet werd tot hoekschop verwerkt die niets opleverde.
Het waren de bezoekers die allengs
de betere combinatie op de grasmat
legden. Het vele, meest Zandvoortse
publiek, moest toezien hoe TOV
tweemaal een uitstekende mogelijkheid kreeg om een voorsprong te nemen, doch die miste.
De slotminuten voor de pauze waren voor de badgasten, maar het
stug en goed verdedigende TOV gaf
geen kans weg. In de tweede helft
een fanatieker Zandvoort'75 dat
TOV geheel op eigen helft vastzette.
Er ontstonden wel een paar hachelijke situaties voor het TOV-doel,

TZB ruim geklopt

ZANDVOORT - TZB is er niet in
geslaagd de gedeelde koppositie te
behouden. De Zandvoorters hadden
geen antwoord op het stevige spel
van Spaarnevogels en verloren kansloos met 4-0. Door de zege van VVH
heeft TZB een achterstand van twee
punten.
Tegen het altijd moeilijk te bespelen Spaarnevogels kwam TZB alleen
in het eerste kwartier tot goed voetbal en ontstonden er zelfs wat kansJeugd
De jongens moesten afgelopen jes. Spaarnevogels ging er volop teweek twee wedstrijden spelen. In genaan waardoor er irritatie in het
Nieuw-Vennep werd een zeer fraai veld ontstond. Spaarnevogels was
gelijkspel behaald tegen VHZ, maar feller en door een zwakke dekking in
HSVC was duidelijk sterker dan het de defensie keek TZB bij de rust
zeer jeugdige Zandvoortse team. De tegen een 2-0 achterstand aan.
In de tweede helft een voornamemeisjes speelden een zeer spannende partij tegen de Waterlanders. De lijk aanvallend TZB dat tevergeefs
eerste set was met 15-5 voor Spor- naar een opening zocht in de Spaar ting. Met setstaaden van 13-15 en 16- nevogels defensie. Van de drie uit14 wist Sporting toch nog met 2-1 te vallen waren er twee raak en TZB
winnen. De doorslag gaf de goede moest met een 4-0 nederlaag genoegen nemen.
serve van Vanessa Kok.

Vliegseizoen eindigt met grootse luchtshow

ZANDVOORT - De ZHC hockey
teams zorgden voor goede resultaten. De dames speelden in en tegen
Haarlem met 1-1 gelijk en de heren
waren goed op dreef tegen Uitgeest
en wonnen met 3-1.
De eerste helft tussen ZHC en
Haarlem kenmerkte zich in een
Zandvoorts overwicht. De aanvallen
verliepen echter te veel door het
midden en de vleugels werden te weinig in het spel betrokken. Via een
strafcorner nam Haarlem, tegen de
verhouding in, een 1-0 voorsprong
maar nog voor de rust scoorde ZHC
de gelijkmaker. Na een scrimmage
Voor het doel verdween de bal via
een Haarlemse stick in eigen doel, 1-

Dames 3, dat de competitie voortvarend begon, was alleen de eerste set
opgewassen tegen Triumph 2, 15-17.
Aangeslagen door dit verlies had
Sporting de kracht niet meer om
terug te vechten waardoor Triumph
toch nog vrij gemakkelijk de wedstrijd naar zich toe trok. Dames 4 op bezoek in -IJmuiden - dolf het
onderspit tegen SBY 3. De grote achterstand in het begin van elke set
kon niet worden weggewerkt alhoewel Sporting aardig terugkwam. Dames 5 speelde twee helften in hun
wedstrijd tegen Spaarndam 3. In de
eerste helft won Sporting gemakkelijk, maar in de tweede helft was het
Spaarndam dat gemakkelijk won.
Invalster, routinier Mera Luikel had
en belangrijk aandeel in dit gelijke
spel.

Felle duels tijdens de wedstrijd tussen Z75 en TOV.

maar uitgespeelde kansen waren er
niet. De counters van TOV waren
levensgevaarlijk maar verder dan
een paar hoekschoppen kwam men
niet.

Strafschop
Na een half uur spelen leek Zandvoort'75 toch een voorsprong te
gaan nemen. Wim Paap kopte de bal
over de reeds verslagen doelman
heen maar op de doellijn stond een
TOV-verdediger die de bal, duidelijk
waarneembaar, met de hand uit het
doel stompte. De scheidsrechter
floot wel doch had tot ontsteltenis
van Zandvoort'75 geen handsbal gezien en gaf dus geen strafschop
maar een hoekschop.
TOV voelde kennelijk door het
oog van de naald te zijn gekropen en
was geheel van slag. Zandvoort'75
knokte wel maar kon van de mindere fase in de TOV-defensie geen pro-

fijt trekken. TOV was zelfs heel
dicht bij een treffer maar de van
dicht bij ingeschoten taal werd in een
reflex, met het been, door Wiebe
Beekelaar gekeerd. In de slotfase
heeft Zandvoort'75 tevergeefs geprobeerd de winnende treffer te forceren. Hoekschoppen, hoge voorzetten en een knappe omhaal van Dennis Keuning, het mocht niet baten,
er was geen doorkomen meer aan.
Het bleef 0-0.
Trainer Aad Branderhorst was
licht teleurgesteld na afloop: „Het is
zonde dat je de buit moet delen tegen dit verdedigende team. Het was
een moeilijke ploeg, waarvan ik eigenlijk verwachtte dat ze zouden komen. We hebben alles geprobeerd
maar het lukte niet. Thuis wil je het
publiek wat laten zien en dan is het
jammer dat we wat puntjes verspelen, maar we draaien erg goed mee.
Bovendien hadden we een zuivere
strafschop verdiend. Ja, het is sneu,
maar volgende week moeten we het
maar recht trekken. Tegen outsiders is het altijd moeilijk, wij zijn
gewaarschuwd. De jongens staan
echter scherp, ik heb vertrouwen in
dit team, dus het moet kunnen".

Stand in de vierde klasse KNVB: 1.
Zandvoort'75 7-10; 2. IJFC 6-9; 3.
DSC'74 7-9; 4. EHS 7-8; 5. TOV 7-8; 6.
Bloemendaal 7-7; 7. Eemnes 7-6; 8.
VOETBAL
Zaterdag: Halfweg-Zandvoort '75, NAS 7-6; 9. SMS 6-5; 10. OSCO 7-5; 11.
Hoofddorp 7-5; 12. Halfweg 7-4.
14.30 uur.
Zandvoortmeeuwen
zat.-KIC,
14.30 uur terrein aan de Vondellaan.
Zondag:
ZandvoortmeeuwenTYBB, 14.30 uur terrein aan de Vondellaan.
TZB-EHS, 14.30 uur terrein aan de
Kennemerweg.
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In de eerste helft liep het nog niet
erg lekker bij Zandvoortmeeuwen.
Verdedigend was er geen vuiltje aan
de lucht maar aanvallend bleef het
team van coach Ab Koning onder de
maat. Daar SVJ ook geen potten kon
breken brak de rust aan met 0-0.
In de tweede helft een feller Zandvoortmeeuwen dat de opbouw van
de aanvallen beter verzorgde en dat
leverde succes op. Rob van de Berg
mocht 0-1 scoren en even later was
de strijd beslist toen Bas Heino de
vrijstaande Frans Valks aanspeelde
en die faalde niet, 0-2. Zandvoortmeeuwen ging goed door en een
schot van Paul Blei ging rakelings
voorlangs. Met nog zeven minuten
te spelen kwam SVJ verrassend terug.
Een hoekschop werd door verdediger Roei Deesker verkeerd geraakt
en de bal verdween in eigen doel, 1-2.
SVJ zette aan voor een slotoffensief
en zowaar raakte Zandvoortmeeuwen in paniek. Zandvoortmeeuwen
had geluk dat een schot van SVJ op
de paal ketste doch de 1-2 was zeer
verdiend.

Strijd om clubkampioenschap
bootvissen nadert hoogtepunt

ZANDVOORT - Op de Wad- De stand in de bootcompetitie na vijf
Zondag: ZHC heren-Terriërs, 14.30
uur Duintjesveld.
den werd afgelopen zondag wedstrijden is: 1. Ton Haak 10-5-1-1'Randwijck dames-ZHC.
door leden van de Zandvoortse 7=24; ged. Ie Herman Hogkamer 6-112-3-2=24 punten; 3. Ton van der
BASKETBAL
zeevisvereniging, gevist om de Hoek
5-4-5-2-12=28 punten; 4. Mike
Vrijdag: Dokko-Lions heren.
zogenaamde
„Zeeland
Trofee".
Zaterdag: 19.00 uur Lions dames- Door de resultaten van die van der Raadt 2-4-9-2-16=33 punten;
5. Leo Haak 4-5-16-1-9=35 punten.
White Stars 3 Pellikaanhal.
wedstrijd is het klassement
Er kan nog van alles gebeuren
ZAALHANDBAL
Uitslagen afgelopen week: Welpen om het clubkampioenschap aangezien de twee slechtste resultaZVM-TYBB 6-4, MA-B ZVM-ADO 6- bootvissen aardig door elkaar ten afvallen.
8, MA-A ZVM 2-Blinkert 2 9-7, MA-A gegooid.
ZVM-Blinkert 8-5, DS ADO 2-ZVM 6Hoewel de vangst matig was, is er
13, DS TYBB 3-ZVM 2 5-13, DS BSM
2-ZVM 3 18-8, HS ZVM-Kolping 9-22, op het scherpst van de snede gevist.
HS Bunkert 5-ZVM 3 13-9, HS Blin- Het was Jan Terol die met de „ZeeZANDVOORT - Het dames
kert 6-ZVM 4 11-6, DJ-A ZVM-ZAP 8- land Trofee" ging strijken door de
10, DJ-B Concordia-ZVM 6-9, HJ-B grootste platvis te vangen, namelijk basketbalteam van The Lions
een bot van 41 cm. Het meest aantal heeft duidelijk de smaak te
ZVM-JC Vido 21-20.
Programma zondag in de Pelli- centimeters was voor Ernst Mulder pakken en ook Exercitia 3 lekaanhal: 10.00 uur MA-A ZVM-ADO, met 365 cm, gevolgd op de tweede verde geen probleem op 45-37.
10.45 uur HS ZVM 3-KIC 2,11.50 uur plaats door Herman Hogkamer met
Vanaf het begin was Lions de
HS ZVM 4-Odin 5,12.55 uur DS ZVM 316 cm, en derde werd Frits Stiekel
2-Bato 3, 14.00 uur DJ-B ZVM-Con- met 274 cm. Punten voor het klasse- beter spelende ploeg en ondanks het
cordia H., 14.55 uur DS ZVM-HBC, ment van de grootste vis scoorde goede afstandschot van Exercitia
16.05 uur HJ-B ZVM-Blinkert 2. Uit- winnaar Jan Terol, Ton van der bleef het team van coach Olaf Verwedstrijden: 13.45 uur HS Tonegido- Hoek met een schar van 42 cm, meulen op voorsprong. De bal werd
ZVM, 15.45 uur HS Nieuw Vennep- Ernst Mulder met een steenbolk van goed rondgespeeld totdat een vrijZVM 2, 12.00 uur DJ-A SRC-ZVM, 22 cm, Leo Haak met een wijting van staande speelster kon scoren. Rust09.45 uur MA-A KIC 3-ZVM 2, 09.00 42 cm en Ton Haak met een snotolf stand 25-17. In de tweede helft veruur JA-A KIC-ZVM, 16.05 uur MA-B van 20 cm. Eén punt voor de meeste slapte Lions even en Exercitia profiteerde daarvan door terug te komen
KIC-ZVM, 15.30 uur Welpen KIC- vis scoorde Ernst Mulder.
Herman Hogkamer heeft zich tot 26-30. Een tempoverhoging van
ZVM.
door het goede resultaat van zondag Lions was voldoende om de voorZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: toch weer bij de eersten weten te sprong weer uit te bouwen. Vooral
18.00 uur Z'75-Schoten C jun., 18.30 plaatsen in de competitie, gedeeld Inge Stobbelaar was met 21 punten
uur ZVM-Z'75 B-jun., 19.00 uur Z. met de van de tweede plaats afko- goed op dreef. Exercitia heeft nog
Noord 2-Concordia 3,19.45 uur TZB- mende Ton Haak. Met nog twee wel geprobeerd de strijd een wenKlungels, 20.40 uur Z. Noord 4-NAS wedstrijden te vissen voeren zij de ding te geven doch Lions bleek in
2, 21.25 uur TZB 5-Kalmthout 2, lijst met 24 punten aan. De voor de goeden doen en won verdiend met
wedstrijd als eerste geplaatste Ton 45-37.
22.10 uur Z. Noord 5-NAS 4.
Topscores Lions: Inge Stobbelaar
Maandagavond in de Pellikaan- van der Hoek is nu derde. Uit de
hal: 20.45 uur Z '75 2-SSV 2, 21.30 uur subtop zijn verschillende nieuwe 21, Jeanine Stobbelaar 9, Skylla
TZB 7-Z. Noord 7, 22.20 uur TZB 8- kanshebbers naar voren gekomen. Janssen 6.
Hoofddorp 7.

Lions in vorm

ZANDVOORT - De zaal- Sterk handbal
handbalcompetitie is voor de
ZVM-dames er goed begonnen,
namelijk een 13-6 overwinning ZVM-dames
op het tweede team van ADO.
De bestuurders van de modelvliegtuigen zorgde voor een fascinerende luchtshow.
De ZVM-heren waren duidelijk te zien. Een met veel inzet strijdend
grafisch
bestuurde
vliegtuigjes
met met één zelfgebouwde F 15 uit minder op dreef en hadden ZVM, dat verder wegliep naar 3-10 en
ZANDVOORT - Zaterdag
capriolen op het tot Zandvoort tot winnaar; hij ontving de bronzen geen enkele kans tegen het te toen sloeg de vermoeidheid wat toe.
heeft het Zandvoorts Vlieger- fraaie
Doch gevaar was er niet te duchten
Airport omgedoopte parkeerterrein.
Tweede werd Cor Roe- sterke Kolping, 9-22.
consortium Fly Away zijn vlie- Ook stegen er oude tweedekkers op, Boeckanier.
De Zandvoortse dames moesten van ADO dat de schade wist te beperlofs en derde Cor Bos. Een eervolle
gerprogramma 1988 afgesloten waarvan er één een zweefvliegtuig vermelding ging naar Wim Nieuwen- aantreden met een paar invalsters ken'tot een 6-13 nederlaag. Trainstermet een daverende luchtshow met zich mee naar boven nam en huizen.
en daardoor was men niet erg gerust coach Janna Pennings was ontzetdeze
hoog
boven
Zandvoort
lanceerop een goede afloop. Niets bleek ech- tend blij met de winst. „Dit is een
door de Haarlemse Luchtde.
Onder
de
vele
toestellen
was
er
ter
minder waar, daar de invalsters hartstikke goed resultaat. Er is geTijdens de luchtshow kwamen
vaartclub boven het parkeer- ook een Tiger Moth die zeer knappe
een
erg goede indruk achter lieten. weldig voor geknokt en bovendien
ook
de
vliegeraars
van
de
Vliegvierterrein De Zuid. Tevens wer- luchtacrobatiek uitvoerde. FascineZVM nam al snel een 1-4 voorsprong, deden de invalsters het erg goed."
daagse
voor
het
laatst
in
actie.
Zij
den de laatste vlieguurtjes van rend was ook het optreden van twee kregen op deze zonnige dag hun Fly middels goed opgezette en prima afDoelpunten ZVM: Janneke de
de vliegervierdaagse volge- straalvliegtuigjes, die met enorme Away Euro-medaille. Vorige week gemaakte aanvallen. De systemen en Reus 5, Janna ter Wolbeek 4, Wendj
.heden rondraasden en door de was Fly Away actie met de elf uur combinaties verliepen bij zónder, vlot Verstraaten l, Sigrid de Boer l, Dia
maakt.

De ZHC heren kwamen pas in de
tweede helft goed los en dat stelde
Uitgeest voor te grote problemen. De
Zandvoorters speelden in die fase
zeer sterk hockey en waren niet af te
stoppen. Door doelpunten van Gijs
Sterrenburg en twee benutte strafcorners van Mare Meijer boekte
ZHC een prachtige 3-1 zege op UitHet stuntteam De Happy Hoppers
geest.
van de HLC maakten met hun radio-

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen herstelde zich afgelopen
zaterdag door SVJ in eigen
huis met 1-2 te kloppen. De
Zandvoorters blijven daardoor
op de tweede plaats met twee
punten achterstand op KIC.
KIC is de komende tegenstander aanstaande zaterdag. Een
zeer belangrijke partij die op
het Zandvoortse complex aan
de Vondellaan wordt gespeeld
om 14.30 uur.

lucht buitelden.
durende strijd om de Uppercup '88, en ADO kon geen vuist maken tegen
De jury, ondervoorzitterschap van die gewonnen werd door Steffie Sa- het hechte ZVM-team, rust 3-7.
Wim Buchel, riep Henk Velthuisen lamonv.
De tweede helft gaf eenzelfde beeld

na Pennings l, Margreet Sterren
burg 1.
Ledenwerfactie

De Zandvoortmeeuwen handbal
vereniging is deze week een leden
werfactie begonnen door huis-aan
huis-folders in de bus te bezorgen. Ii
deze folder wordt de aandacht geves
tigd op natuurlijk de handbalsport
die zowel buiten als binnen wordt
beoefend. Bij ZVM kan worden mee
gedaan aan trainingen, competitie
zowel binnen als buiten, toernooien,
sport- en speldagen en ook worden
er feestavonden of kaartavonden gcorganiseerd. Geïnteresseerden kunnon de sfeer van het handbal proeven door gratis een keer mee te trtiinen in de Pellikaanhal. Van jong tot
oud bestaat de mogelijkheid om aan
handbal te doen. Inlichtingen over
trainingstijden en verdere informatie over de vereniging ZVM zijn te
verkrijgen bij E. v.d. Linden, Westerparkstraat 14, telefoon 14973 en R.
Cappel, Jan Snijerplein 8, telefoon
1826!).

DONDERDAG 27 OKTOBER 1988

WEEKMEDIA30

Rover 820 e Fastback

Autonieuws

Een Rover met een eigen gezicht
Met de komst \<m de/e Fastback
hoopt Austiii Rover oude klanten, die
nadat de opvallende SDI uit productie
genomen \\as vreemd / i j n gegaan,
weer terug ie lokken met de/e erg apetiltelijke varuini op de Rover SIK)
Rover had a l t i j d een uitstraling naai
buiten als een wat ruige auto met een
karakteristiek uiterlijkVn dat miste de
in samenwerking met Honda ontvvikkelde SOO-serie duidelijk Nadat Rover
staatsbedrijf at was en m partikuliere
handen terecht kwam. is er weer wat
geld om te investeren in eigen middelen De/e Fastback is er een duidelijk
voorbeeld v a n om weer een eigen
identiteit en uitstraling ie krijgen in de
automaikt Hen ding is /oker. de nieuwe Rover 820 e Fastback trok veel
bekijks en ook veel vragen wanneer je
hem ergens parkeerde en dat was de
bedoeling tenslotte van Austm Rover.
Bekijks en bewondering doen de vraag
stijgen en daarmee de verkopen.

Aanpassingen
Op /ich zijn de aanpassingen van
sedan naar taslback niet erg groot
geweest maar het resultaat is dat het
een andere auto lijkt. Het onderstel is
gelijk gebleven, evenals de neus met
voorfront en zelfs de vier portieren
zijn niet veranderd Alleen de aehterschermen zijn veranderd, n a t u u r l i j k
hel dak en er is uiteraard een achterdeur in gekomen Zelts de achterlichten zijn nog gelijk aan die van de
sedan De kleine ruitjes van de sedan
achter de achterste portieren zijn vergroot en lopen iets op wat de auto nog
langer en lager doet lijken. Ook de gro"
te banden om 6J velgen dragen daartoe bij en geven deze Fastback een
sportief uiterlijk. Helemaal opvallend
is het enorme glasoppervlak dat

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

nogeens geaccentueerd wordt door de
smalle zijstijlen
Verder heeft de Rover O) e Fastback
een v a n a f de voorzijde ge/ien zeer
vloeiend oplopende neus mei i'fgeronde hoeken, die voor een gunstige Cvvwaarde /onzon

Hard rijden zonder
bekeuringen

Typisch Brits.
Van binnen is de Rover S2I) e Fastback
zeer luxe en fraai afgewerkt mei een
compleet dashboard, w aar alles op een
logische plaats is gesitueerd zodat er
naar geen enkele knop of handel gezocht hoeft Ie worden. Behalve dan
voor de rokers, die kunnen vanaf de
bestuurdersplaats moeilijk bij de sigarettenaansteker. die rechts van de asbak is geplaatst.
De bekleding is erg fraai, zowel op de
stoelen alsook de aankleding van de
portieren en zeker hel tapijt op de
vloer maakt er een volledig afgewerkte
auto van. Typisch Brits is het in het
dashboard verwerkte hout. Daar is
ook een keurige aflegplek. waarop een
rubberen mat is gelegd die voorkomt
dat de spullen gaan glijden. De stoelen
zijn goed te verstellen, de bestuurdersstoel zelfs in hoogte, zodat een ieder de juiste zitpositie kan vinden in
de brede voorstoelen. Vanaf de bestuurdersstoel kunnen we de achterklep
sluiten en ontsluiten evenals het klepje
van de brandstoftank. Naasl de parkeerrem zitten de bedieningsknoppen
van de elektrisch te openen ramen in
de voorportieren. Bij compleet hoort
ook een in hoogte verstelbare veiligheidsriem. zo vinden ze bij Rover en
terecht. Eveneens standaard is de centrale slotbediening met alarm, dat
automatisch in werking gesteld wordt
wanneer de auto van het slot afgehaald wordt. Alleen jammei dat het
alarm ook afgaat wanneer je de koffer

Hef interieur \,in c/c Ro\er X20 c
opent zonder eerst de portieren te ontgrendelen. Dan sta je even voor paal
want bekijks heb je als dat alarm gaat
brullen. Nog een leuk standaard grupje is dat als de ruitenwissers aan staan
en de auto wordt in de achteruit
geschakeld, de wisser op de achterruit
automatisch gaat wissen.
De bagageruimte is goed bereikbaar
en door de achterbank neer te klappen
wordt deze ruimte immers groot. Bovendien zorgen twee lampen er voor
dal in het donker alles ordentelijk verlicht is.

Praktijk
Technisch is er niets veranderd ten
opzichte van de sedan en ook de prijs
is gelijk gebleven. De motor is een
tweeliter 16 klepper, die SS kW levert
(120pk) en de auto tot zeer behoorlijke
prestaties in staal stelt. De acceleratie
van O tot 100 km/h vergt I I sec. de
topsnelheid bedraagt 193 km/h en dat
zijn toch behoorlijke cijfers. Laten wij
de Rover 820 e Fastback (link presteren. dan neemt het geluid in het interieur nogal toe want de motor moet
dan heel wat toeren maken. Verder is
het sieluid dat het interieur binnen

/s lyp;\di Brits
dringt erg gering, zowel van de motor
als van de rijwind.
De Rover heelt een vrij licht onderstuur karakter, hij wil dus een bocht
wat ruimer beschrijven als het iets te
hard gaat maar reageert onmiddelijk
en goedmoedig wanneer men het gas
loslaat. Ook is de Rover voorzien van
prettig doseerbare stoppers en tegen
meerprijs is een ABS leverbaar.
Ondanks de dalende brandslofprijzen
blijft het brandstofverbruik toch belangrijk maar daar komt deze broeder
goed vanaf want tijdens ons samenzijn lustte hij l liter loodvrije benzine
op de 11,4 kilometer en dat is een redelijk geueven voor de 1300 kü wenende
820 e Fastback

Prestaties:
Acceleratie van O tot 100 km/u in I I
sec. Topsnelheid 193 km/u. Brandstofverbruik l liter loodvrij op de 11.4 kilometer (gemeten tijdens test).

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

WEEKMEDIA geeft u meer!
AANSTAANDE BRUIDSPAREN
De Fehcitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te bieden.
Bovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwehjksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
voor uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

Bon voor onze lezers

Oplossing?
Het probleem van een autoradio is
niet hoc koop je er een m.iar hoe hliji
je er /elfde eigenaar van. Er /ijn verschillende oplossingen voor. ondei
andere de slede en diverse soorten
auto-alarm.
Audio.sale uit Amstelveen heeft een
nieuwe oplossing verzonnen, namelijk laat de radio zien aan het inhrekcrsgilde en laat tevens /ien dat de/c
er niet een. twee. drie uil te halen is
Het systeem is even eenvoudig als aldoende. Men houwt de radio in in
een kluis die aan het chassis verhonden is via een dikke staalkabel /.odai
de radio wel een eindje uit hei
dashboard te halen is maar om d i u
kabel te verwijderen, heeft men minstens een snijbrander nodig Natuurlijk hoort er bij deze set een setje stickers om te waarschuwen maar bij een
tweede blik van de heren inbrekers in
de auto. zien deze onmiddelijk de
glimmende rand om de radio en
moeten dan weten dat zij beter een
ander slachtoffer kunnen gaan zoeken. De oplossing ook voor mensen
die niet constantViet hun autoradio
willen rondlopen want de truck van
onder de stoel leggen is ook zinloos
Daar kijkt men toch wel wanneer de
ruit verwijderd is.
De prijs van deze Audipsafe bedraagt
f 199.50. Meer inlichtingen kunt u
telefonisch krijgerf onder n u m m e r
020-476008.

(Advertentie/

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Geld:
Rover 820e f. 47.500.- incl. 20% BTW.
Motorrijtuicenbelastinc van f. 826.- tot
860.-.

Technische specificaties;
Rover 820 e

De Fu^thuck hccl'l u eer de ruisc uin>truline d/e de SDI i roesc'r ooA. luid.

Beter leren autorijden is niet alleen
veilig, maar ook leuk. Perfekte
wagenbeheersing is voor iedereen
van belang, niet alloen voor coureurs
in spe. Goed remmen, beheerst sturen
en op tijd juist reageren is in het dagolijks verkeer van levensbelang. Deze dingen k u n t u allemaal leren bij de
Rensportschool Zandvoorl.
Ook de komende winter organiseert
deze weer de traditionele cursus Verhoogde Rijvaardigheid, onder leiding
van Huub Vermeulen on Dick van
Iporen. Daarbij worden alle aspekten
van snel en vaardig autorijden
behandeld, zoals sturen ('ideale lijnen'). schakelen ('doublé clulch') en
remmen ('heel and toe'). Ook komen
gekontroleord slippen ('driften'), slalomrijden en sprinten aan bod. Niemancl heeft deze vaardigheden van
nature, ook coureurs niet. maar wie
het wil en het leuk vindt kan het le-

ren. Iedereen die in het bezit is van
oen auto en een rijbewijs kan moedoen. Dat geldt dus voor jong en oud.
dame en heer. met en zonder vvedstrijdamhities.
Op 14 achtereenvolgende zaterdagen
wordt vanaf 12.00 uur door ervaren
coureurs onderricht gegeven. Tol
13.00 uur theorie en daarna in de eigen auto op de baan van het Circuit
Park Zandvoort. Daarvoor is elke auto geschikt: of hel nu een Ford of oen
Ferrari is. De auto's moeten wel over
een deugdelijk uitlaatsysteein beschikker. en het dragon van een helm
en voiligheidsgordols is uiteraard verplicht.
Flet losgeld bedraagt f 1650.- voor de
gehele cursus en f 975.- voor de halve
cursus (nov/dec).
Inschrijvinii bij Dhr. v. [peren. Staten
Bolwerk 4272011 MN Haarlem
De cursus begint op zaterdag 5 novomber a.s. vanaf 11.00 uur in Restaurant de La'Course op de toegangsweg
van het Circuit Park Zandvoort.
Nadere inlichtingen: Dick van Iperen. 023-317331 (na 19.00 u u r )
Christiane Admiraal. 071-899266
(overdag).

Motor type; Dwarsvooringeplaatste
viercilinder met twee bovenliggende
nokkenassen on vierkleppen per cilinder.
Cilinderinhoud: 1994 cm'. Boring en
slag: 84.5 mm \ 89 mm
CoÏTipressieverhoudina: 10:1. Ma.\.
vermoaen: 88 kW (120 pk)
Max. Koppel: 162 Nm bij 3500 tpm.
Aandrijving: voorwielaandrijving
Wielophanging: voor: onafhankelijk
met dubbele draagarmen van ongelijke lengte, schroefveren met elastomeer
elementen, coaxiale telescoop dempers. antirolstang. Achter: onafhankelijke veerpoten. dwars- en lengte armen, schroefveren met elastomeer elementen telescoop dempers.
Bandenmaat; 195/70 HR 14. Lengte:
469.4 cm. Breedte: 172.0 cm.
Hoogte: 139.8 cm. Wielbasis: 275.9 cm.
Spoorbreedte: voor 149.2 cm
achter 145 cm. Draaicirkol; 11.1 meter.
Tankinhoud: 68 liter
Massa: 1300 kilo. Max. aanhangergewicht: 1500 kilo

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

Doorlopende

Persoonlijke leningen kredieten
netto
in handen
5 500.7 500,-

10500,15000,20 000.35 000.-

looptijd *

looptijd*

48 mnd.

60 mnd.

143,03
191.72
266,10
380.15
506,87
887,02

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
742.96

Theoretische looptijd 65 mnd
eff rente bij 1 0 000,* 0.91 % p mnd .
15000-081% p mnd ,200000 77°B p mnd 25 000 - 0 77% p mnd

Bedrag

10000,15000.20.000.-

25 000.-

leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 100.000,- en
verschillende looptijden mogelijk-. Rente vanaf 10,4%.

rente en
afl. p.mnd.
200.- p.mnd.
300,- p-mnd
400.- p.mnd

500,- p mnd
-vanaf

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FIN. B E M I D D E L I N G
BedlijfSWeg 26, Emmeloord

Bel BECAM:
05270-16991ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

NIEUW. DE VECTRA
Optimaal rijgenot verplaatst zich
vanaf nu in 'n geheel nieuwe vorm.
En heeft een nieuwe naam: Opel Vectra.
Na Kadett (Zakenauto van het Jaar
1988) en Omega (Auto van het Jaar 1987)
krijgt de Opel-suksessenreeks hiermee
een vervolg. De Cw-waarde van 0,29
geeft de Vectra, onafhankelijk van
motorkeuze, meer vermogen. Terwijl
het brandstofgebruik ultralaag blijft.
De nieuwe Vectra is leverbaar in 4deurs of 5-deurs uitvoering. En u heeft
keuze uit een groot aanbod van motoren,
krachtbronnen variërend van 'n 1.6 i of
1.8 S-Euronorm, 1.6 i of 2.0 i met 3-wegkatalysator tot 'n 1.7 Diesel.
Standaard meteen 5-versnellingsbak of met een geheel nieuw ontwikkeide, als optie te bestellen, elektronisch
gestuurde 4-traps automaat.
Het luxe basismodel, de Vectra
GL, is standaard al uitgerust met een
radio, inclusief antenne en speakers.

INTRODUCTIE RECEPTIE.
Over de nieuwe Opel Vectra valt
veel meerte vertellen. Bijvoorbeeld over
de computertechnieken, het nieuwe
wielophangingssysteem, het als optie
verkrijgbare ABS-remsysteem.
Allemaal zaken die de Vectra die
extra-waarde en zorgeloze betrouwbaarheid geven die u van de naam
OPEL mag verwachten.

Graag ontvang ik tijdig voor mijn huwehjksdag bezoek van een
hostess van de Fehcitatiedienst.
Naam bruid
Adres
Postcode:
TelefoonNaam bruidegom
Adres
Postcode
Telefoon
Huwehjksdatum: .

Plaats:

DE OPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES.
Plaats:

WEEKMEDia geeft u meer!

vanaf vrijdag
in onze showroom

van lent zandvoort

7
Kam. Onnesstraat 15
Tel. 02507-15346

VS A

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 27 OKTOBER 1988

Zandvoortse koren met Marco
Bakker in Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor en het
Zandvoorts Mannenkoor gaven vorige week donderdag
met medewerking van de bariton Marco Bakker een groots
concert op De Brink in Nieuw
Unicum. Voor een uitgelaten
publiek zong de gouden formatie van dirigent Dico van Putten met een uitgebreid repertoire de sterren van de hemel.
Dit concert maakte deel uit van
een reeks evenementen die jaarlijks
ten behoeve van de bewoners van
Nieuw Unicum worden georganiseerd. De Werkgroep evenementen
N.U. en D.A.Z. Productions Zandvoort hadden ook nu weer niets aan
het toeval overgelaten. Met een programma dat aan „elk wat wils" bood
zorgden zij ervoor dat de toehoorders muzikaal ruimschoots aan hun
trekken kwamen. Het „Slavenkoor"
van Guiseppe Verdi, Cantabile, de zo
kenmerkende sound van deze componist, werd goed aangevoeld. Zangerig zoals het moest 2ijn.

componeerde. Geroerd zat het publiek te luisteren. Van Putten had
geen betere keus kunnen doen, dan
juist dit nummer als eerste op het
programma te zetten. Als tweede
nummer had Van Putten gekozen
voor wat vrolijker kost. „Lasst fröhlich nun uns Singen" van Adam
Gumpelzhaimer, vrolijk en blij zoals
de avond diende te zijn.
Het zou te ver voeren alle liederen
die er op deze avond gezongen zijn,
uitgebreid op papier te zetten. Gesteld kan worden dat het gebodene
van zeer hoge kwaliteit was. De omstandigheden waren er dan ook
naar. De omgeving, maar vooral het
publiek, zorgde voor een optimale
sfeer. Het „Pelgrimskoor" uit de
opera Tannhauser van Richard
Wagner, „Andante Maestoso". Majestieus klonk het halleluja door de
bomvolle Brink. Zandvoorts Mannenkoor in optima forma.

ZANDVOORT - Er komt een
beroepsvoorlichter in Zandvoort. Over de aanstelling hiervan bleek de commissie Algemene Zaken het vorige week
donderdagavond in meerderheid eens. Het voorstel van het
college van burgemeester en
wethouders om een dergelijke
ambtenaar aan te stellen werd
gesteund door de raadsleden
van WD, PvdA en D66.

Belangen Zandvoort vroeg zich aanvankelijk af of een voorlichter wel
de eerste prioriteit heeft. Hij stelde
voor een voorlichter als parttime
kracht aan te stellen of op deeltijdbasis in te huren via een publiciteitsbureau. Burgemeester Van der Heijden verwierp deze suggestie: "Je
moet het goed doen of niet doen".

De partijen die in het college vertegenwoordigd zijn waren verheugd
met het voorstel. Volgens Sandbergen van D66 heeft deze partij altijd al
gepleit voor een dergelijke functioVolgens burgemeester Van der Heij- naris. "Met het aanstellen van een
den is het aanstellen van een voor- voorlichter is een witte vlek in het
lichter een noodzaak en geen luxe, ambtelijk apparaat opgevuld", vond
zoals de heer Van As van het CDA de WD-er Methorst.
vond. Volgens hem is kan de gemeente zich een dergelijke luxe niet
De voorlichter zal zich niet alleen
permitteren en het CDA zal in de bezighouden met het voorlichten
gemeenteraad dan ook tegenstem- van de burgers, maar ook met het
men. De christendemocraten willen promoten van de gemeente. Met de
liever extra geld uitgeven aan de po- aanstelling van de voorlichter is een
litie.
bedrag van ongeveer een ton geDe heer Jongsma van Gemeente moeid.

ZANDVOORT - De toneelvereniging Wim Hildering bestaat 40 jaar. In die tijd hebben
tientallen Zandvoortse acteurs
en actrices voor grote successen gezorgd.

versterkt met het trio Van Putten
stond nu op het programma. Bakker, die op deze avond moest dienen
als de grote trekpleister, excelleerde
weer op voortreffelijke wijze. Zozeer
zelfs dat een der bewoonsters niet
kon nalaten de swingende bariton
„Hup Marco!!" toe te roepen. En
Marco had er zin in.

De toneelvereniging wil die veertig
jaar in beeld brengen en organiseert
een tentoonstelling in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein van
15 tot 31 december De feestelijke
opening zal plaatsvinden op woensdag 14 december. Ondanks dat ei
veel materiaal voor de tentoonstelling aanwezig zoekt de vereniging
vooral nog naar materiaal van de
beginperiode.
De vereniging vraagt Zandvoorters oude foto's, krantenrecensies,
posters, scripts en dergelijke af te
staan aan de ere-voorzitter Henny
Hildering, Thorbeckestraat 40. tei
12755.

Met een grap en een grol kreeg hij
de zaal in een mum van tijd plat.
Bewonderenswaardig kan het improvisatievermogen van Dico van
Putten na het optreden van deze
„Reus van de lichte muze" genoemd
worden. Het is bepaald geen sinecure om bij de verdere voortzetting
van het programma het publiek te
blijven boeien. Van Putten moet het
geweten hebben. „De Spijskaart"
van de componist Zollner werd uit
de kast gehaald.

Deze smaakmaker van de eerste
orde werd wederom door het ZandHet „Ave verum corpus" van voorts Vrouwenkoor en het ZandWolfgang Amadeus Mozart, sopra- voorts Mannenkoor met veel verve
nen, alten, tenoren en bassen in har- voor het voetlicht gebracht.
monie bijeen voor het ademloos toehorende publiek. Zandvoorts VrouHet enige nadeel van dit lied is het
wenkoor en Zandvoorts Mannen- hongerige gevoel dat immer opkoor in een gezamenlijk optreden treedt na het aanhoren van dit lied.
Ietwat klagend ook om de sfeer te welke uitblonk in perfectie. Nog was De Potpourri door de gezamenlijke
benadrukken zoals Verdi die moest de avond niet ten einde. Het optre- koren op het eind van de voorstelhebben gevoeld toen hij dit stuk den van de bariton Marco Bakker ling werd een „Finaalcadens". „Die

Zandvoort krijgt
beroepsvoorlichter

Tentoonstelling
40 jaar toneel
Wim Hildering

De 72-jarige Ton Versteege is
één van de tien kinderen (zes zijn
er nog in leven) van de legendarische hoefsmid/wagenmaker Jozef Versteege op het Dorpsplein.
Hij doorliep de Mariaschool, behaalde op het Triniteitslyceum in
Haarlem het einddiploma H.B.S.B, las „Mein Kampf" en zag de
bui hangen. In 1936 vertrok hij
dan ook als vrijwilliger naar Indië, nam dienst bij het K.N.I.L.,
en omdat hij altijd precies zei
waar het op stond leverde dat
hem in totaal vierhonderd dagen
verzwaard en streng arrest op,
Als krijgsgevangene verbleef hij
in tientallen Jappenkampen,
werd na de capitulatie van Japan
op zijn beurt bewaker, nam vervolgens deel aan de strijd in het
toenmalige Indië, studeerde twee
jaar filosofie in Frankrijk en
kwam in 1955 terug in Nederland.
Ton Versteege is een boeiende
verteller en lardeert z'n verhalen
met kostelijke voorvallen, maar
uiteindelijk hadden we hem benaderd voor iets heel anders. Hij is
namelijk de enige nog in leven
zijnde deelnemer aan de inzegening van de St. Agatha Kerk in
1928. Hoe beleeft een twaalfjarige
misdienaar zo'n lithurgisch gebeuren?
„We waren met z'n vieren," herinnert hij zich, „monseigneur
Aengenent, bisschop van Haarlem, plebaan Westerwoud en

BRIEVENBUS
Marco Bakker in actie in Nieuw Unicum.
Foto Bram S!l|nen

zomerdag zat ik op een terras met
jou", „Over vijfentwintig jaar",
„Daar is de orgelman" en „Als sterren flonk'rend aan de hemel staan",
gingen er bij het publiek weer in als

koek. Plezierig en ongedwongen was
de sfeer op deze avond. Een avond
die voor de bewoners van Nieuw
Unicum door het grandioze optreden van Marco Bakker en de beide

„Een geintje van de
Heilige Geest"
mijn broertje Nol en ik als misdienaars. Nol en ik liepen voorop met
het vat met wijwater, dan kwam de
bisschop en daarachter de plebaan.
Met de wijwaterkwast werden de
binnenmuren van de kerk besprenkeld om de duivel uit te bannen.
Gebonk op de deur van het voorportaal verried de plaats waar deze
zich bevond. De rol van de duivel
bleek weggelegd voor pastoor Wijnker, hetgeen Nol de opmerking ontlokte 'Ik heb hem nooit vertrouwd'.
Er gebeurde die ochtend trouwens
nog meer. De plebaan struikelde
over een treedje bij het altaar, en
dat was de enige keer dat is de bischop heb zien lachen".
Toch heeft Ton, beter gezegd Anton zoals hij toen nog heette, op z'n •
negende als misdienaar eens een
grote teleurstelling moeten verwerken. Het was in de tijd dat er 's
morgens vijf missen werden gehouden en op een keer ging er tijdens
de mis van half acht iets fout. Pastoor Wijnker sloeg de Offerande
over en ging vanaf het Evangelie
over naar de Prefatie. „Ik realiseerde me dat er voor de Consecratie
geen wijn in de kelk zou zijn, maar

had het volste vertrouwen dat Onze
Lieve Heer de pastoor niet voor
schut zou zetten. Er zou een wonder gebeuren. Er zou bloed van
Christus in de kelk komen en zó
overvloedig dat het over de rand
zou stromen en op het kleed druipen. Het kleed wordt dan heilig verklaard en stukjes er van worden als
relikwie verkocht. Zandvoort
wordt een bedevaartplaats, de bedevaartgangers komen allemaal op
de fiets en gaan daarmee naar de
fietsenstalling van mijn vader." Helaas voor de jonge misdienaar liep
het allemaal anders. Een kerkganger kwam naar voren, liep naar het
altaar en fluisterde de pastoor iets
in het oor, die toen opnieuw begon.
En zo scheelde het maar een haar
of Zandvoort was een tweede Lourdes geworden.
Toen pastoor Wijnker in 1927 de
overleden pastoor Bohl had opgevolgd beseften de katholieken pas
goed wat laatstgenoemde voor de
parochie tot stand had gebracht. Er
was saamhorigheid, een ziekencomité, een uitstekend mannenkoor
en bovenal de bereidheid van de
vrouwen om, waar nodig, hulp te
verlenenin welke vorm dan ook.

koren nog lang in hun herinnering
zal blijven voortleven. Bewoners
van Nieuw Unicum, u was een fijn
publiek.
B. S.

„Wijnker heeft veel kapot gemaakt," zegt Versteege. „Van het
ziekencomité maakte hij een nogal
elitaire Elisabethvereniging, de
door hem opgerichte Mariacongregaties stelden niet veel voor en tal
van leden verlieten het mannenkoor. Wijnker gedroeg zich autoritair tegenover gewone mensen,
maar voor lieden van stand had hij
een pure verering. Bohl was een
herder en Wijnker een cowboy. Het
kerkbestuur had bij hem niets in te
brengen en er was dan ook regelmatig ruzie. Van Christus hadden
ze kennelijk nog nooit gehoord,"
aldus Versteege ironisch.
Tekenend voor die tijd was een
oproep vanaf de kansel om de nieuwe rooms-katholieke dokter Willemsen als huisarts te nemen. Aan
deze oproep werd door de dierbare
gelovigen braaf gevolg gegeven met
als resultaat dat dokter Willemsen
twee jaar later een goed beklante
praktijk kon overdoen aan een
atheïst en naar elders vertrok. Ik
beschouw dit nog steeds als een
geintje van de Heilige Geest," lacht
Ton Versteege. Wat ernstiger vervolgt hij: „Ik heb gekapt met de
Kerk als instituut maar heb een
enorme band met allen die echt geloven en leven volgens hun geloof.
De mooiste instelling op kerkelijk
gebied is naar mijn mening de Nederlandse Protestantenbond. Daar
voel ik mij als niet-kerkelijke het
meeste thuis".

Knuffels voor
Afrika
U heeft misschien maandagavond
de TV-uitzending gezien waarin de
actie is gestart om voor minstens
20.000 weeskinderen een knuffeltje
te bezorgen. Er zijn 100.000 weesjes
die echt niets, niets, niets hebben,
zelfs geen knuffeltje waar ze hun
kinderverdriet bij kwijt kunnen.
Laten wij in ons klein dorp Zandvoort alstublieft meehelpen en met
z'n allen samen veel knuffels en poppen verzamelen voor die kinderen,
die er dolgelukkig mee zullen zijn.
Onze kinderen, die het toch zo goed
hebben, krijgen met Sint Nicolaas
en Kerst zeker weer veel speelgoed.
Laat ze ook eens weten van die kinderen helemaal niets hebben. Geen
ouders, geen thuis en ook geen heel
klein beetje liefde.
En dat beetje liefde kan u ze geven
als ze een knuffeltje helemaal van
hun alleen hebben. Ziet u dat kleine
kindergezichtje al voor u, als ze ook
eens een pakje krijgen! Dat moet
toch kunnen!
Hoeveel kinderen wonen er m Zandvoort, die best een knuffelbeest of
pop kunnen maken of breien!
Dat worden straks vast heel grote
dozen die vol speelgoed zitten die
wij weg kunnen brnegen. Alles is
welkom! Ik zal er echt voor zorgen
dat alles goed ingepakt op de verzamelplaats terechtkomt. Het is echt
nodig, dus ruim de speelgoedkast
eens op! Namens deze weeskinderen
heel hartelijk dank. Knuffels komen
goed terecht. U kunt de knuffels afgeven bij:
J. Waterdrinker
Hoge weg 47
Zandvoort

Juridisch steekspel om Heijermansweg
VERVOLG VAN VOORPAGINA

Deze partijen meenden dat als de
weg niet in het plan wordt opgenomen deze er nooit zal komen, hoe
hard die later misschien ook nodig
zal zijn. Aukema bestreed ook deze
aanval op het collegestandpunt door
te stellen dat de wet voorschrijft dat
een dergelijke investering wel degelijk in de begroting moet worden opgenomen.
Nadat gebleken was dat er een duidelijk patstelling was ontstaan achtte het CDA de tijd rijp politieke munt
te slaan uit de situatie en fractievoorzitter Ingwirsen diende een motie is waarin het college werd opgedragen de weg in het bestemmingsplan op te nemen. In de in september
aangenomen motie was slechts sprake van een verzoek aan het college
daartoe. Om niet in politiek moeilijkheden te geraken werd door het
college en de WD druk gebruik gemaakt van de schorsingen. De WD
stemde uiteindelijk tegen met het argument dat het ter visie leggen van
het bestemmingsplan een bevoegdheid van het college is en er dat zodoende geen sprake kan zijn van 'opdragen'. De motie werd met 10 tegen
6 stemmen verworpen.
Daarmee was de kou nog niet van
de lucht, want vervolgens moest gesterhd worden over het standpunt
van het college om de motie van september niet uit te voeren. Om geloof-

waardig te blijven kon de VVD dit
standpunt niet delen en er dreigde
alsnog politiek onheil. Het college
kwam de liberalen te hulp met de
mededeling dat de college standpunt
niet in stemming hoefde te worden
gebracht, .maar dat het slecht als
kennisgeving moest worden aangenomen.
Met het reglement van orde in de
hand stelde Ingwirsen dat dit niet
kon, omdat de beraadslagingen gesloten waren en een voorstel dus niet
meer gewijzigd kon worden. Op deze
juridische aanval was het college
niet voorbereid en na enkele minuten schorsing trok het college het
voorstel in, iets waartoe het college
altijd gerechtigd is. Of de weg wel of
niet in het plan wordt opgenomen is
dus nog steeds geen duidelijkheid.

Hoge snelheid
ZANDVOORT - Woensdagavond
laat zag de politie een personenauto
met hoge snelheid door de Kostverlorenstraat rijden. Na de bestuurder,
een 31-.iarige Zandvoorter, te hebben
aangehouden, kon deze zijn rijbewijs niet tonen. Bovendien bleek dat
de APK-keuring en de verzekering
waren verlopen. Tegen de man is
proces-verbaal opgemaakt. Zijn
voertuig kan hij na vertoon vande
benodigde papieren weer ophalen.

Raadsleden krijgen misschiencomputer

o De St. Agatha Kerk

St. Agatha Kerk viert
zestig jarig bestaan

gens hem zou een dergelijk communicatiesysteem, waarbij ook een
fax-apparaat kan behoren, voldoende rendement hebben omdat de
bode, die de raadsstukken nu bij de
raadsleden bezorgd, zich dan met
andere zaken kan bezighouden.

ZANDVOORT - Het komend
weekend viert de St. Agatha
Kerk zijn zestig jarig bestaan.
De voorbereidingen voor de
bouw van de kerk, waarvan de
eerste steen werd gelegd op 13
maart 1928, zijn voor een groot
deel toe te schrijven aan pastopr Bohl, die op 2 mei 1927
stierf en in juni van dat jaar
werd opgevolgd door pastoor
Wijnker. Ter gelegenheid van
het jubileum is door de feestcommissie een historisch
overzicht van de kerk samengesteld.

Burgemeester Van der Heijden reageerde namens het college niet negatief op de suggestie van Methorst.
"Het heeft onze aandacht en we zullen er zeker op terugkomen."

ZANDVOORT - De leden van de
gemeenteraad krijgen mogelijk een
computer thuis om sneller en goedkoper met elkaar te communiceren.
Het idee om de raadsleden gebruik
te laten maken van de moderne techniek is afkomstig van de WD-er
Jaap Methorst. Tijdens de begronen een warme maaltijd in de tingsbehandeling in de commissie
Krocht geserveerd, 's Avonds is er Algemene Zaken zei de liberale fraceen historische avond, waarop ook tievoorzitter dat een aantal andere
een quiz gehouden zal worden. Hier- gemeenten, waaronder Lisse, al geaan wordt deelgenomen door beken- bruik maken van computers. Volde Zandvoorters. Op de avond zullen ook oude beelden van Zandvoort
vertoond worden. Pastoor Voets zal
tevens wat vertellen over de geschiedenis van de kerk.

Zondag is er een eucharistieviering rond het zestig jarig bestaan
van de kerk met aansluitend een receptie. Na de viering is er gelegenheid het kerkorgel te bezichtigen,
waarbij de organisten een toelichting zullen geven. Tevens is er een
aantal gebruiksvoorwerpen te beHet programma van de viering tij- zichtigen die in de loop der jaren in
dens de komende weekend begint gebruik zijn geweest door de diverse
zaterdagmiddag met een wandel- pastoors.
Ook zullen kleurplaten die door
speurtocht door Zandvoort, die uitgezet is door de Willibrordusgroep de kinderen van de Mariaschool en
van de scouting. Aansluitend wordt Nicolaasschool zijn gemaakt beoorer voor de deelnemende parochia- deeld kunnen worderi.

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Op de bodem van het zwembad spreekt burgemeester Van der Heijden het publiek toe.

Samen in bad

Amsterdam heeft 't, Rotterdam
doet 't, maar Zandvoort biedt 't
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag werd het officiële
startsein gegeven voor de
bouw van het tropisch zwembad van Park Zandvoort. Het
binnenbad van het toekomstige zwemparadijs was voor
deze gelegenheid gevuld met
een grote groep genodigden,
waaronder vertegenwoordigers van Vendorado, aannemers, politici, dorpsnotabelen
en pers.

directie van Vendorado, wist het
mooi te brengen. „Amsterdam heeft
't, Rotterdam doet 't, maar Zandvoort biedt 't", daarmee aangevend
dat deze badplaats alles m huis heeft
welke de taouw van dit luxe bungalowpark rechtvaardigt.

Als extra attractie noemde Kruijff
het circuit, waarvan hij vond dat
daarmee Park Zandvoort zich onderscheidt van andere parken in den
lande. Hij deed dan ook een dringend beroep op gedeputeerde De
Boer, die als vertegenwoordiger van
het provinciebestuur eveneens aanwezig was om snel toestemming te
Staatssecretaris Evenhuis van geven voor het verleggen van de zuiEconomische Zaken gaf door mid- delijke baan om zodoende de boudel van het indrukke'n van een knop wers van het park de gelegenheid te
op de bodem van het 25-meterbad geven hun werk af te maken.
het toekomstige badwater de gelegenheid om via kieperende kokosOok burgemeester Van der Heijnoten die waren bevestigd aan nep- den pleitte m zijn betoog voor een
palmen en spuitende fonteinen het snelle beslissing. Het negentig millaagste gedeelte van het bad te vul- joen gulden kostende project omvat
len.
28 hectare en moet in de toekomst
onderdak gaan bieden aan zo'n 2500
De heer Kruijff, voorzitter van de gasten

Kampioenschap
biertappen
ZANDVOORT - Volgende
week donderdag wordt in 't
Boeckamcrsnest aan de Zand
voortselaan een biertapwed
strijd gehouden, die meetelt
voor het nationaal kampioen
schap.
Alle horecamensen uit Zand
voort en omgeving kunnen aan
de wedstrijd deelnemen en publiek is welkom. De winnaai
gaan door naar de fianle op 11
januari in de Horecava in de
RAI. In de jury ziten onder ande
re Fred Paap en Fred Zonneveld
uit Zandvoort.
Het Centraal Brouwerij Kan
toor organiseert deze wedstnj
den al 36 jaar en tot nu toe na
men er 67.500 biertappers aan
deel.
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Kerkgebouw van de oecumene...

Door Bertiis Voets
JVervolg)

vooral onder invloed van het
zuiden een andere kant uit en
pastoor Cleophas heeft menigmaal tegenover een oud-collega
van hem, een goede vriend van
mij, die dat vaak heeft verteld,
gezegd dat op den duur zich dit
zou gaan wreken.
Toen hij in 1956 naar Zandvoort kwam, zag hij de ernst
van deze scheiding. Juist in een
toeristenplaats als Zandvoort
moest men, wilde men ook voor
de vele gasten nog wat doen,
samen werken, en om de aanzet
daartoe te geven, vroeg hij alle
Het initiatief van pastoor
voorgangers van verschillende
Cleophas
groeperingen aan de pastorie en
Een van deze mensen was stelde hen de vraag „Hoe zullen
pastoor Cleophas, die in 1956 we samenwerken, want dat is
pastoor van Diepen was opge- hier in deze badplaats van levolgd. In de oorlog was hij een vensbelang". Er werd heel wat
van de adviseurs van kardinaal over gepraat als men dat eerste
De Jong geweest. Als gevol- verslag leest: er waren nog zomachtigde van het episcopaat veel geschilpunten tussen de
voor de boeren en tuinders had verschillende groeperingen dat
hij binnen deze kring, waar de het een utopie was om daaraan
scheiding altijd het grootste te denken.
was geweest, katholieken en
protestanten bij elkander geHet bordenplan
bracht en in de adviesen, die hij
voelde, dat de
aan Utrecht gaf, werd de na- heleCleophas
samenkomst nutteloos
druk gelegd op de noodzaak dat zou geworden
zijn, wanneer er
vooral in deze sector katholie- niet iets praktisch,
was het
ken en protestanten de handen nog zo klein, aan de al
werd
ineen moesten slaan. Toen in gesteld. „Ik weet hetorde
mijn he1945 aan de adviseurs advies
werd gevraagd voor de politieke ren" zo zei hij „dat de eenheid
opstelling na de oorlog, was Cle- waarnaar we allen streven, nog
ophas van de vier adviseurs uit ver weg is maar dat belet ons
het bisdom Haarlem de enige toch niet om samen wat te gaan
die het noodzakelijk vond om doen. Wat dacht U van een uitop het terrein van de politiek de nodiging aan onze gasten om
scheidslijnen weg te halen. naar de kerken te komen. In
Maar de ontwikkeling ging, Duitsland plaatst men aan de
De zestiger jaren waren de
bloeiperiode vsn de oecumene.
De verwachting, dat na de oorlog de tegenstellingen tussen de
verschillende christelijke gemeenschappen zouden verdwijnen, was niet beantwoord. De
scheiding tussen de verschillende kerkgemeenschappen,
die altijd scherp afgebakend
was geweest, kwam terug tot ergernis van velen die in de oorlog
met elkander waren opgetrokken.

grens van de gemeente borden
met de uren van de voornaamste diensten in de kerken. Dat
kunnen wij toch ook doen?" ledereen was daarvoor en met behulp van de gemeente kon dat
bordenplan worden uitgevoerd.
Aarzeling in Haarlem
Bisschop Huibers, een man
met een ruime blik maar toch
te veel gebonden aan de oude
scheidslijnen, informeerde in
Zandvoort naar de zin van dat
bordenplan. Haalde deze reclame voor vreemdelingen de
waardigheid van het geloof niet
naar beneden. En was het wel
verstandig om katholieken en
protestanten op een zelfde bord
te zetten?" Men zou nu zeggen
wat kleinzielig maar een dertig
jaar geleden was dat echt zo.
Cleophas was dan ook niet'
verwonderd over deze reactie.
Uitvoerig beschrijft hij in een
lange brief, die in het bisschoppelijk archief aanwezig is, hoe
men op dit plan was gekomen.
-Het had al verder uitwerking
gehad in gezamenlijke folders
over de godsdienstbeleving binnen Zandvoort en hij stuurde
twee van deze kleurige blaadjes
op naar het bisdom en schreef
onder de foto van de kerk aan
de grote Krocht „Monseigneur,
onze kerk voelt zich geroepen
de oecumene uit te dragen." De
bisschop was tevreden met de
verklaring maar maande wel
tot enige voorzichtigheid met,
wat hij noemde, dat netelige
vraagstuk.

Gezamenlijke diensten
Maar Cleophas wilde meer.
„We moeten niet enkel en alleen vruchtbaar met elkaar
kunnen praten: we moeten ook
wat gaan doen. Want anders
wacht ons hetzelfde als de na de
oorlog opgerichte raad van kerken. Er wordt alleen maar gediscussieerd en daarmede kom
je niet veel verder." Toen de anderen vroegen, wat of hij wilde,
zei hij „Naar eikaars kerken komen om samen te bidden". En
het voorstel werd gedaan om in
i de week van het gebed in januairi die in alle christenkerken
werd gevierd daarmede te beginnen en Cleophas nodigde
alle groeperingen uit voor een
gezamenlijke dienst in zijn
kerk. „Als we dat met elkaar
doen worden onze kerkgebouwen kerken van de oecumene
en dat zal zijn vruchten afwerpen." De eerste dienst in de
Agatha werd goed in elkaar gezet en deze vorm werd ook gebruikt bij de samenkomsten in
andere kerken.
Ook andere plaatsen hebben
geprobeerd dat na te volgen
maar omdat men daar de
grondslag miste, die in Zandvoort was gelegd, verdwenen
vrijwel overal deze diensten. Alleen in Zandvoort zijn ze
springlevend gebleven en zo
mag de jubilerende kerk zich
trots noemen het kerkgebouw
van de oecumene.

Z'meeuwen nog
steeds op nul
ZANDVOORT - Ook na de voetbal wedstrijd van afgelopen zondag
wacht Zandvoortmeeuwen nog
steeds op de eerste punten. DSOV
bezorgde de Zandvoorters de zesde
nederlaag op rij en ook dit keer was
de score erg ruim, 4-1.
DSOV speelde aanvallend veel
vlotter dan Zandvoortmeeuwen en
kreeg daartoe ook veel ruimte van de
Zandvoortse defensie. Binnen een
kwartier was de strijd eigenlijk al
beslist en keken de badgasten tegen
een 2-0 achterstand aan. Wat veldspel betrof ging het nog wel doch in
de buurt van het strafschopgebied
gekomen wist men het niet meer en
verdedigend vielen er enkele malen
grote gaten waarvan DSOV dankbaar profiteerde. Na die 2-0 achterstand zocht Zandvoortmeeuwen de
aanval doch DSOV kon gemakkelijk
overeind blijven en met snelle counters verhoogden de gastheren in de
tweede helft de voorsprong tot 4-0.
Zandvoortmeeuwen
probeerde
nog wel de stand een beter aanzien te
geven en kon slechts de eer redden
door een doelpunt van Herman Bosma, 4-1. De Meeuwen staan nog
steeds triest puntloos onderaan en
moeten aanstaande zondag proberen vriend en vijand te verrassen
door het op bezoek komende TYBB
te verslaan.

Aanhanger als bed
ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op zaterdag trof de politie
twee verdachte figuren aan bij een
surfcontainer op de Boulevard Barnaart en stelde een onderzoek in.
Beide mannen lagen in een laag aanhangwagentje voor surfplanken te
slapen omdat ze de sleutels van hun
auto verloren waren. De sleutels bleken als gevonden in de feesttent te
zijn afgegeven. De sleutels werden
teruggeven en de mannen konden
hun nachtrust in hun auto voortzet-

WEEKMEDia geeft u meer.'
Dagtocht naar Brussel op zaterdag 29 oktober a.s.
voor de tentoonstelling

CHINA, HEMEL EN AARDE
5000 JAAR UITVINDINGEN
EN ONTDEKKINGEN
Prijs ƒ 49,50 per persoon
Inclusief: busreis Amsterdam-Brussel v.v.
toegang tot de tentoonstelling en drie-gangendiner
verzorgd door GEOS TOURS
Deze tentoonstelling toont aan dat heel wat dagelijkse technieken
en tal van wetenschappelijke disciplines hun oorsprong vonden in
China, soms 5000 jaar geleden. Hoewel dit land nooit de moderne
wetenschap heeft voortgebracht, hielp het de grondslagen leggen
van wat in Europa de nieuwe universele wetenschap zou worden.
Men kan zelfs stellen dat zonder enkele belangrijke Chinese
uitvindingen de wetenschappelijke ommekeer tijdens de
Renaissance pas veel later zou zijn begonnen. Hoe zou het Westen
zijn geëvolueerd zonder bij voorbeeld de uitvindingen van papier
en de drukkunst?
Opstapplaatsen:
- Wibautstraat (bij Paroolgebouw) vertrek 7.40 uur
- Amstelveen (Cultureel Centrum) vertrek 8.00 uur
De reisduur is ca. 2'/è uur. De bus gaat non-stop naar Brussel.
Zowel het museum als de winkels zijn op zaterdag tot 17.00 uur
open. Om 14.00 uur gaat de bus van het museum naar het
centrum. Vertrek uit Brussel om 17.00 uur. Op de terugweg wordt in
Noord-Brabant gedineerd. Om ca. 21.45 uur bent u weer terug op
uw opstapplaats.
Kaarten voor dit voordelige reisje zijn, zolang de voorraad strekt,
te koop bij de volgende kantoren van Het Parool en Weekmedia:
Amsterdam, Wibautstraat 131
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56
Purmerend, Weerwal 19
Uithoorn, Stationsstraat 70
Verkoop maandag t/m vrijdag tussen 10 en 15 uur.
Reserveren kan helaas niet.

ten.

itioncar biedt
iel ruimte.

Maar welke biedt hier
de meeste ruimte?
De nieuwe Volkswagen Passat Variant heeft een
laadruimte van maar liefst 1500 liter (met weggeklapte
rugleuning en -zitting).
Mensen die op zoek zijn naar een stationcar, reageren enthousiast op zo'n inhoud. Zeker als ze ook
nog eens de vlakke bodem en de lage laaddrempel zien.
Maar als ze de passagiersruimte bekijken, worden ze
acuut even stil.

Dat komt doordat de Passat Variant, in z'n klasse, de
grootste comfort-maat heeft: ruim 2 meter, gemeten tussen het gaspedaal en de rugleuning van de achterbank.
Ook al eisen mensen vóór in de Variant een zee
van ruimte op, dan nog kunnen mensen achterin zelfs
hun lange benen makkelijk kwijt.
De Passat Variant biedt u (afhankelijk van de uitvoering CL, GL of GT1 keuze uit benzinemotoren van

53, 66 en 79 kW en een 59 kW turbo-diesel. De sterkste
motor zorgt voor een acceleratie van O tot 100 in 11,9
seconden, en dat is behoorlijk snel voor een stationcar.
Ook z'n topsnelheid liegt er niet om: 184 km/u.
Wellicht een goede reden om eens 'n dagje naar Duitsland te gaan. Maar voor het zo ver is, wilt u natuurlijk

eerst nader kennismaken met de Variant. Met z'n opmerkelijke vormgeving. Z'n immense ruimte. En z'n voortreffelijke rijkwaliteiten.
Kom eens langs bij één van onze dealers. Die laat
u dan even stilletjes genieten. Of bel voor meer informatie:020-867351.

De nieuwe Volkswagen Passat Variant Daar word je even stil van.

Passat Variant CL vanaf f 36 800,-, inclusief BTW, exclusief afleveringsleesten. Afgebeeld Passat Variant GL. Wijzigingen voorbehouden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

V-A-GI Audi
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Soms heb je aan
een half woord genoeg,

OTICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Alle bijeenkomsten georganiseerd door de N V v H
zijn gratis voor de leden,
behoudens de cursussen
Wordt lid en bel 02507-19583
AUTOVERZEKERING
TE DUUR''
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507-18505 (ook 's avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk
BÖNTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
lichtgewicht lammy's/nappa
mantels Ook herenjassen,
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels
Tel 020-233488
B z a OPPAS voor baby's,
peuters, kleuters voor hele
dagen of gedeeltelijk Meerdere kinderen geen bezwaar
Tel tussen 19-20 uur 19496
* Clubs, lezingen, uitstapjes,
kienen, modeshows en meer
Alles bij de Verg Vrouwen
van Nu Word lid of bel met nr
02507-14462
* Danny Peters we dachten
even dat 't een Opel-krentenbolletje was1 Trees en Martha
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis mfoboek 0206657658 Inruil en fin mog

HAffiMAGERS

HAfflMAG&S

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Zandsvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities. / 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd' vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede / 5,00 adm.kosten.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd,, hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week. Voorde betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

vanaf

1^ X O
\Jm

HF

Acryl muts. In diverse kleuren.-ër?55.75
Bijpassende sjaal. 9rK 8.15

*. 1655

Babyslaappak 100% katoen Mt 56/6280/86

1375

Gebreide sjaals. In diverse kleurstellmgen. 70% acryl/30% wol.

set
-6:-

***160

2 voor ii
Kattebrokjes. In 3 smaakvanaties.
Blikje a 400 gram.

169T-

Dress shirt Ook m uni 65% polyester/
35% katoen Mt 37/38 - 43/44

Draagbare stereo radio met dubbele
cassette. LG/MG/FM. Speelt op batterijen of lichtnet. l jaar Hema garantie

vanaf

vanaf
&Z5

5.25

Katoenen herenondergoed. 1x1 rib.
Mt 4-8.0.a. wit en bleu Slip vanaf
-&2S5.25. Smglet vanaf&35 7.25,
T-shirt-&?5-7.75.

936

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

\

-055"
2 voor

DamesmaillotSmallenb.Indiverse
modekleuren

Naadloze beha. O.a. ivoor en rose.
Wit 70-80 A en 70-85 B

Mt 36/38 - 42/44
Mt 44/46 - 48/50

Automatische broodrooster met 5
warmtestanden. Buitenwand wordt niet
heet l jaar Hema garantie

soorten, maten en smaken:
We hebben ze in heel veel
melk, puur, hazelnoot en witte chocolade,!. Gelukkig is 't lekkerste alfabet van Nederland heel voordelig. Sinterklaas opgelet! Wie deze week komt, betaalt nog minder.

m.

n" '

"Sïlhouettes

SRARfO SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

1f98

-9^5" 8.25
42-75- 11.25

Foto Boomgaard

Kleurenfoto's
vanaf45cent

°

8.25

Wekker m zwart en wit l jaar Hema
garantie.

Foto Boomgaard

Ellen Cats

kalbfleischwurst of
schinkenjagdwurst
150 gram

6.50

Kinder vinyl handschoenen In diverse
kleuren en modellen Mt 104 164

ECONOMIE en BOEKHOUDING BIJLES door bev Ieraar Tel 02507-17160
* Elektr schrijfmachine met
div toebehoren, wagen 31
cm, goed
onderhouden,
ƒ150 Tel 02507-14643
ÉNGLISH LËSSONS
Privé Engelse les, conversatie
en of grammatica, alle niveaus Inl tel Jane Hall
02507-18308

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
Nylon kmderbootee met borgvoering.
* Gevr lieve oppas (oma of
Mt22-30.lnkobalt, donkergroen en
moeder met al zelfst kind)
paars.
voor 2 kind , 5 en 1 jr, bij mij
thuis woe ± 1245-17 15 uur
Schr react Fahrenheitstr 35
Gevr Puch Maxi, klem defect
geen bezw Tel 023-251138
* Gevraagd Tandberg, Revox of grote Akai spoelenrecorder, moet in goede staat
zijn Doe dat grote onding emdelijk de deur uit Tel 17868
Gezocht lieve oppas voor
mijn zoontje van 4, iedere
middag van 1445-1730 uur
ediplomeerd
GRATIS
en wo v a 11 30 uur Event
i,ondentrimster
's ochtends naar school brenWoninggids
van Zandvoort
Fnedhoffplem 10
gen en bij ziekte de hele dag
2042 BN Zandvoort
op hem passen Vergoeding
ƒ250 p mnd Tel na 18 uur
Tel. 02507-12773
v*ClT/ t makelaars o.g.
' BH
02507-19598
NVM
IAKELAAR
Tel. 02507-12614
* Help de Polen Stuur eens * Heb je ook zo'n zin om iets
7
1
een 7voedselpakket Geen te gaan doen m de winter
adres Dat hebben wij voor u' Wat dacht je van volleyballen
bij Sporting O S S7 Info tel * Ook de jeugd van Zand- TE HUUR APPARTEMENT
Inl tel 02907-5235
voort schaakt bij de Zand- voor één persoon t/m april
02507-17155/16428
* Het besluit over het park is
voortse Schaakclub ledere 1989 Tel 02507-14628
nu bekend, besluit u nu het
donderdagavond m het Ge- TE HUUR tot 1 juni 1989 groboekje Oh, Wat een Heerlijkmeenschapshuis
te luxe BEN WONING, geh
heid te kopen bij Cult C of
* Opruiming poef, tevens gemeub Tel 02507-17385
Genoot Oud-Zvt ƒ15
bergmeubel ƒ 25, wandkapta- Te huur zelfst WOONRUIM* Het Jeugd Rode Kruis wil Ook voor hel ontwikkelen van uw dialilms fel met spiegel ƒ25, nacht- TE (voor perm ) Huur ƒ 550
graag knutselen en zoekt
kastjes, zo goed als nieuw, mcl Tel 02507-20103
daarvoor materialen en geƒ10 Tel 02507-17405
Vandaag
ZOMERHUIS TE HUUR, zit/
reedschappen Bel 15609 en Sig.mag.
* Schaken doe je vanavond slaapkamer (4x5), aangeb
Lissenberg
gebracht
wj^ halen het graag bij u af
OverHaltebij de Zandvoortse Schaak- keukentje, aparte douche/toistraat 9
morgen
KAMER TE HUUR
club in het Gemeenschaps- let en c v , eigen ingang, Centel. 02507klaar
De Witte Zwaan
huis Voor info tel 17272 of trum, ƒ 600 p m mcl Tel zaM2151
l
yv
15721
Tel 02507-12164
terdag tussen 10-12 u . 19771
Schoonmaakbedrijf
* Te koop 100% 1-pers wolLijsten op maat
De Witte Tornado len dekens a ƒ 25 p st, stepbij
dekens als nw ƒ25 p s t , 1voor uw gebouwen
pers
ledikant ƒ75 Tel
Foto Boomgaard
en kantoren
02507-13868
DOMBO, 1 film
Tel. 02507-18546
Grote Krocht 26 vVIDEOTHEEK
a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
* Te koop 2-persoons ledii
Tel. 13529
per week Corn Slegersstr
kant + 2 nachtkastjes,
2b, tel 02507-12070
120x190 + matras, ƒ200 Tel
02507-17056
* Olaf doettut met Evert, * Noteren'n Zaterdag 12 noMAATKLEDING EN
Jenneke doettut met Elles vember 14-1630 uur bazar
VERANDERWERK
* Te koop 3 z g a n vogelPie doettut niet met Per' Waf Vrouwengroep N P B m Ge- Tel 18599, Corn Slegersstr 2 kooien Tel 02507-19020
Lekker' Basketballen by the bouw Brugstraat 15 Houdt Geopend dinsdag t/m zater* Te koop aangeboden eiLionsi 16565/17190
deze middag vnji"
dag van 1000-1400
ken kaptafel met grote spiegel, z g a n , ƒ 295 Tel
02507-16251
* Te koop balkhout, 15x
45x485 + stalen balken, div
maten Tel 02507-15415
* Te koop bontjastje, nerts,
mt 36/38, ƒ 100, olielamp
(elek ) ƒ 50, theewagen, wit/
messing, ƒ 50 Te koop gevr
eethoek, rond Tel 19968
* Te koop eiken dressoir git
grootmoeders tijd met spiegel en schuifraam ƒ 150 Tel
bierworst,
02507-17302
bierschinken,

ORTLAND
AUFSCHNITT

5r

Denim kmderondergoed Mt 104-164
Jongenshemd 3 -, slip 3 - Meisjes
hemd 3 50, slip 2 50

SCHOUDERKARBONADE

BANANEN

kilo

kilo

5r90

OKTOBERAANBIEDING

Zonnestudio

0,98

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

jij straks ,
ziekenverzorg(st)er
worden?
In december start m het Verpleeghuis Dr Sarphatihuis een
opleiding daarvoor Als je tussen de 17 en 21 jaar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt, dan kan je tot deze opleiding
worden toegelaten Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend diploma en tijdens
de opleiding verdien je al een goed salaris Wij willen je graag
meer informatie geven of uitnodigen voor een gesprek

Bel of schrijf dan naar:
DR SARPHATIHUIS, afd Personeelszaken, Roetersstraat 2,
1018 WC Amsterdam

Tel.: 020-263115, tst. 328
U kunt natuurlijk stad en land aflopen!
Beter - makkelijker is het naar

Carl Denig
te komen, voor de grootste collectie

jacks
van o.a. Tenson - Bad Boys - Elho Samas - Lutha - Sos - Pierre Monee
Prijzen van ƒ 179,- tot ƒ595,- '
Pulli's vanaf ƒ 19,95
Sweatshirts vanaf ƒ 42 50
Corduroy pantalons vanaf ƒ 165,en
NU ALVAST NOTEREN

1 0 - 1 1 - 1 2 november a.s.
ski-markt van gebruikte
wintersportkleding.
ski's - skischoenen - bindingen - stokken.
De nieuwste collectie SKI'S en SKISCHOENEN
heeft u natuurlijk al gezien'

technisch gaaf - goed en voordelig!

Carl Denig - Weteringschans 113-115
Passage 42 - tel 02507-12500
t o het Rijksmuseum, 100 mtr v parkeergarage
Zonnebank, 25 mm , ƒ 7,50
Dubbel gezichtskanon
* Te koop Fisher Pnce Te koop FORD ESCORT
15 min , ƒ 10
schooltje en kinderboekjes COMBI 1977 APK mei 89
Lichaamskanon 40mm,ƒ35 Tel 02507-18371
T e a b Tel 02507 18305

* Te koop gevraagd stevig T k AUDI SOLS, bj dec 80
tafelvoetbalspel en Dmky APK t/m sept 89 nwe kopp
Toys en een gasmuntje van + banden, vaste prijs ƒ2500
Gemeente Zandvoort Tel Tel 02507-19598, na 18 uur
02507-16251
T k Bearcat comp scanner,
* Te koop gevraagd ser- Philips gezichtsbrumer, Friese
veerwagen met luchtbanden staartklok, eiken WestmmTel na 11 00 uur 18789
ster, slag, 150 cm hoog, Prak* Te koop ohehanglamp met tica camera Tel 17469
zes lampjes Prijs ƒ75 Tel T k eenv HOMECOMPU02507-16425
TER, merk Laser + datarecor* Te koop oude brommer der bijbehorende snoeren en
voor cross of sloop ƒ 25 Tel cursusboek Programmeren m
02507-16548
Brederode Basic Tel 02507-17923
straat 39
* T k LP platen + cass v a
* Te koop ovale uitschuifba- ƒ 2 50 z g a n zig-zag naaim
re eiken tafel met 4 gestof ƒ 175, nwe kunstschaatsen,
feerde stoelen Prijs ƒ250 maat 41 ƒ50, wandmeubel
ƒ150 Tel 02507-14104
Tel 02507-14831
* Te koop palissander dres- T k mengpaneel, Phonic
soir, 200 cm breed, ƒ 125 Tel MX881 7 mnd oud nw pr
ƒ899, gaat weg voor ƒ400,
02507-15303
kl t v defect, ƒ 35 scanner,
* Te koop radiografisch be- 8 kan ƒ100 Tel 16848
stuurbaar terreinwagen, zeer
professioneel, nw pr ƒ 700 * T k verrekijker, 2 Ind sanu voor ƒ300 Tel 02507 rongs, tafelzilvercassette 2
plafonieres, tafekleden, rond
19482
pr herenschoenen, 41 nw,
* Te koop njlaarzen leder uitgesn tafeltje Tel 15253
mt 41, ƒ30, hanglamp Sar
* T k witte schommelwieg
mig, / 15 Tel 02507 17146
met hemel en dekbedje van
* Te koop rotan salontafel Bebe-Jou 2 Olifantjes wipƒ50, typemachine ƒ50 Tel pertjes + reiswieg m toebeh
02507-19255
Tel 0250717030
* Te koop salontafel lang * T k Zanussi centrifuge, '/2
werpig, donker hout ƒ50 Tel jr oud, ƒ 100, 2 keukenkastjes
na 17 uur 02507-12636
50 cm breed 60 cm hoog 2
* Te koop Sansui versterker kastjes voor ƒ 80 1 voor ƒ 45
+ Philips draaitafel + Tech Tel 02507 18052
nies tuner + 2 boxen 50 w T k
zgan
WIT BED
Totaal ƒ 175 Tel 02507 140x200 cm m lattenbodem
16251
+ matras Van ƒ 1500 voor
•*• Te koop zeer decoratieve ƒ450 Tel 0250713618
houten
kruiwagen
voor T k a Raleigh type Equipe
bloembak of winkel Tel RACEFIETS nw, ƒ 395, 2 oud02507-J2456
hollandse STOELEN m rieten
zitting en armleuning ƒ 150
T k 3 ANTIEKE SIERADEN pst Tel na 19 u 18921
1 ring m diamantje ƒ300,
1 hanger m A damse roos TUINMAN voor al uw tuin-,
diam ƒ 400,1 Art Deco goud straat- en hekwerk, levering
ring ƒ 250 Tel 02507-12456 alle materialen, vrijbl pnjsop
gave Tel 023-243568
* T k aquarium met div
luchtpompen + Eheim water * Verdwaald lieve rode kafilter zeer veel ace 1 jaar ter ± 3 jaar, gecastr Heb
oud, i z g s t Vrpr ƒ300 Tel hier goed eten maar er zijn al
4 p Wie geeft mij onderdak
02507-15903
voor de winter? 02507-13778
* Verz zoekt uniformen msignes, medailles helmen fo Wie heeft voor Sakia en Leo
woonruimte te
to s, document alles m b t betaalbare
7
2e Wereldoorlog Graag
uw huur Dank u Tel 02507
7
18167
react discr verz 1 169

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

WONINGRUIL Aangeb eengezmswonmg m Heerhugo
waard, grote achtertuin en
voortuin, grote huiskamer
moderne keuken, 3 a 4 slaap
kamers, badkamer Gevr kl
woning in Zandvoort Tel
* Wegens omstandigh te 02207 42518
koop radio-toren met casset
te en platenspeler z g st
ƒ300 Tel 02507-16672
* Te koop z g a n ronde ta
fel + 4 stoelen ƒ250 Tel
02507 17183
* Wie kan ons aan foto s hel
pen van de Muziekkapel om
een fotoboek samen te stel
len Secr W Draijerstraat 25
tel 02507 16438
* Wit lamsw pantoffels 40
slaapzak, kussen, plaid no
ten t v kast Afr hout wand
bord, schaakspel, bridge
kleed, boeren theepot 15253
WONINGRUIL Aangeb ged
gerenov mooi ben huis 4
kam , c v + 2 stookgel grote
tuin o/h zd rustige straat
dichtbij winkelstraat (Midden
weg) 1 et slechts erboven
bew rustige fam huurpr
ƒ365 W Beukelsstraat
GEVRAAGD m Zandvoort
2/3-kam won oud of nw
bouw Tel 020930202 bgg
122883

Videotheek 'Domino'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507 12070
1 film ƒ 5/17,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie boxen

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia
Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de bc
handeling

VERKOCHT
Daar /it u dan. Hen heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
op\allend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en ^ erkoopt
sneller, want:

Je huis in de jkrant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar w eet \an wanten en kranten.

'5

Je koopt een eigen huis.. .
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
f,
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NVM

MAKELAAR
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H. W. COSTER B.V.' teief.
0200? 15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-17840

Een bijverdienste bij Walra is
hetzelfde als kiezen voor
groeimogelijkheden...

\

Als adviseuse van linnengoed bijvoorbeeld. Daarmee kunt u gemiddeld zo'n 3 avonden per week
bezig zijn. Zelfstandig. Want een
Walra adviseuse onderneemt.
Okay, onder de Walra paraplu natuurlijk. Maar die beschermt u ook
tegen 99% van de risico's die elke
andere ondernemer wel zelf moet
dragen.
Wilt u meer weten? Pak dan vandaag nog
de telefoon en bel 04904-15858. Ondernemen is immers doen. Als u dat wilt...

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

WALRA

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

heerlijk om in huis te hebben.

TE KOOP GEVRAAGD VOOR CLIËNT

WINKELPANDEN
op goede lokatie voor
„Beleggingsmaatschappij".
Voor meer informatie:

VAN SCHAIK MAKELAAR O.G.
tel 02507-12944 HOGEWEG 56A

BLOEMBOLLEN
PLANTBAKJES
VOOR BOLLEN
ONTSMETTINGSMIDDEL
TURFMOLM
BLOEIENDE WINTERVIOLEN
ERICA'S - BEPLANTING voor najaars- en winterbeplanting
Dinsdags gesloten tot begin december.

Kwekerij P. van Kleeft ^
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16, tel. 12270
RESER VEER TIJDIG UW KERSTDINER!!!
Vruchtencocktail
Gebonden Ossestaartsoep
Hazerug
IJs speciaal
Irish Coffee
50,-

Grapefruitcocktail
Heldere Kippesoep
Biefstuk Champignom
IJs
A*
Koffie
40
Garnalencocktail
Heldere Groentesoep
Varkenshaas Roomsaus
of
Tournedos Champignons
IJs speciaal
Koffie met Likeur
of Fr. Cognac
65,-

OPGELET!

IJs speciaal
French Coffee

75,-

BEIDE KERSTDAGEN
GEOPEND
v.a. 17.00 uurLevende muziek

KINDERMENU
Kop Soep
keuze uit
Kip, Pannekoek
Patat, Kroket
IJs met Surprise

Al onze hoofdgerechten zijn
voorzien van div. soorten
aardappelen, verse groenten,
sla, compôte, appelmoes.

15,-

Kopers in Clarahof

Alexandercocktail
Heldere
Ossestaartsoep
Tong

Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.

Dit is uw unieke kans:

Bij ontwikkelen en
afdrukken
op uw volgende
filmrolletje

Grote Krocht 26.

Tel.

l 3529

fyH, gekruide*

plan "Clarahof" te Zandvoort

onze PROJEKT-RENTETARIEVEN zijn
5 jaar vast vanaf 6,75%
10 jaar vast vanaf 7%
BEL NU 02507-16941
vraag naar de heer E. Giling

Te huur
tot 1 juni 1989
Grote? luxe
ben.woning,
geh. gemeub.
Tel. 17385

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk
• Vrije besteding • Zekerheidsstelling niet nodig
• Goedlopende leningen nemen wij graag over'
• Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000 is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
n 3.000,- a 10.000,- n 17.500,- a 30.000,-

D 5.000,- D 12.500,-

D 20.000,- D 35.000,-

a 8.000,- n 15.000,- a 25.000,- n

FEESTJE?
Bel even!
Tel. 18789

Coöperatieve Rabobank "Heemstede-Zandvoort" B.A.

ra

BROODJE
BURGER
Schoolstraat 4.
Tel. 18789.

Ik kan per maand aflossen:

n

50,-

n 200,-

D 100,D 250,D 150,D 300,Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque
naam + voorl
Adres
beroep
gehuwd met
'..
huur/hyp kosten
ik heb nog leningen bi|

n 350,-

D 400,D 450,-

a soo,-
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EMM-flat op
hoogste punt

Politie-ambtenaren
in actie tegen
ZANDVOORT - Politie-ambtenaren uit Zuid-Kennemerland, waaronder dus ook Zandvoort, zullen maandag 14 november de straat op gaan om te
protesteren tegen het rijksbeleid. Daarna volgt tot 12 december een periode van allerlei acties. 'Primair publieksvriendelijk maar wel dat men
duidelijk weet wat er aan de
hand is', aldus de Zandvoortse
politieman Van den Bos,
woordvoerder van de Nederlandse Politie Bond (NPB).

De flat op de locatie, waar in het
verleden de Karel Doormanschool
stond, bestaat uit vier verdiepingen
en bevat 14 driekamerwoningen en 4
vierkamerwoningen. Drie woningen
op de benedenverdieping zijn aangepast voor bewoning door minder vaHde huurders. De bouw wordt gerealiseerd door J.G. Nelis Projectmaatschappij B.V. uit Haarlem en begon
officieel op 23 februari van dit jaar,
toen de toenmalige voorzitter van de
vereniging, A.J. van der Moolen, de
eerste paal sloeg. In totaal zijn er 68
heipalen gebruikt voor dit project,
variërend in lengte van 4 tot 11 meter.

"Politiek Den Haag laat de politie
in de kou staan", aldus Van den Bos.
Met name de verdere inkrimping
van de politiekorpsen zit de agenten
erg hoog, omdat deze nu al krap bezet zijn. Over het hele land klaagt
men over een hoge werkdruk, ter-

EMM-penningmester Arie Kerkman bevestigt het rood-wit-blauw aan de
bouwlift, waarmecde vlag vervolgens de hoogte in wordt gebracht.
Foto Bram Stijnen

delde kale huur gaat ƒ545,- per
maand bedragen, olgens de huidige
berekeningen en <7ereenkomstig de
goedkeuring van et Ministerie van
Volkshuisvesting Ruimtelijke Or-

dening en Milieubeheer. Daar bovenop komen nog extra kosten voor
warm water, schoonhouden van hal
en trappen, verlichting hal en eventueel contributie voor de vereniging.

Negen naanden
cel geëisï wegens
verkraclting

Jubileum
brandweerman
ZANDVOORT - Brandmeester
Jan Termaat, in beroepsdienst bij de
Gemeentelijke Brandweer, kon afgelopen dinsdag vele felicitaties in ontvangst nemen.
Die dag, dinsdag l november 1988,
was Termaat officieel vijfentwintig
jaar in dienst van de gemeente Zandvoort, waarvan drieëntwintig jaar
als functionaris bij de brandweer.
Ter gelegenheid hiervan werd een
receptie gehouden in het brandweergebouw aan de Duinstraat.

Lagere opbrengst
Beatrixfonds
ZANDVOORT - De huis-aan-huis
collecte van het Prinses Beatrixfonds in de gemeente Zandvoort, die
dankzij de medewerking van een
aantal vrijwilligers kon worden gehoüden, heeft een bedrag opgeleverd van ƒ3.416,95. Er hadden zich
minder collectanten aangemeld dan
vorig jaar. Waarschijnlijk vooral
daardoor viel de opbrengst ongeveer
ƒ1400,- lager uit dan in 1987.

Jonge inbrekers
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft vorige
week twee inwonertjes van
dertien jaar oud aangehouden, op verdenking van
flink wat diefstallen. Het
tweetal heeft reeds bekend.

Als bewijb \(*\ de voorafgaande
strubbeling voerje officier van justitie O. van der \èen aan, dat zij de
politie blauwe ei rode plekken had
kunnen tonen, venals verwondingen op haar gezcht.
De Zandvoorfcr wijst echter alle

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vridag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

66

handeii was. Hij acht zijn cliënt dan
ook onschuldig en rekent op vrijspraak. Dit in tegenstelling van de
officier, die negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft
geëist, met aftrek van het voorarrest.

Zeven mille voor
welzijn dieren
ZANDVOORT - De Vereniging
voor het Welzijn der Dieren is verblijd met een bedrag van ƒ 7778,10.
Dit bedrag is de opbrengst van een
huis-aan-huis en straatcollecte, te
zamen met de verkoop van artikelen
in stands in de plaatselijke bejaardenhuizen. Een en ander uiteraard
niet zonder de medewerking van tal
van vrijwilligers.

ZANDVOORT - De Stichting
Nieuwe Accommodatie Circuit
Zandvoort krijgt van Gedeputeerde Staten alsnog toestemming om de zogenaamde Hugenholtzbpcht te verleggen. In
tegenstelling tot de weigering
in maart 1988 heeft men besloten de benodigde ontgrondingsvergunning te verlenen.
Gedeputeerde Staten wilden indertijd niet vooruit lopen op de beslissing in Den Haag over het al dan
niet toekennen van de A-status aan
het Zandvoortse circuit. De verlegging van de Hugenholtzbocht werd
beschouwd als vooruitlopend op de
reconstructie van het gehele circuil.
De voor deze werkzaamheden noodzakelijke toestemming in het kader
van de Ont°rondingenwet, achtte
men da ; c V", 'nu . urgent, zodrit de
machtiging -,,erd geweigerd. Daarnaast werd hot ontbreken van een
beheers- en inrichtingsplan aangevoerd als belemmering voor elke
wijziging aan het huidige circuit.
De Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit had vervolgens een arob-procedure aangespannen tegen de
weigering. In het bezwaarschrift
maakte men duidelijk dat de wijziging van de Hugenholtzbocht los
kan worden gezien van de circuit-reconstructie als geheel. De gevraagde
machtiging had betrekking op egalisatiewerkzaamheden en het verlagen van een gedeelte van de Hunzerug. Daarnaast werd GS overtuigd
van de noodzaak van deze wijziging
ten behoeve van de veiligheid op het
circuit.
Bij het besluit om alsnog akkoord
te gaan met de aanpassing van de
bocht, hebben GS mee laten wegen

medewerking verleent. Bloemenmeisjes waren Joyce en Lida van
Duyn, Hanneke Jongsma, Emmy
Methorst en Henny Paap, die met
veel zorg de ruim vierhonderd aanwezigen een corsage opspeldden. En
nu we het toch over bloemen hebben: mevrouw Mink, colonnelid van
het Rode Kruis, vervaardigde de
smaakvolle stukjes die op alle tafeltjes prijkten, terwijl bloemenmagazijn Erica, Marcel Schoorl en 'De
Meidoorn' de door de politie beschikbaar gestelde schilden van
Presentator was voor de zevende fraaie bloemdecoraties hadden
keer Hans van der Togt. Het was voorzien.
duidelijk dat de sympathieke televiZich het succes herinnerend dat
sie-man er zelf plezier in had,, evenals het trio Norman Smith, bestaan- het Nostalgisch Cabaret enige jaren
de uit hemzelf, gitarist Bob Wester- geleden op de Ontmoetingsdag
Mevrouw Van Maris, voorzitster ink en slagwerker Dick Pieters, een oogstte, had het comité het enthouvan het comité, was het gemeentebe- groepje dat al sinds de eerste Ont- siaste groepje opnieuw uitgenodigd.
stuur erkentelijk voor het wederom moetingsdag in 1971 belangeloos Met Piet Hein aan de piano brachten

ZANDVOORT - "Ik heb U laten inzinger, zodat Wilma een
goed koor Echter zich krijgt",
zegt Marco Bakker nadat ruim
vierhonderd zangers onder
zijn leiding het Wolgalied ten
geboren hebben gebracht. En
Wilma Driessen vindt het prettig dat het k'oor meezingt, voor
het geval dat zij de tekst kwijt
raakt. Het l was voorspelbaar
dat dit zou gebeuren en het
was de terzijde staande Marco
Bakker die haar weer op weg
hielp. Het tekende de ongedwongen sfeer tijdens hun optreden op de Ontmoetingsdag
vorige week woensdag.

beschikbaar stellen van de Van Pagéehal, maar hoopte in stilte dat er
uit de projecten waar Zandvoort nu
mee bezig is, een geschikte zaal voor
dit jaarlijkse evenement zal voortkomen. Burgemeester Van der Heijden noemde de Ontmoetingsdag een
uniek fenomeen. "Uw steeds groeiend enthousiasme heeft het comité
gestimuleerd om verder te gaan. Het
is goed dat het gebeurt, het is goed
voor U, het is ook goed voor Zandvoort", aldus de eerste burger.
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dat de ontgrondingswerkzaamheden volgens hen van geringe invloed
zijn op de natuurwetenschappelijke
waarde van de omgeving. Indien gewenst kan altijd nog zonder veel problemen de oude toestand hersteld
worden. Maar GS wijzen er wel nadrukkelijk op, dat aan de medewerking aan de. het aanpassen van de
Hugenholtzbocht geen andere conclusies verbonden mogen worden.

tiedag. De korpsen uit Zuid-Kennemerland trekken dan vanaf half een
en masse in herkenbare pohtiewagens door het centrum van de betrokken gemeenten. Daa'r en onderweg zal men pamfletten uitdelen om
de standpunten te verduidelijken
Een groot deel van het Zandvoortse
politiekorps is bij één van beide bonden aangesloten en zal dus ook aan
de demonstratietocht deelnemen.
Vóór 14 november zal er in Zuid-Kennemerland verder niets gebeuren, maar in de periode daarna, tot
en met 12 december worden er regelmatig acties gehouden. "Wij willen
de mensen duidelijk maken dat zij
belang hebben bij een gemotiveerde
politie". De agenten rekenen dan
ook op de steun van de bevolking.
Daarnaast hebben de acties de sympathie van de korpsbeheerders, aldus Van den Bos. "Ook de korpsleiding heeft er belang bij".

® Een korte herinnering
aan de 'Parel van Zancfvoort'.
Pag. 3
® De Zandvoortse Operettevereniging
organiseert
enige gezellige uurtjes.Pag.
3
e Manege Dros heeft een
primeur voor NederlandPag. 5

• Vele vrijvvillig(st)ers droegen bij aan een geslaagde dag.

Foto: Bram Stijnen

Zij spreken zich hiermee beslist niet
uit over het door Zandvoort vastgestelde accommodatieplan. In deze
gemeente wordt wel met smart gewacht op medewerking van de provincie. Deze moet de coördinatie op
zich nemen van enkele onderzoeken
naar de gevolgen van de circuit-reconstructie. In Den Haag werd dit
als voorwaarde verbonden aan de
toewijzing van de A-status.

© Saskia Beijers werkt al
vijfentwintig jaar met kleuters.
Pag. 7
© De blauwe tram van de
Bomschuiten Bouwclub is
bijn klaar.
Pag. 7

Zandvoortse reservisten vieren
jubileum met gezellige reünie

ZANDVOORT - Tal van leden en oud-leden waren afgelopen zaterdag aanwezig tijdens
een gezellige reünie van de Reservepolitie Zandvoort. Deze
was georganiseerd omdat veertig jaar geleden landelijk het
instituut reservepolitie werd
ingesteld en het Zandvoortse
korps opgericht.

Oud-commandant Jaap Methorst,
momenteel adviseur, gaf een levendige terugblik op deze afgelopen periode. Hij herinnerde eraan dat het
instituut reservepolitie in september 1948 was ingesteld naar aanleiding van een communistische coup
in Tsjechoslowakije. Ook in Zandvoort meldden zich al spoedig de
eerste vrijwilligers, waaronder Joukes, Kalshoven, Brune, Van de Mije
en Kiewiet. De rechtstreekse leiding
berustte bij een inspecteur van de
reguliere politie. Geld was echter

Ontmoetingsdag gezellig en ongedwongen

De jongens hebben maar liefst
een zestigtal inbraken op hun
naam staan, waarbij het veelal
om snoepgoed en frisdrank
ging, maar ook om geld. Een en
ander vond plaats binnen enkele maanden tijdens het zpmerseizoen van dit jaar. Diverse
aanwijzingen leidden tot hun
aanhouding, respectievelijk op
dinsdag en woensdag.

Datum
3 nov
4 nov
5 nov
6 nov
7 nov
8 nov
9 nov
10 nov
11 nov

wijl daar maar weinig tegenover
staat. Dat verklaart ook deels het
tweede strijdpunt waarom men de
straat op gaat: aanpassing van de
salarissen. "Wij hebben al in achltien jaar tijd geen salarisverbetering
gehad", verduidelijkt Van den Bos.
Daarnaast wenst men een gelijke
rechtspositie van alle leden van de
politiekorpsen, welke nu nog afhankelijk is van de functie die men bekleedt.
Het besluit tot de acties viel afgelopen maandag in het hoofdbureau
te Haarlem, tijdens een vergadering
van de NPB en de Algemene Christelijke Politiebond (ACP), waarin de
heer Konijn de Zandvoortse vertegenwoordiger is. Naast het korps uit
Zandvoort zullen ook die van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal
hieraan deelnemen, en wellicht ook
Velsen. Maandag 14 november is uitgeroepen tot landelijke demonstra-

© De jubileumviering van
de Agathakerk werd voor
velen een feest.
Pag. 3

Circuit mag bocht verplaatsen

schuld van de hand, al geeft hij toe
ZANDVOORT - Tegen een
dat er gemeenschap heeft plaatsgeinwoner van Zandvoort is vorivonden. Maar volgens zijn lezing
ge week donderdag negen
niet tegen de wil van de vrouw, zodat
maanden cel geëist. De man
zijns inziens van verkrachting geen
wordt ervan verdacht een Duitsprake is. Volgens zijn verdediger,
se vrouw verkracht te hebben.
advocaat S..van Boven, had de arts
De rechter doet op 10 novem- verdachte. Daar zou zij zijn ver- bovendien geen letsel gevonden, zober uitspraak.
dat er geen bewijsmateriaal voorkracht.
De Zandvoorter en de Duitse
vrouw hadden elkaar op 16 juli in
een plaatselijk café ontmoet. Volgens de lezing van het slachtoffer,
dat hier voor een korte vakantie vertoefde, werd zij daarna gedwongen
mee te gaan naar het huis van de

Oplage: 4500

Publiek wordt een maand lang op de feiten gewezen

ZANDVOORT - De nieuwe
flat van het bpuwplan Karel
Doorman II van de Zandvportse
woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht, bereikte afgelopen vrijdag het
hoogste punt. Reden dus voor
een plechtige gelegenheid,
waarbij Arie Koper de vlag in
top hees, in aanwezigheid van
bijna al zijn medebestuursleden.

Bijna het gehele bestuur van
EMM was bij het hijsen van de vlag
aanwezig, evenals architect Wagenaar, directeur Visser en wethouder
Termes. Het bestuur was verheugd
dat met dit gebouw een bijdrage geleverd wordt aan de sociale woningbouw in Zandvoort. Een en ander
werd voor de plechtige handeling
'verwoord door voorzitter Marijke
Brune-Herben. Vervolgens overhandigde zij de zogenaamde kapfooi, als
blijk van waardering, maar óók als
aansporing voor een ieder om zijn
uiterste best te doen. Naar verwachting zullen de woningen in januari
1989 worden opgeleverd. De gemid-

Editie:30 \\

Marjan en Wil tal van liedjes uit de
oude doos en bij ieder nummer verschenen ze in een toepasselijke outfit. Liedjes van Dirk Witte, Pisuisse,
Clinge Doorenbos en Louis Davids
doen het altijd bij een wat ouder
publiek en het is aardig om te bedenken dat sommigen van hen nog meegemaakt hebben dat rode en witte
radijs inderdaad 3 cent kostte.
De lunchpauze leverde weer het
bekende beeld op van bezoekende
pastores, artsen, wijkverpleegkundigen, vroede vaderen (onder wie burgemeester Van der Heijden en echtgenote), en directies van de plaatselijke bejaardenoorden. Maar ook
van vrijwilligers die onvermoeibaar
rondgingen met schalen goed belegde boterhammen en onuitputtelijke
kannen koffie en thee.

» Jaap Methorst, oud-commandant van de Zandvoortse reservepolitie,
hield een terugblik op de historie van het plaatselijke korps. Foto Bram stenen

een groot probleem in die beginjaren en daarom bracht bijvoorbeeld
oud-secretaris Piet Joukes alle post
per fiets rond om portokosten te besparen.
Ook tegenwoordig speelt geld nog
een grote rol. Door de landelijke bezuinigingen wordt de reservepolitie
vervangen door de zogenaamde
'Vrijwillige Politie', die een andere
taakstelling heeft. Deze zal volgens
Methorst komen te liggen in 'het
verzorgen van een stukje eerste lijns
politiezorg, op het vlak -van de surveülance en het meehelpen bij het
verwerken van knelpunten in en van
het verkeer'. Methorst verwacht dat
de Vrijwillige Politie in januari 1991
zijn intrede zal doen.
Het organiserende comité bestaande uit voorzitter Van Mans, A
van Eist, R. Coenraad, J.B. Kerkman en J. v.d. Bos, had ook burgemeester Van der Heijden uitgenodigd. Evenals de korpschef van de
Gemeentepolitie, Menkhorst, ontving de burgemeester een eerste

exemplaar van een dik jubileumboek, samengesteld door Jaap Methorst niet medewerking van enkele
anderen, uit onder andere verhalen,
artikelen en foto's. Waarschijnlijk
door zijn korte historie in deze gemeente verklaarde Van der Heijden
zich enigszins 'een vreemde eend in
de bijt' te voelen in dit gezelschap.
Ondertussen had hij echter wel geconstateerd dat het Zandvoortse reservekorps een welkome aanvulling
is op het plaatselijke politiepotentieel.
Ook de reservisten konden een
exemplaar van het jubileumboek in
ontvangst nemen Van twee andere
aanwezigen. Horeca Zandvoort-voorzitter Pred Paap en GBZ-raadslid Jongsma, kregen de oud-leden
een attentie aangeboden. Op het programma van de reunie stonden ver
der nog een lunch en de vertoning
van filmopnames uit de bestaanstiid
van het reservekorps. Op 18 november wordt er nog een receptie gege
ven op het Raadhuis

Subliem
Het optreden van Marco Bakker
en Wilma Andriessen was zoals te
verwachten: subliem! Aria's uit La
Bohème, Don Giovanni, songs uit
My Fair Lady en West Side Story en
een veelheid aan melodieën uit bekende operettes werden door hen
solo maar ook als duet ten gehore
gebracht. Beiden beschikken over
een uitgebreid repertoir en werden
begeleid door pianist Dico van Putten of diens trio, waarvan ook bassist Eric Timmermans en drummer
Ton Bakker deel uit maken. Het geheel werd een grandioos gebeuren,
dat met de betiteling 'happening'
nog maar zwak wordt uitgedrukt.
Dat ook deze ontmoetingsdag
weer vlekkeloos verliep is mede te
danken aan de uitstekend georganiseerde autorijdienst en de inzet van
het Rode Kruis. De afdeling Zand
voort beschikt over bekwame colonneleden, maar kan best wat versterking gebruiken. Aan het slot van de
middag waren er waarderende woorden en bloemen voor de medewerkenden. Dat mevrouw Van Maris na
haar dankwoord zelf door Hans van
der Togt in het zonnetje werd gezet,
was alleszins verdiend!
C.E. KRAAN-MEETH
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Bedroefd, maar dankbaar \oor hetgeen hij \oor
ons heeft betekend geven wij kennis dat onverwacht \an ons is heengegaan mijn lieve man,
onze \ader en opa

veilinggebouw

De zak met de Grote sortering

Jan Keesman

Lange witerjacks

va 169,00

Gevoerde egenjassen

va 198900

Wmterjal

va 109,00

op de leeftijd \an 75 jaar

W M C Keesman-Koper
Jpanne en Ed
Junaan
2011 LK /and\oort 30 oktober 1988
\ an I uinepvveg 36 I
De citmatie he^ft donderdag 3 november plaats-

v

de witte zwaan

Inboedelveiling

vastgesteld op woensdag 16 november.
Inlichtingen: Tel. 12164.

oor Uu medeleven en belangstelling na het overlijden
m

Jeanette Wilhelmma Maria Apol-Brugman
'tggen w i j u langs deze weg onze welgemeende dank
Uit aller naam
r I W Apol
and\ooit november 1988

Eindelijk: we zijn op
huwelijksreis! Vanaf
Gran-Canana danken wij jullie
hjileJjjk voor de gezellige
'mwelijksdag en de gulle giften.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel 15068 / 13612 /12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Groetjes

Aangevraagde Hinderwetvergunning
(art 12 en 29,1e lid, Wet alg. bep milieuhygiëne)

Koltruien

Op 23 augustus 1988 is ingekomen een aanvraag van C J G v d Pnjt te Heemstede om
een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
snackbar gelegen aan de Haltestraat 53 te Zandvoort
Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen de vergunning te verlenen
De aanvraag de ontwerp beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 4 november 1988 tot 4 december 1988 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie afd algemene zaken Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen van
08 30 12 30 uur alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek Pnnsesseweg te
Zandvoort elke zaterdag van 10 00 -14 00 uur

katoen acryl •• kleuren

J V, V U

Katoenemolberts

va

98,00

Jeans - badplooi - halfwijd - strak

va

79,00

Corduroyïantalons

va

89,00

Aanbiedinl pullovers

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schnftelijkb\\ ons college worden
ingediend Desgewenst kan degene die een bezwaarschrift indient verzoeken zijn persoon
li|ke gegevens niet bekend te maken Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter
inzage worden gelegd
Indien daarom wordt verzocht kunnen tot een week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag de aanvrager en de overige
aanwezigen
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en de
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet m staat zijn geweest kunnen
naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State

59,00

Slipovers \

'

69,90

Ko;om te veel om op te noemen

L

{i).cle£i£v&i

KERKSTRAAT

ZANDVOORT

REESTRAAT 20 - ZANDVOORT

Ontwerp Welzijnsplan 1989-1992

Peter en Esther Loos.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Eindelijk tijd om:
- met je kleindochter te spelen

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

- het zonnescherm op te
hangen
- een hekje te maken voor de
overloop
- het kippenhok af te breken
- héél veel kleine klusjes thuis
op te knappen

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

*********************
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur /
Verhuur / Beheer / Projekten / Adviezen /
Hypotheken / Assurantiën

VAN

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvobrt.
Tel. 02507-17244

Het ontwerp-welzijnsplan 1989-1992 ligt van 3 november tot 17 november 1988 voor
een ieder ter inzage m het gemeentehuis van Zandvoort afdeling Interne Zaken
Swaluestraat 2
Gedurende de termijn van tervisieleggmg wordt een ieder in de gelegenheid gesteld bij
ons college bezwaren in te dienen tegen het ontwerpplan

Voor ofbaring in uitvaartcentrum
en voorl/erzorging van uitvaart:

De gementeraad ?al het Welzijnsplan definitief vaststellen in zijn vergadering van 29/30
november 1988 Daarbij zal hij zich uitspreken over de eventueel ingediende bezwaren

Aangevraagde bouwvergunningen
139B88
140B88
141B88
142B88
143B88
144B88
145B88

terrein Kam Onnesstraat-loods
Brederodestraat 136
- twee dakkapellen
Dr C A Gerkestraat 111 - schuifpui
Frans Zwaanstraat 70 -dakkapel
Zandvoortselaan 149 - overkapping binnenplaats
Van Lennepweg 25
- uitbreiding woning
Julianaweg 31
- uitbreiding woning

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08 30
tot 12 30 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

DAG EN NACHT VERZORGING

SPARK3

Verleende bouwvergunningen
63B88 Swaluestraat/hoek Achterweg
gewijzigde bouwvergunning 105B88- Kerkplein 15
- wijziging indeling
gewijzigde bouwvergunning 56B88- Brederodestraat 160 - wijziging gevel

Ruime parkeer egenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kunnen
op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Verleende kapvergunningen
17 dennen
20 iepen

SUPER

Goudse Magere
jonge varkenslappen
kaas

Theedoek
„Papegaa
uitstekende
zware kwalite
normaal 4,95

terrein achter Lorentzstraat
Lmnaeusstraat

Zij die menen door een verqurring rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen
op grond van de Wet AROB bi ^nen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort Postbus 2
2040 AA Zandvoort

nu

2 11-1988

2,9

kilo

8,90

kilo 6,90

Feest
A.s. zondag
6 november

MAKELAAR CXG.
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

OPENT
CADEAUBOUTIQUE

AQUARIUS

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking « Vervroegde aflossing mogelijk
• Vrije besteding « Zekerheidsstellmg niet nodig
• Goedlopende leningen nemen wij graag over
e Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
of vul de bon m
Elk bedrag tussen 1,000,- en 50 000 is mogelijk.

voor grote en kleine geschenken
bedienen wij u op uw wenken.
Tevens deze dag voor iedere klant
een leuke attentie.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
HYPOTHEKEN NU v a 7%
Informeer mij vrijblijvend over een lening van
D 3000,- D 10000,- D 17500,- D 30000,-

n sooo,- n 12500,-

Tot ziens in on~e cadeauboutique

n 20000,- D 35000,-

n 8000,- D 15000,- D 25000,- D .
Ik kan per maand aflossen
D 50 D 200,D 350,D 500,-

n 100,-

D 250,-

D 150G 300,Ik wil mijn geld ontvangen
D kontant
O per cheque
naam + \oorl
Adres
beroep
tï^hm d met
hu ir hyp kosten
K hHt nog hn nrjpn bi|
i

i

fb

n 400,-

D sso,-

D 450,-

D

D per giro D per bank
geb datum
woonplaats
netto inkomen
netto inkomen
tel
n Tir Postbus 2-17

Zandvoort

Zandvooits-Verzekenngs-Service
GELDLENINGEN
\

DL

DE JAARLIJKSE KERSTINKOPEN VAN REISEURO ZANDVOORT

O iJ 30^0 U -M l 01 Dt.it.n lol savonds 9 uur
H i i, ut 11 Zanrjvoort

Kosterstraat 11
Tel. 02507-14975

KEULEN

ESSEN

AKEN

DORTMUND

3.7.9. 10-12-14-1516- 17- 19- 21-22

7- 10- 1415- 17- 19

3- 1014 en 17

3- 10H en 17

10- 1417 en 21

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

17?»

17.50

17?o

17?°

17?o

OSNABRUCK

ANTWERPEN

BRUSSEL

MAASTRICHT

10- 14- 17- 21

10- 17- 21

10- 17- 21

3- 10- 14- 17

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

DECEMBER
prijs

17?°

17?°

17?°

17?°

GOUDA: Dinsdagavond 13 december
HONDENKAPSALON

KAARSJESAVOND

RENEE
Een begrip voor Zandvoort

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips

UW VERHUIZING,

DÜSSELDORF

ONZE ZORG!

FEESTJE?
Bel even!
Tel. 18789

BROODJE
BURGER
Schoolstraat 4.
Te!. 18789.

WIT VERHUIZINGEN

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

T.h.
2 gemeub.
kamers
w en k. stromend
water en
keukengebruik.
Kabelaansl Tel na
1800 uur- 12226.

WlnlKELEN IN

-finn

pms 10P°

PARIJS: Het gehele jaar door

ftrtirn

vertrek IEDERE VRIJDAGAVOND , 3Z?°

l\l(JOnD~rRAIVKnlJK (nONuQ) een supergrout warenhuis met fantastische aanbiedingen"!

Vertrek op 26 november én 3- 10- 17 december

Qfl

prijs £9

Opstapplaatsen: NOORDWIJK - ZANDVOORT - HEEMSTEDE - HAARLEM - AMSTERDAM.
Voor elke dagtocht geldt: GEEN KOFFIESTOP / GEEN VERKOOPREISÜ!

PARIJS: 3 DAGEN
incl. luxe touringcar, een hotel op basis van L/0 en inclusief excursies

EEN FIJNE DAG KIJKEN EN KOPEN IN LONDEN

vanaf

99°°

WEEKEND SKIËN IN SAUERLAND

109.0»!!!

165POÜ!

is gebaseerd op een economyhut (standaardhut). De heen- en terugreis overnacht men aan boord van de luxe OLAU-schepen. waarop
van alles te doen is. (Zwemmen, solarium, sauna), dit alles is gratis.

Veitrek vrijdag m ae namiCKlcivj (vanal UbO 189). naar het wintersportgebied Winterberg of Neu- of Altastenberg
Retour vanaf het skigebied zondag in de namiddag om 16 00 uur.

De gehele reis blijft de LUXE touringcar bij u. vanuit uw regio waar u
instapt, tot in ,,'t hartje" van Londen.

De prijs inclusief 2x overnachten, tounngcarvervoer, 2x ontbijt
en 1x diner.

Vertrekdata:

Bij de boeking betaalt u 10.- inschrijfgeld
Indien de sneeuwgesteldheid minimaal is bieden wij u de mogelljkheid om te annuleren, waarbij u de reissom retour krijgt behoudens
de 10.- inschrijfgeld.

De prijs

Maandagavond:
Maandagavond:
Dinsdagavond:
Vrijdagavond:

7- 21- 28
12-19
6
2 - 9 - 16

november
december
december
december

TOERKOOP Reisburo Zandvoort
GROTE KROCHT 20, 2042 LW ZANDVOORT S 02507-12560
Lid van de Toerkoop Holland Groep, meer dan 100 betrouwbare reisburo's

DONDERDAG 3 NOVEMBER 1988

VEEKMEDIA30

De 'Parel van Zandvoort

Hannie Schaftschool 1953

ZANDVOORT Zandvoort krijgt
een Dr Max Euwestraat bij de toe
komstige Clarahof Ruud Schilt
meijer van de Zandvoorlse Schaak
Club vertelt iets meer over deze oud
wereldkampioen en zijn connecties
met Zandvoort
'De kroon op de activiteiten heeft
de Zandvoortse Schaak Club onge
twijfeld gezet door de organisatie
van de 26ste partij van mijn twee
kamp tegen Aljechm Daardoor is
Zandvoort op de meest eervolle wij
ze de schaakhistone binnengegaan
Zo schreef prof dr Max Euwe per
soonlijk ter gelegenheid van het ju
bileumjaar van de Zandvoortse
Schaak Club m 1980
De lof die Nederlands meest be
kende schaker niet lang voor zijn
overlijden onze badplaats toe
schreef, zal geroutineerd worden, zo
is onlangs bekend geworden Een
van Zandvoorts straten krijgt de
naam van de oud wereldkampioen
en dat zal veel mensen, niet in het
minst de schakers deugd doen Dat
badplaats en schaakspel een ideale
combinatie kunnen vormen wordt
nog steeds in veel toernooien van
wereldklasse bewezen

• Wijlen dr Max Euwe

Mogelijk dat Zandvoort die eer
weer eens te beurt valt, maar zo veel
internationale faam als het dorp m
1935 kreeg is nauwelijks te evena
ren In dat jaar organiseerde de
Zandvoortse Schaak Club een van
df partijen in de match om het we
reldkampioenschap tussen Euwe en
Aljechm
Het werd een bejubelde partij, die
als 'de parel van Zandvoort' via de
radio de hele wereld werd rondge

seind Op het toneel van het toenma
hge Monopole versloeg Euwe in een
vuurwerk van tactische en strategi
sche vondsten de Russische groot
meester en behaalde daarmee een
beslissende voorsprong in de match
In de stampvolle, berookte en ru
moenge zaal bleef de concentratie
van de rivalen mtakt wat tot de
meest fraaie combinaties en offers
leidde
De uitslag bracht al ware het een
hedendaagse Europacup voetbal
wedstrijd, half Nederland op sti aat
dat tot diep in de nacht feestvicide
In het dooi crisis en een half miljoen
werklozen geteisterde Nederland
brak een waie schaakiage uit Aan
stichter Max Euwe heeft altijd gopde
herinneringen behouden aan de
Zandvoortse ambiance en kcei de r»
gelmatig terug naar de badplaaU
Soms louter voor het genoegen
maar vaak en tot op hoge leeftijd om
er het koninklijk spel te promoten
Nu hij beter laat dan nooit blij
vend geëerd gaat worden met een
straatnaam, zal de Zandvoortbe
Schaak Club die gebeurtenis zo
staat nu al \ast zeker -vergezeld
doen gaan van een eigen huldeblijk
Ruud Schiltmeijer

Heeft het kerkgebouw nog zin ?
Deze oude schoolfoto van de vijfde klas van de Hannie Schaftschool uit
1°53, met meester Sterrenburg, werd Ingezonden door mevrouw Vos. De
leerlingen zijn:
Bovenste rij van links naar rechts: Eugenle Boddé, Ria Emous, Ellie
\ an Staveren, Janna van Koningbruggen, Jeanne Keur, Carla de Ruiter,
Grietje Sweinschbergen, Liselotte Walrecht, Bea Hamburg, Krijna Loos,
irarja Dltmjjer en Anneke Jansen.
Op de tweede rij van links naar rechts:
Gerda van Keulen, Francina Hiddes, Ingrld de Koning, Pieternella van
Kreukelen, Alma Penaat, Ria de Muinck, Tillie Wilhelmus, Jan Termaat,
Freddie Kets de Vries en Corrie Driehuizen.

Weekenddiensten
e( kend: 5/6 nov. 1988
OLITIE tel 13043, Alarmnummer
444

IUNDWEER tel 61584, alarm
.immer 12000
MBULANCE tel 023319191 (On
;vdillen), Centrale Post Ambulan
vervoer (CPA) Kennemerland
iiisartsenpraktijk Nieuw Noord
l 19507, Bart van Bergen Huisartr.praktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paarkoper: Voor dienstdoende arts
Hen tel 15600/15091 Verdere in
htingen omtrent de weekenddienworden verstrekt via de tele
onnummers van de huisartsen
icierson, 12058; Drenth, 13355; Fileiga, 12181; Zwerver, 12499.
ndarts Hiervoor de eigen tand
ts bellen
lotheek: Zandvoortse Apotheek,
B A Mulder, tel 13185
ijkverpleging Voor informatie
er de dienstdoende wijkverpleegmdige 023-313233
'Hoskundige: Mevrouw
Tme
udshoorn, Kochstraat 6A, Zand
'ort,
tel
02507-14437,
bgg
3313233
erenarts: Mevrouw Dekker, Thor
ckestraat 17 te Zandvoort, tel
847
'nlrum Voor Vrijwillige Hulpverung Voor informatie, advies en

hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konin
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
ook mogelijk na telefonische af
spraak, hiervoor kan men bellen van
dinsd t/m vrijd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00-20 00 uur Ver
der volgens afspraak Aan deze hulp
verlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, zijn geen
kosten verbonden
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30-18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
mingstraat 9
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

j Kerkdiensten
eekend 5/6 nov 1988
er\ormde Kerk, Kerkplein
g 10 00 uur Ds J A van Leeu
'n najaarszendingskollekte
Mdernevendienst

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur (Geen opgave)
Zondag 10 30 uur (Geen opgave)

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 09 30 uur Zondagsschoolreformeerde Kerk:
/Bijbelgespreksgroepen
ndag 10 00 uur Drs L den Hartog 10 30 uur Morgendienst Ds J O verduin
A)
19 00 uur Avonddienst, Ds J Overtneensch Ger/Herv dienst in Ge- dum (H A )
ormeerdekerk,Ds J A vanLeeuJehova's Getuigen Gem Elswoud,
n
Smedestraat 37 te Haarlem
ndernevendienst
Zaterdag 17 00 19 00 uur en maanJzinnige
Geloofsgemeenschap dag 19 00 21 00 uur
_
K Brugstraat 15
Mag 10 30 uur
isdag 20 00 uur

Burgerlijke stand B
Periode: 18 - 31 oktober 1988

Zandvoorts
Nieuwsblad

^ hankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
"tveld en Aerdenhout Verschijnt op
*derdag Uitgave Weekmedia BV
sdmanager J F Sas Hoofdredacteur
" Pekelharing

Ondertrouwd.
Koopman, Robin en Van der Valk,
Margarita Catharma Cornelia

e

antoor Gasthuisplein
' Zandvoort tel 02507
''166 Postadres
°stbus26
2040 AA
a
"dvoort
an
toor geopend
a
°ndag 13-16 u
«dag 1013 14 16 u
°ensdag 9 11 u
3
"derdag10-12en13
u
vrijdag 9-12 u
'*ettentieverkoop Stationsstraat 70
' AA Uithoorn Tel 02975-40041
|stadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
koopleider B Lodewegen
»o advertenties tel 020-5626271 Telex
*ertenties 10730 PCADV
•Jactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
'W 12066 Postadres postbus 26 2040
A
Zandvoort
f" Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
'*nummer redactie 020 6684859
™nnementspn|zen ƒ 12 90 per kwartaal
'J ?0 per half jaar ƒ 43 75 per jaar Voor
"abonnees gelden andere tarieven Losse
Jlt1r
ners ƒ 1 P
3avo abonnementen, verhuizingen,etc
a
' nir Vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
7?? 9klachten vrijdag 9-12 u tel 02507'66

jjdvoorts Nieuwsblad is opgericht in

Geboren:
Rory, zoon van Nees, Pieter Johannes en Paap, Karin
Melanie Anouk, dochter van Uit den
Boogaard, Edouard Henn en Wempe, Wrjnanda Maria
Overleden:
Korting geb Ree, Johanna Cornelia,
oud 89 jaar

VERENIGINGSNIEUWS

ANBO
De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen, afdeling Zandvoort,
houdt op 8 november de laatste dagtocht van dit jaai Deze voert naar
het 'Land van Maas en Waal', verti ek
0830 uur De inschi ijvmg heeft
reeds plaatsgevonden
Op dinsdag 29 november houdt
men een bingo middag m het Ge
meenschapshuis, waarvan de op
brengst ten goede komt aan de Ont
moetmgsdag van volgend jaar

In de tweede helft van de jaren
zestig begon de maatschappij hele
maal te veranderen en de kerk kon,
of ze het wilde of niet, zich naar
eigen aard aanpassen aan deze
maatschappelijke omwenteling De
Kerkgemeenschap die zich tot dan
toe vrij passief had opgesteld, wilde
echt overal aan meedoen Men vroeg
Op de derde rij van links naar rechts:
om alle mogelijke functies m het
Gerda Korthof, Willie Sevenrijnsen, Heinie ter Weer, Annie Veerbeek,
kerkelijk werk en degenen die met
meester Sterrenburg, Sonja Bos, Frank 's Hertogenis, Jaap van Duin en
door deze trend werden gegrepen,
Arie Loos.
lieten het afweten Het kerkbezoek
Op de onderste rij van links naar rechts:
daalde sterk, maar degenen die kwa
Henk Halderman, Bart Schrader, Elie Paap, Erik Dossen, Karel Bernard,
men, voelden zich erbij betrokken
Bob Hellingman, Paul Citroen, Ruht Joggems en Nico Molenaar.
Er waren verschillenden die met
Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn
deze omwenteling moeite hadden
van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad, GastMen vroeg zichzelf af of men het
huisplein 12. Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug,
vroeger helemaal verkeerd had ge
inclusief een extra afdruk in het hier getoonde formaat.
daan en zo ontstonden er in die jaren
ernstige tegenstellingen tussen de
gelovigen Het was van het aller
grootste belang dat de gelovigen op
een goede manier werden opgevan
gen
Het was juist in deze periode dat
Cleophas zijn taak overdroeg aan
een jongere priester, H Kaandorp
Deze had zich de laatste jaren bezig
gehouden met het jeugdwerk, waar
ZANDVOORT - Maar liefst station Heemstede/Aerdenhout een de veranderingen het meest hadden
toegeslagen Hij was de man die met
tweeenzeventig personen had- laatste deelnemer werd opgepikt
Het gezelschap begaf zich naar voorzichtigheid en beleid een weg
den zich aangemeld voor het
waar m de Meern een heer voor de katholieke jeugd had aange
gezellige dagje uit, georgani Utrecht,
lijk
kopje
koffie met gebak werd ge wezen en hen onttrokken had aan de
seerd door het Rode Kruis De bruikt Daarna
ging het naar cafe- vaak hinderlijke pogingen van pnes
afdeling Zandvoort kon deze -restaurant De Harmonie
in Ulven
om alles in eigen handen te hou
aanbieden dankzij de op 14 mei hout, bij Breda, waar een lunch ters
den
gehouden fancy fair in het klaar stond, met soep en een koud
Rode Kruisgebouw
buffet, alles tot n de punties ver
Ofschoon Cleophas de aanwijzin
De fancy fair was speciaal georga zorgd
gen voor een nieuwe kerkbelevmg
niseerd om de deelnemers, die alle
van het tweede Vaticaansconcihe
weken bezig zijn in de soos, de be
De middag bracht een verrassing nauwkeurig had opgevolgd, liep de
jaardenhuizen en in eigen huis, een met zich mee een bingospel, waar zaak hem uit de hand doordat het zo
gezellige dag te bezorgen Op 18 ok van drie rondes konden worden ge snel ging De nieuwe pastoor moest
tober was het dan zover en ook nu speeld Maar er kon ook nog gedanst met takt heel wat bijsturen en voor
stonden er Rode Kruis helpsters worden, zodat er heel wat voetjes al de kans krijgen om zoveel moge
klaar om er zorg voor te dragen dat van de vloer gingen Zowel bij vrij lijk aan de gelovigen zelf te delege
alles naar wens verliep Het was ge willigsters als deelnemers kwamen ren
lukkig mooi weer, konden de twee met-vermoede kwaliteiten naar bo
enzeventig deelnemers constateren ven Maar aan alles komt een eind,
Het parochiebestuur
dus ook aan dit gezellige uitstapje
's Morgens om kwart voor negen Om half vijf werd dan ook de terug
Men werkte in die tijd nog met een
vertrokken vanaf het gebouw aan de reis aanvaard en rond zeven uur was kerkbestuur dat op aanbeveling van
Nicolaas Beetslaan twee bussen, het gezelschap terug m Zandvoort de pastoor door de bisschop was be
waarvan een met een lift, zodat ook Wellicht moe, maar voldaan en te noemd De gelovigen die de kerkge
rolstoelgebruikers meekonden Ver vreden
meenschap vormden, hadden geen
volgens werden de deelnemers opge
haald bij het Huis in het Kostverlo
ren en Huis m de Duinen, waar ie
dereen al zat te wachten Daarna
ging men echt op pad, hoewel op

Geslaagd dagje uit met
Rode KruisZandvoort

langhebbende ouders zelf De pas
tooi wist voor de toediening van het
enkele stem in het kapittel en dat vormsel steeds nieuwe gast ouders
was met bevorderlijk voor de sa te vinden die de kinderen die ervoor
menwerking De nieuwe pastoor in aanmerking kwamen bij zich m
voelde echter dat hij dit met beleid huis haalden en daar pittige ge
stapje voor stapje moest gaan veran sprekken hielden over geloof en Ie
deren Eerst kregen de gelovigen het ven En op deze manier werden er
recht van de voordracht, later werd een driehonderd rechtstreeks bij het
het groepje uitgebreid en tenslotte kerkelijk leven betrokken en ei on
veranderd m een bewust parochie ststond binnen de gemeenschap een
bestuur Ook daar moest een weg vorm van samenwerking, waaraan
worden gevonden om elke gelovige menigeen zijn vingers kan aflikken
kans te geven in het bestuur mee te
draaien Het heeft nog heel wat tijd Toekomstvisie
gekost voordat het reglement rond
was en er goede afspraken werden
In de laatste jaren die ik van nabij
vastgelegd m een rooster van aftre heb meegemaakt, was de pastoor
den Het is de grote verdienste van steeds bezig met de toekomst Het
Kaandorp geweest dat hij met de was hem duidelijk dat de priester
nodige omzichtigheid en met veel meer en meer moest terugtreden De
geduld dit heeft kunnen doorvoeren kerk moest weer terug naar de tijd
van het eerste Christendom, toen de
gelovigen zelf de diensten gingen lei
Werkgroepen
den Hij was zich bewust, dat zy
In het verleden hadden verschil eens de priesters moesten vervan
lende colleges zoals koren geheel op gen en daarom werden verschillen
zichzelf gestaan Ze stonden onder de parochianene bijgeschoold om
het gezag van de pastoor en moesten bij gebreke aan een priester gebeds
handelen naar zijn verlangens Deze diensten te houden Het heeft veel
groepen werden ook m het grote be overredingskracht gekost om de
stuur opgenomen het werden werk mensen daarvan te overtuigen Ver
colleges met een grote mate van zelf schuilenden die daarvan hoorden re
standigheid, maar met de opdracht ageerden negatief "Voor mij hoeft
om in samenwerking met iedereen dat met meer"
het kerkbedrijf gaande te houden
Pastoor Kaandorp heeft er steeds
Ook nieuwe groepen werden in het op gehamerd dat het kerkgebouw
leven geroepen ouders werden alleen nog zin had, wanneer men de
nauw betrokken bij een eerste com parochianen zelf als leiders van ge
munie die niet langer vanuit de bed,sdiensten wilde aanvaarden Dit
school werd geleid maar door de be is vrij goed gelukt toen er m dit jaar
een wijziging kwam m de bezetting
van priesters Toch is het bij velen
nog wennen maar de goede voorbe
reidmg die vanuit de Zandvoortse
VERENIGINGSNIEUWS parochie
is uitgegaan, heeft ge
maakt dat deze gebedsdiensten
meer aanvaard zijn dan m andere
parochies die er net zo voor staan
Aanstaande woensdag maken Het is dan ook de grote verdienste
Vrouwen Van Nu een wandeling van Kaandorp, die in mei afscheid
door Elswout De trein vertrekt om heeft genomen, dat hij met deze
10 25 uui naar Overveen kosten een vormgeving, die hij met grote zorg
gulden Na afloop mogelijk soep eten heeft opgezet, de gelovigen de verze
m restaurant Rozendaal Volgende kering heeft gegeven dat het kerkge
week vrijdag is ei om 14 uur weer bouw dat nu zestig jaar is, nog volle
kienen m Hotel Triton
dig zin heeft

Door Bertus Voets

Vrouwen Van Nu

Jubileumviering Agathakerk groot feest

(Advertentie)

Fiets kapot?
Wij repareren ook!
Rijwielcentrale
Zandvoort B. V.
Gr. Krocht 18,
tel. 12600.

Kienen en matiné
Operettevereniging
ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging houdt
de komende twee weken enkele gezellige, muzikale kienavonden, plus een matiné.
De kienavonden worden gehou
den op vrijdag 4 november en de
zaterdagen 5 en 11 november Aile in
Gebouw De Krocht, aanvang 20 00
uur De matme wordt op zondag 13
november gehouden, aanvang 14 00
uur Koopkaarten a ƒ7,50 en donatie
kaarten a ƒ5, zijn te bestellen via de
telefoonnummers (02507) 13840 en
12870
De muzikale leiding van een en
ander is in handen van de beert Bert
van Poelgeest, regisseur is de heer
Paul van de Ancker

Mevrouw Beijer
viert jubileum
ZANDVOORT Op vrijdag 4 novem
ber viert mevrouw S P Beyer haar
25jang ambtsjubileum in de aula
van de Mr G J van Heuven Goed
hartschool aan de Flemmgstraat De
haar aangeboden receptie bestaat
uit twee delen
Het eerste, van 16 00 tot 16 45 uur,
heeft een officieel karakter en is
voor genodigden Het tweede gedeel
te, van 16 45 tot 18 00 uur, heeft een
open karakter Dan is iedereen van
harte welkom om mevrouw Beijer
de hand te komen drukken

ZANDVOORT - Afgelopen
week werd uitgebreid het zestigjang jubileum van de Agathakerk gevierd. Hoogtepunt
werd de eucharistieviering, aldus Myrna Polman-Dumpel,
oud lid Parochiebestuur Hierbij een kort verslag van haar
hand
Zondag, 30 oktober jongstleden,
was de Eucharistieviering van 10 30
uur het feestelijke hoogtepunt van
alle evenementen, georganiseerd ter
gelegenheid van het 60 jarig bestaan
van de katholieke parochie m Zand
voort Het werd een grote happening
waar jong en oud zich in konden
vinden De moderne en frisse aan
pak van de nieuwe pastor, Dick Duij
ves, geassisteerd door 'good old'
Henk Kaandorp, werkte aansteke
lijk en menigmaal klaterde applaus
door de kerk
Het idee om twaalf (symbolisch
getal in de Kerk voor de twaalf apos
telen) mensen naar voren te halen,
die alle twaalf een groepering verte
genwoordigden in de parochie, was
een vondst Elk van de twaalf moest
zich bekendmaken via een rijm en
om zo te horen over HH Collectan
ten, Pastorale Raad, Katachese,
Jeugd of Feestcommissie, Schoon
maakploeg enz enz was erg leuk
Dick Duijves zelf was nummer
twaalf en zei onder andere "De Agat
ha bestaat nu zestig jaar, uw nieuwe
pastor is hier pas zestig dagen maar • De feestelijkheden rond het zestigjarig bestaan van de Agathakerk werden georganiseerd door het comité
bestaande uit: Fr. van der Meij, S. Kluyskens, Y. Bluijs, A. Kuipers, J. Plantenga en J Voorhuijzen
de kennismaking bevalt prima"
Alle aanwezigen waardeerden dit
hot B n 5
'samen Kerk zijn' zeer en een oudere
parochiaan verzuchtte "Ik heb
nooit geweten dat je m de kerk zo
kon lachen" Typerend voor dit
feest jong, fris, blij samenzijn Na
afloop was er voor alle parochianen
koffie of frisdrank met een lekkere
t7U5 U SR4UI?T EEN FCunEV04<SeM'->
plak cake Mag ik besluiten met een
rij a la Dick Durjves 'Namens ons
allemaal, oude en jonge parochia
nen, dank ik U, pastor, voor dit fijne
feest, amen'
Myrna Polman Dumpel

Dommel

Vrijwillige Hulpverlening

1 7~3 7 3
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SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP
Kerkstraat, Passage
Zandvoort

Van de Hema mag u dezewinter
lekker onder de wol blijven.

Caribean Night

HAffiNJAGERS

HARTBWG&S

Zaterdag 5 nov. in de
„Manege"

HEMAX

R75

de jaarlijks succesvolle

\J*

Caribean Night

vanaf

Hemax Fosfaatvrij totaalwasmiddel.
Pak a 2 kg.

met steelband, Limbo show, onbep.
barbecuen enz. Tel. reservering mogelijk. Zaal geopend vanaf 20.00 uur. Tel.
ml. 02507-16023.

Heren wmterondergoed. 100% katoen.
Mt 5-8. Borstrok
J5.Z513.75
Lange pantalon
J&75-14.75

5

15?

vanaf
JL85S
PVC regenlaars, gevoerd.
Mt31-39
1S-7515.75
Mt 40-45
ia?5-16.75

Boek van de maand november:
"Dokter Glas". Een literair meesterwerk.

Hét adres voor
Bijzondere bloemstukken van verse,
zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Flanellen nachthemd. 100% katoen.
Mt 38/40-50/52. In rose, lila en mint.

8.25

Leren portefeuille, billfold en geldmapje
Met eend embleem.

Servicedoos met 12 gloeilampen, mat.
25-100 Watt.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Kroon Mode
Haltestraat 55

JERSEY
PANTALONS

vanaf

Restaurant
Delicia
Kerkstraat 16
tel. 12270

Zware kwaliteit weefstoffen. In diverse
kleuren en dessins. 120 cm breed.

Naadloze beha van elastisch katoen.
Niet voorgevormd. In wit en
ivoor. Mt75-85A/8/C/D.

vanaf

Koffie

mt 40/48
7 kleuren

1ZZ5

3,75

DE NIEUWE GENERATIE
veiligheid, kracht, kwaliteit

vanaf
J1Ï5Dames wmterondergoed. 50% wol/
50% acryl.Mt 40-50.
Long slip
Ji-75- 9.75
Hemd
;a?5-15.75
Spencer
19^5-17.75

Jumperwol.100% scheerwol.100 gram.
Bol over? Geld terug!

DE NIEUWE
ELEKTRAMAC 16E
*
*
*
*
*

Groot vermogen
Vederlicht in gewicht
Groot zwaard met neuswiel
Uiterst betrouwbaar
Prima in prijs

2"*» vanaf
k.

We hebben de laatste mode m uUKSA9QfittSAïèSÉ5fASA&SI huis om warm de winter door te
komen: sjaal 15.75 nu 13.75, muts of rolcol 12.75 nu 10.75, alledrie van echte lamswol. En handschoenen:
angora voor dames of shetland voor heren 9.75 nu 7.75. Tot slot acryl kinderwantjes 5.75 nu 4.75,
gladde damesmaillots 14.75 nu 12.75 en kubus panties 20 en 30 denier vanaf 2.25 nu 3 stuks L- korting.

ELECTRAMAC16E

jÉMcCU

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 - tel. 12270

BALK
BAKT

MENU van de maand
Alexander cocktail
* * *
Kippesoep

Ijzerhandel Zantvoort

Stukjes varkenshaas
in roomsaus
* * *
IJs

BROOD

Voor al uw:
Verf en autolakken

Uzerwaren
Gereedschappen

Hout
Tuingereedschappen

Electrisch
gereedschap

DEZE WEEK:

Gevuld SPECULAASTAARTJE
ECHTE BAKKER BALK

6,95

Camping gas
Electra

Plaatmaterialen

SWALUESTRAAT 7 - 2042 KA ZANDVOORT - TEL. 02507-12418

- Restaurant

nnehoek
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

*

*

HULP

Aanen afvoermateriaal

*

Koffie

Gevraagd
betrouwbare

Hogeweg 28

Sleutels en sloten
Hang- en sluitwerk

Heerlijk Hema
Voordeel
Verse Hema Gelderse
rookworst
a 250 gram __ •&60'

Wegens renovatie- en
onderhoudswerkzaamheden
is onze zaak op

voor dinsdag van
9.30-13.15 uur
tel. 19100.

Hema koffie "pittig". Snelfiltermalmg.
500 gram. _-ër25 2 VOOr 8.95

GESLOTEN

Boeren wit- of
brumbrood _

Vanaf 10 november bent u weer van
fiarte welkom. Wij introduceren dan
tevens onze veriiieuwde menukaart
met een nog ruimere keuze uit
vis-en vleesgerechten.

-2£5 1.90

Tompoucen: slagroom, advocaat,
mokkakoffie, of rum-rozijnen.
_ 4voor-fr;r 4 voor 4.50

Aanbiedingen geldig t/m 5 november 1988 H88 240 1/11

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Landrover
2900,Kroon B.V.
Tel. 17619-16840

27,50

15?

Met spoed te
huur gevr. luxe
flat met lift of
woonhuis.

Br. 950712
bur. v.d. blad.

Wegens
verbouwing zijn wij
tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Tel.

12060

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Echtpaar zonder
kinderen, met hond,
zoekt voor 2 mnd.
(juli en aug.)
gemeub. comf.
woonruimte
Liefst woonhuis,
anders benedenwoning
of 1e etage.
Aanb. tel. 03495-35008.

ERVAREN
TUINMAN
gevraagd voor
vast onderhoud.

Tel. 19100

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16, tel. 12270
RESER VEER TIJDIG U W KERSTDINER!!!
Grapefruitcockta.il
Heldere Kippewep
Biektuk Champignon*
Koffie

2.-

Côtes du Rhône AG 1986 Domaine
delaRedortière.Eenfnsseenfruitige
rode wijn __ -§r?5 2voor9.95

TE KOOP
keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen

* * *

Min. 3 kamers

Ongezouten of gezouten pinda's.
250 gram. i5ü 500 gram2.45

7, 8 EN 9 NOVEMBER

5

Witte lakens en hoeslakens. 100% katoen.
Strijkvnj.
1 persoons
vanaf J&?5 15.75
Extra lang
22^19.75
2 persoons
vanaf 23J5-20.75
Extra breed
vanaf 33^fr 30.75
Pak met 2 slopen
II-?* 9.75

Rolgordijnen. Uni, verduisterend en
isolerend. In wit grijs, beige en geel.
90 cm 60^45.- 120 cm Z5—-60.150cm 90"75- 180cmJJ}5^
90.- 210 cm, alleen op bestelling,
L26r-105-

^McCULLOCH

1475

Effen flanellen lakens en hoeslakens.
1 persoons
vanaf }JJ% 14.75
2 persoons
vanaf 21*75-18.75
Extra breed
32<?529.75
Pak met 2 slopen
134*5-10.75

40,

Vruchtencocktail
Gebonden Ossestaartsoep
Hazerug
IJs speciaal
Irish Coffee
50,-

Garnalencocktail
Heldere Groentesoep
Varkenshaas Roomsam
of
Tournedos Champignons
IJs speciaal
Koffie met Likeur
of Fr. Cognac
65,-

Alexandercocktail

KINDERMENU
Kop Soep
keuze uit
h Kip, Pannekock

BEIDE KERSTDAGEN
GEOPEND
v.a. 17.00 uur
Levende muziek

Heldere

(ksestaartwep
Tong
IJs speciaal
French Coffee

75,-

De specialist in al uw bloemwerken

DROGISTERIJ

T.k. aangeboden:

BOUWMAN
ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

4 houten
ledikanten
kompleet met
matrassen en
dekbedden,
in prima staat.

OOK NAAR MAAT

Tel. 17369.

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

Patat, Kroket
/./s met- Surprixt'

Al onze hoofdgerechten zijn
voorzien van div. soorten
aardappelen, verse gi-oenten,
sla, cornpôte, appelmoes.
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Opnieuw verlies Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Het ziet er
voor Zandvoortmeeuwen zeer
donker uit. Ook de wedstrijd
tegen TYBB leverde geen punten op hetgeen nul uit zeven
betekent. De Zandvoorters komen vooral fysieke kracht te
kort en in de tweede helft liet
het spelpeil eveneens zeer te
wensen over. TYBB kon zodoende een 0-2 overwinning behalen.
In de eerste helft viel het best nog
mee met het spel van Zandvoortmeeuwen. Het hoog op de ranglijst
vertoevende TYBB was geenszins
sterker en de betere kansen waren
zelfs voor de Zandvoorters. Door
blessures moest Zandvoortmeeuwen het doen zonder de routine van
Frans Post en Herman Bosma, doch
als .laatste man speelde Chris Page
een rustige partij. Na het eerste
kwartier waarin geen doelkansen
werden gecreëerd kwam Zandvoortmeeuwen een paar maal gevaarlijk
m het strafschopgebied. Een foute
uittrap van de doelman van TYBB
werd door Ab Zwemmer opgevangen maar net naast geschoten. Even
later werd Zwemmer verrast door
een voorzet en miste de bal. Het
Haarlemse TYBB kon in deze fase
de hoge positie niet waar maken en
kwam niet eenmaal gevaarlijk door.
Na een halfuur spelen opnieuw
een kleine mogelijkheid voor de badgasten toen bij een vrije trap de
TYBB doelman uitgleed, maar met
de doorgeschoten bal kon Eric Beliën niets meer doen. Op het middenveld probeerde Riek Keur met
,goede passes zijn voorwaartsen
steeds weer aan het werk te zetten
doch het leverde niets op. Vijf minuten voor rust kwam TYBB onverdiend op voorsprong. De doorgebroken spits kwam tussen twee Zandvoortse spelers ten val en de scheidsrechter gaf strafschop. Van der
Veldt kogelde keihard raak, 0-1.
In de tweede helft was Zandvoortmeeuwen dichtbij de gelijkmaker
toen een vrije trap van Simon Molenaar in de bovenhoek leek te verdwijnen. De Haarlemse doelman
redde echter met een katachtige
snoekduik. Daarna was het gedaan

Gelijkopgaand; zo kon de wedstrijd van het eerste damesteam van
Sporting OSS tegen die Raeckse gekenschetst worden. De routine van
die Raeckse tegen de jeugd van
Sporting. Met goed verzorgd volleybal wisten de Zandvoortse dames de
eerste twee sets naar zich toe te trekken, alhoewel de tweede set maar
nipt werd gewonnen (13-15). De volgende twee sets waren voor die
Raeckse, die de verdedigende fouten
van Sporting afstrafte, terwijl de verdediging van die Raeckse een betere
kijk kreeg op de aanvallen van Sporting.
Spannend was vooral de laatste
set waarin Sporting in het begin afstand nam van die Raeckse. Dit
team kwam toch terug en nam een
11-10 voorsprong. In de daarop volgende time-out wist trainer-coach
Jan Philippo zijn team alsnog op te
peppen voor een eindsprint en via
een 12-15 zege werden de punten
toch mee naar Zandvoort genomen.
In Hillegom speelde dames 2 een
moeizame wedstrijd tegen Triumph
3. Aanvankelijk liep alles op rolletjes
in de eerste set (3-15) maar in de
tweede ging het wat stroever al was
er winst met 16-18. In de derde set

De rollende golven met hun schuimende koppen trokken dinsdagmiddag zoveel aandacht bij een 82-jarige
inwoonster van Zandvoort, dat zij
met haar auto pardoes de rijbaan
afreed. Na, uit de richting Bloemendaal komend, net keurig de rotonde
op de noord-boulevard gerond te
hebben, reed zij de berm in. De auto

overheersend spel van de badgasten
Al snel is het 0-5 toen Wim Paap na
een aanval over rechts doeltreffend
uithaalde. De Zandvoorters gaan gewoon door en koptaallen van ondei
andere Peter Braamzeel, Dennis
keihard raak. Vijf minuten latei- Keunmg en Rob Koning gaan rukespeelde Rob Koning zich knap vrij ling over de lat Halfweg komt niet
en kogelde onhoudbaar in. De Zand- aan de bak en m de 30e minuut stift
voorters waren los en met meer te te Johan van Marie de bal over de
In de beginfase kon Halfweg nog stoppen. Na een halfuur was de Halfweg doelman in het doel, O C Do
iets betekenen. Wietae Beekelaar strijd beslist toen de opgekomen enige kans om de eer te redden
kon een voorzet niet geheel onder René Paap de bal voor de voeten van kreeg Halfweg m blessure tijd maai
controle krijgen en uit de scrimma- Wim Paap schoof, en die faalde niet, doelman Wiebe Beekelaar redde
ge die volgde belandde de bal tegen 0-3.
voortreffelijk
de paal. Daarna een gelijkopgaande
Vlak voor de rust krijgt het grote
strijd maar na een kwartier spelen overwicht en het veel betere voetbal
Een gave overwinning voor de
een steeds beter op dreef gerakend nog meer glans De prima voetbal- sterk spelende Zandvoorters die ko
Zandvoort '75. Halfweg wordt geheel lende Wim Paap stelde Paul Longay- mende zaterdag Bloemendaal op beteruggedrongen en aanval op aanval roux m staat 0-4 te scoren
zoek krijgen. Het alti)d lastig, voor
wordt door Zandvoort '75 opgeEen zeer geconcentreerd spelende Zandvoort '75 JL elende Halfweg,
bouwd. In de 20e minuut wordt Paul achterhoede van Zandvoort '75 geeft maakte weinig indruk en zal het
Longayroux gelanceerd en schiet geen kans en ook in de tweede helft moeilijk krijgen zich te handhaven

ZANDVOORT - In de zaalhandbal competitie was het
een teleurstellende zondag
voor ZVM. De ZVM dames verloren na een spannende partij
nipt van HBC met 11-12 en de
heren waren niet opgewassen
tegen Tonegido gezien de 23-17
nederlaag.

met de Zandvoorters. De goede wil er toch wat moeten gebeuren bij de
was er wel doch kwalitatief zakte Zandvoorters. Maar wat? Trainer
Zandvoortmeeuwen weg naar een Jan Gieske blijft hopen op betere
grauw niveau. Veel balverlies, on- tijden. „In de eerste helft hebben we
nauwkeurige passes en TYBB kon positief lopen voetballen maar de
naar hartelust vele aanvallen opzet- tweede helft was erg slecht. De simten en schiep zich ook vele kansen. pelste ballen werden ingeleverd. Het
Na een kwartier was de strijd be- ontbreekt aan kwaliteit en aan
slist toen een Haarlemse aanval on- kracht. Het was jammer dat we twee
voldoende werd weggewerkt en ge- blessures hadden. Je zit nu éénmaal
heel vrijstaand kon Blanker eenvou- in de hoek waar de klappen vallen en
dig 0-2 scoren. Zandvoortmeeuwen dan is het moeilijk eruit te komen.
was geheel van slag en kon niets
terug doen. TYBB speelde eveneens Het is een vervelende zaak en ook al
niet groots maar kreeg nog een paar is het moeilijk de jongens moeten
fraaie kansen om de score op te voe- toch weer gemotiveerd worden. We
ren. De Haarlemmers waren echter moeten doorgaan en met een goed
niet scherp genoeg en de lat en doel- collectief moeten we er uit zien te
man Wim van der Kuijl voorkwa- komen."
men een grotere nederlaag van
Zandvoortmeeuwen kampt vooral
Zandvoortmeeuwen.
Om uit het diepe dal te geraken zal met een tekort aan fysieke kracht.

kon Triumph terugkomen via een
15-9 zege, maar mede dankzij de inzet van invalster Thea Terol werd de
wedstrijd toch winnend afgesloten

Weinig geluk ZVM
zaterdagamateurs
ZANDVOORT - Het topduel
tegen KIC, in de eerste klasse
HVB zaterdagvoetbal, is voor
Zandvoortmeeuwen op een teleurstelling uitgelopen. In dit
gelijkopgaande duel zou een
puntendeling beter op zijn
plaats geweest zijn.
In het eerste halfuur heeft Zandvoortmeeuwen de kans laten liggen
om een zege uit dit gevecht te halen
en tevens had het dan de koppositie
van KIC overgenomen. Roei Deesker en Rob van de Berg kwamen in
scoringspositie maar misten de juiste richting. Van de Berg moest nadien met een zware enkelblessure
uitvallen. Vlak voor de rust kwam
KIC verrassend op een 0-1 voorsprong middels een afstandsschot.
In de tweede helft drong Zandvoortmeeuwen wel aan, doch uitgespeelde mogelijkheden waren er
niet. In de laatste minuut kon KIC
de stand verdubbelen maar de toegekende strafworp werd gestopt.

(9-15). Sporting dames 3 heeft zich
snel hersteld van de misstap tegen
Triumph 2. Heemstede 3 mocht één
set denken gelijkwaardig aan de
Zandvoortsen te zijn. Hierna was
het snel voorbij voor Heemstede en
Sporting won met 1-3. Ook dames 4
had maar één set te duchten van die
Raeckse 7. Voor de rest was het
Sporting wat de klok sloeg, 0-3.

Heren
Het eerste herenteam van Sporting OSS moest twee wedstrijden
spelen. Eerst voor de beker tegen
SAS'70 en vervolgens tegen VVH. In
beide wedstrijden trad Sporting aan
met een smalle basis van maar zes
man. Vooral tegen WH brak dat op.
Het hele team werd omgezet om de
lange aanvallers van WH in te dammen. Het gevolg daarvan was dat er
vele gaten in de verdediging vielen,
die door VVH slim uitgebuit werden. Alleen de laatste set kon Sporting enig tegenwicht geven. Ook tegen SAS'70 leek het dezelfde kant op
te gaan. Maar na de ruim verloren
eerste set wist Sporting terug te komen door vooral geconcentreerd te
volleyballen. Zodoende werd toch
nog de volgende ronde bereikt.
Sporting heren 2 is op de goede
weg en de komst van Hans de Haan
heeft het team nieuwe impulsen gegeven. Allides 14 werd hiervan het
slachtoffer.

sprong doch ZVM kon de ruststand
terugbrengen tot 5-6. Er was dus nog
niets aan de hand en in de tweede
helft ging het in eerste instantie wat
beter. Hardwerkend kwam ZVM terug tot 7-7 en nam zelfs een 8-7 voorsprong. Met goed handbal leek de
zege veilig gesteld te worden gezien
de 11-9 voorsprong na twintig tnmuten. Toen wilde het echter niet meei
De ZVM dames speelden een en balverlies werd noodlottig. HBC
moeizame partij handbal en konden zette de partij op 11-11 en een zwaar
niet in het spel komen tegen het ste- gestrafte overtreding leverde HBC
Foto: Bram Stijnen vig spelende HBC. Met afstands- nog een strafworp op waaruit de
schoten nam HBC een 3-6 voor- winnende treffer voor de Heemsteedse dames ontstond, 11-12,
„Heel erg zonde," zou coach Janna Penning zeggen. „We hebben
klasse gewerkt en er had meer in
ZANDVOORT - Na de sterke zicht en een agressiever spelend gezeten." Doelpunten ZVM: Marcompetitie start is het bij TZB EHS waren hier de oorzaak van. greet Sterrenburg 3, Wendy Verop dit moment duidelijk wat TZB kwam door het felle spel van straaten 2, Erna van Rhee 2, Astnd
niet in het ritme en door de Molenaar l, Diana Pennings l, Janminder. Na de nederlaag van EHS
snelle
was het mentaal naterWolbeekl, Janneke de Reus l.
vorige week volgde opnieuw minderachterstand
in voorgaande wedstrijverlies. EHS was de feller spe- den. EHSdan
was steeds een stap eerder
lende ploeg en won met 4-0. bij de bal waardoor TZB de wed- Heren
Door de resultaten van afgelo- strijd niet naar zich toe kon trekken.
De ZVM heren begonnen te verpen zondag blijven de ZandIn de tweede helft hebben de krampt tegen Tonegido anders had
voorters toch in de kopgroep Zandvoorters geprobeerd het tij te er meer in gezeten. Het handbal
doen keren en kregen nog wel een komt er nog niet uit en vooral in de
meestrijden.
paar kleine mogelijkheden doch erg eerste helft liep het mei. Tonegido
TZB kende m de strijd tegen EHS gevaarlijk was het niet. EHS was kon in deze fase een 14-9 voorsprong
een bijzonder slechte start en na ze- niet meer te vermurwen en via een nemen. In de tweede helft kwam
ven minuten was het al 0-2 en na tien snelle uitval, vlak voor tijd, bepaal- ZVM beter voor de dag. De combinaminuten gespeeld te hebben was het den de Haarlemmers de eindstand ties werden nu beter uitgevoerd
reeds 0-3. Fouten in verdedigend op- op 4-0.
doch jammer was het dat nog te veel

TZB verkeert in mindere fase

Monsterzege Lions-Dames
ZANDVOORT - De dames van
basketbalvereniging The Lions
hebben geen enkele moeite gehad
met het zeer zwakke derde team
van White Stars. Na een 38-2 ruststand zegevierde Lions met 88-9.,
Op alle fronten van basketgebied was Lions de betere. De Zandvoortse dames maakten er een
goede oefenpartij van en overklasten White'Stars. •*
Door de vele intercepties van

Lions kon er een snelle break gelopen worden hetgeen een steeds
groter wordende stand te zien gaf.
Aanvallend had White Stars totaal
geen kans en met vlotte aanvallen
scoorde Lions er lustig op los.
Eindstand 88-9.
Scores Lions: Jeanine Stobbelaar 25, Skila Janssen 16, Simone
van der Berg 12, Elles Bruinsma
12, Inge Stobbelaar 11, José Beerepoot 8, Esther Hendriks 4.

ZHC-teams lijden verlies
ZANDVOORT - Voor de ZHC hockeyteams vielen de resultaten tegen afgelopen zondag. De ZHC-dames speelden een prima
partij tegen Randwijck en verloren onverdiend met 1-0. De ZHCheren lieten de kansen liggen tegen Terriërs en verloren met 2-0.
„Een geweldige goed partij hocDe Zandvoortse dames maakten
het koploper Randwijck heel erg key,"zou coach Ed van Beurten na
moeilijk. De belangrijkste en gevaar- afloop vertellen. „Een gelijkspel had
lijkste aanvalsters werden door de zeker verdiend geweest. Het is heel
ZHC defensie keurig aan banden ge- jammer."
legd. Randwijck was soms nog wel
De ZHC-heren beheersten het spel
gevaarlijk in de cirkel doch uitstekend ingrijpen voorkwam een doel- in de eerste helft maar lieten in die
punt. ZHC speelde met een geweldi- fase de kansen op een voorsprong
ge inzet en was geenszins de minde- liggen. In de tweede helft kwam Terre. Na de rust kwam Randwijck op 1- riers twee maal tot snelle tegensto0 door uit een serie van drie strafcor- ten en evenzovele keren was het
ners één maal te scoren, 1-0. ZHC raak: 0-2. Zandvoort was een geslahad pech bij een strafcorner, die kei- gen ploeg en probeerde het nog wel
hard op de paal belandde.
maar de overtuiging ontbrak.

Foster Parents
in Hotel Hoogland
ZANDVOORT - Nederland
blijkt een hoofdrol te spelen in
het internationale Foster Parents Plan, dat hulp biedt aan
kinderen in derde-wereldlanden. Dit bleek afgelopen week
in Hotel Hoogland, waar zeven
dagen lang een internationaal
congres werd gehouden.
Voor zo'n 162.000 kinderen in diverse arme landen wordt vanuit Nederland door een gelijk aantal pleegouders ƒ45,-per maand gestort. Hiermee loopt Nederland op kop van de
zeven betrokken landen waartoe verder behoren: België, Engeland, de
Verenigde Staten, Canada, Australië
en Japan. Aan het congres namen
dertig leden van Foster Parents Plan
deel, uit landen verspreid over de
hele wereld.

kansen gemist werden Uits!ag23-17
Doelpunten ZVM: Peter Penmrgs
5, Menno Trouw 4, Jan van Limbr-pk
4, Ronald Vos 2, Jan Drayer 2

Kennisinakingsdag
Aanstaande zaterdag organisee"!
ZVM m samenwerking met het afd<'
lings jeugdbestuur Haarlem, een
handbal-kenmsmakmgsdag in de
Pelhkaan sporthal te Zandvoort van
13.00 uur tot 15.30 uur Deze dag is
speciaal voor de mmipups van 6 tot
8 jaar en men behoeft geen lid te zijn
van een vereniging Aan deze das
zijn geen kosten verbonden en het
enige wat meegenomen moet worden is een wit shirt, sportschoenen
of gympen met witte zolen en een
goed humeur.
Inlichtingen en opgave om deel te
nemen liefst van te voren bij Rmy
Cappel, Jan Smjerplem 8, telefoon
18269 of Marja Brugman, Schelpenplein 6, telefoon 17669.

voetbalclubs
Vierde klasse KNVB
Velsen
TYBB
DIO
Geel Wit
Renova
Hoofddorp

7-13
7-11
7-11
8-11
7- 9
8- 9

DSOV
7-7
van Nispen 6-5
VSV
8-5
Hillegom
7-3
De Brug
7-2
Zandv.meeuw 70
Vierde klasse KNVB zaterdag
Zandvoort'75 8-12 OSDO
8-7
IJFC
7-11 NAS
8-7
TOV
8-10 SMS
7-6
Bloemendaal 8- 9 Eemnes
8-6
DSC'74
8- 9 Hoofddorp 8-5
EHS
8- 8 Halfweg
8-4
Tweede klasse HVB
VVH
7-10 Alliance
7-6
EHS
7- 9 BSM
7-6
DSC'74
7- 8 Heemstede 7-6
TZB
7- 8 Spaarnevogels 76
Vogelenzang 7- 8 Schalkwijk 7-5
KIC
7- 7 Spaarnestad 7-5
Eerste klasse HVB Zaterdag
KIC
8-15 Energie
8-7
Zandv.mwn. 8-11 SCW
8-7
SVIJ
8-10 DCO
7-5
J. Hercules 7- 9 De Kennem. 6-4
Hillegom
6- 7 SVB
8-4
Velsen
8- 7 SVJ
8-4

NIEUWS UIT DE
VERENIGINGEN

Philatelica

VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort '75-Bloemen
Postzegelvereniging
Philatelica
houdt vrijdag 4 november een bij- daal 14.30 uur terrein binnencircuit
Zondag: VSV-Zandvoortmeeuwen
eenkomst in het Wijkcentrum, Oostenrijklaan 58 te Haarlem, aanvang 14.30 uur te Velsen
TZB-Vogelenzang 14.30 uur ter20.00 uur. Men kan hier postzegels
ruilen en bovendien is er een veiling. rein Kennemerweg
BASKETBAL

Zandvoortse manege heeft Nederlandse
ZANDVOORT - Afgelopen bijeenkomst van Lipizzaner-ei- Nu, na drie jaar fokken, waarbij de
zondag was er bij Ruitersport genaren. De consternatie bij de gelukkige eigenaar soms ver in EuCentrum Zandvoort aan de fokkers is groot, nu is gebleken ropa zijn merrie's moest laten dekKeesomstraat een landelijke dat volgens de internationale ken, telt deze manege thans zeven
van dit uitzonderlijke
normen meer dan de helft van exemplaren
ras.
de in totaal 98 Lipizzaners die Het is natuurlijk uniek, dat in de
Nederland rijk is, niet raszui- toekomst zijn leerlingen, indien zij
ver blijkt te zijn. Voor deze er aan toe zijn, zich verder kunnen
paarden is thans een hulpstam- bekwamen in de klassieke rijkunst
op paarden waarmee de traditionele
boek opgericht.
rijkunst is verweven. De africhting

'n Gevaarlijk 'zeetje'

ZANDVOORT - De zee beoefent al sinds mensenheugenis
een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hen die haar
aanschouwen.

275

ZVM

OSS Dames winnen dooropslag
ZANDVOORT - Kwalitatief
waren beide teams aan elkaar
gewaagd, maar de betere conditie en een verzorgde serve
zorgden ervoor dat de dames
van volleybalvereniging Sporting OSS die Raeckse met 3-2
versloeg. Alle damesteams deden het trouwens goed in hun
uitwedstrijden. De heren kenden een wisselvallige week. Er
wordt verder gebekerd ten koste van SAS'70 maar in de competitiewedstrijd tegen WH
liet Sporting twee kostbare
punten liggen.

ZANDVOORT - Een uitstekend spelend Zandvoort '75
heeft tegen rode-lantaarndrager Halfweg fors uitgehaald, 06. Behoudens het eerste kwartier heeft Zandvoort '75 op alle
fronten geheerst en de score
was geenszins geflatteerd.

kreeg de niet geringe confrontatie
met zes venijnige betonnen paaltjes
tp verwerken, die verschrikkelijke
sporen aan de onderkant van het
voertuig achterlieten.
Ten slotte was daar een lantaarnpaal, die - hoewel gloednieuw - niets
anders kon doen dan een flink eind
wijken voor dit geweld. Het gevaarte
maakte na afloop een hoek van zo'ri
vijfendertig graden met de vluchtheuvel. De wieldoppen lagen her en
der verspreid, de auto was total loss,
maar de bestuurster bleef onge
deerd.

zes jaar en niet elke Lipizzaner is een thans druk in de weer een tweede
Spaans rijschoolpaard. Toch kan nu volwassen Lipizzaner te bemachtial gesteld worden, dat binnen afzien- gen, die al direct inzetbaar is in de
bare tijd de verzamelde gangen, piaf- dressuurinstructie. Zijn gedachten
fe, passage, pirouettes en de school- gaan daarbij uit naar een rum:
sprongen bij Ruitersport Centrum „Want dat maakt de integratie tusZandvoort te bewonderen zijn.
sen de andere paarden m de les voorlopig nog wat eenvoudiger", aldus
Voorlopig zal men aan de Keesom- .Dros. Nederland en andere Westeustraat nog even moeten wachten tot ropese landen hebben niets meer m
de hengsten groot zijn, maar Conver- voorraad, dus zullen we waarschijnsano, Syglavy en Alfonso zijn al voor lijk verder moeten afzakken naar Lide les beschikbaar. Filip Dros is pizza", aldus Filip Dros.

De Lipizzaner is een Europees ras van de Lipizzaner duurt minstens
dat van oudsher wordt gefokt in Oostenrijk, Joegoslavië, Hongarije en
Roemenië. Oorspronkelijk is het ras
ontstaan uit vermenging van de
Spaanse, Andalusische paarden, het
Karstpaard en de Napolitaner, die
eind zestiende eeuw ontstond.
Elk vorstendom in deze streek
had in die tijd zijn eigen stoeterij. De
bekendste is de Keizerlijke stoeterij
Lipizza uit het jaar 1580, welke de
Spaanse rijschool in Wenen bediende. In tegenstelling tot de meeste andere rassen waar met het oog op de
„prestatiefokkerij" een rasvermenging plaatsvond (veelal met de Engelse Volbloed), is de Lippizzaner
sinds eeuwen raszuiver. In de vaak
schitterende namen kan men de afstamming terugvinden.
De Lipizzaner heeft zijn wereldwijde faam als barok-dressuurpaard gekregen door de Spaanse Rijschool in
Wenen, waar tot op de dag van vandaag de bakermat ligt van de klassieke dressuur. 'Het ballet van de witte
paarden' is een schouwspel datelke
liefhebber wel het opperste etische
genoegen moet geven.
Door stom toeval en heel veel geluk, wist Filip Dros enkele jaren geleden twee raszuivere Lipizzaners
naar ons land te halen en in zijn
manege onder te brengen. Een sterf- • De Nederlandse reserve-kampioen Jovorcut kreeg dit jaar op 14-jarige leertijd een veulen. Samen met haar - net als
geval binnen een Spaanse familie be- alle Lipizzaners donker geboren - zoontje Tulipan Presciana wordt zij door eigenaar Filip Dros met alle zorgen omringd.
Foto: Bram Stijnen
zorffde Drns dp/.p 'nriis uit HP Intprii'

Zaterdag: 18.30 uur HOC-Lions heren te Heemstede
16.45 uur Hoofddorp 6-Lions dames te Hoofddorp
HOCKEY

Zondag: Eechtrop-ZHC heren
ZHC dames-Eechtrop
VOLLEYBAL

Zaterdag in de Pellikaanhal, da
mes: Sporting OSS-OVRA 3 20 00
uur, Sporting OSS 3-Allides 6 19.30
uur, Sporting OSS 4-Spaarndam '2
20.30 uur, Sporting OSS 5-Heemstede 7 19.30 uur. Heren- Sporting OSSSpaarndam 18.30 uur. Sporting OSS
2-HSVC 4 20 30 uur. Jeugd Sporting
OSS Meisjes K-Allides M 18 30 uur.
Sporting OSS jongens-Delta Lloyd
18 30 uur
ZAALH ANDBAL

Uitslagen afgelopen week DS
ZVM-KBC 11-12, DS ZVM 2-Bato 3
12-8, HS Tonegido ZVM 23-17, HS
Nieuw Vennep-ZVM 2 17-15. HS
ZVM 3-KIC 2 17-15, HS ZVM 4-Odin
5 12-16, DJ-A SRC-ZVM 10-3. DJ B
ZVM-Concordia H 7-6. HJ-B ZVMBlmkert 2 17-15, MA-A ZVM-ADO 12
12, MA-A KIC 3-ZVM 2 7-6. JA-A KIC
ZVM 3-15, MA-B KIC-ZVM 14 1. We!
pen KIC-ZVM 4-7.
Programma zondag uitwcdstnj
den. DS BSM-ZVM 15 15 uur, Ds
Nieuw Venneü 2-ZVM 2 17 30 uur.
DS ADO 6-ZVM 3 16.45 uur. HS Con
cordia-ZVM 14.00 uur. HS TY3BZVM 2 15.40 uur, HS GVO 3-ZVM 3
16 40 uur, HS Uitgeest 2-ZVM 4 14 115
uur, DJ-A Kombii-ZVM 15 10 uur.
DJ B ADO 2-ZVM 9 55 uur, HJ B
KIC-ZVM 13.00 uur. MA-A KIC-ZVM
15.55 uur. MA-A Overbos-ZVM 12
10.50 uur. Welpen HVH ZVM 16 10
uur
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond m de Pellikaanhal
18.00 uur ZVM-HBC B-jun. 18 30
uur ZVM-IJMond '73 D-jun . 19 00
uur TZB 3-SIZO 2, 19 45 uur Club
Maritime-Z '75, 20.40 uur ZVM 3
DVS '85 2, 21.25 uur Scandals 2-TZB
2. 22 10 uur ZVM 5-Out 2
Maandagavond in de Pelhkannhal: 20.45 uur Scandals-Gooiland,
21.40 uur ZVM 2-Reisb. Journaal '2.
22.20 uur TZB 4-Hoofddorp 4
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itsubishi Lancer 1.8 GLD
gericht op de zakenman
Milsubishi heeft een goede naam opgebouwd in Nederland en dat in een
/eer korte lijd. Die goede naam werd vooral veroorzaakt door de sterke
techniek met een betrouwbare levensloop maar nu niet direkt door een opvallende uitstraling \an de carrossie. Met de komst van de Galant werd een
nieuw tijdperk ingeluid en werd het oerbetrouwbare mechaniek aan een
modieus uiterlijk gekoppeld. De Lancer is een te warm gewassen en wat gekrompen uitvoering van de Galant met eigenlijk dezelfde elegante lijnen.
Hiermee heeft Mitsubishi weer wal troeven in handen om met een eigen
uiustraling naar builen te treden, niet een degelijkheid gecombineerd aan
een sportief en eigentijds uiterlijk.

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

koude start is aan de rumoerige kant
maar als het torretje eenmaal warm is.
wordt het lawaai ook minder. Alleen
wanneei de snelheid boven het in
Nederland wettelijk toegestane komt.
hoor |e de motor wal meer maar daar
is hel bijna ontbreken van ri|windgeluiden natuurlijk gedeeltelijk debet
aan
Hel rijden mei de/e Lancer is een

Typisch getailleerd
De l aiKcr is v,m voren geheel rond
atgL'vverki met een /eer lage voorruit,
wal ten gunste komt aan de luclitweetsiand ma.ir gelukkig geen hinder
goei t vooi de voorsto passagiers want
hookiiuimte is ei genoeg voorin Aan
de / i | k a n t e n / i ] n stoolsliips gemontoerd legen kleine parkeerschades en
boven die stootstnps is de cairossene
t\piM.h geuilleeid oltewel de/e loopt
uls naai binnen
Ddi/ellde v i n d ie terug op de achter/i|de v , i n de Lancer. waar onder de
achterlichten de carrosserie ook iets
naar binnen loopt De bumpers zijn
op de/eltde hoogte als de stoolslrips
gemonteerd, /odat du een l i ] n \ormt
en onder deze /warte bumpers/stootstrippen is de kleur van de carrosserie
weer aangebracht, zodat hel geheel
door een brede /warte bies gebroken
word l
De portieren lopen een stuk door in
het dak vvat de instap vercemoudigd
en hel achterste portier loopt zelfs bijna door tol aan de achterruit, zodat
ook daar een goede instap is gecreëerd.
De handgrepen liggen verzonken in
de portieren
Wanneer de \oorportieren bij het instappen met geheel worden geopend,
moet u er wel rekening mee houden
dat de bovenzijde van het portier wat
naar binnen loopt, zodat u zich gemakkehik stool b i j hel instappen.
Doch bij mij vva.s twee keer sloien genoeg om liet niet meer te vergelen.

Compleet dashboard
Het eersle dal opvalt in het interieur is
een compleet aandoend dashboard
met alles er op wat noodzakelijk is
maar meer ook niet De bestuurderssloel is berekend op lange rillen,
deze voelt stevig aan en geeft voldoende zijdelingse steun.
De verslelmogelijkheden zijn zeer
ruim. niet alleen die van de rugleuning
maar ook is de sloel in hoogle verslellen Hel stuur kent ook luxe grappen,
dit is namelijk niet alleen in hoogte te
verstellen maar ook in diepte zodat je
er werkelijk alle kanten mee op kan.

Nieuwe WELKE-gids Gebruikte Auto's

Autonieuws
gunstig om niet de brandstof en ock
hier is de Lancer geen uitzondering.
Met het tijdens de tesi behaalde gemiddelde van l liter dieselbrandstof
op 16.2 kilometer is hij zeker in het
rijtje van zuinige auto's te zeilen.
De Mitsubishi Lancer 1.8 GLD is een
aantrekkelijk gelijnde auto met vele
leuke en nutlige standaard voorzieningen. Hij heeft een gunstig verleden wat
betreft zijn degelijkheid, zodat deze
Lancer in de verschillende uilvoeringen zeker zijn eigen publiek zal gaan
vinden.
Een ding moei mij echter van het hart.
Smaken verschillen natuurlijk maar
lelijker wieldoppem - het woord "sier"
durf ik hier niet eens ie gebruiken heb ik nog nooit gezien.

Prestaties
Topsnelheid 150 km/h acceleratie O tot
100 km/h 16.5 sec. Gemiddeld brandslofverbruik I liter dieselolie op 16.2
km.

De nieuwe WELKE-gids Gehruikte
Auto's, waarin dit alles aan de orde
komt. gaat ook uitgehreid in op het
vergelijkende kostenplaatje van rijden
in een gebruikte en in een nieuwe auto. besteedt aandacht aan accessoires
en veiligheid en geeft tips over waar op
gelei moet worden hij aanschaf van
een gebruikte auto. Daarnaast is een
uitgebreid merkover/icht in de gids
opgenomen, met per merk een informatief verhaal en van de meeste modellen de gebruikt-prijzen vanaf 1983.
De WELKE-gids Gebruikte Auto's
verschijnt ieder half jaar en kost f. 4.95
in de tijdschriftwinkel.

Geld
De Mitsubishi Lancer ;s een wagen mcl heel .iparte lijnen
Alle bedieningsorganen op hel clashboard zijn goed bereikbaar, zonder je
handen van het stuur ie moeten alhalen. Alleen de ventilatie- en verwarmingsunit is in de middenconsole geplaatst. Ook zijn er tal van afsluitbare
bakjes en kastjes voor allerhande kleine rommeltjes.

Veel ruimte
Zoals gezegd is de instap achterin zeer
ruim maar ook als je daar /.it heb je
voldoende hoofd- en beenruimte. zelfs
voor de langere mensen onder ons
ruimschoots toereikend. Leuk en handig is ook de in twee delen neerklapbare achterbank voor het vergroten van
de kofferruimte.
Het vervoer van lange spullen en bovendien nog een passagier meenemen
op de achterbank is dus mogelijk. De
bekleding in het inierieur is smaakvol
en stevig. Handig is de onder de rechter stoel geplaatste lade. waarin wat
papierwerk aan hel oog onttrokken
kan worden.
Met een diesel worden over het algemeen veel kilometers gereden dus de
kopers van deze Lancer 1.8 GLD zullen uit de zakelijke hoek komen. De

ontspannende bezigheid. Hij levert
geen prestaties waar iedereen versteld
van slaal maar daar is het de auto ook
niet naar. De acceleratie van O tot 100
km/h gaat in 16.5 sec. voldoende om
goed mee te komen in het verkeer en
daarmee bedoel ik eigenlijk vooral hel
invoegen op korte invoegstroken. Ook
zijn topsnelheid is redelijk te noemen:
150 km/h is geen schokkend gegeven
maar ruim voldoende om een aardige
premie mee te behalen bij de kastjes
die de politie langs de snelwegen neerzet.
De Lancer 1.8 GLD heeft een onderstuur karakter, wal logisch is met een
relatief zware dieselmotor op de vooras. Voordeel hiervan is zijn zalige
rechtuit stabiliteit dus weinig last van
zijwind. Nadeel is dat hij in een bocht
de neiging heeft om zich tegen die
bocht enigszins te verzetten. Maar dit
gebeurt dermate goedmoedig dat het
niet voor grote problemen zorgt. De
stoppers zijn goed op hun taak berekend. ze vertonen ook na meermalen
zwaar vertragen geen rare kuren zoals
scheef trekken of sponzig gaan aanvoelen
Zoals bekend naat een dieselmotor

Mitsubishi Lancer 1.8 GLD mei sluurbekrachtiging f 35.595.-. Motorrijtuigen belasting van f940.- tol f957.- per
jaar.

Technische specificaties
Mitsubishi Lancer

1.8. GLD
Molor type: 4 cilinder dieselmotor
dwars geplaatst. Cilinderinhoud;.
1.795 cm3. Boring en slag: 80.6 x 88
mm. Compressieverhouding: 22.2
op 1. Max. vermogen: 44 kW bij
4500 omw. min. Max. koppel: 113
Nm bij 3000 tpm. Aandrijving:
voorwielen. Wielophanging: voor
onafhankelijk met Mc Phersonsysteem. stabilisator, schroefveren.
achter torsie lichaam met stabilisatorstang. schroefveren.
Bandenmaai: 155/13 radiaal. Lengle: 432.5 cm. Breedte; 167 cm.
Hoogte: 140.5 cm. Wielbasis: 245. 5
cm. Spoorbreedte: voor 143 cm
achter 143 cm. Draaicirkel 10 meler.
Tankinhoud: 50 liter. Massa: 990
kilogram. Max. aanhanggewicht:
geremd 1000 kilogram.

BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Rente fiscaal aftrekbaar
* Tevens 2e hypotheken

FIN. B E M I D D E L I N G
BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

f65r

Reino b.v. Interieurverzorgers

nette
medewerker/ster
voor het schoonhouden (dagelijks!
van het postgebouw te Zandvoort.

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

Werktijden: dag. 07.00-1 l .30 uur.
Aanmelden:
Reino b.v., Zijlweg 286, Haarlem.
Dag. 09.00-1 ó.00 uur.

Aan

SPOTLIGHT

1 ons achterham 2,75
1 ons bacon
2,15
1 ons fricantieau 1,95

120,48
160,89
222.88
318,41
424,55
742.96

Theoretische looptijd 65 mnd
erf rente bij 10 OOO,- 0,91% p mnd
15000.081'. p mnd, 20 0000 77°D p mnd 25 000 - 0 77°*, p mnd

Bedrag
1 0 000.15.000,20 000,25 000.-

leder bedrag tussen ƒ 1.000, - e n / 100.000,- en
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 10,4%.

rente en
afl. p.mnd.
200.- p mnd
300.- p mnd
400.- p mnd
500.- p mnd
'vanaf

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

23.445,-

Dat zit zo. U koopt een 309 XR
de voorraad is beperkt Er is
Comfort l.3 terwijl u de prijs van een XL Profil
al een 309 Comfort vanaf
betaalt In concreto: u krijgt tijdelijk extra uitrusting voor een bedrag van meer dan 2200,helemaal gratis. Zoals: een toerenteller,
een ruitewisser achter, intervalschakeling op de ruitewissers, in 2 delen neerklapbare achterbank, in lendenen verstelbare bestuurdersstoel en ga zo maar door. Er
geldt hier echter wel één maar:
PRIJ^LN INC'L in w. LXCL AI LI \ i KINGSKOSI i N \vij/u,isGrs \ OORHI i mimi N
Uw voordeel
309 XR Comfort
309 GR Comfort
309 XRD Comfort
309 GRD Comfort

(3-deurs, 1.3 benzine).
(S-deurs, 1.3 benzine).
(3-deurs, 1.9 diesel)
(5-deurs, 1.9 diesel) _

.2.285,.2.285,.2.445,. 2.445,-

Autobedrijf Versteege
Pakveldstraat 21, Zandvoort. Tel. 12345
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

PEUGEOT 3O9
Ongehoord goed.

DE PANTALON KUNT U DEZE WINTER NIET MISSEN!!
* Zuivere scheerwollen jersey pantalon
met elastisch band uit de ƒ139,- prijsklase maten 38 t/m 50

VIVAprijs 109,

* SPOTLIGHT zuiver scheerwol
elastiek in de taille kniegevoerd normaal 149,- maten 38 t/m 46

VIVAprijs 135,'
VIVAprijs 109,'

Deze week 20,- korting op de toch al lage VIVAprijs!!

Woensdag en donderdag

schnitzels

bami/nassi
1 pond

143.03
191,72
266,10
380.15
506,87
887,02

60 mnd.

309 XR COMFORT
MET 2.285,-VOORDEEL

elastiek in de rug uit de ƒ 129,- prijsklasse maten 40 t/m 50

Maandag en dinsdag

169

5 500,7 500,10500,15000,20 000,35 000,-

looptijd*

* MARIELLE LEDUC Halfwollen pantalon

Vleeswaren van
de Echte Slager
„dat smaakt

100 gr

looptijd *
48 mnd.

vraagt voor direkt

Auto Strijder B.V.

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507 - 12616

netto
in handen

Als u zonder auto bent

BARON AUTOVERHUUR BV

Tussen een gemoedelijke nazomer en een ijzige winter ligt soms maar een nachtje. Een
verraderlijk nachtje dus. Daarom attenderen wij u bijtijds op onze Herfst Service. Die er speciaal
is om uw auto in winter-conditie te brengen. Hij wordt op 15 punten grondig gecontroleerd.
Voor slechts f 65,-. En voor die prijs wordt de motor nog piekfijn en zuinig afgestelc'. En adviseren wi| u tevens hoe uw auto het wegenzout niet hoeft te bezuren.

Persoonlijke leningen

Doorlopende
kredieten

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

275

Het afgelopen jaar is er weer heel wat
gebeurd op de gebruikte auto-markt.
In 1987 is een rekord aantal nieuwe
auto's verkocht en de meeste van die
560.000 nieuwe eigenaren hebben
daarbij hun oude auto ingeruild. Nu,
in 1988. zijn de verkopen aanzienlijk
teruggelopen. Het eerste halfjaar van
1988 werden er 45.000 nieuwe auto's
minder verkocht dan in dezelfde periode in 1987. Het gevolg is dat de dealers met een enorm aantal inruilauto's

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

100 gr

en een krimpende markt van de nieuwe modellen zitten Heel vervelend
voor die autodealers maar een gelukje
voor u als u de aanschaf van een gebruikte auto overweegt. Want het /al
de handelaren best iets waard /ijn om
van hun voorraad gebruikte auto's af
te komen.

(Advertentie)

WINTER WAARSCHUWT NIET.
ONZE HERFST SERVICE WEL.

stroganoff

Is het kopen van een gebruikte auto
een risicovolle zaak? Als u zich onvoorbereid en zonder kennis van zaken op het koperspad begeeft, mag u
zich op dit gebied /cker tot een risicogroep rekenen. Wie de onlangs verschenen WELKE-gids Gebruikte Auto's doorleest, merkl echter dat er aan
het kopen van een gebruikte auto
weliswaar wat haken en ogen zitten
maar dat het met een beetje voorbereiding net zo veilig kan zijn als het kopen van een nieuwe auto.
Voordelig is het in ieder geval want
veel occasions zijn nu relatief stukken
goedkoper dan pakweg een jaar gelcden.

Om even aan te geven hoe hoog de
nood gestegen is: eind maart van dit
jaar bestond de totale voorraad inruilwagens in Nederland uit 234.000 exemplaren tegenover slechts 180.000
eind 1986. En als we dan ook nog in
overweging nemen dat de kwaliteit
van de occasions in ons land de laatste
jaren sterk is gestegen en ook de
garanties hij de goede dealers zijn verheterd. dan is de keuze tussen nieuw of
gehruikt eigenlijk niet zo moeilijk
meer.

0 «c
O.T

WA

met 'n tia&t

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

WOLMERK
WOOLMARK

/
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ZAKELIJK BEKEKEN
Vat bij De Gaper bevat 111,6 liter
ZANDVOORT - Maar liefst
321 bezoekers van 'drugstore'
De Gaper aan de Kerkstraat
hebben meegedaan aan de grote prijsvraag die in de afgelopen weken werd gehouden.
Je moet soms iets nieuws verzmnen om je klanten aan je te binden,
vindt Paul Olieslagers, die als geimporteerde Zandvoorter al enkele jaren in deze gemeente behoorlijk aan
de weg timmert. Samen met zijn
vrouw Gertie, afkomstig uit het Limburgse heuvelland bedacht hij 'Een
gok met rijm', waarbij het de bedoeling was, de inhoud van een m de
winkel opgestelde bus te raden en de
daaraan verbonden slagzin af te maken.

Saskia Beijer al vijfentwintig jaar werkzaam tussen dé\Jdeuters.

Foto: Bram Stijnen

ïaskia Beijer was al vroeg geïnteresseerd in kleuteronderwijs

Een deskundige jury bestaande uit
Henny Hildering, de veel gecharterde adviseur van O.V.Z. en tevens erevoorzitter van Toneelvereniging
Wim Hildering, vervolgensfractievoorzitter van de VVD Jaap Methorst en Joke Drayer van het gelijknamige instituut m de Kosterstraat
toonde zich bereid de grote berg in-

zendmgen op hun juiste oplossing
en creativiteit te inspecteren.
De juiste uitslag was 111,6 liter,
maar dat werd door niemand geraden De eerste prijs gaat naar E.
Beuks m de Van Galenstraat. Met
haar oplossing 108,75 liter en de slagzin. Elnett Satin supersterk is voor
mij' 'een groot geluk, met een druk
op de knop ben ik weer een fantastisch stuk', mag zij binnenkort voor
tweehonderd gulden boodschappen
gaan doen in deze winkel aan de
Kerkstraat.
De tweede prijs is voor de familie
Duits uit de Cath. van Renessestraat
met 104 liter terwijl de derde" prijs na loting - werd gewonnen door de
familie Wassenaar van de Emmaweg Respectievelijk voor honderd
en vijftig gulden gratis boodschappen is hun beloning
Uit de overgebleven tien beste inzendingen werd door de jury aan de
hand van het geproduceerde rijm
een keuze gemaakt. Zij komen in
aanmerking voor een pakket van
vijftig gulden. Alle winnaars hebben
inmiddels bericht ontvangen.

leder vrij uurtje op de
Josina van den Ëndenschool'
ZANDVOORT - Morgenmidi« zal Saskia Beijer in de Mr.
J. van Heuven Goedhart:hool in het zonnetje worden
:zet ter gelegenheid van haar
> jarig ambtsjubileum.

den Ëndenschool een kleuterleidster en het lag voor de hand dat Saskia, die al vanaf haar dertiende een
goede band met de school had, de
opengevallen plaats mocht innemen.

Zij werd Saskia genoemd omdat
ar moeder als schilderes een groot
v onderaarster van Rembrandt
i i Ze weet eigenlijk niet of ze zelf
; creatief is, maar dat lijkt ons al
bescheiden, want naar onze me•ig is creativiteit inherent aan haar
.k van kleuterleidster.
Op haar tiende kwam Saskia Beyvanuit Amsterdam hier wonen,
zocht de Karel Doormanschool,
°mg op haar dertiende eens een
jlcje nemen bij juffrouw Kemp van
Josina van den Ëndenschool. „Bij
„ir heb ik ontzettend veel geleerd"
i telt ze enthousiast. „Ieder vrij
n was ik in de Josina van den Ennschool te vinden. Ik hielp waar
o^elijk, ook bij de schoolreisjes.
et een goede basis ging ik dan ook
lar de Kennemer Streekschool
•or de 4-jarige opleiding kleuter.rister".
Toen ze in 1963 haar acte,hoofddster had behaald was er in Zandort helaas geen vacature. In Amerdam kon ze aan de slag als bontallige leerkracht en dat kwam er
• neer dat ze binnen een half jaar
i tien verschillende scholen werk,,Ik had eens een strenge hoofddster die, wanneer moeders met
.m kleuter een paar minuten te laat
.vamen, ze onmiddellijk teruguurde. Had een kind overgegeven
in mochten wij dat beslist niet opsmen, maar moesten het laten lign tot de moeder kwam. Nu moet ik
rlijk zeggen dat ik daar wel geleerd
;b op te treden".
In 1964 vertrok er bij de Josina van

Nieuw-Noord werd steeds kinderrijker en toen er een kleuterklasje
gebouwd werd ging zij daar met veertien kinderen naar toe. Nog hetzelfde jaar werd er een lokaal bijgebouwd, al spoedig gevolgd door een
derde. Met z'n drieën hadden ze zo'n
130 kleuters onder hun hoede, het-

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Kinderrijk

geen neerkwam op klassen van 40
kinderen.
„Toch was het een heerlijke tijd"
zegt Saskia. Ze herinnert zich de
spontane hulp van moeders (daarover heeft ze nu nog niet te klagen),
de medewerking van melkman Vink
en groentehandelaar Bos, die zorgden dat de kleuters, wanneer de leverancier van de schoolmelk 's zomers
op het strand stond, toch de nodige
mineralen, eiwitten en vitaminen
binnen kregen, en de emoties rond • Henny Hildering, Jaap Methorst, Joke Drayer en Paul Olieslagers in conclaaf
de verdwijning van Marianne Wijfje, over de uitslag van 'Raden Maar'.
naar wie de hele school ging zoeken.
Foto: Bram Stijnen

Bomschuiten Bouwclub levert
weer fantastisch precisiewerk
ZANDVOORT - Geklop en
gezaag klinkt vanachter de gesloten deur van de voormalige
Josina van den Ëndenschool
aan de Nicolaas Beetslaan.,Het
is dinsdagavond en de'mannen
van de Zandvoortse Bomschuiten bouwclub zijn alweer druk
in de weer op hun wekelijkse
bijeenkomst.
Bij binnenkomst valt het oog al
meteen op een groot tableau dat zich
achter in het lokaal bevind. De blauwe tram, ook Wel de „Boedapester"
geheten, van rond 1900 kunstig nagemaakt op een schaal van l: 32,5. De
achttien leden van de bouwclub zijn
er maar wat trots op. Geen wonder
als men beseft dat de bouwtijd van
dit project maar liefst twee jaar heeft
gevergd. Minutieus hebben Jacob
Weeda, Jan Weber en Jan Lukkassen ieder vrij uurtje benut om de
oude tram op schaal weer in het leven te roepen.
Ook het eindstation in Zandvoort
werd in zijn oude glorie herschapen.
Links en rechts achter zijn de „schapenhokken" te zien, die in vroeger
tijden het 'gewone' volk tijdens het

wachten enige beschutting moesten
bieden. Op de voorgrond natuurlijk
de ijstent van Piet Kerkman en links
en rechts hiervan het wachthuisje
met kantoor en toiletten en het voedingsstation voor de bovenleiding.
Alles tot in detail nagemaakt. De
tram kan rijden, de lampen branden
en zelfs de koffers in de bagagerekken zijn niet vergeten.

lang voor onze kust en naar de
Oostzeelanden gevaren heeft.
Na de pauze is er een dia-presentatie door de heren Steen en Drommel
met nog niet eerder vertoonde opnames. De toegang is zoals altijd gratis
en de voorstelling begint om 20.00
uur.

Binnenkort verhuist het tableau
naar de NMB bank aan de Passage
om daar in een speciale vitrine permanent tentoongesteld te worden,
samen met de andere modellen die
in de loop van het elfjarig bestaan
van deze vereniging al vervaardigd
zijn.
Belangstellenden voor dit werk
zijn iedere dinsagavond van harte
welkom in het clublokaal van deze
vereniging in de voormalige Josina
van den Ëndenschool aan de Nicolaas Beetslaan.
Morgenavond op 4 november
houdt de Zandvoortse Bomschuiten
Bouwclub weer haar jaarlijkse filmavond in de bibliotheek aan de Prinsesseweg. Ditmaal draait men een
film over een oud handelsschip (de
Hanze Kogge), dat honderden jaren

Uw krant niet
ontvangen?
1

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Ambtelijk verzuim leidt niet
tot navordering belasting
Alle
vereenvoudingsplannen
ten spijt is de heffing van inkomstenbelasting steeds ingewikkelder
geworden en voortdurend aan
verandering onderhevig. Voor de
belastingplichtige
wordt
het
steeds moeilijker te weten, waar
hij aan toe is. Dat merkt hij pas,
nadat de belastingaanslag bij hem
in de brievenbus is gegleden. Het
belang van de rechtszekerheid
brengt mede, dat een definitieve
aanslag ook werkelijk definitief is
Aan de andere kant zou het niet
bevredigend zijn een te lage aanslag ongemoeid te laten, indien
deze het gevolg is van een foutieve
of onvolledige aangifte van de belastingphchtige.
Daarom heeft de inspecteur het
recht om te weinig geheven belasting na te vorderen. Deze bevoegdheid is van tijdelijke aard. Het navorderingsrecht vervalt door verloop van vijfjaren na het tijdstip,
waarop de belastingschuld is ontstaan. Aan het navorderingsrecht
is bovendien de voorwaarde verbonden dat er een nieuw feit aanwezig is, dat de inspecteur met
bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, toen hij de
aanslag oplegde. De inspecteur
mag dus niet navorderen, omdat
hij tot een ander inzicht is gekomen, en evenmin om een ambtelijk verzuim te herstellen. Voor de
inspecteur is het dus raadzaam alvorens een aanslag op te leggen
- het belastingdossier te raadplegen en zo nodig navraag te doen
bij de belastingplichtige.
Kan deze gedragslijn ook van
hem gevergd worden bij automatisering van belastingaanslagen
met behulp van computers? Heeft
de opmars van de computer tot
gevolg, dat aan de inspecteur in
vele gevallen niet meer kan worden verweten, dat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met
het feit, op grond waarvan hij een
navorderingsaanslag heeft opgelegd?
Over dit vraagstuk heeft het gerechtshof te Arnhem een belangrijke uitspraak gedaan.,
X ontving een jaarlijkse bijdrage ingevolge de „Beschikking gel-

delijke steun eigen woningen"
Van deze subsidie had de Minister
van Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening de belastingmspec
tie op de hoogte gesteld. Nagoi'
maanden na de ontvangst van
deze inlichtingen iegde de mspec
teur aan X een aanslag op in do
inkomstenbelasting zonder de
subsidie tot het inkomen te reke
nen Later - bij het regelen van de
aanslag voor het daarop volgencic
jaar - ontdekte de inspecteur, dat
X subsidie genoot. X ontving een
naheffingsaanslag, waarbij 7.1 j r.
belastbaar inkomen wei a ve:
hoogd met de subsidie.
Voor het Hof maakte X bezv. ;u ;
tegen de naheffing. Hij bent;)
zich op het ontbreken van oen
nieuw feit Van zijn kant deelde tti>
inspecteur mede, dat de aanslag
plaatsvond in het kader van een
landelijke proef. De aangifte van
X was door een computer gesign i
leerd als een „conformpost", i>!i.
dat bij de regeling van de U<.ee
voorafgaande jaren geen coriec
ties (verbeteringen) waren aan*; e
bracht. Daai deze aangifte slecht f
een gering risico bood, was h.
verantwoord de aangifte snell' i
en met minder diepgang te re<i
len
De selectie (het kiezen) vooi \ci
snelde administratieve afdoenin,,
betekent een aanvaardbare WIJZL
van werken en brengt met zich
mede, dat de inspecteur ,,redeh)
kerwijs" niet bekend kon zijn met
de subsidie. Wel zou het betreffen
de feit hem bekend zijn geweest bij
gebruikmaking van de te zijner
beschikking staande gegevens
Het is evenwel in het belang van
de fiscus, dat aangiften - bij een
verantwoorde werkmethode - met
weinig controle snel kunnen worden geregeld. Wijzend op dit alles
vroeg de inspecteur het „redehjkerwijs bekend had kunnen zijn"
minder strak uit te leggen.
Het Hof was echter van oordeel,
dat het standpunt van de mspec
teur te kort deed aan het beginsel
der rechtszekerheid, en vernietig
de de navorderingsaanslag.
Mr C. A. Baron Bentmck

Jubileum schooldirecteur
met vermomde leerkrachten
ZANDVOORT - Men moet
niet vreemd opkijken als men
in het dorp vrijdagochtend wat
eigenaardig uitgedoste figuren
tegenkomt. Hetzij op straat of
wellicht in een etalage, 't Heeft
allemaal te maken met het 25jarig jubileum van Oranje Nassauschool-directeur De Vries.
De leerlingen krijgen de opdracht
in de vreemde snoeshazen een leerkracht te herkennen. Telkens als zij
met deze 'vossejacht' een onderwijzer of onderwijzeres hebben gesnapt, krijgen zij een stukje van een
puzzle. Het is de bedoeling deze zo
snel mogelijk compleet te hebben.
Aan dit spektakel gaat een bij eenkomst van leerlingen, leerkrachten
en bestuur vooraf, waarbij ook de
burgemeester is uitgenodigd.
Na de Vossenjacht is er film en een
gezamenlijke lunch en om 13.00 uur

worden de kinderen vergast op hè'
optreden van een goochelaar Een
receptie wordt er niet gegeven, al
eindigt de dag voor De Vries met eer
gezellig samenzijn met bestuur er
(oud)collega's.

Vrijdag 4 november:

Receptie mevrouw S.P. Beijer i v m
haar 25-jarig ambtsjubileum. Dezf
wordt gehouden in de aula van d<
Mr G.J van Heuven Goedhart
school, Flemingstraat, van 16 45 to'
18.00 uur. Belangstellenden van hai
te welkom.
Dinsdag 8 november:

Commissievergadering Maatschap
pehjk Welzijn, Raadhuis ingang Hal
testraat, aanvang 20.00 uur

Het tram-emplacement met daarachter de trotse bouwers Jacob Weeda
en Jan Weber.
Foto Bram Stl)nen

PuSlikalie aangeboden dom dit blad m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

SOMMIGE GOEDZIENDEN ZOUDE
EENS AAN MOETEN D
Zo'n honderdduizend Nederlanders hebben te kampen met slechtziendheid.
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid
lastig. Want sommige slechtzienden kunnen
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien.
Maar 's avonds praktisch geen snars.

Anderen zien een paar vierkante centimeter scherp, maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziendheid, waar weinig of niets aan te doen is.
U kunt er wel iets aan doen.
Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen.

Of waar nodig een helpende hand uit te steken.
Soms herkent u een slechtziende aan
de button die verknjgbaai is bij de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Postbus 2344,3500 GH
Utrecht, telefoon 030 - 93 11 41

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

bbL MIUHhL: I bLhFOON 020 - 85 30 57

Kleurenfoto's
vanaf45cent
Ook voor hel ontvvikt-eien van uw OiaMms

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd- dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Z-andsvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities. ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vnjdag 16.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week. Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

jij straks
ziekenverzorg(st)er
worden?

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

Kom t Profitwr «rwnl

T k. Noorse houtkachel, ƒ 650.
Tevens potkachel voor hout,
ƒ 150. Tel. 020-793025
HEDEN INBRENG
van goederen voor de veiling
van 14 en 15 november.
VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN
Frans Halslaan 33
Amstelveen - Tel. 020-473004
('s Maandags gesloten)
Ervaren leraar geeft u les in
het PORTUGEES. BelangstelImg' Tel. 020-845072.
PRIVE-LES, Engels, Latijn,
Grieks, Dulch lessons. Jan
Bakker, Botticellistraat 38",
A'dam (bij Olympiaplein). Tel.
020-751664 of 020-123456.

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
T.k a. ± 60 BETAMAX VIDEOBANDEN (speel/tekenfilms).
Tel. 020-275925.
PIANO'S TE HUUR, ƒ 200 per
jaar. Inlichtingen: 045-410043.
DE VRIENDEN- EN
VRIENDINNENLIJN
Tel. 020-951600 en 900604
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis mfoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.

MARINA MONNICKENDAM
De gezellige jachthaven met
In december start m het Verpleeghuis Dr. Sarphatihuis een alle faciliteiten. Inl. 02995opleiding daarvoor. Als je tussen de 17 en 21 jaar bent en een 2595. Enkele ligplaatsen bediploma MAVO/LBO hebt, dan kan je tot deze opleiding schikbaar. Winterberging.
worden toegelaten. Het is een opleiding die bestaat uit Voordelige
autoverzekerinwerken en leren voor een wettelijk erkend diploma en tijdens gen bij THEO RIETVELD,
de opleiding verdien je al een goed salaris. Wij willen je graag A'veen. Tel. 020-418541.
meer informatie geven of uitnodigen voor een gesprek.
Te koop op Camping Uitdam
Be! of schrijf dan naar:
(13 km v. A'dam): 2 stacaraDR SARPHATIHUIS, afd. Personeelszaken, Roetersstraat 2, vans. In één koop: ƒ4500.
1018 WC Amsterdam
Voll. invent. 1 carav. m. k.t.v.
Staangeld betaald tot 1-4-'89.
Tel. na 18 uur: 020-369227.

Te!.: 020-263115, tst. 328
Vaste bijverdienste

AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON.
02507-18505 (ook 's avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529.
* T.k. wieg, mintgroen, geheel bekleed, met matrasje,
lakenset, dekentje, dekje,
lampje, luiermandje, slofjes.
Tel. na 18 uur: 023-335712.
* T.k.a. 1x aanrechtblok met
2 spoelbakken + fornuis m.
oven (Atag) Tel 15132.
* Welke Sint en Piet willen
komen op 5 december om
ongeveer 18.30 uur? Tel.
02507-12851.
WONINGRUIL
Hoekhuis in Hoorn m. grote
huisk. + schuur, 3 si.k. + vliering, ook als si.k., mooie tuin,
ƒ530 p.m. met Z'voort of
omg. huur tot ƒ5670. Tel.
02290-38229 of 020-6646418.
WONINGRUIL: Aang. mod. 2kam.flat te Amsterdam, dichtbij metro en centrum. Gevr.
iets derg. in Zandvoort, mag
ook koop zijn Inl.: 020654958, b.g.g. 05150-20371.

Amerikaans grenen SLOOPHOUT, vloerdelen en balken.
Tevens dakbedekking.
Tel. 03240-21738.
Na 18 uur: 03240-14278.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM
MAKELAAR

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

* Zandv. Operette Ver. Kienavonden op 4, 5,12 nov. Mati
nee 13 nov. 2 uur. Alle av. bal
na muzik. showboat en operette. Komt allen. Tel. 13840.
* Zaterdag zie ik Abraham
en daarom nodig ik bij deze
het 4de van TZB veld uit voor
een gezellige slok bij mij
thuis. Piet van Loon

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

Voorbeeld:
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

.

.

Telefoon:
Postcode:

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

........

Of afgeven bij:

Adres:

Plaats:

Incl. l glas wijn

17,50

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCIJNERS,
ERWTENSOEP

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

TRIKANM

Zie verder onze a la carte kaart.
Ook hebben wij
gelegenheid voor
bruiloften en
partijen.
Zeer
concurrerende
prijzen en 1ste
klas kwaliteit.

* a.s. zondag van
15.00-20.00 uur
LEVENDE
MUZIEK

Enkele menu-suggesties voor bruiloften en partijen
TOMATENSOEP
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
25,-

KIPPESOEP
BIEFSTUK
CHAMPIGNONS
COUPE IJS
KOFFIE
30,-

GRAPEFRUIT COCKTAIL
HELDERE
GROENTESOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
35,-

VRUCHTENCOCKTAIL
CHAMPIGNONSOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
SORBET
KOFFIE
45,-

GARNALENCOCKTAIL
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
TOURNEDOS
CHAMPIGNON
OF VARKENSHAAS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET COGNAC
OF LIKEUR
60,-

RODE ZALM
OP TOAST
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
OSSEHAAS IN
STROGANOFFSAUS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET FRANSE
COGNAC
OF LIKEUR
OF IRISH
COFFEE
'0,-

i

Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van div. soorten aardappelen, verse groente,
sla, appelmoes en compôte.
•

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Silhouettes

Te koop gevr.
groot vrijstaand
woonhuis met
tuin en garage.
Opknappen
geen bezwaar.
Br. ond. nr.
950708.

GROENESTEIN B.V.
TEL. 18484

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

/

T.K. AANGEB.

Landrover
(Get-Away)

Wie wil ons helpen
bij het schoonhouden
van huis en kantoor?

EJTSJTI

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr2.
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.
groen,
* T.k.a. Philips radio/casset- * Tante Lies van harte gef elite/pick-up, in een + 20 w citeerd en een fijne dag dond.
brede banden.boxen ƒ150. Tel. 02507- Piet Krijna.
Vr.prijs ƒ2150,15212.
* Te koop 10 kan. scanner
T k.a. z g a.n. KOGA MYATA ƒ 150; kleuren-t.v., 63 cm,
Tel. 16054 of 13919
DAMES RACEFIETS, kleur ƒ50. Tel. 02507-20021.
turquoise. Nieuwprijs was
ƒ1075, vaste verkoopprijs VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
ƒ500. Tel. 02507-19400.
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
TUINMAN voor al uw tuin-, per week. Corn. Slegersstr.
Aanbieding tot
straat- en hekwerk, levering 2b, tel. 02507-12070.
alle materialen, vrijbl. prijsop- * Mooi voor de kerst. Te
10 nov.:
gave. Tel. 023-243568.
koop mooie lange zw. rok, mt
Joggingpakken
* Verz. zoekt alles m.b.t. 2e 44, ƒ 35; zw./w. japon met jasWereldoorlog, zoals unifor- je, mt 44, ƒ 45; judopak, leefmet opdruk
men, insignes, medailles, hel- tijd, 14 jr, ƒ30. Tel. 16242.
men, petten, foto's. Ook gez. * Nog 2 dagen Piet dan zie van ƒ 49,75 voor
etalagepoppen. Tel. 17469.
je Abraham. H.g. Pa en Ma.
•* Voor ± ƒ 45 per jaar bent u * Te koop mod. eethoek,
ƒ 29,75
lid v.d. N.V.v.H. Elke week 175x80 cm + 4 stoelen; mo+ 2 helmen,
iets anders. Stap over de torkleding
drempel en wordt lid. Inf. tel. (G.P.A.) Tel. 02507-18156.
An en Han
12127 en 19583.
* Te koop Scooper 3000, 40
Vrijetijdskleding.
* Voor 3 gulden per avond kanalen, 2 watt, GPA 5/8 golf,
schaak je in het Gemeen- antenne, SWR power meter,
Haltestraat 56
schapshuis bij de Zandvoort- coax kabel, ƒ 300. Tel. 02507se Schaakclub. Ook van- 17469.
Zandvoort.
avond! Tel. 15721/17272.
* Te koop sneeuwkettingen
voor banden o.a.
Foto Boomgaard „Alpspur"
165-13, z.g.a.n., 1x gebruikt,
Grote Krocht 26.
Fa. Frank
slechts ƒ50. Tel. 02507Telefoon: 13529.
15199.
Uw film op video, ƒ 1,75
* Te koop v. part. 2e-hands
per minuut met gratis
meisjeskleding v. 0-2 jr, geen
achtergrondmuziek.
BEDEKKINGSdeelverkoop. Tel. 13660.
* Gevr. flinke hulp in de huisBEDRIJF'
houding, dag en tijd n.o.t.k. * Te koop zwart mantelpakGespec.
in alle soorten
Tel. 02507-12985, zaterdag je, maat 42/44, rechte rok,
dakbedekking, leien
ƒ35. Tel. 02507-17123.
tussen 10 en 12 uur.
pannen, zink en platte
Gevraagd
een
handige * T.k. 44 oude Ned. munten
daken.
KLUSJESMAN voor div. klei- van 1753 tot 1943, catalogusTevens rep. van dak- en
ne karweitjes, eenmalig. Tel. waarde ±/600, prijs ƒ200;
zinkwerk, ook timmer- en
oud wijwaterbakje ƒ 15. Tel.
02507-12725, na 18 uur.
stucadoorwerk.
02507-17193.
Tel. 02507-17840
* Goed tehuis gez. voor jonge zebravinken. Gratis afha- T.k. antiek Duits KLEPlen. Doosje of kooitje meene- SCHRIJFBUREAU ƒ500. Tel. •*• Opa gefeliciteerd met uw
02507-13534 (12-13 uur).
men. Tel. 02507-16413.
50e verjaardag en tot zater* Help de Polen. Stuur eens * T.k.: Chrysler Sunbeam dag. Je kleinzoon, Mark.
een voedselpakket! Geen 1979, voor motor en andere * Pa van harte gefeliciteerd
adres? Dat hebben wij voor u! onderdelen, ƒ 100. Tevens met Abraham, Remy.
zoek ik weer een rijdend wrak
Inl.: tel. 02907-5235.
* Papa je bent zo jong als je
voor ±ƒ 100. 02159-41033.
* Hoera het is waar, Piet
je voelt, maar toch zie je za*
T.k.
Dru
gashaard
ƒ
75;
gewordt 50 jaar. Tom en Til.
terdag Abraham. Gefelicivelkachel, Pelgrim, ƒ 100; af* Hoera. Hoera. 5 november wasmachine ƒ 75. Tel. 20021. teerd. Peter en Ramona
wordt Piet vijf x tien. Hij heeft
* Paps een hele fijne dag als
Abraham gezien. Tom en Ma- T.k. eiken eethoektafel, 160 Abraham langs komt en tot
cm,
4
stoelen,
2
krukken,
neke.
zaterdag, Henk en Sandra.
ƒ500. Tel. 16392.
KAMER TE HUUR
* Piet al gaat de tijd nog zo
* T.k. gevr. metaaldetector. snel zat. Zie je Abraham wel.
De Witte Zwaan.
T.k.
aangeb.
junior
surfplank
Tel. 02507-12164.
Krijna.
en toebeh., geen mast; tafelKunt u zelf niet naaien. Ik kan
*
Piet v. Loon ziet Abraham
voetbalspel ƒ30; Barbie douvoor u leuke kinderkleren ma- checabineƒ 12,50. Tel. 12698. zaterdag Van harte gefeliciken. Bel dan: 02507-17136.
teerd. Tante Lied, Oom Aart.
* T.k. gr. 2-delige eiken kast.
Altijd origineel.
Schoonmaakbedrijf
Pr. n.o.t.k. Tel. 02507-17068.
* Laat het bovenin maar
De
Witte Tornado
*
T.k.
hi-fi
stereo-installatie
goed werken. Kom schaken
voor
uw gebouwen
met
cassettedeck,
platensp.,
bij de Zandvoortse Schaaken kantoren
club. ledere donderdagavond digitale tuner en versterker,
Tel. 02507-18546.
2x25 w, Sony. Vr.pr. ƒ300
in het Gemeenschapshuis.
(nw. ƒ 1300). T. 02507-16672. * Ie koop 3 grote, 2 kleine
Lijsten op maat
* T.k. korte lederen jas Louis 15e zittingen, bloembij
(zwart), maat + 50, netjes en motief, voorgeborduurd, petit
goede staat. Tel. 02507- point, moet ingevuld worden
Foto Boomgaard in15199.
Tel. 02507-12141.
Grote Krocht 26 T.k. of te huur gevr. GARAGE * Te koop elektr onderdeTel. 13529
in omg Haarlemmerstraat/ ken ƒ50; dekbed, 200x200
ƒ50. Tel. 02507-13868.
Gerkestraat. Tel !P951.
* Nog zijn we die weg niet
* Te koop gevraagd auto1
*
T.k.
Olyslagers
onderh.
+
kwijt Maar u kunt wel dat aarstoeltje met slaapstand en
dige boektje: Oh wat een techn. boeken v. Fiat 1100, gewoon Lego. Tel. 18388.
Heerlijkheid, kopen bij Cult. Morris/Austin Minor, VW PasCent. of Gen. Oud-Zvt ƒ 15. sat tot '78, Simca 1100, * Te koop gevr. Fiat Panda
z.g.a.n. ƒ20 p.st. 18536.
34 voorstoelen met hoofd* Ook u bent van harte weisteunen. Tel. 02507-16461.
kom bij de Verg. Vrouwen van T k. weg. overcompl. SiemaNu. Word ook lid of bel eens tic keuken, 283 cm, m. afz.k. * Te koop metaaldetector
om inlichtingen met tel nr en inb.gasst., dubb. spoelb. ƒ175, nw.pr. / 250. Tel.
+ kraan, ƒ500. Tel 16392
02507-14695
02507-14462

DAK-

GRATIS

5 REGELS

gebakken of gekookt
met stokbrood en
div. sausjes.

Stunt!!!

Videotheek 'Dombo'

ZAAN ESCORT, ƒ175 p.u.
075-172123. Meisjes gevr. in
A'dam/Zaanstad.
* Alle bijeenkomsten georganiseerd door de N.V.v.H.
zijn gratis voor de leden,
behoudens de cursussen.
Wordt lid en be! 02507-19583.
* Alvast een hoeraatje voor
Bianca Leising die morgen 18
jaar wordt. Succes met je eerste autorijles. Suus, Geer,
Rich, Steef

Onze alom bekende
winterschotels zijn
er weer:

VERSE
MOSSELEN

Foto Boomgaard

enquêteurs en enquêtrices

HÉT NEDERLANDS INSTITUUT VOOR DE
PUBLIEKE OPINIE EN HET MARKTONDERZOEK

iedere dag

* Bewoners van het Huis op
de Duinen danken het comité
voor de onvergetelijke ontmoetmgsdag.
* Bij Piet is de mosterd gebracht en er wordt een feest
verwacht Jaap en Wendy.
Bijverd aangeb. Gez. handi
ge KLUSJESMAN voor het regelm. opknappen v. kinderrecreatie apparatuur (vnl.
schilderw.) Tel 02503-36562.
BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl.
lichtgewicht lammy's/nappa
mantels. Ook heren-lammy's,
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels.
Tel. 020-233488.
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leeftijdsgroepen en maten.
Tel. 02507-17370.
* Elke maand in Zandvoort
maar elke week in de afdeling
biedt de N.V.v.H. u diverse
activiteiten. Wordt nu lid en
bel: 19583/12127

van ƒ 50 tot ƒ 100 per week
Het NIPO vraagt voor het houden van vraaggesprekken in
AROLA, 4-wielig mvalide-auAMSTERDAM, DEN HAAG en ROTTERDAM
tootje, in goede staat, rijdt 40
km p.u., ƒ4500. Inl.: tel. 020668.1168.
Leeftijd vanaf 21 jaar, minstens 5 uur per week beschikbaar.
RELIANT RIALTO voor motorTelefonische inlichtingen tijdens kantooruren 020 - 230116 of njbewijs, het nieuwste model,
schrijf naar het NIPO, Barentszplem 7, 1013 NJ Amsterdam, kleur beige, km-st. 42.000, in
t.a.v. de heer A. J. M. Baars.
perfecte staat. 020-668.1168.

NIPO

ELKE DAG een andere daghap voor slechts ƒ 1U/-

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR NOVEMBER 1988
1. De 2-kamerwoning
LIJSTERSTRAAT 2-29
Huur ƒ478,73 per maand
- Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c. v., berging'
en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden of twee-persoonshuishoudens, waarvan één
van de (huwelijks) partners de leeftijd van 65 moet hebben bereikt.
2. De 2-kamerwoning
SMEDESTRAAT 1 RD.
Huur ƒ396,39 per maand
- Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en ber. * Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
-

twee-persoonshuishoudens.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 november a.s.
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de
woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u
deponeren in dé brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1 . Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst
op vrijdag 1 1 november a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging
- uw geboortedatum:
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK
NOVEMBER 1988
1. Aangeboden: 4-kamer maisonette
BREDERODESTRAAT 15
Huur ƒ612,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en bergruimte.
Gevraagd:

Eengezinswoning.

2. Aanbeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ702,18 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, ligbad, c. v., berging en lift, gesitueerd t.o. De Spar.
Gevraagd:
3. Aangeboden:

Kleinere woning in centrum.
4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ467,68 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.

Gevraagd:

Benedenwoning met tuin of een eengezinswoning.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1 .
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o. a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Dat lastige probleem rond jouw woonplaats zie jij
persoonlijk graag opgelost. Dus volg je de laatste ontwikkelingen op de voet. Is men het erover eens wat er moet
gebeuren? Is er een definitieve beslissing gevallen?.
Wanneer wordt er tot aktie overgegaan?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het zich nu in de

plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
manier.
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant
voortaan geen week meer te missen,
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
l Ik betaal per kwartaal D ƒ 12,90, per halfjaar ƒ 23.70. D
| per jaar D ƒ 43,75 (voor postabonnees gelden andere
| tarieven).
l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weektnedia.
. Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

l
|
|
l

Of maakt u het liever zelf?
KAASFONDUE de Tromp
• 200 gram EMMENTAL
|^™-D
SWITZERL^ND
GRUYERE
®-200 gram ^UYERE
SWITZERL>=vND

® 200 gram
per 100 gr.

K
*^

DE TROMP WINKEL

APPELZELL

l (~rS"KA/ls LTÓ

SWITZERL^ND

van 2,75

1,99
KADO

- TE GEK! -

U daarom op deze pagina de ondernemers van de Grote Krocht
weer broederlijk bij elkaar vindt.

TAXI/RIJWIELCENTRALE
ZANDVOORT B.V.

Reisburo Zandvoort weer is gestart met
zijn goedkope dagtochten en winkelreizen naar
het buitenland
Wij inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen om eens zo'n dagje gratis mee te maken.

Grote Krocht 18, tel. 12600
7 dagen per week geopend (ook 's avonds)

Kerstinkopen

Evert de Vries van Bucherie Culinair ons
binnenkort gaat verlaten.

500 gr.

SPECIALE AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT BLAD

Zie onze advertentie
elders in deze krant

Zijn opvolger vooralsnog niet bekend
is
Maar dat wij Evert vooral door zijn
humor node zullen missen

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT

De ondernemers van de Grote,
Krocht U voor deze maand
natuurtijk weer alle goeds
toewensen

GROTE KROCHT 7

Grote Krocht 20 - Tel. 12560

Veiliger dan de beste verkeersbeveiligii0

Boekhandel

DE KROCHT

Uw ogen moeten in topconditie ,
zijn. Pas op dat u alles scherp
kunt zien Anders zult u het in
het verkeer niet meer zien
zitten, hoe mooi de boiden ook
zijn. Een goede ogen test da's
het veiligste

Grote Krocht 17, Zandvoort

MR. J. M. A. H. LUNS
„Gelooft u mij, het was een genoegen"

ƒ22,50

De dagboeken van 1957-1968
„WIM KAN" - De Radiojaren

ƒ27,50

SLINGER OPTIEK
Redipl opticiens optometnst O V
Kontaktlensspecialist A N \ C Leverancier alle ziekenfondsen

De Anton Pieck kalenders zijn er.

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 14395

Pantalon aanbieding

Bodvshop

Grote Krocht 20 b

Nieuwe kollektie
gobelin tassen!

GROTE KROCHT 19
,3

Beach and

•ƒ

Zie advertentie elders in ons blad.

en natuurlijk shawls, kleding,
lingerie enz.

,

HERMAN HARMS

B.V.

(Shnebizz)

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER

Grote Krocht 21
ZANDVOORT, tel. 02507-12574

24 UUR SERVICE

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Laat u toch niet kennen
ga elkaar eens met een bloemetje
van Erica verwennen

Onze [MarcOToloj
winterkollektie
is nu kompleet!
BEGIJNE BOETIEK
Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
02507-18412

Hollandse

Jonagold

heel kilo

lf/0

Zoet en zonder pit

Clementienfjes

Heerlijke druiven
ROSakl
Uit onze keuken

heel kilo Z f 45

O 98

heel kilo Ufr«JU et.
- HO

Aardappelsalade half pond l,9o

Maandag en dinsdag

vers gesneden f| QO
per pond Uj/if O

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel 1 44 04

et

ERICA
Tip
van de
maand:

archieffoto Bram Stynen

Ook de ondernemers van de Grote Krocht zullen bij
de Sinterklaasviering worden betrokken.

ledere dag open ook
zondagmiddag en vrijdagavond

m&cte met 'n

^tomerii
tomeri

voor absoluut de laagste prijs!!!
(incl 3 jaar garantie)
Inkoop + inruil (brom)fietsen
Reparaties en onderdelen voor lage prijzen

De heer Harms van de gelijknamige schoenenwinkel
vandaag 75 jaar wordt

Dat nu het voordeel is om journalist te zijn

MALSE RUNDER
BIEFSTUK
of VARKENSHAAS

GROTE SORTERING
NIEUWE FIETSEN

Het nu al weer de eerste week van de nieuwe maand Is?

Wij hem daarmee natuurlijk van harte feliciteren

nu

vers voor u gemalen en met gratis recept,
en, u krijgt er nu twee Franse stokbroden bij

*WIST U DAT:

Grote K r o c h t 24
FOTO BOOMGAARD
Ontwikkelen en
afdrukken in
3 uur
Ook op maandag.

Eigenlijk vandaag geen tip,
maar meer een mededeling. Voor de kleinste
onder ons hebben wij een
belangrijk bericht. Het bestuur
van de Ondernemers Vereniging
Zandvoort, (OVZ) laat»ons weten dat
Sint Nicolaas op zaterdag 19 november
tijdens een grootse intocht in ons dorp wordt
verwacht. De goedheiligman in gezelschap van
zijn vele Pieten zal dan wederom door de burgemeester van Zandvoo'rt op het bordes van het raadhuis worden ontvangen. Uw wensen betreffende de te
ontvangen cadeaus kunt u door middel van briefjes op deze
dag aan de Sint kenbaar maken. Ook de oude methode, door
middel van het zetten van schoen of klomp gevuld met hooi en
winterwortel blijft natuurlijk gehandhaafd. De intocht staat gepland om
14.00 uur en eindigt wederom in het Stekkie jn Noord waar Sint
Nicolaas om ongeveer kwart over drie wordt verwacht.

Zelfklevend foto
album 40 blz.
NU met gratis mini
album

Grote Krocht 26. - Tel. l 3529

IN 610.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 10 november 1988

Los nummer ƒ1,-

48e jaargang nummer 45

Editie:30

Zandvoorts echtpaar op de bres voor weeskinderen

Groenhout gesteund bij aanvechten van zijn ontslag

Honderden knuffels voor Afrika

Ambtenaren Sociale Zaken
wensen terugkeer van chef

ZANDVOORT - Jppie en Simon Waterdrinker hebben de
honderden
knuffelpoppen
binnengekregen. Zij proberen
er zo veel mogelijk te verzamelen voor de meer dan
100.000 weeskinderen in de
derde wereld. Binnenkort hopen zij een vrachtwagen vol
naar het Nederlandse verzameladres te kunnen brengen,
vanwaar het speelgoed naar
Afrika wordt verscheept.
„Mijn foto hoeft niet in de krant".
Met een beslist gebaar schut Jopie
haar hoofd. De telefoon in huize
Waterdrinker rinkelt onophoudelijk. Als de fotograaf het eindelijk
voor elkaar heeft dat de goedlachse
Simon wél voor de camera wil verschijnen, zijn er alweer drie toezeggingen voor knuffels binnen.
Het is de laatste tijd druk aan de
Hogeweg, nummer 47. Sinds Jopie
een klemmend beroep in het Zandvoorts Nieuwsblad deed op de
goedgeefsheid van haar dorpsgenoten staan de bel van de voordeur
en dié van de telefoon niet meer
stil. Werkelijk hartverwarmend
vinden Simon en Jopie Waterdrinker de reacties van de honderden
Zandvoorters die spontaan hun
oude speelgoed afstaan voor de
vele weeskinderen in de door honger en oorlogen geteisterde gebieden van Afrika.
Meer dan 100.000 weeskinderen
verkeren daar in de meest erbar-

ZANDVOORT - Het personeel van
de afdeling Sociale Zaken van deze
gemeente is niet gelukkig met de
machtswisseling die hier heeft
plaatsgevonden. Voor het ambtenarengerecht in Haarlem, waar het
ontslag van voormalig chef Groenhout werd aangevochten, sprak men
donderdag de wens uit, dat hij terugkomt. Het ambtenarengerecht doet
over twee weken uitspraak.
De afdeling Sociale Zaken was vorig jaar het zorgenkindje van de gemeente door een groot aantal ziekmeldingen. Aanleiding leek een aantal conflicten op de afdeling. Toen
de meeste ambtenaren in augustus
1987 weer aan de slag gingen, waren

• De familie Waterdrinker werd overstelpt met knuffeldieren.

[j

Foto: Bram Stijnen K

melijke omstandigheden. „Deze
kinderen hebben zelfs geen knuffeitje waar ze hun kinderverdriet
bij kwijt kunnen", laat het echtpaar weten. „Onze kinderen hebben het toch zo goed, zij krijgen

met Sint Nicolaas en Kerstmis ongetwijfeld veel speelgoed. Laat ze
eens weten dat de weeskinderen in
de arme derde-wereldlanden hélemaal niets hebben".
Vervolg op pag. 7

Kas Zandvoorts Mannenkoor gestolen
ZANDVOORT - Bij een inbraak in een woning aan de Koninginneweg is afgelopen
weekend een fiks bedrag aan
contributiegelden
gestolen,
dat toebehoordt aan het Zandvoortse Mannenkoor. De dieven waren de woning binnen
gekomen door de achterdeur
met fors geweld te forceren.

echter toch niet verhinderen om
binnen te komen. Het kozijn van de
achterdeur werd volledig gesloopt.
Binnen werden alle kasten overhoop gehaald, de voordeur, die blijkbaar moest dienen als vluchtweg,
werd uit zijn sponning gehaald. De
buren hebben van deze activiteiten
niets niets gemerkt. De totale schade bedraagt ongeveer 2000 gulden,
terwijl voor de buit nog eens 900
gulden bij dit bedrag moet worden
De tweede penningmeester van. opgeteld.
het koor die het geld in huis had,
was op het moment van de inbraak
met de hele familie op vakantie. Hij
was in de veronderstelling dat het
geld veilig was opgeborgen. De woning was kortgeleden van nieuwe
sloten voorzien.
Deze maatregel kon de inbrekers

Opvallend detail in deze zaak is,
dat het huis van de tweede penningmeester de laatste tijd regelmatig
doelwit is geweest van ongewenste
bezoekers.
Ook wordt hij regiematig geplaagd
door lieden die opbellen, maar de
hoorn op de haak gooien, zodra er
wordt opgenomen. Overigens zonder zich bekend gemaakt te hebben.
De politie heeft de zaak in onderzoek.

Milieu-ambtenaren bezoeken
hinderwetplichtige bedrijven
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort werkt op dit moment
aan het opstellen van een hinderwet-uitvoefingsprogramma. In
verband daarmee krijgt een groot aantal bedrijven bezoek van
milieu-ambtenaren.

Portretten van
Zandvoorters
ZANDVOORT - Vele
Zandvoorters van vroeger
en nu zijn vanaf 12 november in Cultureel Centrum
Zandvoort te zien. Zij zijn
vereeuwigd op foto's, prenten, schilderijen of tekeningen. De expositie 'Bekende
en onbekende Zandvoorters' is tot en met 27 november te bezichtigen.
Van de meeste portretten zijn
de afgebeelde personen bekend
en menigeen zal er dan ook wel
een (oude) bekende of voorouder in herkennen. Dat bij een
aantal portretten geen gegevens
worden vermeld, komt deels
doordat het werk te lang geleden is gemaakt of gewoon doordat de geportretteerde onbekend is gebleven.
Een en ander is afkomstig uit
het gemeentelijk kunstbezit,
het gemeentelijk foto-archief en
van heel veel particulieren, die
hun stukken geschonken of in
bruikleen gegeven hebben. De
leiding van het Cultureel Centrum voorspelt dat de expositie
ook leuk is voor al diegenen die
in klederdracht geïnteresseerd
zijn. Het gebeurt namelijk niet
vaak dat zoveel portretten die
een stuk Zandvoortse klederdracht laten zien, tegelijkertijd
worden tentoongesteld.
De expositie in het Cultureel
Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is dagelijks te bezoeken van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag.
Tot en met 27 november. Daarna, op 10 december, opent men
een tentoonstelling over schaatsen.

Een dergelijk programma wordt
door het gemeentebestuur vastgesteld en beschrijft op welke wijze, in
welk tempo en met welke 'menskracht' en financiële middelen de
uitvoering van de Hinderwet plaatsvindt. Dit geldt voor de komende
jaren. Opstellen van het programma
wordt wenselijk geacht, omdat de
uitvoering van de Hinderwet over
het algemeen gesproken nogal wat
te wensen overlaat. Deze conclusie
werd getrokken uit een aantal onderzoeken van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit ministerie heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld voor gemeenten die een

hinderwet-uitvoeringsprogramma
willen opstellen, waaronder Zandvoort. Onderdeel van het programma is het inventariseren van de hiriderwetplichtige bedrijven.
In verband wordt sinds enige tijd
een aantal bedrijven in Zandvoort
bezocht door gemeentelijke milieu-ambtenaren en medewerkers van
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV te Amersfoort, dat zijn medewerking verleent bij het opstellen
van het programma.
Naar verwachting zal dit halverwege het jaar 1989 gereed zijn. Het
bezoeken van bedrijven kan nog
voortduren tot december van dit
jaar.

HW

LW

HW

ZANDVOORT - De functie van Circuitdirecteur is vacant.
Peter Holm is vervroegd uit zijn leidinggevende positie gestapt,
hoewel het zijn contract met Holm Management B.V. nog tot l
januari 1989 loopt. Hij acht zijn taak als beëindigd maar blijft tot
die datum wel beschikbaar als adviseur.
In 1987 werd met Holm Management B;V. een contract afgesloten
om de aanleg van een nieuw circuitpark voor te bereiden. Holm trad
sindsdien naar buiten toe op als directeur van de nieuwe stichtingen
Nieuwe Accommodatie
Circuit
(NAC) en Explotatie Circuit Park
(ECP). Het contract, inclusief de
vergoedingen, blijft normaal doorlopen tot l januari 1989. Per l juli is
het tot die datum verlengd. Nu het
Circuit Park Zandvoort voorlopig de
A-status toegewezen heeft gekregen
en winstgevend is geworden, acht
Holm zijn taak als volbracht. In
overleg met het bestuur van de NAC
heeft hij besloten zijn contract niet
meer te verlengen. Hij is niet meer
in functie. •
De opdracht om investeerders te
zoeken (fundracing) blijft nu liggen.
"Fundracing is wat moeilijk geworden", aldus de heer P.J.P. Bernelot
Moens, voorzitter van zowel de NAC
als de ECP. Hij wijt dit aan de langdurige aarzeling van politiek Den
Haag, ontstaan doordat er ook een
circuitplan voor het Moerdijkgebied
was ingediend. Holm heeft 'er daardoor ook niet zo'n zin meer in'.
"Binnenkort verschijnen er advertenties voor een directeur", bevestigt Moens. Gezien het stadium van
de ontwikkelingen gaan volgens
hem de gedachten daarbij uit naar
een aanstelling voor langere tijd.

Zwemmer verlaat
Publieke Werken
ZANDVOORT - De heer K. Zwemmer, medewerker buitendienst, zal
per 30 november de dienst Publieke
Werken wegens pensionering verlaten.
Die middag zullen collega's en andere betrokkenen in het Gemeenschapshuis afscheid van hem nemen. .

"De tijd van een interim management ligt voor ons nu achter de rug".
Om de tussen liggende periode te
overbruggen heeft het bestuur 'wat
praktische maatregelen moeten nemen'. De heer Ernst, lid van het be-

stuur van de ECP neemt wat deze
stichting betreft zolang de coördinatie op zich, ik zelf die van de NAC".
Ernst is ook bestuurslid van de Nederlandse Autorensport Vereniging
(NAV), maar dat heeft er volgens
Moens niets mee te maken. Dat er
vanuit de NAV enige druk is uitgeoefend om Holm eerder te laten opstappen, ontkent hij. "Binnen besturen bestaat altijd wel een verschil in
inzicht en aanpak".

• Dolf en Annie van Graas
vieren komende week hun
vijftigjarig
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• Het Kerst-In team zoekt
nog enkele medewerkers.
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• Het OSS dames-volleybalteam dendert voort als
een goed geoliede machine.
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Rioolafvoer in vergevorderd stadium
ZANDVOORT - Momenteel
wordt er langs de Zandvoortselaan flink gegraven voor de rioolafvoer naar Haarlem. Maar
het grootste stuk van de kilometers lange buis ligt er al. Samen met de overige werkzaamheden in Zandvoort moet het
rioolafvoer-systeem zo verbeteren, dat er in het dorp geen
water-overlast meer kan voorkomen.
Volgens de berekeningen moet het
augustus 1989 zover zijn, hoewel de
bekleding van de effluentvijvers dan
waarschijnlijk nog niet klaar is.
Hiervoor heeft men de tijd tot januari 1991. Het bekleden wordt zo lang
mogelijk uitgesteld om de grondwaterstand zo laag mogelijk te kunnen
krijgen.
Door de rioolafvoer naar Haarlem
hoeft het afvalwater normaal gesproken niet meer in de effluentvijvers op het binnenterrein van het
circuit gestort te worden. De vijvers
blijven wel bestaan als overstort
voor grote hoeveelheden regenwater, zij het in een enigszins gewijzigde vorm, afhankelijk van de reconstructie van het circuit. Er wordt
een aparte buis naar aangelegd
waardoor overvloedig regenwater
van de hoger gelegen delen van
Zandvoort rechtstreeks en dus zeer
snel afgevoerd kan worden, zonder
daarvoor de rioolreiniging te hoeven
passeren.
Het laag gelegen centrum krijgt

een aparte afvoer naar de rioolreiniging. Deze is bijna gereed, slechts op
de Kostverlorenstraat moet er nog
een stuk aangelegd worden, evenals
onder de spoorlijn bij de Sophiaweg.Daardoor wordt voorkomen dat dit
afvoersysteem belast wordt met het
regenwater van elders.
Onder normale omstandigheden
wordt al het afvalwater na de rioolreiniging in noord doorgestuurd
naar Haarlem. Daar wordt de buis
nabij de Munterslaan aangesloten
op het rioolstelsel van deze gemeente. Vanuit Zandvoort wordt het watér met behulp van twee pompen
voortgestuwd tot in Bentveld, vanwaar het vanzelf doorspoelt naar
Haarlem door het verval in het terrein.
De gemeente Zandvoort neemt het
gedeelte tot in Bentveld voor haar

rekening, het Hoogheemraadschap
het gedeelte tot in Haarlem. De uiteindelijke kosten, geraamd op in totaal 6 miljoen, worden gedeeld, terwijl de provincie tien procent voor
haar rekening neemt. Momenteel is
men tussen Zandvoort. en Bentveld
bezig met het leggen van de leiding
langs de Zandvoortselaan. Vanwege
veiligheidsredenen omwille van het
Amsterdamse Waterleidingbedrijf
volgt men deze route, in plaats van
dwars door de duinen. Vanaf 'De
Manege' van Cohen volgt men- de
oude trambaan tot aan Heemstede.
Het grootste deel hiervan is al klaar.
Het traject tussen de rioolreiniging en de Zandvoortselaan komt
tussen Kostverlorenpark en de Kennemer Golfclub te lopen en wordt na
9 december aangelegd.
VERVOLG OP PAGINA 7

Pas opgerichte ZOV-balletgroep welkome aanvulling

Zandvoortse Operette Vereniging goed op dreef
ZANDVOORT - Zaterdagavond gaf de Zandvoortse Operette Vereniging in het gebouw
'de Krocht' haar tweede muzikale kienavond van dit jaar,
welke zaterdagavond en zondagmiddag nog eens wordt
herhaald.

gen om de opvoering van de operette
'Hongaarse Bruiloft' van Nico Dostal op l en 2 juni van het volgend jaar
in de Haarlemse Stadsschouwburg
te kunnen verwezenlijken. De kosten daarvan worden nl. op ƒ30 a
40.000 geschat. Het programma vóór
de pauze bestond geheel uit een selectie uit 'Showboat' van Jerome
De bedoeling .van deze muzikale Kern, waaraan koor, solisten en het
kienavonden is, de financiële midde- pas opgerichte ZOV-ballet medewerlen van de vereniging wat te verstevi- king verleenden. Het koor opende

met 'Cotton Blossom' dat - zij het na
een klein deraillement - goed werd
vertolkt, waarna de solisten de gelegenheid kregen hun vocale presta- •
ties te laten horen. Vermelding verdient het optreden van het trio Mirjam van Looy, Ineke Groen en Patsy
Breuer, te zamen met het koor, in de
uitvoering vaa 'Can't help loving
that man', evenals 'Why do I love
you', gezongen door Tineke Krieger
en Jan van der Werff. Ook 'Life üpon

LW

03.34 11.49 15.48 --.-04.08 00.04 16.21 12.21
04.43 00.42 16.55 12.53
05.21 01.11 17.3113.26
06.01 01.32 18.11 14~04
06.45 02.07 18.56 14.49
07.40 02.58 19.55 15.40
08.54 04.00 21.35 16.40
10.10 05.21 22.49 17.51

regelmatig door beiden genegeerd
zijn. Daarnaast merkte men op dat
een aantal van •zijn plannen voor de
afdeling, daarvóór nog tegengehouden, na het ontslag van Groenhout
wél verwezenlijkt werden. De advocaat van Groenhout, mr. H.K. Garvelink, trok de conclusie dat de gemeente niet bepaald zorgvuldig had
opgetreden met het ontslag. De twee
vertegenwoordigers van de gemeente, oud-secretaris Merts (tegenwoordig directeur van de provinciale
VVV van Drente) en H. Reith, bestreden dat standpunt. Maar een
verhelderende taakomschrijving
voor de desbetreffende functie blijkt
niet te bestaan.

Circuitdirecteur Peter Holm
stapt voortijdig uit functie

Waterstanden
Datum
10 nov
11 nov
12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov

functies gewijzigd of verdwenen.
Groenhout was op non-actief gesteld. Later werd hem ontslag aangezegd omdat samenwerking tussen
hem en de toenmalige sous-chef niet
mogelijk zou zijn. Omdat er geen
overleg mogelijk zou zijn, wendden
zijn ondergeschikten zich toen tot •
de raadsleden, waarbij zij zich voor
'110 %' achter Groenhout opstelden.
Zij wezen met de beschuldigende
vinger naar de toenmalige gemeentesecretaris Merts. Door hem en de
sous-chef van Sociale Zaken zouden
de problemen ontstaan zijn, zo verkondigden drie van deze ambtenaren afgelopen donderdag opnieuw.
Groenhout zou in zijn chefsfunctie

Oplage: 4.500

De Zandvoortse Operette Vereniging wist de gasten een gezellige en afwisselende avond te bieden.
Foto Perlolt

the wicked stage', gezongen door
Patsy Breuer met dans van het nog
prille ZOV- ballet was succesvol.
In de pauze werd geanimeerd ge- • Langs de Zandvoortselaan wordt momenteel hard gewerkt aan de
Foto Qeiioii
kiend en konden mooie prijzen in de rioolafvoer naar Haarlem.
wacht worden gesleept. Daarna
werd het muzikale gedeelte hervat
met een optreden van Amand Hekkers, die de aria 'Che gelida manina'
uit La Bohème een prachtige vertolking gaf, waarbij het publiek ademloos toehoorde. Ook Mirjam van
Looy leverde een vocale prestatie
met T don't know how to love him'
uit 'Jezus Christ Superstar', dat-op
ontroerende wijze werd gezongen.
Het programma werd afgesloten
met een voorproefje uit de 'Hongaarse Bruiloft', de operette welke
volgend jaar op de planken komt. Naam:
Daarbij bleek dat koor, solisten en
balletgroep duchtig hebben gerepe- Adres:
teerd en de in Hongaarse kostuums
gestoken solisten en ballet gaven
Plaats:
een feestelijk tintje aan het geheel. Postcode:
Vermelding verdient zeker de fraaie
gezongen 'Romance' door Tineke Giro/bank:
Krieger en de goed gedanste Czardas van de balletgroep, waarbij Jan Telefoon:
(i.v.m. controle bezorging) WK
van "der Werff op komische wijze
zijn beste beentje voor zette.
Daarna word ik abonnee en betaal per:
De vereniging kan ongetwijfeld te- O maand/3,95* O kwartaal ƒ 12,90 O halfjaar ƒ 23,70 O jaar ƒ 43,75
rugzien op een geslaagde avond wat
voor een belangrijk deel te danken is * een maandabonnement is uitsluitend
aan de muzikale leiding van Bert mogelijk bij automatische betaling.
van Poelgeest, de voortreffelijke re- Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
gie van Paul van den Ancker en zijn
regie-assistente Ellen Kok en de in•zet van choreografe Alice van den Deze bon in open envelop zonder postzegel
Ancker. Voor wie van operette en zenden aan: Weekmedia,
musical houdt, verdient het zeker Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. 8 I I 710371 I I OÏ7003 I
aanbeveling zaterdagavond, of zondagmiddag een voorstelling bij te
wonen.
W. F. P. Berlntt

Zandvoort
IMieuwe

bellen kan ook:

020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd geven wij kennis, dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader en opa

Piet Kerkman
op de leeftijd van 75 jaar.
„Lieverd" ik moet aanvaarden dat ik je
moet afstaan, maar voor geen goud had ik
jouw blijheid en opgewektheid deze
laatste jaren willen missen.
Herma Kerkman-Frantzen
Ed en Anuszka
Jurjen
Wim en Guus
Marco en Anja
en verdere familie
Haarlem', 2 november 1988
„BOERHAAVE"
Correspondentieadres:
Burg. Nawijnlaan 7
2042 PN Zandvoort
De crematie heeft maandag 7 november plaatsgehad.

Je vertrek was als de ntst na een storm.
Je leven, waarvan je zo hield,
was als het getij.
Wij beleefden het in vóór- en tegenspoed,
zij aan zij.
Je hebt je strijd gestreden.
Rust nu uit in vrede.
Na een moedige, maar ongelijke strijd hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze moeder, dochter, schoondochter, zuster,
schoonzuster en tante

Klazina Aaltje Drogtrop-Reidinga
(Siny)
echtgenote van Wim Drogtrop
geb.
3 november 1943
overleden 3 november 1988
Zandvoort:
Wim Drogtrop
Mare en Pieno
David
Richard
Amsterdam:
N. G. Drogtrop
Drogtrop-Niemeier
Anita
Charlotte
2042 XL Zandvoort, 3 november 1988
Zandvoortselaan 187
De begrafenis heeft op dinsdag 8 november op de
Algemene begraafplaats plaats gevonden.

Bedroefd geven wij kennis, dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader en opa

Piet Kerkman
op de leeftijd van 73 jaar.
„Lieverd" ife moet aanvaarden dat ife je
moet afstaan, maar voor geen goud had ik
jouw blijheid en opgewektheid deze
laatste jaren willen missen.
Herma Kerkman-Frantzen
Ed en Anuszka
Jurjen
Wim en Guus
Marco en Anja
en verdere familie
Haarlem, 2 november 1988
„Boerhaave"
Correspondentieadres:
Burg. Nawijnlaan 7
2042 PN Zandvoort
De crematie heeft maandag 7 november plaatsgevonden.

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte en
ria het overlijden van mijn lieve vrouw

mw Ambrozina Johanna van der Werff
echtgenote van mr Anson Wensing
betuig ik u mijn oprechte dank.
A. Wensing
2013 BS Haarlem, november 1988.
Burgemeester Sandbergstraat 10.

Door alle lieve en oprechte woorden,
door uw/je aanwezigheid voor, tijdens
en/of na de receptie ter gelegenheid van
mijn 25-jarig jubileum, als kleuterleidster,
heeft een ieder op eigen wijze 4
november 1988 tot een voor mij
onvergetelijke dag gemaakt.
Met de wetenschap, hoeveel moeite
velen zich voor mij gaven, op zo korte
teimijn dit feest te organiseren of in welke
vorm dan ook deze dag te doen slagen,
waardeer ik ieders inzet om zo meer.
Grootouders, ouders, kinderen en niet te
vergeten de vele, vele ,,steunpilaren" uit
25 jaar Hummeloord en van Heuven
Goedhartschool:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

Verleende bouwvergunningen
131B88
134B88
110B88
4B88
5B88

terrein Kam. Onnëstraat
- loods
Schoolstraat 7
- wijziging kapconstructie
Potgieterstraat 10
- vergroting woning
- 11 woningen
Fahrenheitstraat/Kochtstraat
Fahrenheitstraat/
Musschenbroekstraat
- 15 woningen en 10 garages
- plaatsen overkapping
121B88 Zuidlaan 45
124B88 Secr. Bosmanstraat 40
- plaatsen dakkapel
125B88 Van Ostadestraat 9
- wijzigen winkel tot woning
127B88 Haarlemmerstraat 36
- gedeeltelijk afsluiten veranda
129B88 P. Leffertsstraat 13
- plaatsen dakkapel
132B88 Haltestraat 6-8
- plaatsen dakkapellen
Belang hebbenden diedoor een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijngetroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschriftindlenen bij Burgemeesteren Wethouders vanZandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort

Heerlijk Hema
Voordeel
Roomboteramandelstaaf. Royaal gevuld met J
zuivere amandelspijs.
_
3.95
i. 2 voor \J •

•R25

Losse drop. 250 gram-345-1.85

Bestemmingsplan
De burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25
oktober 1988 vastgestelde bestemmingsplan 'Kosterstraat', vanaf maandag 14
november 1988 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht, Raadhuisplem 4, geopend maandag tot en met vrijdag van 09 00 -

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Volkorenbroodjes.
Zaka6stuks

.55

Berlmer. 150 gram .^_-

Zij, die' zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk
bezwaren tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 'Kosterstraat' indienen.

P. J. d'HONT

Aanbiedingen zijn geldig t/m 12 november 1988 H88 244 8/11

023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

10 november 1988

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55

Piet ziet op 11 nov.
ABRAHAM!!!
Ans
Peter en Karin
Sandra en Ab
Dennis

Maaike en Bert
Stiekem naar Lanzarote
maar toch nog gefeliciteerd.
Kinders en
Kleinkinderen

Speciale
aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
m dames- en
herenmaten
lusvast

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

w

'm m

w ~*r^rm

w

99,-

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 -

15351

DAG EN NACHT VERZORGING

De Hema raadt u aan straks 'n
flinke maat schoen te zetten,
499:-

^4655-.

2 voor

169.-

Draagbare stereo radio-cassetterecorder. AM/FM. Werkt op lichtnet of batterijen. l jaar Hema garantie.

Pakket met 6 bollen breigaren a 50
gram. 85% acryl/10% mohair/
5% polyamide. Met 4 breipatronen.
Bol over? Geld terug!

675

195.-

Herensokken. 35% wol/35% acryl/
30% polyamide. Mt 39-46.

-250:-.

Draaitopstofzuiger. Electronisch regelbare zuigkracht en metalen buizen. Incl.
accessoires. 1000 Watt. l jaar Hema
garantie.
Suède dameshandschoenen met gebreidefourchettes. In diverse kleuren.
MtS-EL
Metalen ladenkastje. In rood, wit, grijsen
blauw.

15 delig
18 delig

Theeglas. 3

44^5-12.75
2&f5 21.75

4955-.
Electnsche digitale wekker. In zwart, wit
en zilver, l jaar Hema garantie.

Electnsche onderdeken. Beveiligd
tegen oververhitting. Apart instelbare
voetenwarmte. Wasbaar.
220 Volt/60 Watt 150x80 cm. Sjaar
Hema garantie.

Hobby-plakboek. 80 bladzijden.

Nieuw! Bodycare.
Parfumdeo. Inhoud 75 ml-2^ 2.25
Crèmebad, douchegel of
bodylotion. Inhoud 200 ml -3^5" 3.25
Badolie. Inhoud 200 ml -4r?5 4.25

Doos met 16 magneetblokken. Leerzaam speelgoed voor kinderen vanaf
2 jaar.

4552 voor
Kinder nylon sportschoen met klittebandsluitmg. Mt 21-29

7.75

Katoenen baddoeken. In diverse
kleuren. 50x90 cm.

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huweHjk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts./ 27,56, (prijs excl 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

.35

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld J

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:

5.85

12 00 uur

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

8.95

Belegen Goudse Kaas.
500 gram

HARTELIJK BEDANKT
Saskia P. Beyer

Marmandais A.C. 1986. Volle
dieprode kwahteitswijn uit de
Bordeaux. 5.25 _ 2 VOOr

Ook al past het niet in uw schoen, u hebt gegarandeerd plezier van zo'n praktisch kado uit de Hema. Broodrooster
met Kema Keur en l jaar Hema garantie 39.75 nu 33.75, thermoskan 16.75 nu 14.25, chintz kussentjes 9.75 nu
2 voor 16.75, brandblusser 29.75 nu 25.75, buitenlamp 44.75 nu 39.75 en 4 koppen met schotels 8.75 nu 7.50.

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.
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Echtpaar Van Graas viert gouden jubileum

School D

'Ik was koopman en daarop
moesten wij voortborduren'
ZANDVOORT - Nog een paar dagen en dan is het volop feest in
huize Van Graas. Volgende week woensdag is het namelijk
precies vijftig jaar geleden dat Dolf van Graas en Annie Kollegger in het huwelijksbootje stapten. Het merendeel van hun
huwelijksjaren, ruim 31 jaar, woont het echtpaar in Zandvoort.

Deze foto toont de kleuterklas van School D, gelegen op de locatie
tegenover het huidige postkantoor, en werd genomen in 1949. Leidster
was mevrouw Fransje Drommel, hoofdleidster mevrouw Van den Berg.
De foto werd ingezonden door mevrouw Suringar-Kraaijenoord terwijl
Toni de Roode zoveel mogelijk namen bijéén zocht.
De leerlingen zijn:

Eerste rij v.l.n.r.: Hans van Beek, Yvonne (?), Cobi Vossen, onb.
Tweede rij: Chris Kemp, Hans Alblas, onb., Hennie Zwemmer, Catty
Schaap, Marijke Slagvelt.

Weekenddiensten
VVeekend: 12/13 november 1988
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Amtaulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F.
Paardekoper: Voor dienstdoende
arts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten

Derde rij, waarnaast mevrouw Van den Berg: Jan Menks, Frits Koning,
Paul Willemse, Fred Blom, Pim Kraaijenoord, Mira Donker.
Vierde rij: onb., Arie Koper, Ria Dorsman, Marlies Paap, Karin de
Roode en Els v.d. Bos.

Vijfde rij: Hans (?), onb., Arend Stobbelaar, Torn de Roode, Magda
Smouters, Sonja Keur en Marja Paap.
Zesde rij, waartussen juffrouw Fransje heeft plaatsgenomen: onb., Gerry Kerkman, Eric Visser, Donald Schoenmaker, onb., onb., Marja Paap.

Kerst-In team zoekt nog
een aantal medewerkers
ZANDVOORT - De Kerst-In
moet ook dit jaar weer een
groot feest worden voor de bezoekers. Een speciaal team
vrijwilligers is dan ook al
maanden lang druk in de weer
met de voorbereidingen. Men
zoekt echter nog enkele medewerkers.

Nu de winter langzaam inzet zal
menigeen aan de feestdagen gaan
denken. Ook de Kerst nadert weer,
ook al duurt het nog ongeveer anderhalve maand eer het zover is. Dankzij tal van vrijwilligers zal er dit jaar
weer een Kerst-In zijn, zoals al jaren
trouwens. Het blijkt voor menigeen
een zeer prettige invulling van de
kerstdagen.
Het belooft een gezellig feest te
worden, aldus het Kerst-In Team in
een bericht aan de krant. 'We brengen weer een gevarieerd programma
met artiesten die er zijn mogen. Er
komt weer een heerlijk kerstdiner
en ook de zozeer gewaardeerde samenzang van kerstliedjes staat weer
op het programma en belooft, dankzij de medewerking van het Zandvoorts Kamer Ensemble, dit jaar wederom bijzonder goed te worden'.
Zoals gebruikelijk kan er deze dagen uitgebreid geklaverjast en gebridged worden en uiteraard is er
weer een spelletjeszaal ingericht

Kledingactie
Mensen in Nood

Weekend: 12/13 november 1988

Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ZANDVOORT - De Stichting
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- 19.00 uur: Zendingsdienst
Mensen
in Nood houdt komenwen, Gemeensch. Herv./Ger. dienst
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, de vrijdag en zaterdag, 11 en 12
in Gereformeerde kerk
november, weer een inzameSmedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag ling van kleding. Men kan hierKindernevendienst
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, voor op verschillende adressen
Gereformeerde Kerk:
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. in het dorp terecht.
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- 023-244553.
Degenen die kleding willen afwen, Gemeensch. Herv./Ger. dienst
staan, kunnen dit afgeven op de volm Gereformeerde kerk
gende adressen. Op vrijdag tussen
B Burgerlijke stand
19.30 en 20.30 uur: St. Agatha Kerk,
Kindernevendienst
Grote Krocht; Nicolaasbasisschool,
Prof. Zeemanstraat; Vrijzinnige GeVrijzinnige
Geloofsgemeenschap Periode: 1-7 november 1988
loofsgemeenschap NPB, Brugstraat;
NPB:
Nederlands Hervormde Kerk, KerkZondag 10.30 uur:
plein; Gereformeerde Kerk, JulianaOndertrouwd:
Meijer, Harmen Albert en de Haan, weg. Op zaterdag tussen 10.00 en
Koomskatholieke Kerk:
13.00 uur: St. Agatha Kerk, de NicoVrijdag 10.00 uur: Eucharistievie- Bettina Petronella Francisca
Smits, Jan en Schoo, Johanna Ma- laasbasischool en bij de vrachtwanng
gen bij Dirkson, Burg. EngelbertZaterdag 19.00 uur: E.V. met Samen- nuëla Maria
De Goede, Rudolf Gerardus Marten straat.
zang, D. Duijves
Vanwege de hoge verwerkingskosen Bindels, Heidi
ten zijn lompen vrijwel niets meer
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. Caeciwaard. Daarom wordt men verzocht
liakoor, D. Duijves
Gehuwd:
Kramer, Richard en Wieman, Anne- alleen goede kleding aan te brengen,
evenals bruikbare lakens, dekens,
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, mieke
Haarlem:
Van Dam, Johannes Jacobus Jozef gordijnen en goede schoenen. In veren Ouwens, Simone Nancy Winni- band met het transport alles bij
voorkeur in een gesloten plastic zak
fred
en liever niet in een doos, de schoeWastenhouw, Maarten en Meister, nen per paar aan elkaar vastgeZandvoorts
maakt.
Hanny Florry

Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager. J.F Sas. Hoofdredacteur
J M Pekelharmg.

Geboren:
Kimberley, dochtez van: Van Gemert, Johannus Arno!dus Maria en
Brakel, Karin

Kantoor Gasthuisplein
12. Zandvoort, tel. 02507
- 17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13, 14-16 u.,
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 1317 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041
Postadres Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider' B. Lodewegen
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Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
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/ 23.70 per half jaar, / 43,75 per jaar. Voor
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nummers ƒ 1,-.
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ma t/m vr 08.30-17 uur. tel (020)-6.68 13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 17166

Jeffrey, zoon van: Vossen, Ronald
Hendrikus Jacobus en Noordij k, Gerarda Maria

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941.

Overleden:
Keesman, Jan, oud 75 jaar
Van den Hoed, Jacob, oud 80 jaar
Drogtrop geb. Reidinga, Klasina Aaltje, oud 45 jaar
Eggink, Christiaan Johan Hendrik,
oud 74 jaar
(Advertentie)

Personen- of
Bestelbus huren?

Taxi Centrale
Zandvoort, Gr. Krocht 18.
Tel. 12600

waar iedereen, klein én groot, zich
kan uitleven. Daarnaast wordt de
mogelijkheid geschapen om kerststukjes te maken. Een bijzondere attractie dit jaar is ongetwijfeld het
optreden van oud-leerlingen van de
Hannie Schaftschool in de musical
'Het Spoor van Bijster'.
Maar er is nog gebrek aan medewerkers, dus op iedereen die op deze
dagen het nuttige met het aangename wil combineren, wordt een beroep gedaan zich als vrijwilliger te
melden. Dat kan bij mevrouw De
Leeuw, Wilhelminaweg 7, tel.
(02507) 17436. Maandag 28 november
is er in Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15, een bijeenkomst van alle
medewerkers. Deze begint om 20.00
uur. Iedereen die mee wil werken is
daar van harte welkom. Ten name
van de 'Penningmeester van de
Kerst-In te Zandvoort' is ook een
postgironummer geopend (1125908)
voor financiële bijdragen.

Woninginrichting

Later kocht hij zes panden aan de
overkant, waar daarvoor de manufacturenzaak Kort was gevestigd en
waarvan er toen al drie onder Monumentenzorg vielen. Hij begon er een Varen
woninginnchtingzaak met klassieHet gezin breidde zich uit met
ke meubelen. Samen met zijn twee kinderen, een zoon en een
vrouw, want daarvoor al hadden dochter ('meer soorten zijn er niet')
Van Graas en de van Oostenrijkse en Dolf en Annie zijn nu de trotse
ouders afkomstige Annie Kolleger grootouders van drie kleinkinderen
elkaar reeds ontmoet en waren zij in van respectievelijk 27, 14 en 7 jaar.
het huwelijk getreden. Op zeventien- Pas negen jaar geleden hebben zij de
jarige leeftijd was zij enkele vrien- zaak van de hand gedaan Maar ook
dinnen gevolgd, die naar Nederland sindsdien hebben Dolf en Annie. 74
waren vertrokken om hier te wer- jaar, volgens eigen zeggen tijd teken. Via hen belandde zij in Heem- kort Van Graas gaat nog graag af en
stede en kon ook zij hier aan de slag. toe een dagje varen met een jachtje.
"Toen we trouwden was ik koop- Zijn grote hobby, getuige een foto
man en daarop moesten wij voort- van een oude pohtietaoot. "Dat was
borduren", aldus Van Graas Naast een hardloper, die ik op een veiling
zijn bedrijf werd hij landelijk voor- van de Domeinen heb gekocht. Maar
zitter van de Vakgroep BB 88 voor ik heb hem helaas ook weer verAntiek en Curiosa, een tijd waar hij kocht", voegt hij daaraan toe. Met
met plezier op terugkijkt. "Ik kreeg enige spijt, want het liefst staat hij
geen vergoeding voor het reizen met achter het roer van een oude stalen
de auto, maar wel voor een vliegtuig sleep- of pohtieboot.
als ik bijvoorbeeld naar Groningen
Maar Annie van Graas blijft tegenmoest", vertelt hij met - nog steeds - woordig liever thuis. "Ik heb hier in
enige verbazing. In die tijd werden het begin erg moeten wennen. Wij
Donderdag 10 november:
de regels voor deze bedrijfstak soms kwamen vanuit de Lange Veerstraat
Commissieverg. Publieke Werken, bijzonder strak gehanteerd door de in deze rustige omgeving, het was
Raadhuis, aanv. 20.00 uur
plaatselijke
overheidsinstanties, hier toen nog nauwelijks bebouwd.
Vrijdag 11 november:
maar door zijn functie kon hij af en Maar nu vind ik het hier heerlijk".
Kledingactie Mensen in Nood (zie toe invloed uitoefenen om collega's,
JOAN KURPERSHOEK
elders in dit blad)
Ledenvergadering
Genootschap
Oud Zandvoort, Gemeenschapshuis, aanv. 20.00 u.
Benoeming
carnavalsprinsen:
Scharrekoppeh i.d. Hollandia Bar,
Schuimkoppen in Esplanade. Beide
avonden aanvang 20.00 u., de benoeming is 's avonds om 11.11 u.
Zaterdag 12 november:
Kledingactie Mensen in Nood
Verkoopmiddag
Vrouwengroep
NPB, Brugstraat 15
Muzikale kienavond Zandvoortse
Operette Vereniging, De Krocht,
aanv. 20.00 uur. Inl. 13840/12870.
Zondag 13 november:
Matiné Zandv. Operette Vereniging,
De Krocht, aanv. 14.00 uur
Maandag 14 november:
Commissieverg. Financien, Raadhuis, aanv. 20.00 uur
Verg. Sportraad, kantine ZandvoortDolf en Annie van Graas, woensdag vijftig jaar getrouwd.
Foto Berioti
meeuwen Handbal, aanv. 20.00 uur.

Agenda

'Hummeloord' verhuisde naar Flemingstraat
ZANDVOORT - Zoals voorspeld is Saskia Beijer afgelopen vrijdag in de Mr. G. J. van
Heuven Goedhartschool in het
zonnetje gezet ter gelegenheid
van haar 25-jarig ambtsjubileum. "Het was grandioos", zo
omschrijft de enthousiaste
kleuterjuf achteraf de feestmiddag.
"Van heinde en verre kwamen
oud-pupillen die vroeger bij mij in
het kleuterklasje hebben gezeten.
Ook een aantal uit de eerste jaren,
waarvan sommigen met kind en
kleinkind. Het was erg leuk, gezellig
en goed georganiseerd. En ik ben
vreselijk verwend!", aldus Saskia
Beijer.
Helaas is bij de plaatsing vorige
week in deze krant een groot deel
van het interview weggevallen. Vandaar dat wij dit in de editie van deze
week nog eens in zijn geheel plaatsen.

Creatief
Saskia werd zo genoemd omdat
haar moeder als schilderes een
groot bewonderaarster van Rembrandt was. Ze weet eigenlijk niet of
ze zelf ook creatief is, maar dat lijkt
ons al te bescheiden, want naar onze
mening is creativiteit inherent aan
haar vak van kleuterleidster.

Verkoopmiddag

Het Genootschap 'Oud Zandvoort'
houdt morgenavond, vrijdag 11 novemtaer, een algemene ledenvergadering. Agendapunten zijn de behandeling en aanvaarding van nieuwe statuten. De bijeenkomst vindt plaats
in het Gemeenschapshuis en begint
om 20.00 uur. Het bestuur hoopt op
een grote opkomst.

Haarlem wisselde hij van baas en
het werk ging hem zo goed af, dat hij
na verloop van tijd bedrijfsleider
werd over drie slagerijen Daarna
ging hij toch in de losse handel Hij
begon in de Lange Veerstraat een
handel in ongeregelde goederen en
exploiteerde daarbij een veiling in
Arnhem.

De zaken gingen voorspoedig en m
1957 kon het echtpaar in Zandvoort
een huis laten bouwen on zich hier
vestigen "Maar we hebben er beide
hard voor moeten werken", verklaart Van Graas, "mijn vrouw net
zo hard als ik" "Ik heb hem dan ook
niet om zijn geld getrouwd", grapt
Annie van Graas, waarop haar man
alert reageert met de opmerking dat
h ij dat later bij elkaar heeft moeten
verdienen Maar uit wat anecdotes
blijkt dat het echtpaar anderen altijd heeft laten meedelen in de voorspoed, hoe klem of groot ook, die er
was.

Verhaal rand Saskia Beijers nog niet afgelopen

Op haar tiende kwam Saskia Beyer vanuit Amsterdam hier wonen,
bezocht de Karel Doormanschool,
en ging op haar dertiende eens een
kijkje nemen bij juffrouw Kemp van
Josina van den Endenschool. "Bij
ZANDVOORT - De vrouwengroep de
haar heb ik ontzettend veel geleerd,"
van de N.P.B, afdeling Zandvoort vertelt ze enthousiast. "Ieder vrij
houdt zaterdag 12 november haar uur was ik in de Josina van den Enjaarlijkse verkoopmiddag. Deze denschool te vinden. Ik hielp waar
vindt plaats in het gebouw Brug- mogelijk, ook bij de schoolreisjes.
Met een goede basis ging ik dan ook
straat 15.
de Kennemer Streekschool
De verkoopmiddag begint om naar
de 4-jarige opleiding kleuter14.00 uur en duurt tot half vijf. Men voor
kan er terecht voor allerlei artikelen, leidster."
vaak zeer geschikt als cadeau, waarToen ze in 1963 haar acte hoofdonder mooie handwerken of - iets leidster
had behaald, was er in Zandgeheel anders - boeken. Gewoontege- voort helaas geen vacature. In Amtrouw wordt de gelegenheid gescha- sterdam kon ze aan de slag als bopen om gezellig een kopje thee te ventallige leerkracht en dat kwam
drinken.
erop neer dat ze binnen een halfjaar
Iedereen is van harte welkom.
op tien verschillende scholen werkte.

Oud Zandvoort

Dolf van Graas is eigenlijk afkomstig uit het Zuidhollandse Leimuiden, waar hij 81 jaar geleden werd
geboren. Hij was één van de oudste
zoons van een gezin met zestien kinderen. Dat betekende al op jonge
leeftijd hard werken 'want je moest
wat doen voor de kost', aldus de nog
steeds zeer vitale Van Graas "Op
veertienjarige leeftijd was ik al zelfstandig. Ik verhuisde toen naar
Haarlem waar ik aan de slag kon bij
een patroon. Voor./7,- m de week,
waarvan J 3,- afging voor de kamer".
Hij werkte daar bij een slagerij, bijna logisch, want ook zijn ouders
hadden een zelfde bedrijf met daarbij een veehandel.
Voor hij naar Haarlem verhuisde,
had Van Graas al de nodige ervaring
opgedaan, want samen met de twee
andere oudste broers werd hij er op
jonge leeftijd al op uitgestuurd om
varkens of koeien te knechten. "Gemiddeld vier op een dag, en die lagen
's avonds al in de pekel. Tenminste
als er wat te doen was, want na de
feestdagen was er meestal minder
werk". Daarnaast leerde hij al vroeg
te onderhandelen met de boeren, als
hij voor zijn vader kalveren moest
kopen voor de groothandel.
Een ervaring die hij later goed
wist uit te buiten m de losse handel.
Die zit hem m het bloed, zoals hij
zelf vertelt. Na de beginperiode in

voor wie het werken daardoor bijna
onmogelijk werd gemaakt, een
handje te helpen

Streng
"Ik had eens een strenge hoofdleidster die, wanneer moeders met
hun kleuter een paar minuten te laat
kwamen, ze onmiddellijk terugstuurde. Had een kind overgegeven
dan mochten wij dat beslist niet opruimen, maar moesten het laten lig-

gen tot de moeder kwam. Nu moet ik
eerlijk zeggen dat ik daar wel geleerd heb op te treden."
In 1964 vertrok er bij de Josina van
den Endenschool een kleuterleidster en het lag voor de hand dat
Saskia, die al vanaf haar dertiende
een goede band met de school had,
de opengevallen plaats mocht innemen. Nieuw-Noord werd steeds kinderrij ker en toen er een kleuterklasje gebouwd werd, ging zij daar met
veertien kinderen naar toe. Nog hetzelfde jaar werd er een lokaal bij
gebouwd, al spoedig gevolgd door
een derde. Met z'n drieën hadden ze
zo'n 130 kleuters onder hun hoede,
hetgeen neerkwam op klassen van
40 kinderen.
"Toch was het een heerlijke tijd,"
zegt Saskia. Ze herinnert zich de

spontane hulp van moeders (daarover heeft ze nu nog niet te klagen),
de medewerking van melkman Vink
en groentehandelaar Bos, die zorgden dat de kleuters, wanneer de leverancier van de schoolmelk 's zomers
op het strand stond, toch de nodige
mineralen, eiwitten en vitaminen
binnen kregen, en de emoties rond
de verdwijning van Mananne Wijfje,
naar wie de hele school ging zoeken.

men plukken, kortom, zoeken naar
compensatie voor het ontbreken
van een speelwerklokaal. Het was
maar al te vaak behelpen, want wanneer de kinderen vanwege de regen
niet naar buiten konden, moesten de
tafeltjes en stoeltjes opgestapeld
worden om toch maar een beetje
ruimte te krijgen om te spelen Daar
kwam verandering in toen in 1975
"Hummeloord" en de Mr. G. J van
Heuven Goedhartschool te zaïnen
werden ondergebracht m een fraai
Ilummeloord
complex aan de Flemingstraat, waar
Door de gunstige ligging van de kleuterschool de beschikking
"Hummeloord", een naam die via kreeg over een modern speel- en
een prijsvraag uit de bus was geko- speel/leerlokaal.
men, werd er heel wat kennis m de
vrije natuur opgedaan. Materiaal
De gezamenlijke ouderavonden,
verzamelen voor herfststukjes, het Hoofdleidsterscontact, actie
rondkijken op de volkstuintjes, bra- voeren om in Bouwes Palace te mogen zwemmen (mocht niet van de
mspectrice!, het m verband met bezuinigmgen wegvallen van schooltandarts en logopediste, de goede
contacten met de Schooladvies
dienst en de LOM-school van Cor
Schram, kinderen van zigeuners m
de klas, hulp van Marokkaanse moeders, ouderparticipatie en een «ekostuineerde zeskamp, het zijn alle
maal onderwerpen waar de jubilerende leerkracht boeiend over ver
telt. Ook over de nachtoefening van
de reservepohtie, waarbij een in
braak m de kleuterschool in scène
werd gezet Het contact met coin
mandant Methorst bezorgde haat
werk als tolk Spaans bij de Europe
s>e iudokam pioenschappen
Saskia Beijer, al jaren lid van hut
Sint Nicolaasconnte der Zandvooitse Scholen en van het Conutt1 Vtu
ring Nationale Feestdagen, is terug
houdend wanneer het m 1982 ingevoerde basisonderwijs ter sprake
komt Wel zegt ze het te betreuren
dat door de veranderingen de grond
beginselen van het kleuteronder
wijs, t w rust. reinheid en reuelmaat, in het gedrang zijn gekomen
Saskia Beijer: een 'grandioze receptie' na 25 jaar kleuteronderwijs
C.E KRAAN-MEE! H

j Dommel
HOU VAN
ELKAAR
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YORK OPTIEK

YORK OPTIEK

Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon: 02507-12174

Restaurant Delicia

Leidsestraat 327 Amsterdam/Telefoon: 020-233295

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

Kerkstraat 16, .tel, 12270
ELKE DAG een andere daghap voor slechts ƒ

Onze alom bekende
winterschotels zijn
er weer

iedere dag

VERSE
MOSSELEN
gebakken of gekookt
met stokbrood en
div sausjes
Incl

!U/~

l glas wijn

17,50

En nog veel meer...

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCIJNERS,
ERWTENSOEP

Zie verder onze a la carte kaart
Ook hebben wij
gelegenheid voor
bruiloften en
partijen
Zeer
concurrerende
prijzen en 1ste
klas kwaliteit

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

ALUMINIUM
PLAFONDS

Nieuw m het exclusieve programma van De
Graaf het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur1
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed Bovendien m verschillende
kamerbrede lengtematen
zie hierboven
GRAfoLOM®

U heeft liever geen houtstruktuur' Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme
125 en 200 mm breed waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is m de lengten
260M,3M,350M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-fepro
houtstruktuur

Ook kamerbreed met weer een geheel
ander karakter aluminium lamellen
Zij worden m elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd
Tot maar liefst 6 M'
BIJ De Graaf m twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd m een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren

E^-i

* a s zondag van
1500-2000 uur
LEVENDE
MUZIEK

KIPPESOEP
BIEFSTUK
CHAMPIGNONS
COUPE IJS
KOFFIE
30,-

VRUCHTENCOCKTAIL
CHAMPIGNONSOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
SORBET
KOFFIE
45,-

v

GARNALENCOCKTAIL
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
TOURNEDOS
CHAMPIGNON
OF VARKENSHAAS
IJS SPEC
KOFFIE
MET COGNAC
OF LIKEUR
OU,-

Wegens
verbouwing zijn wij
tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44

Haltestraat 40. Tel.

/

4lc\aiidci cocktail

J. BLUYS

in

Tel. 12060

AA

13253

Blazers

MENU van de maand

*

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

*

27,50

De specialist in al uw bloemwerken

Vol vitamine

Kiwrs

10 voor

Hagelwit

CHAMPIGNONS

per doosje

UIT ONZE KEUKEN NIEUW!

HUZARENSALADE
Maandag en dinsdag
Vers gesneden RODE KOOL

/2 P0nd
h

eel pond

2,45
4,95

1,59

1,98
,75

DE NIEUWE GENERATIE
veiligheid, kracht, kwaliteit
DE NIEUWE

ELEKTRAMAC 16E
Groot vermogen
Vederlicht m gewicht
Groot zwaard met neuswiel
Uiterst betrouwbaar
Prima m prijs

jtfMcCU

^McCULLOCH
Ijzerhandel Zantvoort
Voor al uw:
Uzerwaren

Verf en autolakken

Gereedschappen

Hout

Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

Sleutels en sloten

- Ttest
estcmrané

Bloemcndaal aan zee
Tel 023-252280
Vanaf heden hanteren wij onze
vernieuwde menukaart met een nog
ruimere keuze uit vis- en
vleesgerechten
Nieuw zijn o a

zeewolf, zalmmoot van de grill,
Amerikaanse rib-eye (350 gram!)
en kalfsoester
Onze accommodatie is zeer geschikt
voor het houden van recepties
familiedmers of andere feestelijke
bijeenkomsten
Graag assisteren wij u bij de opzet
hiervan
Het gehele jaar door zijn wij alle dagen
geopend Eigen ruime
parkeergelegenheid

Tumgereedschappen

GROENTE EN FRUIT

Hang- en sluitwerk
Plaatmaterialen

Camping gas
Electra
Aanen afvoermateriaal

SWAUUESTRAAT 7 - 2042 KA ZANDVOORT - TEL 02507-12418

veilinggebouw

Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

BELANGRIJKE INBOEDELVEILING
op woensdag 16 nov s morgens
9 30 uur in Veilinggebouw

Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort
Celsiusstraat 192 Zandvoort

Gasthuisplem t o v Deurwaarder
H Teihoeven uit Haarlem
Geveild worden: Zeer fraai Meubilair,
Modern en uit Oma s tijd, Vloerkleden en
Perzische Vloerkleden, Schilderijen,
Verlichting Porselein, Glaswerk en veel
ander Kleingoed, Boeken enz enz

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Kijkdagen: zondag 13 en maandag 14
nov van 1000-1700 uur

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr KrocV 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Inlichtingen. Veihngdirectie,
Fa Waterdnnker tel 12164

Dat is maar schijn'
Vindt U relaties overbodig9
Een gesprek heeft iedereen nodig1

Rijksweg 343
023-375381
b g g 250402

Genestetstraat 19: Rustig gelegen woonhuis met
achterom, 2 slaapkam Vraagrprijs f 159.000,- k k
Flemingstraat 370: Tussenwonmg 4 slaapkam
voor- en achtertuin Vraagprijs f 179.000,- k k
Stationsstraat 13: Woonhuis nabij centrum en
station 4 slaapkam balkon
Vraagprijs f 225.000,- k k
Gasthuisplein 2: Tussenwonmg, grote tuin op
zuiden, 3 slaapkamers zomerwonmg
Vraagprijs f 245.000,- k k
Kostverlorenstraat 47: Vrijstaand woonhuis
grote tuin, 3 slaapkam, balkon groot zomerhuis
opp 483 m2 Vraagprijs f 270.000,- k k
Brederodestraat 156: Zeer luxe vrijstaande villa
met garage Grondopp 681 m2,3 slaapkam, zol
der groot zonneterras Vraagprijs f 695.000,- k k
Van Galenstraat 6: Tweekam appartement op
begane grond, groot zonneterras uitzicht op zee
Vraagprijs f 89.000,- k k
Hogeweg 56/14: Tweekam appartement op de 4e
verdieping, uitzicht op het centrum, balkon
Vraagprijs! 116.500,-k k
Van Galenstraat 218: Tweekam appartement op
de 4e verdieping, uitzicht op zee, balkon (zuid)
Vraagprijs! 119.000,-k k
Stationsplein 17/6: Dnekam appartement op 1e
verdieping, premie A onder bepaalde voorwaarden
overdraagbaar Vraagprijs f 135.000,- k k

De Manege, Zandvoort
biedt elke keer, een gezellige,
ongedwongen sfeer Zaterdag 20.00
uur-03 00 uur uitsl ongeb mensen.
Corr kleding Zondag vanaf 16 00 uur
matinee, diner-dansant.
Info. 02507-16023

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 tel. 18789
-

Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine én warme stokbroodjes
- Saté van de haas, TACO en andere
specialiteiten1
- Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen!
Alles handgemaakt en dat proeft u!
- Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies

Geupend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdag en zaterdag tot 3.00 's nachts
Dinsdag gesloten
Tot ziens
bij Trees en Martha Burger

Luxe kollektie
lingerie van

Leeuwerikenstraat 16/8: 3/4 kam appartement
op 4e verdieping, privé parkeerplaats
Vraagprijs f 142.500,-k k
Burg. van Alphenstraat 59/9: Gemoderniseerd
vierkamerapp op 3e verdieping, balkon garage
Vraagprijs f 175.000,- k k
Hogeweg 54/17: Dnekam appartement (penthouse) op 4e verdieping balkon rondom
Vraagprijs f 195.000,-k k
Gort v.d. Lindenstraat 2/13: zeer luxe 3 kam
maisonette uitzicht op duinen
Vraagprijs f 225.000,- k k
De Favaugeplein 43: Uniek gelegen 4 kam ap
parlement aan boulevard met uitzicht op zee
Vraagprijs f 245.000,- k k

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door

ingeEVERf/nnDAnpccccM

De Spar

De Witte Zwaan

Graag alleen zijn?!

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

Zandvoorts Nieuwsblad
de witte zwaan

maar waarop was die beslissing

H. W. COSTER B.V. telefax
teief. 02507-20025"
02507-15531",

iedereen leest de krant altijd en overal

Electrisch
gereedschap

Tel 1 44 04

SHOWROOM AMSTERDAM Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam-Tel 020848483
Geopend Di t/m vrij 1000 17 00 u Zaterdag 10 00-16 00 u

Velserbroek

59,-

*
*
*
*
*

de Graaf plafonds

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

HAARLEMS
HARDHOUT

ELKTRAMAC16E

heel kilo

f,

Openhaardhout

Zoet en zonder pit

CLEMENTIENTJES

Je koopt een nieuw pand
eigenlijk gefundeerd?

Spijkerkleding
29,Broeken
Rokken
Blouses
v.a. 29,-

Kerkstraat 16 - tel. 12270

*

Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327
Uw adres voor

OOK NAAR MAAT

Restaurant Delicia

BLOEMENHUIS

BOUWMAN

Viscose verkoop

RODE ZALM
OP TOAST
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
OSSEHAAS IN
STROGANOFFSAUS
IJS SPEC
KOFFIE
MET FRANSE
COGNAC
OF LIKEUR
OF IRISH
COFFEE
70,-

Al onze hoofdgerechten zijn \ oorzien van div soorten aardaopelen verse groente
sla appelmoes en compote

DROGISTERIJ

v/h l BIZA

GRAPEFRUIT COCKTAIL
HELDERE
GROENTESOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
35,-

GHAfol-UX@

Uit voorraad leverbaar m de
lengten 2 60 M, 3 05 M, 3 50 M,
410M,of510M

^3 RONDKANTPANELEN cj

^

SUNRISE FASHION

Enkele menu-suggesties voor bruiloften en partijen
TOMATENSOEP
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
25,-

RONDKANTPANELENl MDF

en410M

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open
Nergens m Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt m moderne kleuren en tinten
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond
Kom bewonderen dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is1

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

Kerkplein 3 Zandvoort
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Teleloon 02507 1 2944'/ Fax 02b07 18644
Openingstijden dagelijks 09 00 18 00 uur
vri|dagavond 19 00 21 00 uur / zaterdag 10 00 14 00 uur

HfiLTESTRRBT 7-7é/.28O7

ZJ3NDVOORT

3

'
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Dames Oss veel te sterk voor OVRA
ZANDVOORT - Als een goed
geoliede machine dendert het
eerste dames volleybalteam
van Sporting OSS door de
competitie Nu werd OVRA 3
het slachtoffer van de dadendrang, 3-0 Het Sporting heren
team stelde opnieuw teleur en
verloor van een goed blokkerend Spaarndam, O 3 De jeugd
daarentegen het zich van zijn
beste kant zien
Zelden zit de wedstrijdsecretaris
en oudcoach van dames l Ad Akker
mans zo ontspannen en breed la
chend op zijn stoel als m deze com
petitie En hij had alle reden daar
toe, want het Zandvoortse team ac
teerde voortreffelijk Scherp gecon
centreerd spelend goed bewegend,
gevarieerde aanvallen, goede pass,
illes is aanwezig m dit team en spe
lend tegen de wat zwakkere zusters
in de promotieklasse wordt graag
alles uit de kast gehaald om dit te
showen aan het talrijke publiek
Maar de basis aan het goede Spor
tmg spel ligt aan de opslag
Aftastend werd de eerste set be
gonnen Besloten werd op zeker te
spelen en gebruik te maken van de
lange buiten-aanvalsters, dit omdat
OVRA daar weinig lengte tegenover
kon zetten OVRA weinig kijk had
op de diagonaal geplaatste smashes
Slechts eenmaal hoefde trainercoach Jan Phillipo in te grijpen toen

OVRA dreigde terug te komen bij 11
8 Met Marja van der Lugt op de
middenaanval m plaats van Jolanda
Dekker ging Sporting in de tweede
set door met waar het m de eerste
set mee bezig was, enthousiast en
goed gedisciplineerd volleyballen
Het team fungeert als een eenheid
en straalt spelvreugde af Na de ge
wonnen tweede set (15 3) was alleen
nog maar aan het begin van de derde
set een time out nodig, bij 35, om
het team weer in de goede richting te
krijgen, 15 5
Een goed debuterende Ellen Wob
ma in de basis van dames 3 kon met
voorkomen dat Allides 6 toch beide
punten mee naar Haarlem nam Op
de eerste set na was er sprake van
een leuke wedstrijd waarin beide
teams werkten voor de overwinning
Spektakel genoeg maar Allides had
net dat ietsje meer geluk Sporting
dames 4 redde het net niet tegen
Spaarndam 2 De gewonnen derde
set gaf de burger nog wel moed maar
m het laatste deel van de vierde set
was Spaarndam wat beter Heemste
de was tweemaal de opponent van
dames 5 Eerder in de week werd er
ruim gewonnen van Heemstede 5
Heemstede 7 bezat echter meer rou
tme dan het zeer jeugdige Zand
voortse team
Zo soepel als de dames draaien, zo
stroef gaat het met de heren van
Sporting OSS Spaarndam dat al
leen over een goede blokkering en
een goed spelende middenaanvaller

beschikte, had nauwelijks proble
men met dit Sporting, dat meer te
gen zichzelf dan tegen de tegenstan
der volleybalde Het vertrouwen m
eigen kunnen is tot een minimum
gedaald Begonnen werd er met het
team dat het in de bekerwedstrjd
tegen SAS '70 zo verrassend goed
had gedaan, dat wil zeggen met Bart
Roos als spelverdeler en Martin de
Wit op de middenaanval Maar het
pakte heel anders uit dan de bedoe
hng was De verdediging van Spor
tmg was slecht georganiseerd waar
door de passes nauwelijks bij de
spelverdeler kwamen De onzeker
heid sloop daardoor in het team en
met het groeien van de onzekerheid
nam het zelfvertrouwen van Spaarn
dam toe Sporting slaagde erin door
enkele goede individuele acties aar
dig bij te blijven in de tweede set,
maar het werken van Spaarndam
werd beloond In de derde set leek
Sporting eindelijk wakker geschud
De komst van Arnold Bergstra

bracht wat meer lijn in de verdedi
ging en er werden een paar fraaie
aanvallen opgezet Het was echter te
weinig om Spaarndam te kloppen,
14 16
Opvallend is het herstelvermogen
van heren 2 TerwijlHSVC4aldacht
een gewonnen wedstrijd te spelen,
stroopten de Zandvoorters nog een
maal de mouwen op en wisten als
nog een gelijkspel te bewerkstelli
gen

ZANDVOORT - De ZVM zaal
handbalteams behaalden zeer goede
resultaten De dames knokten zich
naar een 12 13 overwinning bij BSM
en de heren hielden Concordia op
een gelijke stand van 17 17

echter moed vooi de volgende wed
strijden In het Zandvuoitse doel
was Johan Molenaar goed m \orrn
en wat Concordia ook probeerde
ZVM pakte een punt weg uit Haailem 17 17 Komende zonaag moet
het gaan gebeuren m de thuiswed
ook dat was het nog niet ZVM bouw stiijd tegen Umond om 13 45 uur
de snel een aanval op en met nog een
paar seconden te gaan was het Wen
Doelpunten ZVM Menno Tiouw
dy Verstraaten die ZVM naai de l Petei Pennms;s 3 Jan Diavei 5,
winst schoot 13 U
Jan van Limbeek 8
Doelpunten ZVM Janneke de
Reus 5 Erna van Rhee 3 Maigreet
Sterrenburg 3, Janna ter Wolbeek l
Wendy Verstraaten l

Knap handbal
ZVM-teams

De ZVM dames begonnen erg
slecht en BSM pakte direct een voor
sprong Door zwak aanspelen en
mislukte breaks lukte het ZVM niet
om BSM van zich af te houden Het
goed op dreef zijnde BSM bouwde
een 7 2 voorsprong op die bij rust
nog altijd 7 3 was In de tweede helft
een beter spelend ZVM dat nu feller
voor de bal vocht De vijf een defen
sie was beter en langzaam werd ter
ZVM en Concordia waren aan el
rein terug gewonnen ZVM kwam tot
kaar gewaagd alhoewel de Zandvoor
8
7
terug
waarna
BSM
toch
weer
er
Jeugd
in slaagde meer afstand te nemen ters de meeste kansen hebben ge
Bij de jeugd leverden de meisjes 107 Toch voelde ZVM dat er meer had Een telfout van de scheidsrech
adspiranten een goede prestatie inzat en met enorm veel inzet kwam terb zou ZVM de overwinning kos
door het sterke Allides M te ver ZVM in de laatste minuut op 11 11 ten Bij de rust noteerden zij een 9 9
slaan Alleen de tweede set was span Die laatste minuut zou erg spannend stand maar dat had 8 9 m het voor
nend te noemen De jongens herstel verlopen
deel van ZVM moeten zijn In de
den zich voortreffelijk tegen Delta
tweede helft speelde ZVM goed
Lloyd K terwijl niemand meer een
De Zandvoortse dames scoorden handbal en creëerde goede kansen
cent gaf voor hun kansen vochten de 11 12 en dat leek voldoende vooral die echter met afgemaakt weiden
jongens goed terug en wisten toch toen Anja Hendriks een strafworp
nog terug te komen, 2 2
stopte Toch kwam BSM op 12 12 en Het vertoonde spel geeft de burger

ZHC-hockeysters delen de punten
VOETBAL

Zondag Zandvoortmeeuwen Hil
legom 14 30 uur terrein Vondellaan
VVH TZB 14 30 uur te Haarlem
Zaterdag SMS Zandvoort 7.
14 30 uur te Nieuw Vennep

Zwaar bevochten overwinning op Bloemendaal

Z'75 blijft stevig op kop

HOCKEY

Zondag ZHC aames Kraaien
12 45 uur terrein Dumtjesveld
ZHC heren Haarlem 14 30 uui
terrein Dumtjesveld

ZANDVOORT - Zandvoort
'75 heeft zijn koppositie verstevigd door zelf een zwaar bevochten 1-0 overwinning te benalen en het gelijkspel van de
concurrenten TOV en IJFC
Voor behoorlijk veel publiek
maakten Zandvoort '75 en
Bloemendaal er een spannende wedstrijd van

Ook in de tweede helft een over en
weer gaand voetbal Dan weer Zand
voort '75 dat het sterkste spel ver
toonde maar ook Bloemendaal heeft
periodes met goed voetbal In de
twintigste minuut neemt Zandvoort
'75 een voorsprong Een hoekschop
van Rob Koning belandde via Wim
Paap bij Paul Longayroux die keihard raak schiet, l O Zandvoort '75
probeerde door te drukken en zag
een schot van Paul Longayroux over
gaan en Dennis Keuning knalde op
Vooral m de beginfase was het een de paal
sterk Zandvoort '75 dat op jacht ging
naar de openingstreffer In deze fase
zat het niet mee bij een schot van Momenten
René Paap tegen de onderkant van
In het laatste kwartier trok Bloe
de lat en een kopbal van Wim Paap mendaal onder aanvoering van
tegen de lat Ook Mario van Meelen Zandvoorter Rob Buchel, massaal
waagde een poging die echter rake ten aanval en ontstonden er een paar
hngs overging Bloemendaal slaagde moeizame momenten voor het doel
erin na twintig minuten uit de om van de badgasten Veel hoge voorzet
singeling los te komen en nam doel- ten werden door Wiebe Beekelaar,
man Wiebe Beekelaar onder vuur die evenals de Bloemendaal keeper
goed op dreef was, onschadelijk gemaakt

Doelpunt

De-schoten verdwenen naast het
doel of werden een prooi van Beeke
laar Beide partijen bleven de aanval
zoeken wat wel enkele hoekschop
pen opleverde maar doelpunten ble
ven uit

Toen het laatste fluisignaal, van
de goed leidende scheidsrechter
Landzaat klonk, kon Zandvoort '75
opgelucht de kleedkamer opzoeken
De "beide punten bleven in Zand
voort

BASKETBAL

Zaterdag 19 00 uur Lions neren
TYBB 2 Pellikaan sporthal
21 30 uur Lions dames Kmneirr
Pellikaan Sporthal
ZAALHANDBAL

Uitslagen DS BSM ZVM 12 13
DS Nieuw Vennep 2 ZVM 2 10 22
DS ADO 6 ZVM 3 5 12 HS Concor
dia ZVM 1717 HS TYBB ZVM 2 32
12, HS GVO 3 ZVM 3 16 28, HS Uit
geest 2 ZVM 4 15 8 DJ A Kombij l
ZVM 25 6, DJ B ADO 2 ZVM 5 10
HJ B KIC ZVM 9 10 MA A KIC
ZVM 20 7, MA A Overbos ZVM 2 12
8, Welpen HVH ZVM l 5

•

De ZHC-hockeysters keken al snel tegen een achterstand aan maar herstelden zich knap.

ZANDVOORT - Het ZHC dames bleven dan had de overwinning in
hockeyteam trad aan tegen Eecht Zandvoort gebleven
rop en behaalde een verdienstelijk 2
2 gelijkspel Als de dames na de 2 l
De heren kwamen eveneens uit te
voorsprong wat rustiger waren ge gen Eechtrop en ook hier had er
meer ingezeten dan de nu geleden
nederlaag van l O

In de tweede helft bleef de strijd
best de moeite waard en de spanning
viel te snijden Het werd een op en
neer golvende partij hockey waarbij
Zandvoort het iets betere van het
spel had Met nog tien minuten te
gaan leek ZHC op de overwinning af
te stevenen toen Monique Lubberts
Het begin van de dameswedstrijd keihard insloeg, 2 l Doordat Eecht
kenmerkte zich door een fel aanval rop een laatste offensief inzette
soffensief van Eechtrop Dat leverde sloop er onrust in de Zandvoortse
al snel een O l voorsprong op toen er defensie
riant gemist werd in de Zandvoortse
defensie ZHC herstelde zich knap,
De bal werd niet goed uitverde
van deze vroege tegenvaller, en digd en Eechtrop verkreeg vele ma
kreeg Scandals weer aansluiting en drong Eechtrop terug In eerste in len balbezit De druk op het ZHC
uitzicht op een goed resultaat On stantie zat het met mee en enige doel werd te groot en een van rich
vervaard trokken de Zandvoorters fraaie schoten werden van de doel tmg veranderd schot verdween in
ten aanval maar vrouwe Fortune het lijn gewerkt ZHC bleef knokken het doel, 2 2
het afweten Paal en lat stonden de voor de gelijkmaker en forceerde
verdiende gelijkmaker m de weg en vele lange en strafcorners, die ech In de slotminuten probeerden beide
zoals zo vaak viel het doelpunt aan ter telkens net naast het doel wer partijen alsnog tot de winnende tref
de andere kant Vlak voor het einde den geschoten
fer te komen doch met de 2 2 stand
slaagde Gooiland erin de zege defmi
moesten zij zich tevreden stellen
tief veilig te stellen, 3 5
Verdiend
„Een gelijkspel was zeker ver
diend geweest," stelde aanvoerder
De afwerking van de vele aanval Heren
De nederlaag van ZHC tegen
Richard Kerkman „Door vele bles len lukte lange tijd met doch vlak
sures en werk hebben we steeds an voor de rust kwam de verdiende ge
dere spelers en daardoor vormen we lijkmaker Een goed doorzettende
geen eenheid, maar met wat meer Manon Kist sloeg de bal hard m het
geluk moet het kunnen "
Eechtrop doel, l l

ZVM/Auto Versteege imponeert
weer het uitstekend zaalvoetbal
ZANDVOORT - Met Zandvoort
meeuwen/Auto Versteege gaat het
voortreffelijk in de zaalvoetbal
hoofdklasse Nu werd het sterke
Wilms Floet m eigen hal, met l 4
geklopt Met Scandals gaat het daar
entegen een stuk minder Vorige
week werd verloren met 4 O van Ca
nllon Boys en afgelopen maandag
avond was Gooiland te sterk met 5 3

denmoter Gooiland was het best een
leuke partij zaalvoetbal Kansen
voor beide teams maar Gooiland
wist er beter mee raad en kon de
tweede helft beginnen met een 2 O
voorsprong In de tweede helft een
sterk aandringend Scandals dat
door doelpunten van Cor Plazier en
Hans Schmidt op gelijke hoogte
kwam, 2 2 De vreugde over de gelijk
maker was echter van korte duur
Zonder Johnny Keur en Rob van daar de volgende aanval van Gooi
der Berg, maar met de goede inval land een doelpunt betekende, 2 3
Iers Victor Gerke, Ronald Halder
Een foutje m defensief opzicht bij
man en Frans Valks heeft ZVM/Au
to Versteege een knap resultaat be- Scandals betekende zelfs 2 4, maar
naald Vervangende coach Ype Bru door een treffer van Cor Plazier
ne verrichtte zijn werk op meer dan
verdienstelijke wijze en zag ZVM dl
reet de aanval zoeken Wilms Floet
ving de aanvallen op en met een
snelle tegenstoot kwam ZVM op een
Ij l O achterstand Met goede combma
K ties probeerde ZVM de bakens te
l verzetten doch het stug verdedigen
de Wilms Floet gaf weinig kansen
u eg Met snelle counters was Wilms
Floet erg gevaarlijk maar doelman
Michel de Winter was erg goed op
dreef Vlak voor de pauze scoorde
Ronald Halderman eindelijk de verdiende gelijkmaker, l l

Na de pauze kwam ZHC verrassend
sterk voor de dag en creëerde goede
kansen Die werden niet benut Door
een zware overtreding mocht ZHC
zejfs een strafbal nemen doch die
werd over het doel gepusht De daar
op volgende aanval van Eechtrop
zou de beslissing brengen Eechtrop
forceerde een strafcorner en die
werd keihard ingeslagen l O Wat
ZHC ook nog probeerde de gelijkma
ker viel niet meer
Coach Raymond Leffelaar was
wat teleurgesteld ,Het veldspel was
erg goed maar de kansen moeten
benut worden Er had meer ingeze
ten Er wordt goed getraind dus
moet het kunnen Ik hoop nog voor
de winterstop op een paar punter
meer'

Scandals

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond m de Pelhkaanhal
18 00 uur ZVM Onze Gezellen D
jun 18 30 uur Z'75 HBC D jun
19 00 uur Z'75 2 Parade 2 19 45 uur
ZVM DIO 20 40 uur Z'75 2 Z'75 3
dames 21 25 uur Bad Zuid/ZVN
Koesveld 22 20 uur ZVM 4 NAS 3
Maandagavond in de PelliKaanhal
2045 uur Trefpunt Out 2140 uui
Zandvoort Noord 3 Concoraia 4
22 20 uur Zandvoort Noord 2 TZB 3

Standen
Vierde klasse KNVB

Velsen 8 14, TYBB 8 13 Geel Wit
9 13, DIO 8 12, Renova 8 9, Hoofd
dorp 9 9 DSOV 8 7 VSV 9 7 Var
Nispen 7 6, De Brug 8 4, Hillegom 8
4, Zandvoortm 8 O
Vierde klasse KNVB zaterdag

Deense vis bijt gretig
ZANDVOORT - De Zeevis
vereniging Zandvoort maakte
vorige week een vistocht naar
Denemarken Achttien leden
van de club vertrokken naar
Denemarken en hebben een
zeer geslaagde week beleefd
De week was later in het jaar dan
andeis, omdat fervente Denemar
kenvaarders beweerden dat een la
ter tijdstip betere en grotere vang
sten, zoals onder andere gul, op zou
leveren Het weer viel erg mee alhoe
wel de eerste dag knap verwaaide
Daar men niet de zee op kon met
deze wind, probeerde de Zandvoort
se vissers op het eiland Funen als
nog vis te verschalken Dit is prima
gelukt Iedereen ving die dag schar
met als uitschieters enige zeeforel
len, die werden gevangen door Leo
Grosze Nipper en Rob van Zant
voort Laatstgenoemde het ei een
meten van 37 cm wat gelijk een
clubrecord was

In de tweede helft verliepen de zaken vlotter brj ZVM/Auto Versteege
Het tempo ging omhoog en de be
kende lijnen m het spel van de Zand
v oorters viel weer te herkennen Na
een goede één twee combinatie met
Pieter Brune zet Ronald Halderman
de Zandvoorters op voorsprong en
Frans Valks maakte er even later 3 l
un ZVM/Auto Veisteege hield het
hoofd er goed bij, ook toen Wilms
Floet meer de aanval zocht De bal
werd gaaf rondgespeeld en vlak voor
het einde bepaalde Victor Gerke de
eindstand op 4 l

Doelman Joost Lamp van Scan
QiUs voorkwam een grotere neder
laag
door m de slotfase enige fraaie
r
eddmgen te verrichten
Tegen Gooiland heeft er meer
Scandals ingezeten dan de uit
ei
ndelijke 5 3 nederlaag Tegen mid

Eechtrop was geheel onnodig De
beste kansen waren voor de badgas
ten, dat echter wel tot zeer goed veld
spel kwam In de eerste helft heten
beide partijen vlot hockey zien dat
echter geen doelpunten opleverde

Zeer geslaagd uitstapje Zeevisvereniging

Jeugd krijgt smaak te pakken

In de eerste helft van de strijd te
gen Carillon Boys had Scandals het
beste van het spel Carillon kwam
^el snel op l O maar daarna het
Scandals zien best tot goed zaalvoet
bal
te kunnen komen Het zat echter
n
iet mee met schoten van Hans
Schmidt en Pim van Dord op het
houtwerk
In de tweede helft volgde
e
«i snelle counter van Carillon en
Scandals keek tegen een 2 O achter
stand
aan De Zandvoorters gingen
n
°g aanvallender te werk en Canl
tun profiteerde daarvan door met
snelle aanvallen uit te lopen naar 4

Foto Bram Slijnen

Programma zondag aanstaande in
de Pelhkaanhal 09 45 uur JA A
ZVM Bhnkert, 10 30 uur DS ZVM 3
Full Speed 3, 11 35 uur DJ A ZVM
Zeeburg 12 35 uur DS ZVM HVH
13 45 uur HS ZVM IJmond, 15 00
uur HS ZVM 2 Bhnkert 4,16 05 uur
HJ B ZVM RKDES

voor een wedstrijd op het Noorder
strand van Zandvoort Slechts een
visje werd gevangen en wel door wie
anders dan Herman Hogkamer
Deze heeft zich na de laatste wed
strijden weer m de top van het klas
sement genesteld
Maandag 14 november om 19 30
uur is de volgende viswedstrijd ge
pland en opnieuw op het Noorder
strand

Zandvoort 075 9 14 IJFC 8 12
TOV 9 11, EHS 9 10 DSC 74 9 9
NAS 9 9 Bloemendaal 9 9 Eemne'
9 8, OSDO 9 7, Hoofddorp 9 7 SMS
8 6, Halfweg 9 4
Tweede klasse H\ B
VVH 8 12 DSC 74 8 10 TZB 8 10
EHS 8 9, BSM 8 8 Vogelenzang 8 8
KIC 8 8 Alhance 8 7 Spaai nestad i
7 Heemstede 8 6 Sparnevogels 8 D
Schalkwijk 8 5
Tweede klasse H VB zateraap

KIC 9 16 SVIJ 9 12, Zanavoonn
911 Jong Hercules 8 lO Hiliegon
8 9 Energie 9 9 Velsen 9 8 DCO 8 7
SCW 9 7 De Kennemers 8 6 SVJ 9
5 SVB 9 4

minder dan
ZANDVOORT - Het is Zand
voortmeeuwen niet gelukt een
punt bij VSV weg te halen In
een niet al te beste wedstrijd
hadden de Zandvoorters toch
wel recht op dat punt VSV
bleef met 3-2 aan de goede kant
van de score

voor het einde was er \\eei hoop bi
de Zandvoorters toen Riek Keui eer
vrije trap onhoudbaar inknalde 3 2
Zandvoortmeeuwen zette aan \ooi
een slotoffensief en rook de geluk
maker VSV moest terug en kon tci
koste \an overtredingen stand hou
den Riek Keur mocht \lak voot tnc
net buiten het stiafschopeebied on
Uitschieter
nieuw een vrije ti ap nemen maai /1
Op de tweede dag was de wind iets
die met een schitterende Mioekduh
Zandvoortmeeuwen
begon
voort
gaan liggen en de leden die het mm
dooi de VSV doelman ge&topl HL
ste last van zeeziekte hadden, gingen varend en na vijf minuten was het al bleef
32
die dag hun geluk op zee beproeven raak toen Jan Hein Carree prachtig
De vangsten waren niet dende laak schoot, O l De Zandvoorters
rend De derde dag was een dag uit bleven nog even in het offensief
het boekje Stralend weer windstil maar moesten allengs VSV het imti
dus een rustige zee en de animo om atief overgeven Na een kwai tier spe
Viouwen van Nu gaat \njdasmiu
te gaan vissen was groot en met te len was het gelijk en een minuut la
vergeefs want de vangsten waren ter keek Zandvoortmeemven al te dag 11 novembei m Hotel Tuton ku
uitstekend te noemen Een uitschie gen een 2 l achterstand aan Deze nen om de pii]zen die de \eieniem
ter die dag was Kees Blom, die een inzinking kwamen de badgasten beschikbaai stelt Men xeiv,acht CL>
gul van 72 cm uit het 30 nieter diepe toch weer te boven en nog voor de giote opkomst Aaruane 1-iQO uu
water trok Daar iedereen vis gevan rust probeerden zij de zaak in even Dondei dag 17 no\embei houdt nu
gen had kon men terugzien op een wicht te brengen Dat gelukte echter \rou\\ M Schoone m Holt l B u
Zandvooit (lhoibecket,tiaat „ • > > c t i
uitstekende dag De laatste avond met
In de tweede helft was het begin lezing cnei haai ieisei\ai la^tn u
presteerde Jan van Gooi het om m
twee uur tijd 82 maatscharren uit de voor VSV dat na een kwartier spelen dens de voettocht naai Santuiüo <i
haven van Kertemmde te trekken
de stand naar 3 l schoot VSV pro Compostela in Spanje Een ui ancu
Groot was echter het contrast beerde definitief toe te slaan, maar \eilcvendigd met dia b en \\ellKht
toen de Denemarkengangers op 5 Zandvoortmeeuwen herstelde zich ook indeic lichtbeelden Yaman
november jongstleden aantraden en trok ten aanval Tien minuten H nu uui

Vrouwen Van Nu

• De meeste sportertjes waren al snel wild enthousiast over het handbalspel.
ZANDVOORT - De door ZVM handbal, m samenwerking
met het afdelingsjeugdbestuur Haarlem georganiseerde
kenmsmakingshandbaldag, is een groot succes geworden
In de Pelhkaanhal waren afgelopen zaterdag tien teams uit
de regio verschenen en elf jeugdige geïnteresseerden hadden zich bij ZVM gemeld om de beginselen van het handbalspel te proeven
Alle jeugdspelertjes hebben een grandioze middag beleefd
waarbij de scheidsrechters de zware taak hadden om hen

Folo Bram Slijnen

wat van de spelregels bij te brengen De gehele handbalmiddag kenmerkte zich door een speelse en gemoedelijke sfeer
en is zeker voor herhaling vatbaar
Diverse jeugdige handballertjes hebben de smaak te pakken
en zullen een volgende training bij ZVM gaan volgen Het
ZVM-bestuur verwacht dan ook een team meer in te kunnen
schrijven bij het handbalverbond
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Seat introduceert
de Malaga Touring

a Romeo 33 Sport Wagon
ortieve ruimte

Seat introduceert een nieuw aktiemoclel, de Malaga Touring.
De Malaga Touring wordt in schone
versie met katalysator aangeboden voor
slechts ƒ 600,- meer dan het basismodel van de Malaga-serie, de l.2 L.
Ten opzichte van de Malaga 1.2 L onderscheidt de "Touring" zich allereerst
door een 1.5 l Motor System Porsche,
ook hier gekoppeld aan een 5 versnellingsbak.
Het interieur is aantrekkelijker en
completer met een speciale zetelbekle-

Vila Romeo is van ouds een bekende fabrikant van sportieve automo)ielen en daar hoort een stationcar dus eigenlijk niet bij. De Alfa 33
;taat bekend als een sportieve en betaalbare auto en met de komst van
Iv Sport Wagon heeft men toch een welkome uitbreiding van deze
'.3-serie. De naam Sport Wagon is niet gekozen als een ander woord
i-oor stationcar maar het is een sportieve auto gebleven met veel
•uimte. Van de verbouwing van de 33 sedan tot Sport Wagon heeft

"*ininfarina een waar kunstwerk gemaakt en het eindresultaat is een
Vaai en harmonieus geheel, dat een totaal eigen uitstraling bezit. Het
s efen'auto die qua ruimte en sportiviteit best aftrek zal vinden maar

ding, zachte hoofdsteunen en een toerenteller.
Uiterlijke kenmerken zijn de achterspoiler van het GLX model, de aerotlynamische wieldoppen en uiteraard een
smaakvolle striping met "Touring" log"Pon Car b.v. heeft bij Seat beslag kunnen leggen op 200 exemplaren van deze
bijzondere auto, die ruimte, comfort en
luxe koppelt aan een zeer aantrekkelijk
prijskaartje, want de Malaga Touring
kost slechts ƒ 20.595,-.

>ok als tweede auto zal hij wel gewild zijn, zeker gezien zijn zeer
;unstige prijs.
D v Alfa 33 Spon Wagon is een nier alledaagse verschijning.

Uiterlijk

Natuurlijk is er veel van de 33 sedan in
enig te vinden want dat is en blijft het
iitgangspunt van deze Sport Wagon.
Door kleine detailwijzigingen is het een
zioot aandoende auto geworden, die
keurig afgewerkt is. Op het dak bevinJen zich t\\ee richels waar eventueel
jen imperiaal op gemonteerd kan worJen en aan de achterklep zit een klein
ipoilertje. dat samen met de wis/was
installatie de achterruit schoon moet
houden. De achterklep loopt door tot
u'.n de kentekenplaat en de achterlichtunits, zodat er wel een drempel is waar
Je bagage overheen getild moet worJen. De achterklep is alleen te openen
van binnenuit, naast de bestuurders^toel zit daarvoor een handeltje. De bagageruimte wordt keurig afgedekt door
een hoes. die aan beide zijden is voorzien van klitteband en aan de achterzij de met twee haken ook vastgezet kan
worden, zodat uw eigendommen aan
het oog onttrokken zijn. De hoes is
echter sterk genoeg om er kleine dingen
op te leggen zonder dat bij een rembeweging alles naar voren glijdt, richting
nekken van de passagiers want de achterbank steekt iets boven de afdekhoes
uit.
De kofferruimte is keurig bekleed en
netjes afgewerkt met in de zijkanten
v. eggewerkt het sproeiereservaat van de
wLs/was installatie van de achterruit.
Onder de vloer is het reservewiel geplaatst, wat bij volle belading nu niet
een pretje is om te verwijderen want
alles zal dan uit de koffer moeten voordat dit wiel te bereiken is.
Het gehele interieur is smaakvol en met
een stevige stof afgewerkt. De voorstoelen zijn goed te verstellen, alleen
wanneer de veiligheidsriemen omgegespt zijn. Ls de leuning moeizaam te
verstellen want de stelknop zit aan de
rechterkant en daar komt dan de houder van de grendel tegenaan. Het stuur
is driespakig. lekker dik. in hoogte verstelbaar en geeft een goede grip om te
sturen. Alle functies zijn overzichtelijk
geplaatst op het dashboard en de knoppen zijn ook 's avonds verlicht dus u
hoeft nooit te zoeken naar b.v. de knop

Autonieuws

optie is. Aan de onderkant van de
stuurkolom bevindt zich de handchoke
die ik weinig benut heb want deze
schoonheid sloeg gemakkelijk zonder
choke aan.

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Rustig

van de achterwisser of achterruitverwarming. Enige gewenning vraagt alleen het contactslot. Dit zit niet zoals
gebruikelijk aan de rechterkant maar
aan de linkerkant van de stuurkolom
dus in het begin grijp je steeds mis.
Er is geen overdaad aan klokken maar
een overzichtelijk geplaatste snelheidsmeter met kilometerteller, daarnaast de functielampjes, daar boven een
brandstofmeter en de watertemperatuurmeter en aan de rechterzijde een
grote toerenteller. De verwarming/
ventilatie zit in de middenconsole, is
makkelijk te bedienen en functioneert
goed. Ook is er een ontwasemingsgleuf
in de beide voorportieren dus de zijruiten zijn vlug en goed te ontwasemen wat
prettig is omdat de spiegels dan weer
goed zichtbaar zijn. Dit testexemplaar
bezat twee van binnenuit verstelbare
buitenspiegels. waarvan de rechter een

Het motortje loopt schitterend rustig
maar als je veel prestaties verlangt zal er
ver in het toerengebied doorgetrokken
moeten worden en dat gaat uiteraard
gepaard met wat meer lawaai. De 1300
cm3 motor die in het vooronder ligt levert 86 pk en geeft de 925 kilo wegende
Sport Wagon toch flitsende prestaties.
Wij kwamen met deze broeder op een
topsnelheid van 175 km/h en de acceleratie van O naar 100 km/h deed deze
makker in slechts l O sec. zodat hij duidelijk het woord Sport in zijn naamsaanduiding waar maakt.
Het rijden is verder een genot. Op de
grote doorgaande wegen is deze Sport
Wagon stil en comfortabel terwijl hij op
bochtige trajecten heerlijk en betrouw baar stuurt, zonder rare geintjes zoals
de bochten ruim te willen beschrijven of
plots van achter te willen wegbreken.
Nee. hij bezit een plezierige, neutrale
wegligging.

Prestaties

Topsnelheid 175 km/h. Acceleratie van
O naar 100 km/h in IO sec. Gemiddeld
brandstofverbruik I liter super op de
12,2 kilometer, metingen tijdens de
test.

Conclusie

Met deze Alfa Romeo Sport Wagon
heeft Alfa een leuke en sterke troef in
handen voor mensen die ruimte en
sportiviteit zoeken. Het is overduideljk
geen werkpaard in de zin van een auto
voor bijvoorbeeld een iastallateur, daar
is hij wat te luxueus voor. Bovendien zal
de drempel hovende achterbumper een
groot bezwaar zijn bij het beladen.
Eerlijk gezegd vind ik het een aantrekkelijke auto voor een even zo aantrekkelijke prijs, die ƒ 27.400.-bedraagt en
voor diegene die nog wat extra's wil,
zijn centrale deurvergrendeling en
elektrisch bedienbare ramen te bestellen. Ook hier weer voor zeer redelijke
prijzen.
namelijk respectievelijk
ƒ 600.-en ƒ 500.-. En voor deze prijs
rijdt men toch in een opvallende verschijning, waar er geen 13 van in een
dozijn gaan.

Geld

Alfa Romeo 33 1.3S Sport Wagon
ƒ 27.400,-. Motorrijtuigenbelasting
van/ 440,-tot ƒ 452.-per jaar.

Techniek Alfa 33 Sport
Wagon

Motor type viercilinder boxer motor
met 2 valstroomcarburateurs; cilinderinhoud 1351 cm3; boring en slag
80x67,2 mm:compressieverhouding
9,7: l: max. vermogen 86 pk bij 5800
tpm; max. koppel 119 Nm bij 4000
tpm.
Aandrijving op de voorwielen, wielophanging voor onafhankelijk, type
McPherson met dwarsgeplaatste
triangels onder en schroefveren,
achter starre as en Panhardstang en
schroefveren.
Velgmaat 5.5Jxl3: bandenmaat
165/70 SR 13; lengte 414,2 cm;
breedte 161,2cm: hoogte 134,5cm;
wielbasis 246.5 cm: spoorbreedte
136,7 cm voor, achter 136,2 cm;
draaicirkel 11 meter; tankinhoud 50
liter; massa 925 kilo; max. aanhangergewicht 1000 kilogram geremd.

De Seal Malaga Touring is een aantrekkelijk en compleet uitgevoerde wagen.
(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Doorlopende
* Leningen op maat tegen zeer
kredieten
Persoonlijke
leningen
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
looptijd*
looptijd*
netto
in handen
60 mnd.
48 mnd.
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
Bedrag
rente en
143.03
120,48
5.500.afl. p.mnd.
160,89
191.72
7.500,geen onderpand
10.000.- 200,- p.mnd.
222,88
266.10
10.500.-.
* Kwijtschelding bij overlijden
318.41
15.000.- 300.- p.mnd.
380.15
15.000.20.000.- 400.- p.mnd.
506,87
424.55
* Lopende leningen meestal geen 20.000,25.000.- 500.- p.mnd.
742.96
887.02
35.000.bezwaar
leder bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 100.000,- en
* Rente fiscaal aftrekbaar
verschillende looptijden mogelijk. Rente vanaf 10,4%.
-vanaf
* Tevens 2e hypotheken
Theoretische looptijd 65 mnd
erf. rente bij 10.000.. 0.91% p mnd :
15 000.- 0.81 % p.mnd.; 20.000.0.77°e p mnd , 25.000.- O.T?0-» p mnd

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Bel BECAM:
05270-16991

FIN. B E M I D D E L I N G
BedlijfSWeg 26, EmmelOOrd

DL' wagen is een goede combinatie tussen luxe, comfort en ruimte.

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

Voor elke behandeling

GRATIS
bon voor portretfoto

De nieuwe Fiat Tipo: de auto die breekt met'alle clichés

van nov. t/m dec.
bij
Coiffures
voor hem en haar

NOVEMBER-MAAND

Uitsluitend volgens afspraak,
('s maandags gesloten)

CTRA-MAAND!

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel. 02507-15880

„EXTRA" VOORDEEL in Opel-modellen

Panda 34 3-deurs

ÜW VOORDE
SCH

6.250,-

kleur beige 1984 7^50,- nu

5 TC 3-deurs

ocn

kleur beige 1985 12^750,- nu

11.250,-

. l.S u het .uitomciiwii liclit gevolgd, weet n w.urum u lieslist

l.ings moet komen. Als .uiloliellieliher m.ig u tle nk'iiitv l-ut TI/KI
niet missen.

D

ER

0.250,-

Autom. 1.3 S 3-drs

__ n

kleur zilver 1984 13*250",- nu

U krijgt een premie als we uw
huis van binnen opknappen:
50 gulden per man, per dag!
Van 21-11 t/m 23-12 1988 en
van 05-01 t/m 17-03 1989.
Voor met-particulieren is
de winterpremie op
binnenwerk fl. 35 -.
Wij maken méér van
uw huis. En dat kost
deze winter minder //

11.750,-

1.6 S Hatchback 5-deurs
kleur goldmetallic 1983 13rF5üT- nu

11.950,-

LS 1.8 S Company car

Ken belangrijke loepassmg /i|n Je uuter/no»/

worden. Beuonderensw.urdig is /ijn fr.i.ne, k.ir.iktcristieke ifijit'Dini. Enorm is /i|ii Innnciinihnti', die verkregen is door de lange
wielbasis in eomhinatie met de dwarsgeplaatste motor.
Daardoor is hij \eel ruimer dan de concurrenten m /i|ii
klasse. Xonder meer tertilitltoiiJtr is de Tipo-carrossenc: alle
delen die met Je buitenlucht in aanraking komen /ijn voor 10(1%

geen startproblemen.
Bovendien -/ijn alle Tipo-motorcn schoon en is de l.'1
liter ben/memotor uitgerust met een ihienv#kittiil\Siitt>r.
De Tipo is verkrijgbaar m 6 \ersies: 1,4 liter en in 1.6 l IK'
ben/inemotor (/invel in luxe als extra luxe uitvoering), l,
dieselmotoren 1,9 liter Turbo dieselmotor.
Vooreen adembenemende proefrit in de/.e trendsetter\o" r
de jaren '90 bent u bij ons v,m harte welkom,

De Fiat Tipo. Een brok temperament.
I I I M I III \ / I M . \ \ l J l l "t

I H ' n M l l SN \ \ MS -nii. |'IUI/I M\i l I I I \\. l M l \\\\\\ K I M , s k i > S I I N | h \s) |'ltl|/l \ \ \ l i,sit II U \l \ \ \ [ ) . t VI
\ \ i i / u , i M , i \ \ i n m i t i i u u - l u s \i 1.1 u i 1 1 n is ui t i n » i ..m, i I K i n \n i \ n \ \ i u.i N n (.1 \ M I I u r i t n s

IU \\ 4 | \ \ U 'n r

K\|

ZANDVOORT Autobedp. Zandvoort B.V.
Kamerlingh Onneslaan 23, tel. 02507-14580

28.950,-

Keur en Zoon

11 DE OPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES.

Kam. Onnesstraat 15
Tel. 02507-15346

ver/inkt stj.il. Dus heeft roest praktisch geen greep op de Tip"

aansluitingen van het elektrische cinuit. Ken Tipo kent dan iu'1

auto in x.'n kl.isse w.urin de /i»v/; iiegfntif; duidelijk /iclub.ur

kleur rood 1983 &05TJ,- nu

Sent zandvoort

A,

Zowel w.it technologie .lis design betreft is liet de eerste

Kadett Caravan LPG 3-deurs

kleur Hchtbl. div. extra's 2&£8tf^ nu

Hebt u zich nog niet overtuigd? Doe het dan snel!

verf, glas, behang
Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 15602
l

t/o Politiebureau

or
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ubileumfeest De Vries fantastisch'

Hoogheemraadschap Rijnland
houdt bestuursverkiezingen

reemde snoeshanen
n het dorpscentrum
ZANDVOORT - Op de Oranje
assauschool is de afgelopen
ij dag één groot feest gewor|en. Dat ter ere van Bert de
nes die op die dag vijfentwing jaar aan de school verbonn was, waarvan iets meer
n eenentwintig jaar als direciur.
"Een fantastische dag", was achraf het commentaar van De Vries,
e vrijdag niets hoefde te doen en
leen maar mocht genieten. Beuur, ouders en de overige leerachten hadden een wel zeer feesteke schooldag georganiseerd, en
j n vrouw, eveneens onderwijzeres
deze school, nam die dag zijn
•oep acht voor haar rekening. "Het
s gezellig, spontaan en van ni'iiu", aldus De Vries, die aangeam verrast was doordat zijn colle's en de overige betrokkenen zo
ed hadden aangevoeld hoe hij zo'n
g graag zou doorbrengen. Blij was
j ook met de waardering die de
erlingen naar hem toonden. "Hoeel ik af en toe streng ben. Maar, ook
jrecht en eerlijk. En dat is tenslothet uitgangspunt".
De Vries, afkomstig uit Den Bilt,
>gon indertijd in Zandvoort op de
eiimalige Wilhelminaschool, die,
een fusie met de Julianaschool,
rd omgedoopt tot Oranje Nassaurhool. Hij staat onder zijn collega's
;kend als iemand die de school een
arm hart toedraagt en bijvoorbeeld

ZANDVOORT - Woensdag 16
november vinden er verkiezingen plaats voor twee zetels in
het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het zijn verkiezingen
voor het district waarvan
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Santpoort-Zuid, Bennebroek en ook Zandvoort deel
uit maken.

niet schroomt om af en toe zelf wat
kleine reparaties uit te voeren. "Het
is een stuk van zijn leven", beaamt
zijn vrouw. Bekend is hij ook van het
Sinterklaastoneel, waar hij al vele
jaren aan deelneemt. Zo ook weer op
24 en 25 november van dit jaar in het
stuk 'Opsporing Verzocht'.

Kabouter
Ongetwijfeld zullen ook de kinderen met plezier aan deze dag terugdenken. Het enige moment waarop
zij in de schoolbanken plaats hoefden te nemen, was de gezamenlijke
lunch waarvoor tientallen broodjes
waren gesmeerd. De dag begon met
een officieel gedeelte, maar daarna
mochten de leerlingen op 'vossejacht' in het dorp, om hun vermomde leerkrachten op te sporen. En zij
werden gevonden. De één als bloemenverkoopster voor de Hema en
een ander als pop, ergens in een etalage. Die ochtend kon men ook een
dik behaarde auto-rijinstructeur
aantreffen, een voddenman of een
nieuwe 'ambtenaar' van de plantsoenendienst. Wat moeilijker wellicht
was de serveerster te vinden, omdat
zij binnen werkte in een lunchroom.
Menig voorbijganger zal echter
vreemd hebben opgekeken toen-hij
of zij in de plantenbak (voorheen de
fontein) voor het raadhuis plots een
kabouter aantrof.
Na het spannende speurwerk en
de lunch was het nog een uurtje feest
met het optreden van een gooche-

daten beschikbaar gesteld, P.J.M
Kerssens en H.A. Visée. Zij moeten
het opnemen tegen de sinds 1977 zittende bestuursleden J.V.C. Constandse en J.M. van Rijn, die zich
wederom kandidaat hebben gesteld
Voor de vier andere zetels in ditzelfde district zjjn er geen verkiezingen
omdat voor elke zetel slechts een
kandidaat beschikbaar is.
Volgens het Hoogheemraadschap
zijn de verkiezingen wel degelijk van
belang: 'Goed omgaan met water is
Het Hoogheemraadschap vervult immers een noodzakelijke vooreen belangrijke rol in het kusttaeheer waarde voor een leefbare omgevm°,
plus het waterbeheer in dit gebied. voor nu en voor onze kinderen'
Onder waterbeheer wordt verstaan
de zorg van de overheid voor de hoeveelheid en de kwaliteit van zowel
het oppervlakte- als het grondwater.
ZANDVOORT - Na twee neGoed beheer zorgt er ook voor, dat derlagen op rij herstelde TZB
de natuurgebieden niet verdrogen, zich afgelopen zondag knap temaar ook bijvoorbeeld dat het
grondwater onder de woningen niet gen Vogelenzang door met 1-0
te hoog staat en dat er genoeg goed te winnen. Daardoor bijven de
water voorhanden is voor de drink- Zandvoorters in de top meewatervoorziening. Daarnaast houdt draaien.
men toezicht op de vervuiling door
De spirit was, na een paar weken,
bedrijven, én op de zuivering. Dit om terug bij TZB in de strijd tegen Vogete voorkomen dat het bodemwater lenzang. Het werd geen groots voetm de toekomst onbruikbaar is. Zo bal maar wel sportief en de inzet van
zijn er nog meer taken.
TZB bracht een goed veldoverwicht
Degenen die mogen stemmen heb- teweeg. Vogelenzang kon geen vuist
ben in oktober een stembiljet ont- maken in aanvallend opzicht mede
vangen. De mogelijkheid bestaat door het goede ingrijpen van de TZB
echter om een ander te machtigen. defensie. In de 35e minuut snelde
Voor de twee beschikbare zetels heb- Alex Miezenbeek het strafschopgeben zich slechts twee nieuwe kandi- bied van Vogelenzang binnen en
werd gevloerd. De toegekende strafschop werd door John van der Zeijs
onberispelijk ingeschoten, 1-0. TZB
bleef ook in de tweede helft het heft
in handen houden en kreeg ook kansen op een tweede treffer. Alex Miezenbeek besloot een solo met een
schot op de paal en meerdere schoten gingen rakelings naast.
Vogelenzang probeerde aan de
voort is tegengekomen, heeft zij con- druk te ontkomen en was daartoe
tact opgenomen met het genoot- vrijwel niet in staat. Met afstandsschap 'Oud Zandvoort'. En nu moe- schoten werd de Zandvoortse doelten er bewijzen op tafel komen dat man Ron Eerhard onder vuur genohet bewuste bordje eigenlijk 'Zand- men doch die pogingen waren gevoort-bordje' genoemd moet wor- vaarloos. Wat de beide teams ook
den.
probeerden gescoord werd er niet
'Heeft Zandvoort Monumenten?' meer waardoor de 1-0 zege een feit
vroeg hoofdredacteur Hilbers zich was. Komende zondag gaat TZB de
af, om zich vervolgens in een uiterst uitwedstrijd spelen tegen koploper
boeiend artikel op deze vraag te be- VVH.
zinnen. Bespiegelend neemt hij zijn
onderwerp onder de loep en het is
duidelijk dat hij de opvatting, dat
men pas van een monument kan
spreken wanneer het object als zodanig 30 jaar oud is, niet geheel deelt.
ZANDVOORT - Voor leuke
'In de jongste geschiedenis van presentjes voor Sinterklaas of
Zandvoort zijn nog wel objecten aan Kerst kan men binnenkort ook
te wijzen die wel zeker 'n monument
zijn maar nog niet die leeftijd heb- weer terecht bij de kraam van
ben,' aldus Hilbers, die in dit ver- de afdeling Welfare van het Neband het beeldje van Kees Verkade derlandse Rode Kruis, afdeling
en de Loeres van Edo van Tetterode Zandvoort.
noemt. De hoofdredacteur is van
De kraam wordt op woensdag 23
plan om in de toekomst tijdens een november op het Raadhuisplein gegenootschapsavond eens een cause- stationeerd, van 10.00 uur tot en met
rie over dit onderwerp te houden. 16.00 uur. Met deze SinterklaasGezien zijn deskundigheid op dit ge- /Kerstverkoop biedt men jaarlijks
bied iets om naar uit te zien.
een grote verscheidenheid aan handMorgenavond houdt het genoot- gemaakte artikelen te koop aan' geschap trouwens een algemene leden- breide truien, speelgoed, sokken,
vergadering in het Gemeenschaps- handschoenen, mutsen en zo nog
huis, aanvang 20.00 uur. Agendapun- veel meer. Keuze volop dus en welten zijn de behandeling en aanvaar- hcht een bezoekje aan de kraam
ding van nieuwe statuten.
waard.

TZB herstelt zich

• Een aantal leerkrachten van de Oranje Nassauschool trok vrijdag als vreemde snoeshanen door het dorp. V.l.n.r.: J.
Pieket Weeserik (rijinstructeur), T. Bavinck (voddenman), M. de Vries (serveerster), jubilaris Bert de Vries, H. v.
Ettekoven (bloemenverkoopster), N. Keur (etalagepop), E. Joacim (gemeente-ambtenaar), en midden voor J. v. Dijk
(kabouter).
Foto: Berlott

laar. Daarna mochten de kinderen
naar huis. Het echtpaar De Vries
sloot de dag feestelijk af met een
gezellige avond in De Zonnehoek,
met familie, bestuur, collega's en andere genodigden.

Oorspronkelijke tekening wellicht niet uit Scheveningen

Genootschap Oud Zandvoort zoekt
Zandvoortse meisjes blijven trouw bewijzen voor 'Zandvoort-bordje'
door Bertus Voets
Hoewel Zandvoort tot de zestiende eeuw onder de welvarende plaatsen van Holland werd
gerekend, was het door zijn ligging in de duinen geïsoleerd.
Jongeren droomden wel eens dat
zij het dorp konden verlaten en
zich konden vestigen in een
meer bewoonde wereld. Echt, de
jongeren waren niet ontevreden:
ze hadden het goed bij hun ouders maar het leven buiten de
bewoonde wereld kon wel eens
benauwend werken.
Uit de oude stukken ziet men
dan ook dat meisjes nogal eens
het dorp verlaten en in de stad
een-huwelijk sluiten. Ze blijven
daar dan wonen maar omdat zij
het-dorp waar ze zijn geboren,
niet willen verloochenen, dragen zij niet de naam van hun
vader of hun moeder maar van
hun dorp en lieten zich dan ook
noemen „Van Zandvoort".

Tivee meisjes die het goed
hebben getroffen
Rond 1470 raakten twee meisjes van een gegoede familie getrouwd met twee mannen uit
Haarlem. De ene, Maria, kreeg
kennis met een landelijke edelman van de familie Van Zaenen
en werd als vrouwe Van Zandvoort met vreugde binnengehaald. Haar zuster Catharina
ontmoette later de vriendelijke
dokter Laurens Pieters en stapte
met hem in het huwelijksbootje.
Beide meisjes waren heel gelukkig maar door het aannemen
van de naam „Van Zandvoort"
en vooral ook door blijvende
contacten met de vissersvrouwen die aan hun deur hun waren
verkochten, bleven zij in hun
hart Zandvoort trouw.
Maria kreeg rond 1480 haar
eerste tegenslag te verwerken.
Ridder Van Zaenen was plotseling ziek geworden: de aderlatingen van dokter Laurens Pieters,
die te hulp was geroepen, gaven
geen verlichting en na een korte
tijd stierf hij. De vrouw bleef met

Ées kilometer
loleringsbuis
Vervolg van pagina l
De eerste voorbereidingen voor
et project begonnen rond 1979, op
evig aandringen van de provincie.
Is noodoplossing werd toen een tijehjke leiding aangelegd naar de
parrenlaan in Bloemendaal. De
oorbereiding voor het definitieve
an voor de afvoer naar Haarlem
»gde nog al wat tijd, onder andere
anwege
de vele onderhandelingen
]
e gevoerd moesten worden. Met
anie met particulieren die hun ter'in tijdelijk beschikbaar moesten
'ellen voor de aanleg.
Als alles achter de rug is, moet het
orpscentrum dus gevrijwaard zijn
'n
de bijna jaarlijkse overstromin;
n 'Het zijn computerberekenin•n',
aldus ingenieur Van Lierop van
;
dienst Publieke Werken, die de
Q
ordinatie van het Zandvoortse geeelte voor zijn rekening neemt.
laar wij gaan ervan uit dat die klope
n'. Een en ander is voorbereid in
'menwerking
met Dwars, Hederik
1
Verheij uit Amersfoort, adviesbu'au voor Nederlandse gemeenten.
Ook onder de volkstuinen zal naar
*wachting de grondwaterstand
'kken, waarschijnlijk met ongeveer
B
n meter. Indien er echter uit het
u
'ügebied voorlopig geen drinkwar
meer mag worden gewonnen
)Q
r Zuid-Kennemerland, een eis
'n
de provincie, zal het mogelijk
e
er met ongeveer twintig centimer
stijgen. Uiteraard zijn dit ruwe
'nattingen.'
De gemeentes Bloee
' ndaal en Haarlem verwachten
'eer overlast binnen hun eigen ge-

haar kinderen achter, maar omdat ze nu eenmaal banden hadden met Haarlem, gingen zij niet
op het voorstel van de familie in
om in Zandvoort te gaan wonen,
maar bleven in de stad.

De zorg van Catharina
Maar medelijden duurt meestal maar kort. Als het leven weer
zijn gewone gang genomen
heeft, dan moet men zelf weer
alle moeite doen om de eindjes
aan elkaar te knopen en dat kon
wel eens zwaar zijn. De intelligente vrouw van de dokter, Catharina van Zandvoort, voelde
dat ze verplicht was om aan het
gezin van haar zuster een steuntje in de rug te geven. Na lang
overleg meende ze het middel
gevonden te hebben in de stichting van een vicarie. De mogelijkheid was aanwezig dat één
van de jongens van Maria vicaris kon worden en daarmede had
hij een vast inkomen.
Maar niet alleen wilde Catharina haar familie door de instelling van een vicarie bevoordelen, ook wilde zij in de akte voordelen laten opnemen voor bewoners uit Zandvoort.

De inhoud van de akte

In de verzameling van charters
Bavokerk Haarlem is de stichtingsakte van de Agathavicarie
op het altaar van Antonius even
naar voren gehaald. De tekst is
vrij gewoon zoals het met al dit
soort stukken gaat, -maar als
men even de moeite neemt door
de Latijnse tekst heen te worstelen, dan stuit men op twee eigenschappen die een soort van levensstijl zijn voor de bevolking
van Zandvoort uit die dagen.
Men zal natuurlijk opmerken
dat hier maar één stuk wordt
aangehaald maar als men dit
vergelijkt met andere officiële
gegevens zoals de aantekeningen van de informatie van 1514
of de korte lijst van vicariën bij
Grijpink, dan moet men wel erkennen dat deze levenshouding
echt is.

VERENIGINGSNIEUWS

Zandvoortse
bridgeclub
ZANDVOORT - Verslag van de
Ie wedstrijd in de tweede competitie. Vol goede moed zijn de
bridgers aan de tweede competitie begonnen.
De heren Spiers en Veldhuizen
echter hadden geen last van zenuwen bij hun eerste optreden, als huidig koppel, in de A-lijn. Zij behaalden
een percentage van 59,29% en dat
was genoeg voor de eerste plaats.
Deze moesten zij wel delen met het
echtpaar Heidoorn dat vers terug
van vakantie gelijk weer goed van
start ging. Op de derde plaats, met
53,57%, eindigden de dames Fokkens
en Slegers.
Ook in de B-lijn ging een gepromoveerd paar met het hoogste percentage naar huis, namelijk het echtpaar Peeman met 58,33%. Het echtpaar Smink volgde op de voet met
58,04% en derde werd het echtpaar
Hoogendijk met 53,65%.
Bij de C-lijners daarentegen waren
de eerste twee plaatsen voor gelegenheidsparen, de dames van Gellekom
en Veltman namelijk werden eerste
met 62,5.0% en tweede werd mw. Visser met dhr. v. d. Moolen met 60,12%.
De gepromoveerde heren Groenewoud en Smit werden goede derde
met 56,55%.
De eerste plaats in de D-lijn werd
opgeëist door de dames Meijer en
Sikkens met 60,71%, de dames Haverkate en Rudenko werden tweede
met 59,3% en het echtpaar van Til
werd derde met 58,48V

De familie gaat voor
Voor alles blijkt, dat de familie
voor gaat. De stichting van de
vicarie, waarin een bepaald bedrag werd vastgesteld, om drie
maal per week een dienst te laten houden aan het altaar van
Antonius, ten gunste van de familie is niet zozeer een godsdienstige daad zoals dit veelal het
geval was, maar een poging tot
financiële onderstand voor de familie wanneer deze in geldzorgen zou geraken. Het beheer immers werd niet gedaan door kerkelijke instanties of door een notaris maar door de familie zelf
die daarvoor een vergoeding
mocht opnemen. Catharina had
eerst zelf het bestuur in handen
maar na haar dood ging dat
recht over op Maria, haar kinderen en dan staat er iets wat men
heel zelden aantreft en haar nakomelingen.

Zandvoort wordt niet vergeten

In de akte staat verder dat de
verplichting van de vicarie moeten worden gedaan door een lid
van de familie „of, indien deze
afwezig is" door een priester afkomstig uit Zandvoort. Dit
vraagt een verklaring. Een vicarie kon gemakkelijk een soort
van beurs zijn waar een familielid, die als bezitter was aangewezen, de studies van kon betalen.
Hij moest wel een hulppriester
aanstellen, die voor een goed
overeengekomen bedrag de drie
missen moest gaan lezen. Maar
de stichteres had de keuze van
plaatsvervangers heel erg beperkt; alleen in aanmerking
kwamen geboren Zandvoorters
of bij gebrek mensen die nauw
met Zandvoort waren verbonden.
Deze transactie is een gewone
zaak, zoals er zo velen zijn uit
die dagen. Alleen in de kantlijn
worden er gegevens gezet die
men verder niet vindt en alleen
te verklaren zijn uit eerbied voor
Zandvoort, waar men is geboren.

Knuffels voor
weeskinderen
Vervolg van pagina l
ouders, geen thuis en geen liefde".
De traan in het oog van Jopie is echt,
Simon slikt.
Hij nodigt ons uit, mee te gaan
naar de hal waar honderden poppen
liggen opgestapeld, gereed om verzonden te worden. Honderden poppen, geschonken door de vele Zandvoorters die begaan zijn met het lot
van deze verschoppelingen in dit
verre vreemde continent. Bejaardentehuizen en particulieren hebben al
toezeggingen gedaan om voor deze
kinderen poppen te gaan breien.
Poppen die nodig zijn om het leed te
verzachten van deze kinderen. •
Jopie en Simon hebben een videoband samengesteld waarop te zien is
in welke schrijnende omstandigheden de kinderen in Afrika moeten
leven. Deze videoband is al vertoond
op de Maria school, met als resultaat: zakken vol speelgoed voor Afrika.
Binnenkort gaan beide echtelieden met deze band de boer op om
ook op de andere scholen de kinderen te overtuigen van de noodzaak
van deze actie. Ook verenigingen en
particulieren kunnen deze band lencn. Een vrachtwagen vol speelgoed,
dat is hun streven en dat het lukt,
daar is het echtpaar Waterdrinker
heilig van overtuigd.
Tussen 12 en 4 uur 's middags kan
men op de Hogeweg nummer 47 terecht om het overtollige speelgoed af
te geven. Jopie en Simon zorgen er
dan voor dat alles goed wordt ingepakt en op de landelijke verzamelplaats terechtkomt. Enige haast is
wel geboden.

ZANDVOORT - De redactie lemschilder is gekopieerd. De in
van 'De Klink', het orgaan van Utrecht wonende mevrouw Hetty
het Genootschap 'Oud Zand- Terwee, die in opdracht van het Grovoort', is er ook deze keer weer
in geslaagd een plezierig en
goed leesbaar blad samen te
stellen. Zoals meestal, mede
dankzij de vele bijdragen van
leden van het Genootschap.
Een inwoonster van Utrecht
stuitte bij een onderzoek rond
een Japans bordje op de naam
Cl. J. Visscher (1586/7- 1650).

De bijdragen komen vaak van
vroegere plaatsgenoten, die bij het
lezen van 'De Klink' nostalgisch
gaan mijmeren over het dorp van
hun jeugd en dan in de pen klimmen
of op zoek gaan naar oude foto's.
Ditmaal was het de heer A. W. Driessen uit Huizen, die een groepsfoto
inzond waarop zijn overgrootvader
Wilhelmus Johannes Driessen en
Petronella Jacoba van Keeren staan
afgebeeld. Bij het lezen van de naam
'Van Keeren' ging bij een paar ouderen een lichtje branden en 'De Klink'
heeft dan ook al diverse reacties ontvangen.
Leen Paap uit de Celsiusstraat is
enthousiast bezig om z'n familie
compleet op papier te krijgen en
heeft een groot familie-album samengesteld met daarin krantenkmpsels, officiële stukken en foto's. In
afwachting van een door hem toegezegd verhaal over zijn familiegeschiedenis ruimde 'De Klink' een
plaatsje in voor een foto van z'n
voorouders Jacob Paap (1868-1962)
en Neeltje Paap-Koper (1867-1947),
beter bekend als 'Opa sikkie' en
'Neeltje de badvrouw'.
Volgens 'De Klink' ervaart de
Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub het als pijnlijk dat de door de
heren Weeda en Jan Weber vervaardigde Boedapester en het bijbehorende tramemplacement een plaats
krijgen in het museum van de NZH
in Haarlem. Persoonlijk zouden we
het een eervolle plaats vinden, want
in het bedrijfsmuseum aan de Leid
sevaart kan het bewonderd worden
door de echte Blauwe Tram-freaks.
Maar zover is het nog niet, want op
het ogenblik zijn er besprekingen
gaande om het werkstuk onder te
brengen in een vitrine van de NMB
aan de Passage, een voorlopige bestemming waarmee zowel de bank
als de bouwclub zeer tevreden zouden zijn.
Klmk-medewerkster
mevïouw
Van der Oord-Wisker was bij haar
genealogisch onderzoek naar het geslacht Groen een beetje nieuwsgierig
naar het eerste Zandvoortse huwelijk met deze familienaam. Het waren Arend Volkertsz Groen en Maertje Maertens die elkaar op 2 juni 1669
het jawoord gaven. Dat in-de trouwakte de bruidegom tevens vermeld
staat als 't Heere' is een bewijs dat in
die tijd bijnamen zelfs in officiële
stukken gebruikt werden.

'Zandvoort-bordje'

• Is dit een 'Zandvoort-bordje'?

ninger Museum nasporingen doet
naar de herkomst van deze prent,
stuitte daarbij meermalen op de
naa'm van Cl. J. Visscher (1586/71650) van wie in het boekje Oud-Zandvoort de tekening 'Vier baken
tot Santvoort' van het Rijksprentenkabinet voorkomt.. Een soortgelijke
prent met de titel 'Sandvoort' van de
tekenaar R. Roghman is te zien in
het Leidse Prentenkabinet. Op deze
prent komt geen vuurtoren voor.
Omdat mevrouw Terwee bij haar onderzoek enige malen de naam Zand-

De Zandvoortse Maaike Koper tapte de mooiste pilsjes.

Foto Bram Stijnen

Maaike Koper de beste

Voorronde biertapkampioenschap
wordt bijna Zandvoorts onderonsje

In het Groninger Museum bevindt
zich een Japans porseleinen Atari-bordje, daar bekend onder de naam
'Scheveninger bordje', dat gemaakt
moet zijn vóór 1725. Verondersteld
ZANDVOORT - Ondanks de Horecava. Bij deze finale zal worden
wordt dat een Nederlandse prent
van een kustplaats (gedacht is aan tweeduizend uitnodigingen die uitgemaakt, wie zich dit jaar „LandsScheveningen) indertijd naar Japan het Centraal Brouwerij Kan- kampioen" mag noemen.
is verstuurd en daar min of meer toor aan de horeca-etablisseBurgemeester Van der Heijden
werd bereid gevonden om als „Voornauwkeurig door een Japanse porsementen in de regio Haarlem tapper" de officiële opening te verhad verstuurd, durfden slechts richten, met het tappen van een bier19 'horekaffers' de confronta- tje.
Erg handig was hij er met m, dat
tie met hun collega's aan in de
competitie „Beste schenker, moet toegegeven, maar de handeling
De Nederlandse Vereniging van tapper en serveerder van het werd wel met de nodige elan verHuisvrouwen brengt vrijdag 11 no- edele gerstenat". Deze werd vo- richt. „Het is me nog nooit gelukt"
gaf Van der Heijden spontaan toe na
vember per bus een werkbezoek aan
Den Haag, waar een rondleiding rige week donderdag in het grote hoeveelheden schuim te hebwordt gegeven door de Tweede Ka- „Boeckaniersnest" aan de ben geproduceerd. „Ik heb bewondering voor uw vak", voegde hij de onmer en de Ridderzaal, 's Middags Zandvoortselaan gehouden.
dernemers toe. ,,De horeca bepaalt
wordt het beroemde Panorama MesDe nationale biertapwedstrijden mede het visitekaartje van Zanddag bezocht. Zondag 13 november
gaat men wandelen in het Brouwers- worden al sinds 1953 jaarlijks in het voort en omgeving Uw vakbekolkje te Overveen, vertrek vanaf hele land gehouden. Deze demon- kwaamheid en uw prettige bejegestation Haarlem om 13.37 uur met straties van vakmanschap worden mng van de gasten zijn uitermate
namens alle Nederlandse brouwerij- belangrijk voor het toerisme en
bus 7.
Dinsdag 15 november brengt de en door het C.B.K. georganiseerd. De daarom wens ik u ook veel succes bij
vereniging een bezoekje aan het poli- eerste prijswinnaars bij de „teams" deze wedstrijd".
Na een ferme slok van zijn zelf
tiebureau aan de Hogeweg, waar en de „eenmanszaken" uit alle voormen wordt ontvangen door de heer rondes die her en der m het land ingeschonken glas Bockbier maakte
Steenman. Men krijgt een rondlei- hebben plaatsgevonden, worden uit- Zandvoorts eerste burger plaats
ding, koffie en een film, met daarna genodigd voor de traditionele finale voor de professionele tappers die bc
in Amsterdam, tijdens de jaarlijkse hoorlijk nerveus met elkaar m de
een discussie over een en ander.

Vereniging van
Huisvrouwen

Cadeautjes te koop
bij het Rode Kruis

btrijd gingen Alhoewel niet ieder go
tapt pilsje de toets der kritiek kon
weerstaan, moest de onafhankelijke
jury erkennen dat vakmanschap m
deze regio en in het bijzonder deze
badplaats ruimschoots aanwezig
was
Spannende ogenblikken ontston
den toen spoakei Jan van Rooi.j de
einduitslag bekendmaakte Op de
derde plaats omdigde Debby Sonne
veld van de Albatros, uit d'e Halte
straat De tweede plaats was voor
Pnts van Nieuwmegen van restau
rant Dreefzicht uit Haarlem, terwijl
de eerste plaats werd opgeëist dooi
Maaike Koper van het gelijknamige
café aan het kerkplein.
„Een geslaagd evenement" volgens Fred Paap. die als vooizitter
van Horeca Nederland aldehng
Zandvoort de grote animator achter
deze happening was „Dit evenement
moet blijven en volgend jaar zullen
wij door meer publiciteit pioberen
nog meer collega's te mobihbeien
om aan deze toch wel ludieke happe
mnst mee te doen", aldus Paap
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WEEKMEDIA3D
ST. AM FM RECEIVERS div.
uitv. v.a. ƒ 175; st cascfivers
div. uitv. v.a. ƒ 225 en versterkers v.a. ƒ 150, merk Eurofunk. alles tegen bodemprijzen. Tel. 020-994424.
PIANO'S TE HUUR, ƒ 200 per
jaar. Inlichtingen: 045-410043.
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665,7658. Inruil en fin. mog.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Zandsvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant. De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities. ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd, pp verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week. Voorde betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Makro

18 november MASSAGECURSUS, 4 vrijdagavonden,
door Fred van Beek, masseur
Nationale Ballet, Uiterwaardenstraat 40, Amsterdam.
Prospectus. 03461-3477,
Aangeb. CURSUSSEN in bijna 100 TALEN op CASSETTES enz. ƒ65 (ook voor buitenlanders die Nederlands
willen leren). Tel. 02274-1404.
DE VRIENDEN- EN
VRIENDINNENLIJN
Tel. 020-951600 en 900604
Mensen met lichte handicap
die vriendschap of relatie
zoeken: tel. 01820-20443 of
010-451.5232.
Amerikaans grenen SLOOPHOUT, vloerdelen en balken.
Tevens dakbedekking.
Tel. 03240-21738.
Na 18 uur: 03240-14278.
Voordelige autoverzekeringen bij THEO RIETVELD,
A'veen. Tel. 020-418541.
MARINA MONNICKENDAM
De gezellige jachthaven met
alle faciliteiten. Inl. 029952595. Enkele ligplaatsen beschikbaar. Winterberging.

gediplomeerd
hondentri tnster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

* Als lid van de N.V.v.H.
krijgt u een gratis rondleiding
in het politiebureau. Opgeven
De nieuwe medewerkers krijgen een dienstverband tot 30 uur hiervoor en inlichtingen tel.nr.
02507-19583.
per week tot het einde van dit jaar.
AUTOVERZEKERING
Gezien de aard van dit werk genieten kandidaten met soortTE DUUR?
gelijke werkervaring de voorkeur.
Bel geheel vrijblijvend
Vanwege het wisselende karakter dienen de kandidaten
voor een prijsopgave
gedurende de gehele week flexibel beschikbaar te zijn.
OLOF GÖRANSSON:
Bij gebleken geschiktheid is per januari 1989 een vast dienst- 02507-18505 (ook 's avonds).
verband mogelijk.
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling
ook mogelijk.
Personeelszaken van
AWA CV-KETEL ƒ400; JunMAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL AMSTERDAM kers WARMWATERGEISER,
De , Flinesstraat 9, 1099 CA Amsterdam, telefoon (020) 12 Itr, ƒ250. Tel. 16744.
928851 (vlak bij metrostation Duivendrecht).
Biedt zich aan: OPPAS voor
kinderen. Zandvoort of omgeving. Tel. 02507-18596.

In december start in het Verpleeghuis Dr. Sarphatihuis een
opleiding daarvoor. Als je tussen de 17 en 21 jaar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt, dan kan je tot deze opleiding
worden toegelaten. Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend diploma en tijdens
de opleiding verdien je al een goed salaris. Wij willen je graag
meer informatie geven of uitnodigen voor een gesprek.

Bel of schrijf dan naar:

Biedt zich aan: HULP l.D.
HUISH., Zandvoort of omgeving. Tel. 02507-18596.
* Blijft het park ongerept?
Wij weten het nog niet! Maar
koopt en leest het boekje: Oh,
Wat een Heerlijkheid. Bij Cult.
C. of Gen. Oud-Zvt. ƒ 15.
BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl.
lichtgewicht lammy's/nappa
mantels. Ook heren-lammy's,
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels.
Tel. 020-233488.

DR. SARPHATIHUIS, afd. Personeelszaken, Roetersstraat.2, CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026.
1018 WC Amsterdam.
RUIMTEN te huur a ƒ 15 p.u.
voor cursussen, vergaderingen, workshops, lezingen,
praktijkruimten enz.

Tel.: 020-263115, tst. 328
Broodbakker Simon Meijssen
broodbakkers van vader op zoon, op zoon
is een modern ingericht bedrijf waar een grote
sortering brood in allerlei variaties wordt
gemaakt en via eigen winkels verkocht.

Om een lekker brood te blijven maken zoeken we een

deegmaker
die m staat is de deegmakenj te runnen.
een belangrijke functie, tenslotte staat de deegmaker
aan de basis van de kwaliteit.
Heb u interesse 9 Dan graag soliciteren bij de heer
C Meijssen Albert Cuypstraat 78. Amsterdam.
Tel 020-662.8309 of 415241.

CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026.
Privé consulten: Tarot, Massage, Droomduiding, Psychometrie (foto behand.) enz.
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026.
Vrijd. en zaterd. 25 en 26 nov.
van 10.00-18.00 uur Paranormale Maxi Manifestatie. Entree gratis. Voor de div. onderdelen zal een kleine verg.
worden gevr. Vrijd. om 21.00
uur Groot Jazz-concert met
Ruud'Brink: HOMMAGE aan
CHET BAKER.

* Dinsdag is het dan zover
Opa Wim wordt 70, gefelici- OPLEIDING TOT AUTORIJ-INSTRUCTEUR (B) Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding. teerd. Linda, Marjolein, Tim,
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Michel Debby, Jochen, Rik, Mandy
en kinderen.
BEL MICHEL: TELEFOON 0 2 0 - 8 5 3 0 5 7 .
* Een wat oudere dame
zoekt gezelschap voor de
middaguren, tevens voor licht
huish. werk. Br. o. nr. 79876209 bur. v.d. blad.

GRATIS

Woninggids van Zandvoort

CEfLf E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

lll

NVM

De lekkerste banken
van Nederland!!
Onze 3 ^ 2 - z i t s bank. geheel gestoffeerd, beige.
Informatie: tel 020-190811.

Veilinggebouw Amstelveen
veilt weer
maandag 14 en dinsdag 15 november
Veel antiek on curiosa, schilderijen, oude en nieuwe Perzen,
Chinese kleden, 1-armige gokautomaat, klokken, cilinderbuieau. veel inboedels en wat verder ter tafel gebracht wordt.
Aanvang veiling op beide dagen om 19.30 uur precies.
Ki|kdagën- zaterdag en zondag van 1000-16.00 uur. Frans
Halslaan 33, Amstelveen (hoek Rembrandtweg, nabij Carmelkerk) Let op onze boerenkar die weer op de hoek staat. Tel.
020 •173004

LACHSPEKTAKELSHOW
t'

*

En een feest gaat het worden, want Bassie en Adriaan presenteren hun
lachspektakelshow, Harry Slinger, de bekende zanger van Drukwerk, die natuurlijk ook
op zal treden, is gastheer en zijn Drukwerk-toetsenist Rob Engels zal het City-orgel
bespelen. Bovendien krijgt elk kind na afloop van het feest een leuk geschenkje.
De toegangskaarten (die elk jaar wegvliegen) zijn te koop bij:
HET PAROOL in Amsterdam:
* Wibautstraat 131
* Rokin 110
Van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
De kaarten worden voorzien van stoelnummers, zodat uw plaats verzekerd is.
Dit kinderfeest wordt de Witte Bedjes aangeboden door het Initiatief Comité Amsterdam
(I.C.A.) en Het Parool.

SPECIALE MUNTENBEURS op zondag 13 november 1988
van 10-17 uur in twee zalen van ARTIS Amsterdam. Ingang:
Plantage Middenlaan 41-A. Ook penningen, medailles en
papiergeld. Ned. Ver. „De Verzamelaar". Tel. 020-423519

kassières (m/v)

Wil jij straks
ziekenverzorg(st)er
worden?

Na de intocht van Sint Nicolaas in Amsterdam, op zaterdag 19 november
a.s., barst er in het City Theater op het Leidseplein een kinderfeest los. De
opbrengst van dit feest komt geheel ten goede aan de Stichting Witte
Bedjes Het Parool.
Sinterklaas vindt de Stichting Witte Bedjes zo belangrijk dat hij besloten
heeft het feest hoogstpersoonlijk te bezoeken.
Even noteren dus. Datum: zaterdag 19 november.
Plaats: City Theater, Leidseplein in Amsterdam.
Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur. Zaal open: 13.30 uur.
Toegangsprijs: ƒ 7,50 per kind.

ZAAN ESCORT, ƒ175 p.u.
075-172123. Meisjes gevr. in
A'dam/Zaanstad.

Tel. 02507-12773

zoekt

Harry Slinger
Drukwerk

LOVE, de gehele dag echt
relaxen met 8 sexy meisjes,
ƒ 200 all-in, drankjes, hapjes,
sauna en kluisjes. Geopend
ma. t/m vr. 12-24 uur, Balth.
Florisstraat 37 hs, A'dam.

Ellen Cats'

Zelfbedieningsgroothandel
Amsterdam

Sinterklaas komt na de intocht naar het
Witte Bedjes
Kinderfeest
BASSIE & ADRIAAN

* Elke maand in Zandvoort
maar elke week in de afdeling
biedt de N.V.v.H. u diverse
activiteiten. Wordt nu lid en
bel: 19583/12127.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek.

* Gevraagd hulp in de huishouding, 3 uur 's middags
(n.o.t.k. welke dag) per week.
Tel. 02507-17090.

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel. 02507-18546.

Silhouettes

MAATKLEDING EN
* Heeft u voor het Jeugd
VERANDERWERK
Rode Kruis nog gereedschap
dat u zelf niet meer gebruikt?
Bel dan 15609 en wij halen het Tel. 18599, Corn. Slegersstr 2.
Geopend: dinsdag t/m zatergraag bij u af.
dag van 10.00-14.00.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen SINT EN PIET OP BEZOEK?
Bel: 17669
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
van 17.30 tot 18.00 uur.
* Het is weer zo ver! A.s.
zaterdag 14-16.30 uur Bazar SINT en PIET voor een beVrouwengroep N.P.B., in ge- zoek aan huis. Ook voor verenigingen. Tel. 19065.
bouw Brugstraat 15. U bent
Studente Frans geeft
van harte welkom.
* Het Jeugd Rode .Kruis is BIJLES FRANS en ENGELS.
Tel. 02507-15727.
blij met gereedschap en materialen die u zelf toch niet
meer gebruikt. Bel 15609 en
wij halen het graag af.
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan.
Tel. 02507-12164.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Kleurenfoto's
vanaf45cent
Ook voor hel ontwikkelen van uw dialilms

Sig.mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151
.\Jr.W,T

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

* Te huur gevraagd woon
ruimte voor student architectuur voor het winterseizoen.
Tel. 020-230469.

T.k. COMBI-GASKETEL, nom.
vermogen 22,5 kw, '/2 jr oud,
met garantie. Merk: Beveta v.
Wickes. Nw.pr. ƒ 1750 compl.
Vr.pr. ƒ1099. Tel. 20021.

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

•* T.k. schaakspel + wedstrijdbord + klok, samen
ƒ 100; wollen dekens ƒ 20; ledikant, 1-pers., ƒ60. Tel.
02507-13868.
•* T.k. wastafel, spiegel met
verl. en stopcont., diamtr 62
cm +' planchet, zeepbakje,
rookglas, merk Alibert, ƒ75,
z.g.a.n. Tel. 02507-13847.

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

* T.k.a. eiken driehoekstoel
ƒ75; leuk bureau met kastje
ƒ 50, kastje z.g.a.n.; dressette
ƒ100; pr. boxen, 30 w., ƒ35.
Lorentzstr. 66, tel. 18131.

* Te koop aangeboden donkerbl. wandelwagen, in zeer
goede staat, ƒ 150. Voor inl.
tel. 02507-15337.
* Te koop Bosch koel/vriescombinatie, koeler prima,
vriesgedeelte defect. Tel.
02507-15295.

iedereen leestj
de krant
j
altijd en overal

BARON AUTOVERHUUR BV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

TUINMAN voor al uw tuin-,
straat- en hekwerk, levering
alle materialen, vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-243568.
* Verkoopdag zaterdag 19
november a.s. 10-17 uur. Ned.
Herv. Jeugdhuis. Kerstkaarten, handwerken, rommeimarkt enz.

VLUG! 100.000 BADGES MORGEN NODIG
VOOR DE BEURS. AFLEVEREN BIJ HET
RECLAMEBUREAU IN AMSTERDAM.

Te huur of te koop gevraagd: * Verloren plastic fietspaardGARAGE, omgeving de Ta- je, wit, blauw en oranje. Omg.
vaugeplein. Tel. 02507-18638.
v. Lennepweg. Tel. 02507* Te koop 3-persoons bank, 16308.
kleur oranje, als nieuw, ƒ75.
Verloren Sharp computertje,
Tel. 02507-20021.
type PC1600, wordt gebruikt
* Te koop aangeboden an- om te communiceren, STEMtiek grenen bed, twijfelaar, VERVANGING. Eerlijke vinder
.ƒ50. Tel. 02507-13193.
graag retour. Aan W. Trous* Te koop aangeboden don- set, Nieuw Unicum, Zandkerblauwe kinderwagen ƒ 65. voortselaan 165.
Tel. 02507-17628.

i

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

* Voor ± ƒ 45 per jaar bent u
lid v.d. N.V.v.H. Elke week
iets anders. Stap over de
drempel en wordt lid. Inf. tel.
12127 en 19583.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Te koop compl. meisjesgarderobe van 0-2 jaar, tweedehands, geen deelverkoop,
* Wie heeft mijn poppedijnƒ300. Tel. 02507-13660.
tje gevonden? Martine Mole* Te koop gasfornuis, groen, naar. Tel. 02297-1623.
Etna, ƒ 100; oud karrewieltaAangeb.
fel, eiken, ƒ 100. Tel. 02507- * Woningruil.
nieuwb. 3-kam.flat te A'dam
19670.
centr.. Gevr. %-kamerwoning/
* Te koop gevraagd Minitrix flat Zandvoort of omg. Inl.:
elektr. geel NS-treintje. Tel. 020-738886.
02507-16473, bellen onder
schooltijd of rond 21 uur
a.u.b.

Tel. 13529

ïf*\
»<VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.

* Maaike en Bert, 30 jaar.
Wat een tijd en dan nog nouden van elkaar. Van harte.
Te koop gevr.: BOVENHUIS,
Bram.
tot ca. ƒ 80.000.
* Maaike en Bert. Van harte
Tel. 02507-17060.
gefeliciteerd met jullie 30-jarig
Te koop GROOT SPECTRUM
huwelijk. Wim en Margo.
ENCYCLOPEDIE (24 dln), als
* Maaike en Bert van harte nieuw, ƒ2000. Tel. 15613.
gefeliciteerd met jullie 30-jarig
huwelijk. Jullie kantoorgab- * Te koop hydrokamerfontein met planten; elektr. kabers.
merbevochtiger;
dressoir;
* Maaike en Bert van harte theemeubel. Koopje. Grote
gefeliciteerd. Wij drinken van- Krocht 14a.
avond op jullie gezondheid.
* Te koop luxe wandelwaAnneke en Rien.
gen met toebehoren; buggy;
* Maaike en Bert van harte kinderstoel;
badset,
wit/
en op naar de 40. Anneke, blauw; driewieler. Tel. 02507Margo, Bram, Joan.
18357.
* Maaike en Bert gefelici- * TekoopO 1 Neilljasƒ50, mt
teerd met jullie paarlen brui- 152, z.g.a.n.; Philips spelcomloft. Jullie Fanclub.
puter + 18 spelletjes ƒ 100;
delen van racebaan, Polstil.
Muziek maken is leuk.
BLOKFLUITLESSEN voor kin- Tel. 02507-18072.
deren v.a. 7 jaar. Tel. 17628, * Te koop palissander wandNette j.man zoekt (vrije) meubel met verlichting, 2 m
WOONRUIMTE, ± ƒ 450 p.m. breed, ƒ125. Tel. 0250712294.
Tel. 04990-77023.
* Nog voor het eind van het * Te koop pracht aquarium,
jaar kunt u voordelig kennis- compleet met tropische vismaken met de ver. Vrouwen sen, planten en pomp, 160 Itr,
van Nu. Word ook lid of bel ƒ250. Tel..02507-16818.
tel.nr. 02507-14462.
* Te koop rotan salontafel
* Noodhulp voor Nicaragua.
Stort uw bijdrage op gironummer 35.80.163, t.n.v. Nicaragua Komitee Ned., Utrecht
o.v.v. Noodhulp. Bedankt.

* Ook al basketbal je binnen, dan nog kan je de bloeGevr.: GAR"AGE, huur of metjes buiten zetten. Laat de
koop. omg. K. Doormanstr./ buurvrouw met rust en ga
Burg. v. Fenemaplein. Tel. basketballen. 16565'17190.
12234, b.g.g. 18461.
Paul en Irene zijn op zoek
een
BETAALBARE
* Gevr. voor de donderdag- naar
morgen flinke hulp in de huis- WOONRUIMTE. Tel. 0250715998 of 12333.
houdina Tel 02507-14687

met glasplaat. Tel. 0250719255.
* Te koop wieg, wit met
blauwe bekleding, ƒ 125; miniwash ƒ25. Tel. 02507-17179.
Specialisten in
organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Voor al
Uw drukwerk in
boekdruk en offset

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ5//7,50 p.d. '
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in'de behandeling.

5 REGELS^ m GRATIS

_/MlCRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTÏCULIEi

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas, gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld;
*-
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEf
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ 30!
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONIST
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTAIJH
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

r
Zandvoorts Nieuwsblad

•*• Te koop z.g.a.n. c.v.-plaatradiator, 80x80, dubbel met
convector, ƒ 100. Tel. 0250712965.
T.k. aang.: ELEKTR. ORGEL
met ritmeboxen, i.z.g.st., type
Solina A210. Vraagprijs ƒ 800.
Tel. 02507-12125.
T.k. bijna nwe SKI-OVERALLS, vele'maten. Kostverlorenstr. 85 (achter). Tel. 14460.

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

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

:
Of afgeven bij:

Adres:
^^^^^^~

Telefoon:
Postcode:

Plaats:

n r* 1 'i • r't •* ^ •«*"•"»*• •~•»"•"

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Als het aan ,,de Parkeerwachter" van de Amsterdamse gemeente ligt, wordt het
steeds onaantrekkelijker om
je auto in de binnenstad te
parkeren.
De vrije plek is verdwenen,
de dreiging van de wielklem
is alom voelbaar.
Dit ontmoedigingsbeleid
wordt door een groot aantal
Amsterdammers op prijs gesteld.
Anderen vragen zich af of dit
nu wel de juiste methode is

om de binnenstad leefbaar
(én werkbaar) te houden.
Het Parool houdt zich intensief
bezig met het gemeentebeleid, waarbij ook de geluiden
uit de straat worden opgetekend.
Het Parool zit dicht op de huid
van de Amsterdamse samenleving en weet als geen andere krant wat er leeft.
Maar Het Parool doet natuurlijk ook verslag van wat er in
de rest van de wereld gebeurt.

De nationale en internationale politiek, kunst en cultuur, de
economie, sport en uitgaansleven.
Het Parool is een rijk geschakeerde kwaliteitskrant die zijn
lezers volledig informeert.
Neem een (proef )abonnement
en oordeel zelf.

Ik kies voor kwaliteit dus kies
ik voor een vrijblijvend proefabonnement op Het Parool
D vier weken voor
ƒ10,50
D acht weken voor
ƒ31,50
D dertien weken voor ƒ 57,50
• In deze prijs is rekening gehouden mei een gratis periode van 2 weken

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats: . . . ' . . . .
Bank/gironummer:
Telefoon:

HET PARGDL
lêé* die kbant!

Daarna wordt hij/zij abonnee en betaalt
per maand D ƒ 22,70 D kwartaal ƒ 67,75
Stuur deze bon, m open envelop zonder postzegel
naar Het Parool, Antwoordnummer 2470, 1000 PA
Amsterdam.

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 10 NOVEMBER 1988

EXCLUSIEF BIJ

THAISE KUNST!

Tuincentrum

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^s_

HET OOSTEN

Bezoek de fantastische oosterse hoek bij Het Oosten !
Hier vindt u een prachtige kollektie orgineel Thais houtsnijwerk !

BLOEMBOLLEN. Het is nu detijd om ze te poten. Volop voorradig.

BEMESTE TUINGROND
6 zakken voor 1O, •

Snelgroeien.de CONIFEER -leylandii80-90cm.-3 voor 1O, •

Aanbiedingengeldenvan 10 november t/m 16 november 1988 of zolang de voorraad strekt.

Uniek! TOOOm?
Exotische- enTropischeplanten!

AALSMEERDERWEG 381 *

* AALSMEER

f

Opalhet TERRACOTTA-roodsteen-

•

ge ven w,, 20% KORTING !

TEL: 02977-24026
Zalm-das van8-30 tot 17.0O uur.

Vrijdag >koop< avond tot 21.OO uur.

HALTESTRAAT 25
ZANDVOORT

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

Te Huur

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Bedrijfsruimte

Glasreparatie (20 mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Tuincentrum HET OOSTEN:
Gemakkelijk te bereiken via Schiphol-Oost,
richting Aalsmeer aanhouden.

*

Centrum Dorp

HALTESTRAAT 25
Backgammon toernooitje
woensdag 23 nov.
20.00 u.
inschrijfgeld ƒ 10,Geen draaisteen maar wel gezellig.

*

± 300 m2

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME

6f

Ook in gedeelten te huur.

Marisstraat 13a, Tel. 15186

TE KOOP

olais

SLINGER OPTIEK
gedipl. opticiens - optometrist O.v.
Kontaktlensspecialist A.N.V.C. Leverander alle ziekenfondsen

Restaurant
Delicia
Kerkstraat 16
tel. 12270

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 14395

BALK
BAKT

8 tot

roeven

l lU^V^II

Koffie

3,75

na 18.00 uur

lage prijzen
* **
Tevens

Bruynzeelstellingen
ƒ 60,- p. strekkende meter

Kroon B.V.

02507-17343

nAMn i/ i t^-jf Roomboteramandelstaaf 6,20
TKÜJVIr KAAi^ ECHTE BAKKER BALK ~"

SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP
Kerkstraat, Passage
Zandvoort

Hogeweg 28

MI HALEN,ZOMERS BETALEN.

Tel. 17619-16840

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 /12518
Deskundig advies.

De Peugeot 205 Jupior heeft een pittige 1.1 liter
schone motor en een aantal sportieve extra's zoals:
• Striping in de kleuren blauw/rood/grocn op de flankcn • Kleurlogo in de sierstukken op de achterstijlen
(3-dcurs) en de achterklep ü Sportieve wielplaten
• Chique chroomstrips in bumpers • Jcansbekleding
(ook op hoofdsteunen en dcurpanclcn) • Luxe donkcrblauwe moquctte bekleding op vloer en bagagealdckplaat • Zwarte antenne • In hoogte verstelbare
hoofdsteunen vóór.
De Peugeot 205 heeft standaard o.a.: • Inbouwvoorziening voor radio en luidsprekers • Binncnspicgel met dag- en nachtsland • Ncerklapbarc
achterbank • Voorruit van gelaagd glas • Mistachterlamp. Er is a! een 205 Junior vanaf f 18.595,-.

De Peugeot 205. Een successtory die tot de verbeelding
spreekt Bijna 2 '/2 miljoen tevreden automobilisten rijden
er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2 bij 90 km/u
constant!*) en met vinnige, schone motoren, waardoor
niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maar
ook de Bijzondere Verbruiksbelasting vermindert
De Peugeot 205 is verkrijgbaar in maar
liefst 34 verschillende uitvoeringen. Met diesel- of benzincmotor, 3-deurs, of 5-deurs. Automatic, Accent, GTI
met 130 DIN pk (top van 208 km/u) en de exclusieve
Cabriolet Kom vandaag nog even bij ons langs voor meer
infonnatic of een proefrit
* I ' I U G I O I 2(15 I I I I I l K l lh.1 DIJ 120 KM/11 l N l l i.H IN SIADSVI KM l R VOKil NS
l C l - N O R M I'HIJ/IN I N C I U S I L I U l W l XL1 USII l Al LI VI KINCISKOS11 N l 450,X M J / I C M N G I N UK1RHH IOIIDI N I ' U I G I O I l l ,\SI. l l \SI N l Uil N 11 N ,\ANÏ KI K
M I I J M PRIJS \\NAI f 529,-lM K M A A N D H \U USII l-lin\)OI'|IASISVAN'48MAANI)l N
IN3()UI><IK.MI'IRJ\AK

PEUGEOT 2O5
'n Sterk nummer.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Tel. 13529

Alexandercocktaü
Heldere
Ossestaartsoep
Tong
IJs speciaal

BEIDE KERSTDAGEN
GEOPEND
v.a. 17.00 uur
Levende muziek
Al onze hoofdgerechten zijn
voorzien van div. soorten
aardappelen, verse groenten,
sla, compôte, appelmoes.

SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

vis-

SLAGERS
ACHTERHAM

STICKS

MAGERE
SPEKLAPPEN

150 gr.

10 stuks

kilo

2,29

2,15

5,90

Lu

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien

pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerK. ook timmer- en
stucadoorwerk

PE-.UC;I-OT. DYNAMISCI i op WK;.

Grote Krocht 2(
Zandvoort

Vruchtencocktail
Gebonden Ossestaartsoep
Hazerug
IJs speciaal
Irish Coffee
50,-

SRARIO
DE STERKE JUNIOR-EXTRA'S.

BOOMGAAR!

Kerkstraat 16, tel. 12270
RESERVEER TIJDIGU W KERSTDINER!!!

15,

Peugeot biedt iedereen die vóór 30 november 1988 een
nieuwe 205 personenauto koopt (en registreert) de keu/c
uit twee fantastische financiële aanbiedingen;
• U kunt profiteren van een renteloze lening tot
circa 70% van de aanschafprijs, met een maximum van
10.000 gulden. Na 30% aanbetaling rijdt u tot l juli 1989
/.onder rente te betalen of zelfs maar icti af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen heel simpel
oplossen door uw huidige auto in te ruilen, l Juli 1989
rekent u af
• LI kunt ook kiezen voor een lening over 48
maanden met een lage rente v.a. 7,9%.
Beide leningen worden door Peugeot lal bot Financiering
verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereenkomst, waarbij de Pcugcol-organisatie de
rente/renlcreductie voorhaar rekening neemt

FOTO

Restaurant Delicia

KINDERMENU
Kop Soep
keuze uit
Kip, Pannvkoc
Katut, Kroket
Us met Surprise

'N STERK SUCCES.

Nu22.5<

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Garnalencocktail
Heldere Groentesoep
Varkenshaas Roomsaus
of
Toumedos Champignons
IJs speciaal
Koffie met Likeur
of Fr. Cognac
65,-

AANBOD TOT 30 NOVEMBER.

Normaal 32.50

Voor al uw

Grapefruttcocktail
Heldere Kippesoep
Biefstuk Champignons
1J
*
AH
Koffie
40

PEUGEOT 205 V A. 17.585,-.

HENZO
FOTOALBUi
100 Bladzijden foto's^
inplakken.

l<

BROOD

Hl^Jjy^

Voor nadere inlichtingen
kunt u bellen:
van 09.00 u. t/m 17.00 u.
023-245163

keukenblokken,
kasten en bladen

Tel. 02507-17840

Nr

HALTESTRAAT 25
Zaterdagavond
tussen 24.00 en 01.00
wordt er een perfect biertje
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Publieksvriendelijke acties duren voort tot 12 december

Politieagenten massaal op de been voor
ZANDVOORT - Maandagmiddag stonden de Grote Krocht en
het Raadhuisplein vol met politieauto's en motoren. De politiebonden en aangesloten ambtenaren waren tot actie overgegaan
om hun onvrede over het voorgenomen kabinetsbeleid nogmaals kenbaar te maken. Politieagenten uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort trokken gezamenlijk door genoemde gemeenten, waar aan de burgemeesters een petitie werd
aangeboden. Hierna wordt nog een maand lang een publieksvriendelijke actie gevoerd.
Een dertigtal politiemensen vertrok maandagochtend vroeg naar
Haarlem om zich bij de bijna vierhonderd collega's uit de regio te
scharen. Politie-auto's gingen mee,
en op een gegeven moment verscheen op het Spaarne tussen de
schepen van de Rijkspolitie te Water
ook de Zandvoortse politieboot. Op
het bureau aan de Hogeweg bleef

een minimale bezetting achter,
maar problemen zou dat niet opleveren. "Het was maandag opvallend
rustig", verklaart Mieke vanachter
de receptiebalie. De reacties die zij
die dag te horen kreeg, waren over
het algemeen erg positief.
Op het hoofdbureau te Haarlem
werd een protestbijeenkomst gehouden met speeches van onder andere

• Hans Konijn en Hans van den Bos wezen burgemeester Van der Heijden
op de vier aandachtspunten.
Foto's Bram stijnen

ACP-voorzitter G. Koffeman, die er
op wees dat het Den Haag nu maar
eens wat meer over moest hebben
voor de Nederlandse politie-ambtenaar. Zoals verwacht was men het
roerend met hem eens, dat was duidelijk te merken aan de reacties.
Later op de dag vertrok een lange
stoet met enkele honderden agenten
en zo'n zestig politie-auto's plus nog
een aantal motoren naar Heemstede, Zandvoort, Overveen en Bloemendaal. Terwijl de agenten en hun
voertuigen Raadhuisplein en Grote
Krocht overspoelden bezochten
twee afgevaardigden burgemeester
Van der Heijden. Op het bordes ontving hij de plaatselijke vertegenwoordigers van de bonden, Hans
van den Bos van de Nederlandse Politie Bond (NPB) en Hans Konijn
van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP). Zij wezen hem op de
vier actiepunten waarvoor werd gedemonstreerd, passanten en toeschouwers kregen folders uitgedeeld met deze punten.
'Wij willen géén korting op de politiesterkte", was een van de punten.
Daarbij wees men op het feit dat
2500 arbeidsplaatsen op de tocht
staan, daardoor de veiligheid en de
politie-basiszorg. 'Wij willen dezelfde rechtspositie voor iedereen die
bij de politie werkt' was het tweede
aandachtspunt. Daarnaast verzet
men zich tegen gedwongen overplaatsingen. Men vreest dat 2560 politie-ambtenaren zullen moeten verhuizen als de kabinetsplannen doorgaan. Ten slotte wenst men een herwaardering van de politiesalarissen
en men wijst daarbij op de toenemende werkdruk. 'De beloning is er
niet naar' zo stelt men, terwijl er
kennelijk ook geen goede onregelmatigheidstoeslag van de grond is
gekomen. NPB-woordvoerder Hans
van den Bos kijkt zeer tevreden te-

Plannen voor brandweer ketsen af
op onzekerheid over overheidsbeleid
ZANDVOORT - De vraag hoe
de uitrusting van de Zandvportse brandweer eruit moet
zien, is voorlopig nog niet beantwoord. Het uitgebreide rapport van brandweercommandant Schröder werd afgelopen
week wisselend ontvangen in
de diverse raadscommissies.

Het rapport geeft weer hoe de
Zandvoortse brandweer is georganiseerd. Bovendien tracht Schróder
hierin duidelijk te maken, waarom
deze gemeente een C-risico gebied
is. Dat is afhankelijk van onder andere de constructie, locatie en bewoning van gebouwen. Het maatgevend risico is van invloed op het
aantal blusvoertuigen en de korpssterkte. Een D-risico is minder
zwaar, het verschil is één blusvoertuig plus het daarbij behorende personeel.
Volgens het C-risico moeten er
drie bluswagens zijn, waaraan wordt
voldaan. Schróder stelt echter voor,
de derde, met in principe alleen een
soort reservefunctie, niet meer te
vervangen door een bluswagen.
Deze zou samen met het andere rijdend materieel vervangen kunnen
worden door twee multifunctionele
wagens. Daarnaast moet er een eigen redvoertuig komen, een ladder(Advertentie)

wagen. Het aantal voertuigen wordt
zo teruggebracht van acht naar vijf.
Schröder verwacht met deze
maatregelen minimaal ƒ360.000 te
besparen ten opzichte van het in de
meerjarenraming 1988-1992 geraamde bedrag. Volgens hem zijn enkele
vervangingskosten daarin niet reahstisch. Bij een goede schatting
komt zou zijn voorstel een besparing van ƒ455.000,- opleveren.
In het rapport is ook sprake van
een
bluswaterwinningprobleem.
Een brandwaterkraan levert te weinig water voor twee bluswagens. De
oplossing zou zijn, water te betrekken uit een van de vijvers. Daarvoor
zijn twee pompen nodig en 3000 meter slang, te vervoeren in een speciaal uitgevoerde voertuig. Deze
zouden tevens ingezet kunnen worden als de druk in het waterleidingnet wegvalt.
De raadsleden in de diverse commissies spraken zich lovend uit over
het rapport. De commissie van Algemene Zaken kon grotendeels wel akkoord gaan met de voorstellen. Behalve met de gedachte, uit te zien
naar een andere locatie voor de kazerne, vanwege de ongunstige ligging: niet centraal en midden tussen
straten waar op drukke zomerse dagen het verkeer nog wel eens vast wil
staan. Het idee werd geopperd een

bluswagen op de Remise in noord te
stallen, in de commissie van financiën stelde Methorst dat een uitgang
aan de kant van de politie al een hele
verbetering zou zijn. In deze commissie was ook commentaar op het
aanschaffen van 3000 meter slang.
'Als je het aan experts overlaat, verzinnen zij allerlei rampen', was het
commentaar van wethouder Aukema, die er ook geen voorstander van
was. Hij zag het niet zo snel gebeuren dat er 'in de Haltestraat een
brand moet worden geblust met water uit het Zwanenmeertje'. Burgemeester Van der Heijden zei vorige
week echter nog dat er geen risico's
genomen mogen worden.
De beslissing of de gemeente tot
het C- of het lagere D-risico behoort,
ligt bij de gemeenteraad. De commissie voor financiën vreesde echter dat keuze voor C-risico grote uitgaven zou kunnen betekenen, indien
het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkort de richtlijnen sterk
zou wijzigen. Men noemde dan ook
alternatieven als 'keuze voor D met
nu aanpassen van het materiaal aan
C', of 'in de winter D, in de zomer C'.
Men voelde er weinig voor het aantal
beroepsmensen weer terug te brengen van vier naar vijf. De personeelssterkte zou beperkt moeten blijven
tot vierenveertig.

© Rotary Club Zandvoort
heeft in haar korte bestaan
al een fors bedrag opgehaald voor goede doelenPag. 3
® De Zandvoortse zaalvoetbalteams hebben weinig moeite met hun opponenten.
Pag. 5
® Het
Ada-Schilpzand
toernooi van OSS belooft
een ware happening te
worden.
Pag. 5

« Ook een dertigtal Zandvoortse politie-ambtenaren vertrok maandagochtend naar Haarlem voor de protestdemonstratie.

rug op de demonstratiedag. "De burgemeesters hebben zich zeer positief opgesteld en toonden zich onder
de indruk. Zij zegden ons alle steun
toe, op voorwaarde dat alles ordelijk
en publieksvriendelijk zou verlopen. Wat maandag betreft is dat zeker gelukt, er was trouwens een dik
draaiboek voor op gesteld. Ook bij
het publiek vonden wij veel begrip
en lovende opmerkingen. De tocht is
prima geregeld en er was geen wanklank te horen".
"Het is een unieke aangelegenheid
geweest, met een geweldige samenwerking tussen de politiebonden.
We zaten op dezelfde lijn, men beseft nu dat wij eendrachtig moeten
optreden".
Dat laatste lijkt zeker te verwachten indien de besprekingen tussen

© De Zandvoortse carnavalsverenigingen
hebben
hun nieuwe prinsen gekozen, samenwerken blijkt
echter onmogelijk. Pag. 3

de bonden en de betrokken mmisteries geen gunstige resultaten hebben
opgeleverd, en dat ook het geval is
bij de behandeling van het kabmets- VW nodigde buitenland-medewerkers NBT uit
voorstel m de Tweede Kamer, op 12
december. "Dan is het hek van de
dam", bevestigt Van den Bos. "De
bonden vrezen dat zij de situatie dan
niet meer in de hand kunnen nou- ZANDVOORT/HAARLEM
Tijdens de informele afsluiting
den". Tot laatstgenoemde datum Een twintigtal in het buiten- van het programma in het Theehuis
zullen de politiekorpsen uit de regio, land woonachtige medewer- Cruqums bleek duidelijk dat men
dus ook uit Zandvoort, publieks- kers van het Nationaal Bureau enthousiast was over Zuid-Kennevnendelijke acties blijven voeren. voor
merland. Karin ter Beek wees teToerisme 'deed' afgelo- vens
Wat dat inhoudt, wordt deze week
op de huidige bouwactiviteiten,
besloten door het actiecomité. Ge- pen donderdag een dagje Zuid- waaronder het Vendoradopark, en
dacht wordt aan het weigeren van -Kennemerland. Zandvoort be- renovaties in Zandvoort, want de
overwerk, weigeren om arrestanten zocht men niet, maar kwam eerste vraag betrof de hotelaccomvan justitie op het politiebureau on- wel uitgebreid ter sprake.
modatie. Het 'Beach Hotel', zoals m
der te brengen, en minder fanatiek
meerdere plaatsen gebouwd in Neof helemaal niet te bekeuren voor
derland, bleek internationaal verlichte overtredingen.
De regionale VVV had hen de ken- maard en de mededeling dat er nu
nismaking met deze streek aangebo- ook in Zandvoort één wordt geden, in de hoop dat zij hun ervarin- bouwd, lokte zeer positieve reacties
gen door zullen geven aan de buiten- uit. Daarnaast toonden vooral de
landse toeristen. Het NBT nodigt ie- vertegenwoordigers in Italië en Ender jaar de public relations- en voor- geland veel interesse voor de mogelichtingsmedewerkers
van
de lijkheden van kamers met ontbijt in
buitenlandse vestigingen uit naar Zandvoort. Tevens was er de nodige
Nederland voor overleg en het ver- belangstelling voor de ontwikkelinstevigen van de contacten. Daarbij gen rond het circuit.
horen ook uitstapjes in Nederland,
ditmaal dus naar de regio Zuid-KenKarin ter Beek betreurde het dat
nemerland.
een bezoek aan Zandvoort wegens
Onder het gezelschap bevonden tijdgebrek niet in het programma
zich Peer Sips, directeur Regionale kon worden opgenomen 'terwijl er
VVV Zuid-Kennemerland, PR-me- zoveel nieuws te tonen is'. Maar het
dewerkster Karin ter Beek en Marij- dagje had wel tot gevolg dat er veel
ke Bodegraven, directeur van de aanvragen kwamen voor de uitgave
Provinciale VVV Laatstgenoemde van de regionale VW, met een hotegaf te kennen dat binnenkort op een loverzicht en toeristische informacentraal punt alle toeristische mfor- tie. De geplande oplage van 25.000
matie over de gemeenten in deze wordt nu verhoogd naar 35.000
provincie op te vragen zal zijn.
stuks.

Een bezoekje aan de regio

Nog een paar nachtjes.,
ZANDVOORT - Nog een
paar nachtjes slapen en
dan is hef weer zover: de
Sint komt naar Zandvoort.
Hij wordt zaterdagmiddag
om twee uur verwacht op
de Grote Krocht en het
Raadhuisplein, waar hij
een kwartiertje later, 14.15
uur, door de burgemeester
wordt ontvangen.
De goedheiligman en zijn pieten worden feestelijk ingehaald.

Reservisten ontvangen medaille

De organisatie hiervan is in handen van Ondernemers Vereniging Zandvoort. Zij worden
door burgemeester Van der
Heijden ontvangen op het bordes van het Raadhuis. Na zijn
welkomswoord gaat het gezelschap richting Zandvoort-noord, de Sint m een open
koets, waar voor de kleintjes
een feestelijke middag is georganiseerd.

o De Sint komt zaterdag

Hoe laat hij hier precies aankomt is nog niet duidelijk, maar
de zaal is al open vanaf 13.45
uur. Op het programma staan
vanaf 14.00 uur het optreden

van een goochelaar en een poppenkastvoorstelling. De audiéntie in het winkelcentrum zelf
vindt op woensdag 30 november
plaats.

Eerst een liedje en dan wat lekkers

ZANDVOORT - In verband
met het veertigjarig jubileum
van het korps Reserve-Gemeentepolitie Zandvoort zijn
alle korpsleden uitgenodigd
voor een bijeenkomst, morgenmiddag, vrijdag 18 november,
op het Raadhuis.

(Advertentie)

ZANDVOORT - 'Sint Maarten,
Sint Maarten...'. Het bekende
deuntje was vorige week weer
her en der in Zandvoort te horen. Vrijdagavond 11 november werd de heilige, eigenlijk
Martinus van Tours en vanaf
371 na Christus bisschop van
de gelijknamige plaats in
Frankrijk, herdacht.

nus, bekend doordat hij als soldaat gerust aan de deur komen want hier
de helft van zijn mantel weggaf aan en daar werd gul gegeven.
een bedelaar, danken de kinderen
Toch werd er niet zo gek veel getegenwoordig een oud, 'heerlijk' bruik van gemaakt en bleef het over
het algemeen vrij rustig op de stravolksgebruik.
ten.
Want wie staat er nou niet klaar
Maar sommigen verleren het kenmet iets lekkers als de kinderen 's
avonds langs komen met hun lam- nelijk nooit, want her en der belde
pionnetjes? Alleen moet er natuur- ook flink opgeschoten jeugd, allang
lijk wél even gezongen worden.
behorend tot de tieners, aan de voorIn Zandvoort kon het jonge grut deur.
Aan de barmhartigheid van Marti-

De reservisten ontvangen een herinneringsmedaille, die door de ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie beschikbaar is gesteld.
Tijdens de bijeenkomst in het
Raadhuis wordt levens een aantal
officiële handelingen verricht zoals
beëdiging van reservisten, de huldiging m verband met meerjarig
dienstverband, bevorderingen en
het tekenen van nieuwe verbandakten.
Van een aantal leden wordt afscheid genomen omdat zij het korps
verlaten Aansluitend wordt tussen

17.30 en 19.00 uur een receptie gegeven waarop iedereen welkom is
Het Zandvoortse Korps Reserve-Gemeentepolitie werd in 1948 opgericht. Kort daarvoor was een aantal
wettelijke regelingen tot stand gekomen, voor 'voorzieningen om aan
eventuele buitengewone omstandigheden het hoofd te kunnen bieden'.

KNZHRM houdt
oefening
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag
19 november een oefening met de
reddmgboot, de Dr.Ir. S L. Louwes
Men vertrekt hiervoor om 10.00
uur vanaf het boothuis aan de Thorbeckestraat.

Bel vrijdag voor

12.00 uur ons
kantoor, telefoon

dertien weken voor maar ƒ 975

Waterstanden
Datum
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov
25 nov

HW
LW HW
LW
0854 0400 21 35 1640
1010 0521 2249 1751
11 22 0723 2354 I905
0838 1224 2011
0052 0942 1317 21.12
01 44 1028 14042210
0231 1025 1448 2302
0316 1108 1531 2350
0401
1613 1156

Maanstanden
Woensdag 23 nov VM 1653 uur
Spnngtij 23 nov 14 48 u NAP+113cm

Deze kinderen deden 'goede zaken' in de Helmersstraat.

Folo Bcrloll

T. J. Huberts
verlaat korps
Gemeentepolitie

Naam

ZANDVOORT - Hoofdagent
T.J. Huberts verlaat per l december het korps Gemeentepolitie Zandvoort. Gedurende
27 jaar heeft hij hier dienst gedaan.

Giro'bank

Hutaerts maakt gebruik van de
'Regeling vrijwillig vervroegd uitstromen executieve politie ambtenaren'. In totaal is hij 35 jaar in politiedienst geweest, waarvan dus het
overgrote deel in Zandvoort.
In verband met zijn vertrek krijgt
de hoofdagent op 25 november een
receptie aangeboden op het pqlitiebureau aan de Hogeweg. Deze duurt
van 16.00 tot ongeveer 17 30 uur
Daaraan vooraf gaat een officiële bijeenkomst met genodigden

Adres
Plaats

Postcode

(i v m controle bezorging} ' WK

Telefoon
1

Daarna word i - abonnee on betaal per
O maand ƒ 3 9,V O V wartaal ƒ 12,90 O halfjaar ! 23 70

O jaar \ 43

" een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

8 7 1 3 7 l 7 0 3

bellen kan ook: 020-668.1300
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Wegens
verbouwing zijn wij
tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44

FAMILIEBERICHTEN
Met droefheid geven wij u kennis, dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
vader en opa

Leendert Paap

weduwnaar van
Barendina Johanna Philippo
op de leeftijd van 70 jaar.
Leen en Marja
Linda
Zandvoort, 14 november 1988
„Wim Mensinkhuis"
Hogeweg 42
Correspondentie-adres:
Constantijn Huygensstraat 20
2041 NM ZandVoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van het uitvaartcentrum van „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, op donderdag 17 november van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag
18 november om 10.30 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van het „Wim Mensinkhuis" omstreeks
10.15 uur.

Na een liefdevolle verzorging in de Mariastichting te Haarlem is heden tot onze droefheid, na
een zorgzaam leven en een langzaam afnemende
gezondheid van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en tante

Geertruida Maria Everdina Rietberg-Vis
(Truub)
op de leeftijd van 71 jaar.
Zandvoort:
Kinderen, Kleinkinderen en
verdere Familieleden
Zandvoort, 13 november 1988.
Corr.Adres Zr, Dina Bronderstraat 28
Zandvoort.
De crematie heeft op woensdag 16 november
plaats gevonden in het crematorium Westerveld
te Velsen.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

§Begrafenissen
ff 'en crematies!
if r Daar ligt onze belangrijkste
ittaak
en dienstverlening.
ïmA
'
'f Daarnaast kunt u bij ons
fftërecht voor:
U» inschrijvingen
Uitvaartverzekering
een Naturalp£ uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
| alle inlichtingen bij:
lttt-'„ - . - ' • • ' •

Aangevraagde bouwvergunningen

* l l
HALTESTRAAT 25
ZANDVOORT

Tel. 12060

Foto
Boomgaard
en wij verzorgen uw
Kerst- of Nieuwjaarswens
inkl. enveloppe.

- oprichten 26 woningen
- oprichten berging
- oprichten twee woningen en een
kantoorruimte
Zij diemenen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van verse,
zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Bestemmingsplan
Overeenkomstig artikel 23 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt met
ingang van 21 november 1988 gedurende één maand op de afdeling bouw- en
woningtoezicht in het gebouw der dienst publieke werken, Raadhuisplein 4,
geopend alle werkdagen van 09.00 - 12.00 uur, voor een ieder ter inzage, het
ontwerp-bestemmingsplan 'Kostverlorenpark'.
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren
indienen tegen dit ontwerp.

SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP

(art. 12 Wet alg. bep. milieuhygiëne)
Bij burgemeester en wethouders is op 10 oktober 1988 ingekomen een aanvraag
van
Play-ln B.V. te Zandvoort om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een amusementshal annex theater, gelegen
aan de Kosterstraat 3/5/7 te Zandvoort.

Groepen, organisaties en instellingen in NoordHolland kunnen bij het Provinciaal Bestuur van
Noord-Holland subsidie aanvragen voor
homo-emancipatie-activiteiten.
Het homo-emancipatiebeleid van de provincie
Noord-Holland is er op gericht de in de
samenstelling overheersende heteronorm te doorbreken. Om voor subsidie in aanmerking te
kunnen komen, zullen activiteiten in ieder geval
aan deze doelstelling moeten beantwoorden en
een regionale betekenis dienen te hebben.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende: degenen die op de hierboven
omschreven wijze bezwaren hebben ingebracht en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, zal in de gelegenheid worden gesteld
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Wet Geluidhinder

17 november 1988

\

Informatie
Als u meer informatie wilt hebben over de
subsidieregeling kunt u een folder aanvragen bij
bureau voorlichting, tel. 023-169933.

ƒ 97,50

s. v. p. tijdig reserveren

't gacclmmcnweöf
Zandvoortselaan 187, Zandvoort. Tel.: 02507-12401

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351
• •

v «r ^r •

v

W

DAG EN NACHT VERZORGING

SPARIO

SUPER

Ruime parkeergelegenheid. Celsiusstraat 192 Zandvoort

Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met:
Margreet van Norde, tel. 023-163099.

provinciaal bestuur

Spaanse
Clementines

Koffie
Rood

Rundergehakt

pak, 250 gram

3,75

BROODJE BURGER

1 kilo

2,39

1,98

1 kilo

7,90

Schoolstraat 4 tel. 18789
-

Hogeweg 28

U BENT NOOIT TE JONG
OM AAN LATER TE DENKEN
Aan uw pensioen bijvoorbeeld
De wettelijke uitkering (AOW)
bedraagt op dit moment circa
f 20.000,- voor een echtpaar per
jaar. Onzeker is of u dat bedrag
over twintig a dertig jaar kunt
verwachten.

Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine én warme stokbroodjes
- Saté van de haas. TACO en andere
.specialiteiten!
- Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen!
Alles handgemaakt en dat proeft u!
- Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies.

Geopend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdag en zaterdag tot 3.00 's nachts
Dinsdag gesloten

Tot ziens
bij Trees en Martha Burger

Het CRF-oudedagspensioen biedt u in
ieder geval een noodzakelijke aanvulling.

PRIJS INCL. BTW
en genoemde
onderdelen

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

WIJ ADVISEREN ZO'N UNIEKE WINTERBEURT VOOR ELKE FIETS VAN
2 JAAR EN OUDER
NATUURLIJK KUNT U UW FIETS OOK EEN KLEINE BEURT GEVEN

L L

GT N T
HALTESTRAAT 25

Ik wil meer weten over CRF-Pensioenverzekermgen. Stuur mij inlormatie
Naam:

X

Adres'
Postcode/plaats
Telefoon
In een ongefrankeerde envelop opsturen naar- CRF-Verzekeringen,
Antwoordnummer 7.1180 VB Amstelveen
W-11-.

WINTERBEURT

racefietsen ƒ 135,semi-racefietsen ƒ 150,na afspraak weer na 3 dagen
gereed.

HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151

Uw fiets weer in
optimale conditie
met onze

f

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

BARON AUTOVERHUUR BV

MIDDEN-EN KLEINBEDRIJF

al vanaf

6. ketting vernieuwen.
7. nieuwe remkabels (bij handremmen).
8. uw hele fiets wordt brandschoon en
ingevet afgeleverd.
9. afstellen en totale controle van uw
fiets, zodat deze weer 100 procent in
topconditie is.

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

Hedenavond
17 November

WINTERBEURT

1. nieuwe kogels en vet in het balhoofdstel (voorvork).
2. nieuwe kogels en vet in bracket-as
(trapas).
3. nieuwe kogels en vet in de voornaaf.
4. achternaaf schoonmaken en van
nieuw vet voorzien
5. spaken controleren en spannen en
wielen richten.

Als u zonder auto bent

Met CRF-Verzekeringen,
zicht op de toekomst.

van 8 tot 10 u

(6 gangen)

Aanvragen
De aanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor
de start van een activiteit worden ingediend bij:
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
Postbus 123
2000 IV1D Haarlem

BALK
BAKT
BROOD
Deze week: Suikerbiïoche

KERSTMENU

SUBSIDIES
HOMO-EMANCIPATIEACTIVITEITEN PROVINCIE
NOORD-HOLLAND

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openbare zitting op
woensdag 7 december 1988 om 10.00 uurter gemeentesecretarie, Swaluëstraat
2 te Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting wordt tevens de gelegenheid gegeven tot een
gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.

16 november 1988

keuze

M

Cafe-Restaurant-Partycentrum

Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage worden gelegd. Desgewenst
kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

Het ontwerp-verzoek ligt met ingang van 21 november 1988 gedurende een maand opde
afdeling bouw- en woningtoezicht, Raadhuisplein 4 (geopend alle werkdagen van 09.00 12.00 uur) voor een ieder ter inzage.
Tijdens deze termijn kan een ieder opmerkingen t.a.v. het ontheffingsverzoek schriftelijk
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Grote Krocht 26

Kerkstraat, Passage
Zandvoort

De aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen van 18
november 1988 tot 18 december 1988 voor een iederter inzage tergemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 8.30 tot
12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot 18 december 1988 schriftelijk bij ons college worden ingediend.

Gedurende een maand ligt een ontheffingsverzoek ten aanzien van de voorkeurswaarden tot een maximumwaarde van 54 dB(A) ter visie, ten behoeve van een
nieuwbouwproject aan het Raadhuisplein.

FOTO BOOMGAARD

muzikaal omlijst

Hinderwet

ECHTE BAKKER BALK

'E.NE.U

Breng uw negatief naar

De specialist in al uw bloemwerken

terrein Clarastichting
Hobbemastraat 1
Dr. Mezgerstraat 48

Grote sortering Droste en Verkade chocolade letters

44 van je!!
Laura en Annette

J. BLUYS

Verleende bouwvergunningen
112B87
84B88
17B88

PpTyAARTVERZORGER

Hoeveel jaar 44
dan houden we

BLOEMENHUIS

146B88 A. J. v. d. Moolenstraat 21
plaatsen dakkapel
147B88 Ebbingeweg4
uitbreiden woning plus garage
wijzigen dak
149B88 Zandvoortselaan 187
vergroten winkel
150B88 Grote Krocht 9
151B88 Zandvoortselaan 206
verbouwen woning
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

d'HONT

l Secretaris Bosmanstraat 40
'KT Zandvoort.

Maak nu uw
eigen kerstkaart

Backgammon toernooitje
woensdag 23 nov.
20.00 u.
inschrijfgeld ƒ 10,Geen draaisteen maar wel gezellig.

EEN KLEINE BEURT
BETEKENT:
1. spaken controleren en spannen en
wielen richten.
2. naven en pedalen smeren.
3. kabel smeren.

f 145,-

4. fiets ontroesten en schoonmaken,
uw fiets wordt brandschoon en ingevet afgeleverd.
5. afstellen en totale controle van uw
fiets, zodat deze weer goed in orde is.

PRIJS INCL. BTW en
schoonmaakmiddelen

WINTERCONTROLEBEURT
* Kabel smeren * Afstellen en totale controle
van uw fiets, zodat deze weer goed in orde is.

ƒ 75,"
ƒ 29,50

VERLICHTING OKÉ? ZO NIET, LAAT DAN UW VERLICHTING
NAKIJKEN!!! BIJ UW FIETSADVISEUR

PIETER VERSTEEGE
Wielersport
Haltestraat 31, ZANDVOORT

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 17 NOVEMBER 1988

KMTP bekroont dinsdag ook balkon- en gevelversieringen

Plesmanschool

ZANDVOORT - De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde, afdeling Zandvoort-Bentveld, bekroont dinsdagavond de mooiste voortuin
van Zandvoort. Dat gebeurt nu
al voor de veertiende keer. Dit
jaar heeft men ook Nieuw Unicum bij de keuring betrokken.
Behalve tuinen dongen ook
mooie balkon- en gevelversieringen mee naar een eervolle
titel. Mevrouw van der Heijden
verricht de prijsuitreiking.
In feite heeft iedere bewoner van
Zandvoort die iets heeft gedaan om
zijn tuin, balkon of gevel er leuk uit
te laten zien, meegedongen naar een
prijs. In de meeste gevallen hoogstwaarschijnlijk onbewust, want de leden van de jury hebben afgelopen
juli en augustus - zoals gebruikelijk onaangekondigd
rondgedwaald
door de gemeente, inclusief Nieuw
Unicum, om hun keuze te kunnen
bepalen. Daarbij hanteerde men drie
keuringsnormen: aanleg, bloeirijkheid en onderhoud. De nadruk valt
in het algemeen op de laatste twee.
Bij de kleuren let men er tevens op,
hoe deze zijn gecombineerd of gegroepeerd, eventueel in overeenstemming met het tuinoppervlak.

Op deze foto, ingezonden door Fred Greeff, een klas van de Dr. A. Plesmanschool. De foto werd waarschijnlijk genomen tijdens het schooljaar
1960/1961. De leerlingen zijn:
Eerste rij (zittend) v.l.n.r.: Ansje Kraaijenoord, Pietje Drommel, Jannie Ruckert,
Appie Zwemmer, Carla Terol, Martin Bol, Joke Drommel, Pieter Paap, Manneke
Koningsbruggen, Martin Molenaar.
Tweede rij (knielend): Pietje Sebregts, Willem de Wit, Marjan Verschoor,
Jantje Dietz, Manneke v.d. Bos, Hans van Densen, Margot Arnolds, Robbie Mol
en Ineke Paap.

Achterste rij (staand): Paula Ineke, Lydia Bos (?), Rob Jansen, Nellie Lede
gang, Jan Zwemmer, Eric Fije, Teddy Broun, Rinske Kaufman, Dirk Koper,
Jelle de Jong, Joop van Zutfen, Evert Bol, Fred Greeff en Anneke van Duin.
Achteraan staat juffrouw Giltay.
Zandvoorters die een oude foto willen uitlenen voor deze rubriek, zijn van
harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12. Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een
extra afdruk in het hier getoonde formaat.

De Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde, afdeling
Zandvoort-Bentveld (voorheen Comité Tuin-, Groen- en Dorpsverfraaiing) heeft mevrouw Van der Heijden-Kouer, echtgenote van de Zandvoortse burgemeester, bereid gevonden de prijsuitreiking te verrichten.
Deze vindt dinsdagavond 22 november plaats in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat, aanvang
20.00 uur. Als voorbereiding hierop
heeft zij samen met de heer R. Boekelman, hoofd Plantsoenendienst
van de gemeente Zandvoort en tevens voorzitter van de uit elf personen bestaande tuinkeuringscommissie, van de zomer een groot aantal tuinen bezichtigd. De eervolle
vermeldingen worden bekroond
met een oorkonde.

Genieten .
Eigenlijk is de benoeming 'mooiste tuin' niet helemaal compleet.
Een belangrijke voorwaarde is namelijk, dat de tuin zichtbaar is vanaf
gaan wij weer terug. Tegen de tijd de weg, zodat ook anderen ervan
dat jaap z'n roestige muizevallen op- kunnen genieten. Dorpsverfraaiing
geknapt heeft, gaan wij zolang naar is namelijk de belangrijkste doelhet nieuwe Circustheater, dat dan stelling van de plaatselijke KMTP.
wel klaar zal zijn'. Dus omwoners Dit wil men onder andere bereiken
van het Vendoradoplan, nog even ge-, door de bewoners te stimuleren beduld.
zig te blijven met hun tuin, balkon of
Maria Molenaar-Karstens
gevel. Vandaar dat Boekelman voor-

j Weekenddiensten

BRIEVENBUS

Weekend: 19/20 nov. 1988

Emigranten

van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Dienstencentrum Zandvoort: KoninTijdens het kijken naar 'n T.V.-uit14444.
ginneweg l, tel. (02507) 19393. zending hoorde ik plotseling 'n heBRANDWEER: tel. 61584, alarm- Spreekuur op dinsdag en donderdag vig geblaas en gesis, én harde klapnummer 12000.
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip pen; net dacht ik: nu gaat het eindeAMBULANCE: tel. 023-319191 (On- ook mogelijk na telefonische af- lijk spannend worden (aan die T.V.
gevalllen), Centrale Post Ambulan- spraak, hiervoor kan men bellen van is ook niks). Toen er dan ook nog 'n
cevervoer (CPA) Kennemerland.
dinsd. t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
pantoffel door de kamer vloog, bleek
het Jaaps pantoffel te zijn.... En ja
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord: Belbus: Om van de belbus (voor be- hoor, daar was hij weer, de Vendoratel. 19507, Bart van Bergen. Huisart- woners van 55 jaar en ouder) ge- do-emigrant. 'n Beetje dik, net als ik,
senpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paar- bruik te kunnen maken, dient men maar dan anders. Die komen eerdekoper: Voor dienstdoende arts zich 24 uur van tevoren op te geven daags wel met z'n zessen binnen,
bellen: tel. 15600/15091. Verdere in- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- door de kier van de deur, onder de
lichtingen omtrent de weekenddien- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten bank (je moet verdorie je voeten nog
sten worden verstrekt via de tele- bedragen ƒ1,50 per persoon per rit op tillen ook) via de piano weer terug! 'De Vendoradomuizen'.
foonnummers van de huisartsen: binnen de gemeente.
Anderson, 12058; Drenth, 13355; File- Alg. Maatschappelijk Werk ZandEr schijnen ook veel circusartiesringa, 12181; Zwerver, 12499.
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg ten bij te zijn, want bij Els zaten ze al
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 023-320899 of 320464. Spreekuur op in de gordijnen. Als er gisteren een
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- van de bovenste plank uit de keuarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- kenkast sprong, vertrouwde hij mij
der volgens afspraak. Aan deze hulp- toe: 'Wij hadden het zo fijn in die
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie verlening, beschikbaar voor iedere oude Kabelloods en Stacaravans.
over de dienstdoende wijkverpleeg- inwoner van Zandvoort, zijn geen Maar als de nederzetting klaar is,
kosten verbonden.
kundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
(Advertentie)
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
023-313233.
TAXI BESTELLEN
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 17.30-18.30 uur.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Ple15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- mingstraat 9.
24-uurs service
lening: Voor informatie, advies en Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Taxi: tel. 12600.

12600 BELLEN

Taxi Centrale

j Kerkdiensten
Vrijwillige Hulpverlening
Weekend: 19/20 nov. 1988
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Mevr. N. van Keulen-Schaafsma, Overveen
Kindernevendienst

Zaterdag 19.00 uur: (Geen opgave)
Zondag 10.30 uur: (Geen opgave)

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
(slot k.j.)
Kindernevendienst

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst Ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, 'Convenant
Players'

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: Prof. dr. J. v. Goudoever, Amstelveen

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.

Roomskatholieke Kerk:

Burgerlijke stand
Periode: 8 - 14 november 1988

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.
Kantoor: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507
-17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
', -", ^
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13. 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 1317 u.: vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975--10041.
Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Abonnementsprijzen: / 12,90 per kwartaal;
ƒ 23,70 per half jaar; ƒ 43,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,-.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

17373
VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen Van Nu
Vrouwen van Nu bezoekt woensdag 23 november het Rijksmuseum
in Amsterdam, waar onder leiding
van de heer Kooij een 'reis door de
schilderkunst' wordt gemaakt, eindigend bij de Haagse School.
Hiervoor verzamelen om 10.00 uur
bij de rechteringang van het museum. Kosten ƒ4,- p.p. excl. entree.

Ondertrouwd:
Handgraaf, Nicolaas Petrus Hendrik en Warmerdam, Jolanda
Vrijdag 18 november:
Gehuwd:
Bink, Frederik en Meerman, Louise Receptie Korps Reserve-Gemeentepolitie in het Raadhuis, 17.30 tot
Jacoba
Wijngaard, Robert en Balledux, 19.00 uur, in verband met 40-jarig
bestaan. Alle belangstellenden weiOlga
kom.
Zaterdag 19 november:
Overleden:
Boom, Jacobus Hendricus Johan- Oefening met reddingboot, vertrek
10.00 uur vanaf loods Thorbeckenes, oud 76 jaar
Westerling, Pieter, oud 78 jaar
straat
Talsma geb. Naaf s, Jansje Hendrika Verkoopmiddag (o.a. kerstkaarten,
Cato, oud 89 jaar
handwerken en rommeltjes) in
Van der Heijden geb. Van der Veld, jeugdhuis achter Hervormde Kerk,
10.00-17.00 uur.
Cornelia Johanna, oud 87 jaar

Cursussen Stekkie
ZANDVOORT - 't Stekkie start in
januari een cursus aquarelleren
o.l.v. Ger Daniels; 12 lessen op maandag 13.30-16.00 uur, kosten ƒ 100,-.
Bij voldoende animo start Trees
Blom een cursus Indisch koken.
Dinsdagmiddag beginners, 10 lessen
voor ƒ95,-; donderdagochtend gevorderden, 8 lessen voor ƒ 90,-.
Voor informatie kan men van
maandag t/m woensdag Mia Westron bi-llpn- 171 13

afgaand aan de prijsuitreiking weer
een groen-quiz houdt, met leerzame
vragen en leuke prijzen. Daarnaast
zal hij een en ander vertellen over
het onderhoud en de vele mogelijkheclen die er nog zijn voor de Zandvoortse tuinen, ondanks het hier
wat gure klimaat. Voor menigeen is
er dus vast wel interessante informatie te verwachten en men kan ook
vragen stellen. Boekelman zal deze
graag beantwoorden.
De afdeling Zandvoort-Bentveld
telt ongeveer zestig leden. Deze zomer leed men een gevoelig verlies
door het overlijden van voorzitter B.
Rudenko. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door C. Pronk. De
tuinkeuring is momenteel de voornaamste bezigheid van de afdeling,
daarnaast organiseert men ook excursies door de waterleidingduinen,
onder leiding van de heer Boekeiman, en een bijeenkomst om samen
kerststukjes te maken.

(Advertentie)
HaltestrvWa 2O42 LM
Zsndvoort

Nieuwe leden
Daarnaast zou men graag wat
meer avonden per jaar houden om
informatie uit te wisselen. Maar de
organisatie hiervan, allemaal vrije-tijds werk evenals alle andere inspanningen van de medewerkers,
lijkt alleen zinvol als er zich wat
meer nieuwe leden aanmelden.
Geïnteresseerden zijn dan ook van
harte welkom aanstaande dinsdagavond. Het lidmaatschap kost ƒ 59,50
per jaar maar daarvoor ontvangt
men ook maandelijks het blad Bloei
en Groei (losse nummers ƒ5,50), een
fraaie uitgave van de Koninklijke
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde met veel informatie over alles
wat groeit en bloeit, ook binnenshuis.

Juffen en meesters
op de planken
ZANDVOORT - De basisschoolleerlingen kunnen volgende week een paar extra vrolijke uurtjes beleven.
Een aantal leerkrachten heeft zich
weer bijzonder ingespannen om een
smakelijk toneelstuk op de planken
te zetten, in het kader van de traditionele Sint Nicolaasviering. Het
stuk heet 'Opsporing verzocht', dat
voor de tweede keer in de 37-jarige
geschiedenis van het sinterklaastoneel wordt opgevoerd.
De voorstellingen zijn op donder dag 24 en vrijdag 25 november in
gebouw De Krocht, één om 09.15 uur
en één om 13.00 uur. Vrijdagavond is
er een voorstelling voor genodigden
om 20.00 uur.

Div. JURKJES
in de kleuren bordeaux,
zwart, oker van
a*
129,95 nu voor
*K 35

2995

schoudertas

Ï9?5

ceintuur
veterschoentje
div. kleuren
EASY FASHION
schoenhandel

BOL
Haltestraat 11
2042 LJ Zandvoort
02507-12612

Geld voor 'Polio de wereld uit', rolstoelenproject en dorpspomp Kerkplein

Rotary vergaart f 45J
ZANDVOORT - Rotary Club
Zandvoort heeft in nauwelijks
anderhalfjaar tijd ƒ 45.000,- bijeen gebracht. Dit bedrag is onder andere bestemd voor de internationale Rotary-actie 'Polio de wereld uit', het rolstoelenproject voor het Samic ziekenhuis in Argentinië en de
reconstructie van de dorpspomp op het Kerkplein in
Zandvoort.
Rotary Zandvoort telt momenteel
vijfentwintig leden en maakt deel uit
van een internationale organisatie
die honderd jaar bestaat. Wereldwijd bestaat de Rotary uit ongeveer
23.000 Rotarykringen, verspreid
over ruim 160 landen. In totaal zijn
er ongeveer een miljoen leden.
Rotary Zandvoort neemt haar
doelstelling serieus. Een van de eerste acties waar zij zich sterk voor
maakte, was de internationale Rotary-actie 'Polio de wereld uit'. In
een jaar tijd brachten 23.000 Rotarykringen, verspreid over 160 landen, ƒ 450 miljoen bijeen. Daardoor
raken er per dag 75 (= per jaar
27375) kinderen minder besmet
met deze gevreesde ziekte en is er
geld beschikbaar om poliopatiënten de verzorging te geven die zij
nodig hebben.
De pas anderhalf jaar bestaande
Rotary Zandvoort heeft hier
ƒ22.000,- aan bijgedragen o.a. door
het uitgeven van een boekje over de
geschiedenis van Zandvoort. Een
unieke bijdrage aan de geschiedschrijving van Zandvoort. Het
boekje is te koop voor ƒ25,- en de
opbrengst komt geheel ten goede
aan 'Polio de wereld uit'. Daarnaast
is er in een beperkte oplage een
litho vervaardigd, over de geschiedenis van het circuit van Zandvoort, gesigneerd door Jan Lammers. Er zijn nog twaalf exemplaren te koop, formaat 60 x 80 cm,
ingelijst en wel voor ƒ 250,-. Ook de
opbrengst hiervan is voor het goede
doel.
Rotary Zandvoort voert al sinds
de oprichting, anderhalf jaar geleden, ook actie voor ziekenhuis Samic te Iquazu te Argentinië. Het ziekenhuis ligt in het grensgebied van
Argentinië, Brazilië en Paraquay.
Een groot deel van de patiënten zijn
zo arm dat zij volledig afhankelijk
zijn van de hulp van het ziekenhuis.
Door deze situatie blijft het ziekenhuis gebrekkig in materieel opzicht.

Aankomst Sint Nicolaas om 14.00
uur op de Grote Krocht en Raad- Rolstoelenproject
huisplein, ontvangst op bordes door
Rotary Zandvoort ondernam verburgemeester Van der Heijden om schillende acties zoals een inzame14.15 uur. Vervolgens vertrekt hij ling lakens en kleding. Dit werd een
naar 't Stekkie, Zandvoort-Noord: succes. Daarnaast werd materiaal
zaal open vanaf 13.45 uur. V.a. 14.00 voor de ziekenhuiskeuken ingezauur programma met goochelaar en melri en verzonden. Door bijdragen
poppenkast.
van instanties in Zandvoort was het
Woensdag 23 november:
mogelijk de wasserij te voorzien van
Sinterklaas/Kerstverkoop
Rode een wasmachine, een mangel en een
Kruis op het Raadhuisplein, boiler. Door financiële hulp kan het
10.00-16.00 uur
ziekenhuis nu beginnen aan de

bouw van een afdeling voor behan- punt op de rotonde is 8 uur per dag 8
deling van ouderdomsziekten.
dagen lang bemand geweest door
Rotary Zandvoort activeert, orga- Rotaryleden om loten te verkopen.
niseert, coördineert en controleert In totaal zijn er 8400 verkocht a
de hulp. Door eigen waarneming ter ƒ2,50 per stuk, wat een opbrengst
plaatse en door actieve medewer- betekende van ƒ 21.000,-.
king van zuster Edmundine van den
Bosch uit Lisse, die al 27 jaar als
verpleegkundig directrice in deze Dorpspomp
streek werkt, is het zeker dat alle
Dit bedrag komt gedeeltelijk ten
hulp op de juiste plaats komt en goede aan het rolstoelenproject, geovereenkomstig de bestemming deeltelijk aan een geheel nieuw lowordt besteed.
kaal project: de reconstructie van de
In overleg met Rotary Iquazu in dorpspomp op het Kerkplein te
Argentinië is een opzet gemaakt Zandvoort. Want de locale taak is in
voor het opstarten van een uitleen- het 1,5 jarig bestaan van Rotary
centrum (volgens voorbeeld van de Zandvoort nog niet aan de orde gekruisverenigingen in Nederland). weest. Zij is van mening dat de histoOm dit roelstoelenproject te doen rie van Zandvoort wat meer aanslagen heeft Rotary Zandvoort ge- dacht verdient en heeft zich nu als
bruik gemaakt van de gelegenheid eerste doel gesteld, de belangrijkste
dat de WK Windsurfen plaatsvond waterpomp die Zandvoort gekend
in Zandvoort
heeft, die op het Kerkplein, in ere te
Tijdens die WK is er een prijzen- herstellen. Die pomp komt er zeker,
festival georganiseerd. Een verkoop- aldus de Rotary. Men streeft ernaar

dat het Kerkplein in de zomer van
1989 zijn dorpspomp weer heeft.
De Rotary is in de eerste plaats
een serviceclub die lokaal, nationaal
en internationaal 'barsten' in de samenleving opspoort en daar wat aan
doet. Dat Rotaryleden een verantwoordelijke functie hebben en/of financieel min of meer onafhankelijk
zijn, is inherent aan het nastreven
van de doelstellingen. Door de functie in het dagelijks leven is het vaak
mogelijk bepaalde deuren te openen
die anders bijna zeker gesloten zouden blijven. De Rotary vindt het een
'gepast gebruik maken van invloed
om zaken en mensen bij elkaar te
krijgen om zo het gestelde doel te
bereiken'. Het samenvoegen van
kennis en ervaring uit alle geledingen van de samenleving.
De winnende lotnummers van het
Rotary 'Helpende Hand Prijzenfestival', verkocht tijdens de surfweek
in oktober, vindt men in dit blad.

• Overhandiging van de opbrengst van de actie "Polio de wereld uit', een bedrag van ƒ21.520.-.
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op de trekhaak uitsluit, maar er tevens
voor zorgt dat in noodsituaties de caravan geen ondoordachte stappen naar
links of rechts kan maken. Neem maar
even een noodstop of een onverwachte
stuurbeweging voor een overstekend
kind.
Doch er is meer nieuws te vinden in die
Hy-Line. Zo werkt de 12 Volts elektrische installatie digitaal en is voorzien
van een zogenaamde Power Booster,
waardoor de accu van de caravan volautomatisch tijdens het rijden extrasnel
wordt opgeladen. Een 38 Watt zonnepaneel is ook standaard gemonteerd.
Helemaal verwennerij is het nieuwe
Primus vloeistof ringverwarming- en
heetwatersysteem, waarvan KIP overigens binnenkort de alleenvertegenwoordiging voor de Benelux heeft. De
nieuwe Hy-Line is verder standaard
uitgevoerd met onder meer koelkast,
afzuigkap met dakventilator en cassettetoilet.

Camping RAI '88
utionaire KIP Hy-Line

Maatconfectie

De nieuwe Hv-Line kampeerwagen van Kip kunt u bewonderen op de Caravan &
(.'unifiiny RAI die van 2? t'm 30 november gehouden wordt in Amsterdam.

Als een vooraanstaand caravanfabrikant - en dat is KIP Caravans een nieuwe caravan ontwikkelt, dan komt daar het een en ander bij
kijken. Want laten we eerlijk zijn, wij caravanners zijn langzamerhand knap veeleisend geworden. We willen bijvoorbeeld dat zo'n
caravan bijzonder stabiel achter onze auto hangt, dat hij een lage
luchtweerstand heeft, licht is en toch sterk en daarnaast moet de
caravan dan ook nog comfortabel zijn en een wel zeer praktische
indeling hebben.

ber geveerde Delta-as met schokdempers. Compleet nieuw is het Alko veiiigheids koppelingssysteem, dat gissingen betreffende zit hij wel of niet goed

KIP's totale modellenpakket - 22standaard caravans en een camper - staat
trouwens helemaal in het teken van veranderingen vanuit de vraag van de
consument. Steeds meer gaan ze daar
bij KIP de kant op van 'maatconfectie'.
Het aantal basisplattegronden is nu zodanig dat bijna altijd vrij gemakkelijk
een zitgroep, legkast of bovenbed naar
eigen keuze verwisseld kan worden. De
toiletruimte is ook dusdanig ontworpen
dat in ieder model, waar het nog niet

standaard in zit, een cassettetoilet als
extra kan worden ingebouwd. Alle uitvoeringen zijn nu tevens standaard uitgerust met het veilige en storingsvrije
12 Volts CERS systeem, waardoor in
alle modellen de montage van het 38
Watt's zonnepaneel mogelijk is. De
Grey-Line en Hy-Line modellen zijn
standaard uitgerust met zo'n zonnepaneel.
Dat de KIP ontwerpers niet vastgebakken zitten aan bestaande ideeën en opvattingen bleek wel in 1986, toen Nederlands gootste caravanproducent 50
jaar bestond en er om dit te vieren een
revolutionaire, helemaal in wit uitgevoerde jubileumcaravan werd geproduceerd. Dit model was meteen een dermate succes, dat het jaar daarop prompt
ook een grijze uitvoering volgde. Door
dit succes aangemoedigd, kunnen nu
alle KIP-modellen tegen meerprijs in
wit of grijs worden geleverd. Om de
feestvreugde van deze Caravan &
Camping RAI nog meer te verhogen,
wordt er ook een speciale serie geproduceerd in de modellen KIP Touring
KT 35 <ƒ 13.950,-) en KT 40
(ƒ 15.500,-) in de basiskleur grijs en
tegen meerprijs in wit.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om al dit nieuws tijdens de
Caravan & Camping RAI, die overigens gehouden wordt van 25 tot en met
30 november, te aanschouwen, dan lijkt
het mij de moeite waard eens op bezoek
te gaan bij een van de dealers van KIP

(Advertentie)

der interessant aan dit ontwerp was
vooral de entree, separaat van de leefruimte.

Vroeger, toen wij nog wat minder veeleisend waren en er weer een nieuw model ontwikkeld moest worden, klom er
een knappe technisch tekenaar achter
zijn tekentafel en zette zijn ideeën op
papier, waarna de rest werd overgelaten
aan de ervaring van de vakbekwame
medewerkers. Tegenwoordig gaat dat
allemaal even iets anders. Om te zorgen
dat het nieuwe ontwerp zo licht mogelijk is en toch sterk, wordt nu naast de
vakbekwame medewerkers de hulp van
de computers ingeroepen. De aerodynamische vorm wordt bepaald in de
befaamde windtunnel in Emmeloord.
De stabiliteit en het fenomenale wegge drag komen tot stand nadat er ettelijke
duizenden kilometers op testbanen en
normale wegen geboende rd is.

In Hoogeveen waren ze er dan ook als
de kippen bij om dit bekroonde ontwerp verder uit te werken en in produktie te nemen.
Maar die nieuwe KIP Hy-Line heeft
meer verrassingen in petto. Zo is het
fenomenale weggedrag een gevolg van
een uitgekiend onderstel met een rub-

Bij de KIP-dealer is altijd iets bijzonders
te zien. En: te beleven. Hij heeft de
allernieuwste KIP-modellen staan en
showt u graag KIP's voorsprong in
technieken komfort.
Stap in voor 'n ontdekking van
het allernieuwste op caravangebied.
Uiteraard is iedere KIP-dealer
haantje de voorste als het om
aantrekkelijke aanbiedingen
gaat, en biedt de KIP Oké Line u
de mogelijkheid, te kiezen voor
een eerste klas occasion!

Andere weg

Voor een ideale indeling van de nieuwe
Hy-Line van KIP is deze keer een andere dan de normale weg bewandeld.
Het geval was namelijk dat de ANWB
in 1987 het publiek opriep om zelf eens
een ideale indeling voor een caravan op
papier te zetten. Van de vele irreële
maar ook bruikbare plattegronden
werd er tenslotte een bekroond, die er
ook daadwerkelijk uitsprong. Bijzon-

KIP CARAVANS

Het nieuwe veilige AKS 2000 koppelingssvsteem met ingebouwde stabilisalor.

Postbus 89,7900 AB Hoogeveen. Tel. 05280 - 8 88 88.
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GEZOCHT:
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WINKELRUIMTE

^GARDEN A
Geschenkideeën voor tuin en auto
Combisystem-teleskoopsteel

Bloemenschepje

art. nr. 3711 (Verlengsteel voor b.v. nr.305). art. n r. 3570
Van hoogwaardig aluminium, dus licht en
Van hoogstabiel. Lengte: 1 60 tot 290 cm.
waardig kwaliAdviesprijs: / 59,50
teitsstaal. Voor
het aan- en overplanten.
Aktieprijs: Adviesprijs: l 8,25

Aktieprijs:

f 44,95

(Huur)
centrum Zandvoort.
Br. o. nr. 952055.

Woonvormen Zandvoort
Boulevard Paulus Loot 1
2042 AD Zandvoort
De Stichting beheert beschermende woonvormen, gevestigd o.a. in het Strandhotel en de Meent te Zandvoort.
Wij vragen:

HUISHOUDELIJK MEDEWERK(ST)ERS

Combisystem-snoeizaag

art. nr. 305

Aktieprijs:
f 22,50

in part-time dienstverband.

Voor zuiver en makkelijk zagen van
tanken. Verlengbaar tot 5 meter met
combisystem-teleskoopsteel.
Adviesprijs: f 31,50
Aktieprijs: / 23,95

Luxe kollektie
lingerie van

Combisystem-voegenkrabber
art. nr. 3555
Geslepen mes
van roestvnjstaal,

arnos

voor verwijderen
van onkruid uit
tegelvoegen.

Adviesprijs. f 17,95

Aktieprijs:
M 4,95

Multifunktionele broes
-,

art. nr. 1940

Traploos instelbare straalvorm: spits-,
sproei-, broesen vlakke
straal.
Adviespnjs:
f 37.75

^,

.

Tuinhandschoenen
art. nr. 527. Maat L, blauwgrijs. art. nr. 524. Maat S,
rood-blauw. Van hoogwaardig katoen. Slijtvaste
handpalm, goede pasvorm.
Adviespnjs: l 14,95
Aktieprijs: f 12,95

' .-^.
....
Aktieprijs:
f 29,50

Autoset art. nr. 1034
Complete startset voor iedere autobezitter.
Adviespnjs: l 56.45

Slangewagen

Ad5.eTp9^
/ 20,95
, ''

T MOOISTE WILD
(GELDIG T/M WOENSDAG 23 NOVEMBER A.S.)

-HAZS-

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het management t.a.v. de heer F. W. Haak.
Inlichtingen: 02507-14941 de heer M. M. de Baar.

LIVE MUSIC
in de Manege Zandvoort

Hazerug —

perKno

14,90

. Osseworst of Tartaar.. 250 gram

3,95

zoekt voor haar
filiaal in Zandvoort

^GARDEN A

HULPKRACHTEN

12,50

van O tot 12 uur

Deze en vele andere Gardena-geschenkideeën zijn nu verkrijgbaar bij:

Tel. 02507-15231.

Ijzerhandel Zantvoort
Verf en autolakken
Hout
Tuingereedschappen
Campinggas
Elektra
Aan- en
afvoermateriaal

Donderdagavond 1 dec.
Vrijdagavond 2 dec.
geopend.

Om vooral niet achter te blijven bij de
concurrentie heeft Opel nu ook een
vierwielaandrijver in het Vectra-programma opgenomen. Deze is te leveren
met een 1.8 of 2.0 liter motor.
Voor die mensen, die het schakelen in
deze moderne tijden maar onzin vinden, heeft Opel nu ook een nieuwe automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Deze bak heeft een mechaNiet helemaal nieuw
Die nieuwe Vectra is niet zo nieuw als nische koppeling voor de koppelomwe op het eerste gezicht wel zouden vormer in de derde en vierde trap, om
denken. Met name valt dat op wanneer energieverspilling tegen te gaan. Het
we hem op de hefbrug hebben staan schakelen wordt volledig elektronisch
want dan blijkt namelijk dat het onder- geregeld. De werking is in drie standen
stel voor het overgrote deel Ls overge- instclbaar: economy voor zuinig rijden,
nomen van zijn voorganger, de Ascona. sport voor sportief gebruik en winter
Geen probleem overigens want dat on- voor wegrijden in sneeuw en ij/.el.
derstel van de Ascona was en is heel
De Vectra Ls leverbaar als GL, GLS, GT
best voor zijn taak berekend. Alleen
zou dit gegeven net een minpuntje kun- en CD. De uitrusting varieert dan van
nen opleveren voor de verkiezing van mager tot luxueus. Uiteraard kunt u zelf
de Auto van het Jaar, met als conse- middels de te leveren extra's de mate
quentie dat een ander merk met die eer van luxe in de Vectra op een hoger nizou gaan strijken. Maar goed, de koets veau brengen. Zo is er ABS. boordis tenminste helemaal nieuw en met een computer, airconditioning in de 2.0 liter
koplamphoogteregeling,
lage Cw-waarde. Men kwam na lang uitvoering,
metallic lak. schuifdak etc. etc.
experimenteren in de windtunnel uit op
een Cw-waarde van 0,29 en dat is laag.
De prijzen van de nieuwe V cc t ra's vamet als logisch gevolg een gunstig
riëren van ƒ 29.750.- tot ƒ 41.400.brandstofverbruik, weinig windgeruis
incl. BTW.
en een forse topsnelheid.

Drogisterij Kruidvat

*^-.

Svvaluëstraat 7 - 2042 KA
Zandvoort - Tel. 02507-12418

Salaris: Aanstellinig geschiedt volgens het C.A.O. voor
Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten.

Info: 02507-16023

Voor de tuin is er

voor al uw:
Uzerwaren
Gereedschappen
Elektrisch gereedschap
Sleutels en sloten
Hang- en sluitwerk
Plaatmaterialen

Om het iedereen toch vooral naarde zin
te kunnen maken wordt de Vectra geleverd als vierdeurs sedan en als vijfdeurs
hatchback. Vanzelfsprekend heeft de
Vectra-serie dwarsgeplaatste motoren
voorin en vooiwielaandrijving. De
motoren die te leveren zijn variëren van
1.6 via 1.8 tot 2.0 liter en voor de dieselfans is er ook nog een 1.7 liter dieselmotor in het programma opgenomen.
Deze dieselmotor levert een vermogen
van 57 pk, terwijl de benzine gestookte
motoren vermogens leveren van 75 tot
156 pk.

Corr. kleding. V.a. 25 jaar.

Roest en
corrosievrij
materiaal.
Licht hanteerbaar. Voor
max. 60 meter
(13 mm) slang.
Adviesprijs:
t 119,50
Aktieprijs
(excl. slang):
f 89,50

_

Wat moet het toch een onvoorstelbaar
moeilijke opgave zijn om een auto te
ontwerpen die het goed moet doen bij
een enorme massa mensen. Neem nu
bijvoorbeeld de nieuwe Opel Vectra
maar. Om de gigantische ontwikkelingskosten er weer uit te halen, moeten
er van dat model zeer grote aantallen
verkocht worden, wat dan weer als logisch gevolg heeft dat het een model
moet worden dat iedereen aanspreekt.
Of dat nu een brave huisvader of -moeder, een zakenman, een onderwijzer,
een vertegenwoordiger of een ingenieur
is, iedereen hoe verschillend van aard
ook, moet zo'n auto aantrekkelijk vinden. Een bijna onmogelijke opgave.
Echt gedurfde ontwerpen met als risico
dat er misgekleund wordt, zult u dan
ook zelden bij zulke buikfabrikanten
aantreffen. Toch is Opel er in geslaagd
om die nieuwe Vectra een eigentijdse
lijn mee te geven passend in de Opel
traditie.

Zond. vanaf 16.00 uur ons gezellige
3-gangen menu.

art. nr. 2610

Aktieprijs: f 34,95
Wasborstel art. nr. 987
Licht en handig m
gebruik
PVC

De nieuwe Opel Vectra kier in de GT-uitvoering,

Programma voor dit weekend voor
ongeb. vrije mensen. Zaterd. van
20.00 uur-03.00 uur benedenzaal live
music, bovenzaal d.j./entertainer.

s

>v

Een goedmoedige middenklasser

Stichting Beschermende

Tuinschaar Speciaal
art. nr. 341-20
Handzaam model van
sterke kwaliteit
schone en
scherpe
snede.
Adviesprijs:
/31.50

Nieuwe Opel Vectra

VAN SCHAIK MAKELAARDIJ
ZOEKT VOOR CLIËNT:
Garage te koop of te huur
HPLTESTRfiflT

7-71/.-28O7

ZANDVOOPJ

in omgeving van De Favaugeplein of Burg.
van Fenemaplein.

Vierkamerappartement te huur
met zeezicht.

Tel. 02507 -12944

'men
BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HORECA *GROOTVERBRUIK EN
PARTICULIEREN.
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Jamesteam onfortuinlijk tegen Kraaien

HC dwingt Haarlem tot gelijkspel
ZANDVOORT - In de streeklerby tussen ZHC en Haarlem
" ielden de beide teams elkaar
n evenwicht, 1-1. Na een goede
tij hockey was dat de juiste
litslag. De ZHC dames werken tegen Kraaien een 0-2 acherstand weg maar moesten
och genoegen nemen met een
2-3 nederlaag.

Helaas liet de afwerking deze keer
nog te wensen over, maar hoopvol
voor de komende weken was het
wel.

Foto Bram Stijnen

zorgd veldspel heeft Zandvoort geprobeerd Kraaien op de knieën te
krijgen. Dat gelukte helaas niet.
Kraaien kon zelfs met de overwinning gaan strijken toen een heel
zacht rollertje toch over de doellijn
verdween. ZHC kreeg nog wel wat
kansen doch het zat er niet meer in.
„Een gelijkspel had de verhouding
beter weer gegeven" stelde coach Ed
van Beurten. „Het is jammer want
ZANDVOORT - Aanstaande
door deze nederlaag zakken we wat zondag 20 november is het
op de ranglijst en we willen toch wel weer zover. Het grote Sporting
in de top mee blijven draaien."
OSS volleybaltoernooi, ook

foalvoetbalteams draaien goed

Een zwaar verdedigend Dr. Prinsenhal was toch uiterst gevaarlijk
![oor de Zandvoorters, door middel
ïan snelle counters. In de beginfase
Zat het niet mee voor Nihot/JBS met

Steel inbraken
)p zondag
ZANDVOORT - Inbrekers
jitten ook op zondag kennelijk
Jiet stil. De Zandvoortse poliie kreeg die dag melding van
Haar liefst vier inbraken.
Uit een woning aan de Van lenverdwenen vijf girobetaalirten. De buit op een adres aan de
•fans Zwaanstraat had veel groter
unnen zijn. Er werd een bedrag van
OO,- gestolen. Voor het kleingeld
men blijkbaar geen interesse.
at werd op het bed achtergelaten,
zamen met een aantal zilveren sieden. Mogelijk werden de bezoe;r
s gestoord.
°ok een woning aan de Marnix
111
St. Aldegondestraat werd door)c
ht.
De daders waren via het zoer
huis binnengekomen. Vermist
pfcien girobetaalkaarten, een pas: een geldkistje met ƒ100,- en bijj^dere munten ter waarde van
i-OOO,-.
Uit het zomerhuisje waren
rer der ook al betaalkaarten, een pasi e 'i een kascheque verdwenen, alsde ƒ 200,- en DM 300. Uit een di!°e lriatenkoffertje werd DM 700 ont' emd.
t alleen particuliere woningen
e
gen ongewenst bezoek. Ook een
n
' kel aan de Tolweg. Daar werd de
Dt
Plaat van de achterdeur omgebo;n en de cilinder met een tang afge'ken. Behalve de winkel doorhten de ongenode gasten ook de
ar
boven gelegen woning. Wat er
ls
'olen is, was nog niet bekend.
e
Pweg
a;

een schot op de paal van Remco van
Lent. Edwin Ariessen miste een
strafschop maar na een schitterende
combinatie wist Bas Heino toch de
score te openen, 0-1. De voorsprong
had groter kunnen zijn als niet een
inzet van Dennis Keuning op de paal
belandde. De uitvallen van Dr. Prinsenhal werden door doelman Jaap
Bloem bekwaam onschadelijk gemaakt.
In de tweede helft was Nihot/JBS
even van slag en daarvan profiteerde
Dr. Prinsenhal door een 3-1 voorsprong te nemen. Dat leek te veel
voor de Zandvoorters maar een geweldig offensief met goed zaalvoetbal, bracht toch nog een wending in
de strijd. Met nog 4'/2 minuut te spelen maakte Denis Keuning met een
hakballetje 2-3 en met een geweldige
inzet was het Edwin Ariessen die de
gelijkmaker scoorde. Met nog enkele seconden te gaan onderschepte
Dennis Keuning de bal en bracht
Bas Heino in stelling die Nihot/JBS
naar de 3-4 overwinning schoot.

Bad Zuid/ZVN
In een zeer attractieve wedstrijd,
waarin de Zandvoorters vooral de
eerste helft enige prachtige staaltjes
van zaalvoetbal lieten zien, maakte
Bad Zuid/ZVN vanaf de aftrap duidelijk wat de bedoeling was in de
strijd. Met snelle en breed opgezette
aanvallen werd de verdediging van

Koesveld uiteen gespeeld en dat leverde al in de 4e minuut een strafschop op, die door Marcel Schoorl
vlekkeloos werd verzilverd. Bad
Zuid bleef doordrukken maar kwam
vooralsnog niet verder dan schoten
op de paal van Riek Keur en Bert
van Staveren. Na een afgekeurde
treffer scoorde Bad Zuid na een
kwartier spelen toch 2-0 toen Marcel
Schoorl van een verdedigingsfout
van Koesveld profiteerde. Direct na
de aftrap zette Koesveld een goede
aanval op maar Willem van der
Kuijl redde schitterend. Vlak voor
de pauze kreeg Bad Zuid opnieuw
een strafschop en die werd keihard
door Marcel Schoorl in de bovenhoek geknald, 3-0.
Na de hervatting bleef Bad
Zuid/ZVN het spel dicteren en
scoorde na zeven minuten het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Met
een prachtige beweging speelde Ilya
Gazan twee verdedigers uit, paste op
Marcel Schoorl die op zijn beurt de
bal panklaar legt voor Gerard Ramkema die beheerst 4-0 scoorde. Hierna verslapten de Zandvoorters
enigszins en daardoor kon Koesveld
in de 15e minuut tweemaal tegen
scoren. Dankzij een oplettende Ilya
Gazan, die binnen een minuut de
score weer opvoerde naar 5-2 kwamen de spelers van coach Ap Lammers niet meer in de problemen en
handhaafden zich door deze zege op
de tweede plaats van de ranglijst.

Lions damesteam slaat
toe in de tweede helft
ZANDVOORT - Het dames
basketbalteam van The Lions
draait op dit moment zeer
overtuigend. Kinheim werd na
een redelijke partij basketbal
met 34-28 geklopt. De Lions heren zijn nog niet tot winst gekomen in dit seizoen en ook
het tweede team van TYB was
te sterk gezien de 48-69 uitslag.
In de eerste helft had Lions geen
verweer tegen het goede afstandsschot van de dames van Kinheim.
Ondanks de goed uitgevoerde
zone kon Lions niet voorkomen dat
Kinheim met een voordelige score
van 14-16 ging rusten. In de tweede
helft schakelde Lions op man-toman over en Kinheim was het spoor
bijster. Lions ging goed door en via
een aantal intercepties en daarop
volgende scores werd een 24-18 voorsprong genomen. In de slotfase probeerde Kinheim wat terug te doen
doch Lions gaf de voordelige score
niet meer uit handen en finishte met
34-28.
Topscores Lions: Simone van den
Berg 12, Elles Bruinsma 8, Inge
Stobbelaar 7.

actie te komen, daar het spel zich
In de eerste helft ontstond er een
voor negentig procent voor het Hil- open
wedstriid met eoed voetbal van

Ada Schilpzand-toernooi van OSS
wordt ware volleybalhappening

\Jverwinningen voor Zandvoortse clubs

Nihot/JBS

legomse doei atspeelde. Mogelijkheden kreeg Zandvoortmeeuwen wel
maar een zuiver gericht schot was er
niet.
In de tweede helft, met Zandvoorts windvoordeel, eenzelfde spelbeeld. Zandvoortmeeuwen zeer aanvallend en Hillegom dat niet anders
kon dan verdedigen. Ook nu waren
de kansen voor de Zandvoorters en
in de laatste minuut had Ab Zwemmer de beste mogelijkheid. Alleen
met de bal aan de voet snelde hij
richting Hillegomse doelman, doch
hij plaatste de bal in handen van
deze doelman. Het bleef 0-0, waardoor Zandvoortmeeuwen de hatelijke nul op de ranglijst deed verdwijnen. Met dezelfde inzet spelend en
een wat nauwkeuriger afwerking
moet er aanstaande zondag resultaat kunnen worden behaald in het
thuisduel tegen Van Nispen.

ZANDVOORT ~ Het zaalvoettaalleam Trefpunt heeft afgelopen
maandagavond uitgehaald tegen
Out en won gemakkelijk met 6-1.
Aleen in de eer.ste helft kon Out aardig stand houden maar dat kwam
mede door te nonchalant spel van de
Zandvoorters. Trefpunt nam in deze
periode slechts een voorsprong van
1-0 door een doelpuntvan René Steggerda.
In de tweede helft was het al snel 20 door Thomas Schulte en nog nam
Trefpunt het wat te gemakkelijk op.
Out kwam terug tot 2-1 en door enige
prachtige reddingen van doelman
Hans Gansner bleef de gelijkmaker
achterwege.
Johan van Marie knalde nummer
drie m de touwen en de goed draaiende Harry van der Ham zorgde met
twee treffers voor 5-1. In de slotfase
was het Harry Baars die de eindstand bepaalde op een prima 6-1
overwinning.

ZANDVOORT - Na twee nederlagen op rij herstelde het zaterdagmiddageam van Zandvoortmeeuwen zich door Hillegom
Doelman Willem van der Kuijl hoef- met 4-1 terug te wijzen. Door de nederlaag van koploper KIC
de in deze wedstrijd vrijwel niet in heeft de Meeuwen het verschil tot drie punten teruggebracht.

Ï

Opnieuw moest ZVM/Auto VerSteege met drie invallers aantreden
én met keihard werken kon men de
jelijke blijven van DIO. DIO was in
ie eerste helft wat sterker maar
Rocco; Termaat en Steef Gerke bleverdedigend overeind. Slechts
eenmaal ging het mis en daar maakDIO knap gebruik van en het
kwam op 0-1. ZVM/Auto Versteege
ocht het offensief maar paal en lat
;oorkwamen de gelijkmaker.
In de tweede helft bleef ZVM aandringen, maar moest zeer attent blijijen op de counters van DIO. Doelnian Michel de Winter liet zich echter niet verrassen. Het spel werd wat
harder en door het matige optreden
^an de scheidsrechter sloop er wat
irritatie in het veld. Toch kwam
ZVM tot de verdiende gelijkmaker.
gieter Brune brak op rechts door en
bediende Ron ter Wolbeek op maat
Bn deze scoorde, 1-1. In de slotfase
had vooral Steef Gerke, door hard
spel van DIO, Het zwaar te verduren
Diaar hij hield het hoofd koel. In de
^core kwam geen verandering meer,
al moest een opstootje na afloop gesust worden.

Trefpunt haalt uit

Met de wind pal tegen was het
Zandvoortmeeuwen dat het initiatief nam en Hillegom terugdrukte.

trekkelijke partij hockey. Beide
teams zochten de aanval waardoor
er een op en neer golvende partij te
zien was. Kraaien scoorde 0-1 uit een
strafcorner en voerde even later
zelfs de stand op naar 0-2. ZHC was
geenszins aangeslagen en zette de
wedstrijd naar haar hand. Miranda
Schilpzand zorgde voor de aansluiting en Daniëlle van Hemert maakte
de gelijkmaker uit een strafcorner,
Dames
2-2.
Ook de ZHC dames en die van
In de tweede helft opnieuw een
Craaien zorgden voor een zeer aan- gelijk opgaande strijd, met goed ver-

ZVM/Auto Versteege

Eigenlijk had Zandvoortmeeuwen moeten winnen afgelopen
zondag tegen het eveneens
laaggeplaatste Hillegom. Gezien de kansen en het betere
veldspel was dat ook mogelijk
geweest, maar de Zandvoorters bleven steken op 0-0. Het
betekende wel het eerste punt
voor Zandvoortmeeuwen.
In het Meeuwenteam keerden de
van blessures herstelde Frans Post
en Herman Bosman terug en eveneens was Chris Jongbloed weer van
de partij. Mede door deze inbreng
kreeg Zandvoortmeeuwen het middenveld stevig in handen en defensief was het, met Chris Page, als laatste man, eveneens een stuk beter.

;HC speelde tegen Haarlem een priia partij hockey. Wat op de trainin;cn uitgeprobeerd wordt kwam er
u geheel uit. Met veel beweging in
e voorste linie werd Haarlem be|ochten. Haarlem scoorde na drie
jninuten reeds de openingstreffer,
naar werd daarna teruggedrongen
oor een gemotiveerd spelend Zandfoort. Een goed opgezette en snel
uitgevoerde aanval bracht René
glom in stelling en die scoorde gaaf,
" 1.
In de tweede helft bleef het spelpeil op zeer hoog niveau en nu was
; iet Haarlem dat fel aandrong. Vele
S trafcorners wist Haarlem te forcecn doch doelman Floris Goezinne
inkte alles en hield zodoende het
elijke spel vast voor ZHC. Coach
Jaymond Leffelaar was zeer consnt met het vertoonde spel. „We
ebben zeer goed gespeeld. Ja, ik
Één zeer tevreden over het spel. In
de winterstop gaan we nog wat din'en uitproberen en dan moeten we
aarna meer punten kunnen paken. Tot nu toe gaat het redelijk
laar er zit veel meer in", aldus de
£andvoortse coach.

ZANDVOORT - In de zaaloetbalcompetitie marcheert
het voortreffelijk met de Zandyoortse teams. ZVM/Auto Versteege behaalde een zeer verlienstelijk gelijk spel tegen
ïoploper DIO, 1-1 en Nihot/Jaap Bloem Sport pakte na
uiterst spannende slotfase
e zege op Dr. Prinsenhal met
_:-3.
Bad
Zuid/Zandvoort
frbord was een klasse beter
dan Koesveld en zorgde voor
ijen 5-2 overwinning.

Eerste punt Z'meeiiwen

wel het Ada Schilpzand-toernooi genoemd, wordt dan gehouden. Vernoemd naar een
van de grote pioniers van Sporting in de beginjaren. Al weken
is het bestuur van Sporting bezig met het organiseren en het
belooft een ware volleybalhappening te worden in de Peliikaanhal. Voor de competitie
speelden de heren van Sporting een redelijk goede wedstrijd tegen koploper Cazus,
terwijl dames-twee bij Spaarna
3 een punt lieten liggen.
Vanaf 09.00 uur 's morgens, na het
welkomstwoord van voorzitter Fred
Kok, barst het volleybalgeweld los.
De recreanten bijten het spits af. Zij
doen dit jaar voor het eerst mee in
een mix-samenstelling.
Vervolgens komen alle Sporting
OSS-teams aan bod, d.w.z. hoe later
op de dag des te hoger team daar aan
het volleyballen gaat. Opvallend is
de komst van het derde herenteam,
het veteranenteam onder leiding

van Rob ten Haaf. Het team is samengesteld uit spelers die vroeger
vele jaren in de hoogste herenteams
hebben gespeeld. De beide hoogste
teams treden zondagavond aan,
waarna om ongeveer 21.00 uur de
prijsuitreiking volgt. Opvallend aspect is dat de winnaar van de Ada
Schilpzandtrofee dat team is, dat de
meeste punten verzameld in zijn
wedstrijden die ze verloren hebben.

Competitie
In Haarlem trad het eerste herenteam aan tegen de ongeslagen koploper Cazus 1. Na de deceptie tegen
Spaarndam was er 'nu wel gretigheid
in het spel van Sporting en dit resulteerde in een fraaie partij volleybal,
waarbij toch iets meer klasse uitstraalde. „Wanneer we elke wedstrijd zo gemotiveerd spelen, dan
kunnen we ons zonder moeite handhaven," aldus coach Rob van Straaten. „We zijn in ieder geval weer op
de goede weg, ondanks de 3-0 nederlaag." Vooral de 11-3 achterstand die
weggewerkt werd in de derde set,
maakte indruk. Met grote moeite
wist Cazus alsnog de wedstrijd naar
zich toe te halen.
Dames-2 begon overtuigend tegen

TZB bijna verrassend

Spaarne'75 3. Met Fransje Smit op
de hoofdaanval en Veronique Paardekoper op de middenpositie werd
al vlot een 0-2 voorsprong in sets
genomen. Spaarne'75 kon in de derde set profiteren van de terugval van
de Sporting-dames en pakte de derde set met 15-11. Ondanks het goede
spel van hoofdaanvalster Els van
Bommel moest Sporting ook de
vierde set aan Spaarne'75 laten, 2-2.
Allides 4 trok aan het langste eind
tegen dames-3. In een meer spannende dan fraaie partij wisten de
Haarlemse dames in nagenoeg elke
set een minimale voorsprong vast te
houden, 3-1. Dames-4 begon elke set
matig, maar hun eindsprint was te
veel voor JBS, 0-3. Een goede mentaliteit toonde dames-5. De warmingup werd goed gedaan op de training
voorafgaande aan de wedstrijd. Allides 14 was daarna een makkie.
Bij de jeugd gingen de aspirantenmeisjes door met het winnen van
spannende wedstrijden. Nu werd
Triumph het slachtoffer. De jongens-aspiranten mochten een tweede maal aantreden tegen SAS'70.
Maar dit SAS'70 was beduidend sterker.

Standen
voetbalclubs

ZANDVOORT - Tegen koploper WH heeft TZB, vooral in de
Vierde klasse KNVB
beginfase, de kans op een verrassing laten liggen. Door het niet
9-15 Renova
benutten van enige riante mogelijkheden kon WH de strijd TYBB
Geel Wit
10-15 vsv
alsnog met 3-1 naar zich toetrekken.
Velsen
9-14 DSOV
TZB speelde een goede partij voetbal en maakte het WH bijzonder
lastig. Vooral in het eerste kwartier
speelden de Zandvoorters fris van
de lever en schiepen zich vier uitgespeelde kansen. Slechts John van
der Zeijs wist van deze kansen éénmaal te profiteren en zette TZB op
een 0-1 voorsprong.
Geheel tegen de verhouding counterde VVH zich naar de gelijkmaker
en een minuut later werd een beoordelingsfout in de TZB afweer afgestraft met een tweede Haarlemse
treffer, 2-1. De Boys kwamen toen
onder enorme druk, doch wisten dat
goed op te vangen en kwamen in de
slotfase van de eerste helft opnieuw
tot de mooiste kansen. Het vizier
stond echter niet op scherp en WH
kon met een 2-1 voorsprong gaan
rusten.

vast. Allengs ontstond er irritatie in
het veld en door te veel aanmerkingen op de leiding kon een TZB-er
vertrekken. Met tien man bleef TZB
de aanval zoeken maar kon niet tot
een goede afwerking komen. WH
forceerde vijf minuten voor het einde een strafschop en ook bij deze
situatie mocht een Zandvoorter de
kleedkamer opzoeken. VVH benutte
de strafschop en boekte zodoende
een 3-1 zege.

„Er had meer ingezeten," memoreerde trainer Thijs Bouma. We
hadden echter in de beginfase de
kansen moeten benutten. Door versterkte promotie moeten we wel bijtweede helft bleef Lions lang op een
nadelig verschil van ongeveer tien
blijven. De krachtsverhouding is
zeer gering in deze klasse, dus met
punten en kon ondanks moedige potweemaal winst sta je bij de bovengingen de achterstand niet verkleiste, maar als je tweemaal verliest sta
nen. In de slotfase moest een moe
je in de onderste regionen. Het
gestreden Lions toezien dat TYBB
In de tweede helft trok TZB fel ten wordt in ieder geval nog een spanverder wegliep naar een 48-69 overaanval en zette WH op eigen helft nende competitie."
winning.

9-9
10-9
10-7
9-5

DIO
9-13 Hillegom
Hoofddorp 10-10 De Brug
9-4
Van Nispen 10-10 Zandv. m.
9-1
Vierde klasse KNVB Zaterdag
Zandv.'75
9-14 OSDO
10-9
TOV
10-13 NAS
10-9
IJFC
9-12 Eemnes
10-8
EHS
10-12 Hoofddorp 10-7
Bl'daal
10-11 SMS
8-6
DSC'74
10-11 Halfweg
10-4
Tweede klasse HVB
VVH
9-14 EHS
9-9
TZB
9-10 Alliance
9-9
KIC
9-10 BSM
9-8
DSC'74
9-10 Schalkwijk 9-7
Vogelenzang 9-10 Heemstede 9-6
Spaarnestad 9- 9 Spaarnevogels 96
Eerste klasse HVB Zaterdag
KIC
10-16 Hillegom
9-9
Zandv.mwn. 10-13 SCW
10-9
SVIJ
10-13 DCO
9-7
J. Hercules 9-11 Kennemers 9-7
Energie
10-11 SVJ
10-6
10-4
Velsen
10-10 SVB

ZVM-handbalteams pakken goed
- In een goed gevulde en
sfeervolle sporthal Pellikaan
hebben de ZVM handbalteams
voor aangename resultaten gezorgd. De heren begonnen, zoals gebruikelijk, matig doch
herstelden zich bijzonder goed
en boekten de eerste zege van
dit seizoen op Umond met 1816. De ZVM dames hadden het
eveneens in de eerste helft
moeilijk, maar lieten daarna
zien veel te sterk te zijn voor
HVH, 14-5.

De Zandvoorts heren gingen erg
stroef van start en konden niet tot
uitgespeelde aanvallen komen. IJTegen TYBB kon Lions geen pot- mond zorgde met snel cirkel lopen
ten breken. De Haarlemmers pakten en goede schoten al snel voor een 0-4
snel een voorprong en gaven Lions voorsprong. Umond was in deze
geen kans wat terug te doen. Aan fase de beter handballende ploeg en
inzet ontbrak het bij Lions niet, had weinig moeite om de voordoch het afstandsschot faalde en de sprong op 1-6 en 3-8 te bepalen. Uithechte TYBB defensie was moeilijk stekend keeperswerk van Johan Mote nemen. Ruststand 23-34. In de lenaar en de doelpaal voorkwamen
dat ZVM op een grotere achterstand
kwam. Onder aanvoering van de
trefzekere Jan Drayer en Jan van
Limbeek werd nadien de achtervolging ingezet en was de achterstand
bij rust teruggebracht tot 7-9.
De Zandvoorters zetten de opgaande lijn, met veel inzet, in de
tweede helft door en kwamen al
snel, onder groot enthousiasme van
het publiek op 9-9. Het werd een zeer
spannend, keihard maar toch wel
fair duel, dat onder leiding stond
van scheidsrechters die vele keren
een twee minuten straf voor de spe-

Iers over hadden. Umond kon tot 1112 aan de goede kant van de score
blijven, maar toen was het gedaan.
ZVM voelde dat er meer inzat en
vocht zich naar een 15-12 voorsprong en die werd bekwaam verdedigd. De bal werd in de slotfase goed
in de ploeg gehouden en ondanks
een laatste krachtsinspanning van
IJmond bleef ZVM knap overeind en
won met 18-16.
„Ik heb er van het begin af aan in
geloofd" stelde trainer-speler Jan
van Limbeek. „Het zijn nog jonge
jongens die nog moeten groeien ...
Het potentieel is er en het zit er best
in. Alleen hebben ze nog een duwtje
in de goede richting nodig en moeten ze erin geloven dat we ons gemakkelijk kunnen handhaven. We
kunnen als goede middenmoter
meedraaien en dit jaar verder aan de
opbouw van een sterk team werken.
Met deze overwinning ben ik erg gelukkig."
Doelpunten ZVM: Jan van Limbeek 9, Jan Drayer 6, Menno Trouw
2, Ronald Vos 1.

Met goed handbal werd HVH op grote achterstand gezet. De break, het
gevaarlijkste wapen van ZVM, werd
goed uitgevoerd en ondanks dat wederom paal en lat geraakt werden
kwam ZVM niet meer in gevaar. Defensief klopte het eveneens en HVH
werd naar een kansloze nederlaag
gespeeld 14-5.
Coach Janna Pennings was best
tevreden met dit resultaat. „Eerst
was het nog wat rommelig maar in

de tweede helft waren we duidelijk
beter. We hadden enorm veel pechmet schoten op paal en lat anders
had de zege nog ruimer geweest. De
uitslag kwam met goed handbal tot
stand en ik ben dan ook zeer tevreden met het vertoonde spel en de
overwinning."
Doelpunten ZVM: Erna van Rhee
5, Janneke de Reus 3, Margreet Sterrenburg 3, Janna ter Wolbeek l, Sigrid de Boer l, Anja Hendriks l

Dames
Vanaf het beginsignaal was ZVM
de sterkste maar had weinig geluk
met de afwerking van de aanvallen.
Paal en lat voorkwamen dat ZVM
voor de rust HVH al op een onoverkomelijke achterstand had gezet.
Nu kon HVH aardig in de buurt van
ZVM blijven en leek het nog spannend te worden. Ruststand 4-3.
In de tweede helft zette ZVM de
puntjes op de i en liep het veel beter.

Foto Bram Stijncn

beide teams. Zandvoortmeeuwen
was over het geheel genomen sterker en zette de aanvallen goed op.
Tot aan het zestienmetergebied verliep alles soepeitjes maar tot een
doelgerichte afronding werd niet gekomen. Eenmaal mistasten in de
Zandvoortse defensie en Hillegom
liet zien hoe je wel tot scoren komt,
0-1.
In de tweede helft opnieuw een
sterk voetballend Zandvoortmeeuwen dat met veel inzet de strijd naar
zich toe trok. Hillegom kon geen
vuist meer maken en na een kwartier spelen scoorde Bob Brune met
een strak schot de gelijkmaker, 1-1.
Een gave voorzet van Wim Buchel
werd door Martin Visser uitstekend
ingekopt, 2-1. Hillegom was niet bij
machte de strijd een wending te geven en Zandvoortmeeuwen bleef de
toon aangeven. Via goed lopende
combinaties was het Bas Heino die
de derde treffer liet aantekenen en
Bob Brune bepaalde de eindstand
op een zeker niet geflatteerde 4-1
overwinning voor de Meeuwen.

3U3END
VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Van
Nispen, 14.30 uur, terrein Vondellaan.
BSM-TZB, 14.30 uur te Bennebroek.
Zaterdag: SMS-Zandvoort'75, 14.30
uur te Nieuw Vennep.
VOLLEYBAL
Zaterdag in de Pelikaanhal de dames: 18.30 uur Sporting OSSRoda'23, 20.30 uur Sporting OSS 2Heemstede 2, 19.30 uur Sporting
OSS 2-Allides 8, 19.30 uur Sporting
OSS 4-Spaarne'75 4, 20.30 uur Sporting OSS 5-Allides 11. Heren: 20.00
uur Sporting OSS-die Raeckse.
Jeugd: 18.30 uur M. Sporting OSS KRoda'23 M, 18.30 uur J. Sporting
OSS K-Triumph.
ZAALHANDBAL
Uitslagen: JA-A ZVM-Blinkert 10-10,
DS ZVM 3-Full Speed 3 6-5, DJ
ZVM-Zeeburg 6-12, DS ZVM-HVH
14-5, HS ZVM-IJmond 18-16, HS
ZVM 2-Blinkert 4 15-20, HJ-B ZVMRKDES 31-6, MA-A TYBB-ZVM 9-5,
MA-B Nieuw Vennep-ZVM 6-5.
Programma zaterdag: HJ-B VOSZVM 18.30 uur in Badhoevedorp.
Zondag: HS Berdos-ZVM 15.30 uur
in Bergen.
BASKETBAL
Zaterdag: 17.15 uur Hoofddorp 2Lions heren 1.
HOCKEY
Zondag: Lelystad ZHC heren.
Castricum-ZHC dames.
ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Pelikaanhal: 18.30 uur
Z'75-DSC'74 2 D-jun., 18.30 uur ZVM
2-THB l B-jun., 19.00 uur Scandals 2ZVM 3,19.45 uur Scandals vet.-Hillegom, 20.40 uur TZB 2-Koppers OG.
Maandagavond in de Pelikaanhal:
20.45 uur Nihot/JBS-Ripperda, 21.40
uur ZVM 2-HBC 2, 22.30 uur TZB
vet.-Hoofddorp.

Cliteur verstevigt
schaakcompetitie
ZANDVOORT - Na de tiende
ronde van de interne competitie blijft Olaf Cliteur voorlopig
als nr. l van de schakers genoteerd staan. Door zijn winstpartij kreeg hij 47 punten volgens het Keizersysteem erbij.
De andere topplaatseri worden ingenomen door respectievelijk Van Kempen, Geerts.
Termes en Lindeman.
Vanavond spelen deze spelers met
versterking van Twint, Van Eijk,
Van Brakel en Ayress. hun tweede
wedstrijd in de externe competitie.
In een thuiswedstrijd in het Gemeenschapshuis moeten zij proberen de winstpunten binnen te halen.
Vanaf acht uur gaat dat gebeuren.
Bij de jeugd blijft Pepijn Paap ongeslagen aan kop. Ook zijn remisepartij tegen Patrick Weeserik was
niet genoeg om hem van zijn troon
te stoten. Op de tweede en derde
plaats staan nu Aksel Dorel en Anta
Samsuria terwijl Patrick Pieket
Weeserik, Dennis van der Meijden,
Nicolas Ruijer en Pepijn van de Mije
zeer dicht volgen.
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WEEKMEDIA30
AROLA 4 wielig invalide au
lootje in goede staat, rijdt 40
km p u ƒ 4500 Inl tel 020668 1168
RELIANT ROBIN voor motor
rijbewijs luxe uitvoering, bj
1978
goed onderhouden
ƒ3950 Bel 020668 1168

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ,,MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Zandsvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse'Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblac
Oost-Waterland. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentie
edities ƒ 5,84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
» Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening ge
bracht, alsmede ƒ 5.00 adm kosten
* BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiter
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervooi
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor be
zorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmc
m dezelfde week Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro"
kaart

* Bas bariton of tenor u
bent welkom op ons koor Ie
dere dinsdagavond in het Gemeenschapshuis het Zand
voorts Mannenkoor

* Te koop witte salontafel,
kl TV gr beeld, skateboard
Tel 17992
Tekenaar zoekt WERKRUIMTE omg Zandvoort Schuurtje, garage o i d Tel 02507
12217

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
lichtgewicht lammy s/nappa * T k 1-pers ledikang ƒ 60, 2
mantels Ook heren-lammy s
Camping Uitdam 13 km v bontgevoerde regenmantels, windschermen voor portieren
v Opel Kadett (oud model)
A dam Div gebr en nwe moderne bontmantels
ƒ30 pst Tel 02507-13868
STACARAVANS TE KOOP
Tel 020 233488
vanaf ƒ 2000
* T k aangeb gasfornuis
Mondelinge ml za en zo van * Ja ja, het is echt waar, ƒ75 tel 02507-12453
11 17 u Tel ml 02903 1433 Sacko en Els zijn nu een paar * T k
crossfietsje, BX,
of na 18 uur 020369227
Jongeman 26 jr niet onknap, zwart-goud Leeft 10+ 10 jr
van goed niveau zoekt na
* 28 nov 1988 aanvang een briefwisseling contact Pr ƒ35 Tel 02507-14913
20 00 uur vrijwilligersverg v d met een veelzijdige vrouw * T k elek orgeltje met peKerst-m bij hotel Faber Kost van ± 30 tot 40 jr Br o nr dalen, kl model ƒ300 Tel
verlorenstr U komt toch7
02507 14913
79876221 bur v d blad
* Aangeb Kasteel met nd
* T k fiets, 6 8 jr ƒ 50, autoKAMER TE HUUR
ders poppen en kinderboek
ped ƒ25 Tel 02507-15592
De Witte Zwaan
je Tel na 1800 uur 18371
Tel 02507-12164
T k GARAGE met nieuwe
AUTOVERZEKERING
* Karin hartelijk gefeliciteerd kanteldeur, op de Schelp,
TE DUUR'
met je verjaardag en nog een Zandvoort-Zuid Tel 15774
Bel geheel vrijblijvend
paar fijne dagen met Djmo * T k gevr borduurpatronen
voor een prijsopgave
Veel liefs, Lmda en Dirk
v kinderkamer, evt om te koOLOF GORANSSON
02507 18505 (ook s avonds) * KO ziet a s maandag pieren Tel 19298
ABRAHAM Van harte, Joke * T k gevr opblaasbootje of
Een voordelige maand
iets derg , geschikt voor aanof kwartaalpremie is
Lijsten op maat
ook mogelijk
hangmotor tot 6 PK Tel
02507 15884
bij

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

T k HONDA CIVIC van '77, 3deurs, APK-gek tot 17 11 '88
T e a b Tel 02507-13783
* T k kantoor-schnjfmachi
ne Triumph (Matura) brede
wagen ƒ225 Koopje1 Tel
02507-15884

PALACE HOTEL
* * **

Silhouettes

restaurant

1ste Kerstdag „25 december"
Kerst-diner-dansant
met Helen Shepherd en haar trio
Inl. en reserveringen: tel. 12911. Wij verzoeken U tijdig te reserveren

18 d 19 jaar
en

part-time serveerster

Fa. Gansner & Co,
GAS-

en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

Burg. van Fenemaplein 2 - 2O42 TA Zandvoort
Tel. (O2507) l 29 11 -Telex 41812

Deskundig advies.
Voor al uw

* Zelfs verwende Amerikanen smullen van de steaks m
La Cabana" Cecile, het was
perfect thanks Ron Foppen
Dalla USA

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

* Zondag a s Ada Schilpzand -toernooi in de Pellikaan
Sporthal Georganiseerd door
Sporting O S S (volleybal)

* Zonder steun en giften kan
het Kerst-m team niet werken
Geef u op als begunstiger1
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

GEVRAAGD:

Part-time verkoopsters
voor l a 3 dagen p. week.
liefst met ervaring.
Tevens gevr. een

ervaren w/nke/verkoopsfer
voor 5 dagen p. week,

en een halfwas slager
Inl. chef Boucherie
Grote Krocht. 7 Tel. 02507-19067

GROENESTEIN B V vraagt
schoonhouden van huis er

- Tteséaurané

bnnehoeb

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht!

'Wat
bedoeltu?'

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280
Het wildseizoen is in volle gang en
dus bieden wij

DIVERSE WILDGERECHTEN
Ook is het nu de tijd voor

GEKOOKTE MOSSELEN

Tel.: 020-263115, tst. 328

die wij serveren met stokbrood,
salade, frites en diverse sausjes.

'Je moet zelf
ook wat doen.'

'Zeg dat
dan meteen'.
Met deze advertentie wil SIRE m samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen

SIRE

Daarnaast voeren wij een
vernieuwde menukaart met een
ruime keuze uit

VIS- en
VLEESGERECHTEN
ledere dag geopend.
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Specialisten m
organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

Na maanden van afwezigheid,
i.v.m. ziekte,

Voor al
Uw drukwerk in
boekdruk en offset

hervat ik
mijn praktijk weer.

Vaste bijverdienste

enquêteurs en enquêtrices

jonge
aankomende kok

Tel. 17822

Kleurenfoto's
vanaf45cent

5 REGELS

LE PIERROT

Liefst met ervaring en bekend
met moderne talen, + 19 jaar.

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b, tel 02507 12070
* T k kinderkamer kapstok, * Te koop tafeltennistafel
Tel. 02507-12773
pluche olifant model, Philips ƒ 100 J Molenaar Haarlem* Maandag a s is het zover
piek up tel 02507-18357
merstraat
39
Tel
* Bridgen met de Kerst is Dan ziet Ko Abraham Gefeli* T k kinderstoel ƒ 35, trop 02507-15623
mogelijk i h Gemeenschaps- citeerd, Margo en Wim
huis tijdens de Kerst m Inl en * Maarten + Attie, 25 jaar aquarium 1 25x40x50 cm, * Te koop vouwdeur ƒ30,
met toebehoren ƒ 75 Tel laag tafeltje ƒ 15, wringer/25,
opgave bij Mevr T de getrouwd
02507-12668
vloerkleed katoen lichtbl ƒ45,
Leeuw Tel 02507-17436
Hartelijk gefeliciteerd1 Miep
olielamp
ƒ 45
Inl
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61 * Nog voor het eind van het T k klassiek bankstel + klas- 02507-19968/023-379769
Haarlem 023324026
jaar kunt u voordelig kennis- siek dressoir Pr n o t k Tel
* Verl gouden ring met groPrivé consulten Tarot, Mas- maken met de ver Vrouwen 02507-12453
blauwe
steen
Tel
sage Droomduiding Psycho van Nu Word ook lid of bel * T k klipperboom niet héle- te
metne (foto behand ) enz
telnr 02507-14462
maal compleet ƒ 20, rol- 02507-12203
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61, * O, o, wat zijn we blij We schaatsen met veters ƒ 10, * Verz zoekt alles m b t wehebben er weer een tante bij bokshandschoenen en boks- reldoorlog 2 Uniformen, hel
Haarlem, 023 324026
bal samen ƒ 50 Tel 12698 men, petten, medailles, msigVrijd en zaterd 25 en 26 nov Sheila + Jaimy
van 1000-1800 uur Paranor- * Oma heeft de eerste sok- T k KTV, 16 kanalen, automa- nes, ong foto's, gasmaskers,
male Maxi Manifestatie En- jes al gebreid Want daarvoor tisch zoeksysteem, met af- vlaggen Tel 02507 17469
tree gratis Voor de div on- is7 misschien nog weinig tijd standbediening, prima staat, * Vol is vol Voor het Kerstdiderdelen zal een kleine verg
± 4 jaar oud Prijs ƒ 575 Tel ner v d Kerst-in, kosten ƒ 20,
worden gevr Vrijd om 21 00 * Sacko + Els zijn nu ge- 02507-16848
staat de inschrijving nu open
trouwd
Ja,
dat
heb
je
als
je
uur Groot Jazz-concert met
bijMevr Hoekstra Tel 12758
*
Tk
meisjeskunstschaatsen
van
mekaar
houdt
Ruud Brink HOMMAGE aan
Ift 6/7 jr ƒ25, voetbalspel
CHET BAKER
Voor trouwfoto's
Schoonmaakbedrijf
ƒ 35 Gevr kunstschaatsen
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
De Witte Tornado mt 35/36 Tk Barbybadk m Foto Boomgaard
Haarlem, 023 324026
douche/badk ƒ20 T 12698
voor uw gebouwen
RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u
Grote Krocht 26
en kantoren
* T k noren, Viking, maat 36,
voor cursussen, vergadennTel 02507-18546
als nieuw
Vr pr
ƒ 125,gen workshops, lezingen,
Tel. 13529
T k gevr
buitenkerstboompraktijkruimten enz
verlichtmg Tel 02507-20021 * Vrijwilligers Het Kerst-in
Cursus Spaans
* T k Pelgrim gasfornuis, team kan nog enkele vrijwlliMAATKLEDING EN
voor beginners en gevorderhavanna bruin met oven In gers gebruiken Vraag ml bij
VERANDERWERK
Mevr T de Leeuw Tel 17436
den en conversatie Inl
Tel 18599, Corn Slegersstr 2 pr staat ƒ250 Tel 15592
In december start m het Verpleeghuis Dr Sarphatihuis een M Perez, tel 02507-18596
Geopend dinsdag t/m zater- T k uitstekende studiepiano * Weer terug op jouw radio
opleiding daarvoor Als je tussen de 17 en 21 jaar bent en een
dag van 1000-1400
Connection op de 104 FM
ƒ750 Tel 02507-13317
diploma MAVO/LBO hebt, dan kan je tot deze opleiding * De laatste loodjes wegens
elke zon van 11 00-23 00 Het
* T k wollen dekens (1- station van Zandvoort
worden toegelaten Het is een opleiding die bestaat uit het zwaarst Voor een goede SINT en PIET voor een be
werken en leren voor een wettelijk erkend diploma en tijdens kerstviering is veel hulp no- zoek aan huis, ƒ 35 Ook ver- pers) ƒ20, elektr klok (voor
op de schoorsteen) ƒ 40 Tel * Wie heeft er voor mij wat
de opleiding verdien je al een goed salaris Wij willen je graag dig Geef u op bij Mevr T de enigingen Tel 19065
Leeuw Tel 02507-17436
guppies en kleine overtollige
02507-13868
meer informatie geven of uitnodigen voor een gesprek
visjes voor een tropisch aqua* De Verg Vrouwen Van Nu
Bel of schrijf dan naar:
* T k a draagbare z /w -t v , num Ook wat plantjes zijn
heeft voor dec een feestelijk
'/2 jaar oud, ƒ 100 Tel 02507- zeer welkom 02507-12598
DR SARPHATIHUIS, afd Personeelszaken, Roetersstraat 2, en sfeervol programma, dat u
17708
1
1018 WC Amsterdam
niet mag missen Word lid of
* Wie heeft er enkele lege
T k a PEUGEOT 205 XR
Ook voor het ontwikkelen van uw dial'lms
bel nr 14462
glazen mocconapotjes voor
1 3 L Nwpr ƒ13900
j7 Na uw tel haal ik ze
* Elke maand in Zandvoort
Tel 02507-14441
graag bij u af Bloemetje
Sig mag
Vandaag
maar elke week m de afdeling
Lissenberg
gebracht
* T k gevr bandjes en ma- breng ik mee 023-241752
biedt de N V v H u diverse
Broodbakker Simon Meijssen
HalteOvertenaal van de Teleac-cursus •*• Wij blijven toch zingen,
activiteiten Wordt nu lid en
straat 9
morgen
Frans Tel 02507-14058
broodbakkers van vader op zoon, op zoon
bel 19583/12127
iedere dinsdagavond
tel 02507klaar
* Toonkunstkoor Zandvoort- 20 00 uur in het
Ervaren SINT en PIET op
12151
Alb Cuypstr 78 * Van Baerlestr 162 * Koninginneweg 135
(T O Z ) concert op donder- Gemeenschapshuis met het
bezoek7 Bel na 1730 uur
Zandvoorts Mannenkoor
dag 15 december in Herv
17669, b g g 15301
In deze winkels verkopen we brood in 101 variaties
kerk 20 15 uur U komt toch * Willem hartelijk gefeliciFoto Boomgaard
ook? Toegang ƒ 12,50
teerd met je verjaardag Jouw
Voor de Van Baerlestraat zoeken we een
ook voor
pitchers'
TE HUUR per direct apparte- * Van harte gefeliciteerd,
portretfoto
s,
verkoopster met koksmuts
KO, met je 50e verjaardag, * Wilt U eens een avond
ment
voor
een
persoon
tot
pasfoto's,
oma en opa gezellig zingen, loop dan
eind april 89 Tel 14628
Haar taak is de verzorging van produktie en verkoop
receptiefoto s,
*
Verkoopdag
zaterdag 19 eens op woensdagavond bij
van de belegde broodjes
groepsfoto's aan huis
Te huur ZOMERHUISJE en
het vrouwenkoor binnen
Grote Krocht 26
KAMER voor perm , met ge- november a s 10-17 uur Ned Inlichtingen tel 14158
Werktijden - ma t/m do van 700 tot 1400 uur,
Tel 13529
bruik van keuken, douche, toi- Herv Jeugdhuis Kerstkaarten, handwerken, rommei- vrij van 700 tot 1700 uur
WONINGRUIL
Foto Boomgaard let Tel 02507-15982
markt enz
Aangeb mod 2-kamerflat te
*
Te
k
90
tinnen
model
solGrote
Krocht
26
Telef sollicitaties tussen 800 en 1000 uur s morgens bij
A'dam, dichtbij metro en Cendaten 20 mm hoog merk Hin- * Verkoopdag zaterdag 19 trum Gevr iets derg in ZandTelefoon 13529
dhr C Meijssen Albert Cuypstr 78 A dam tel 020 662 8309
november a s 10-17 uur Ned
cheliffe,
pr
ƒ
100,
tevens
Uw film op video, ƒ 1 75
voort, mag ook te koop zijn
- OPLEIDING TOT AUTORIJ-INSTRUCTEUR (B) verz LP s w o klassiek Zijn Herv Jeugdhuis Kerstkaar- Tel 020-413538
per minuut met gratis
ten, handwerken, rommeiGeheel mondelinge opleiding met persoonl'jke begeleiding
nog
als
nieuw
Tel
17193
achtergrondmuziek
markt enz
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Michel
WOONRUIMTE TE HUUR
* Geef kaart elke vrijdag- * Te koop 1 paar ijshockey * Verl Eurnie pop, vrijdag j l
BEL MICHEL TELEFOON 020 853057
GEVRAAGD
schaatsen
maat
6
(40)
avond kraken in het GemeenTel 02507-18962
Zandvoort-Nrd Tel 19289
schapshuis Aanvang 20 15 Tel 02507 16752
uur
* Te koop 4 jonge kavia's ƒ 5
van ƒ 50 tot ƒ 100 per week
* Gevr erv hulp v d weke- per stuk 02507-16413
Het NIPO vraagt voor het houden van vraaggesprekken in lijkse schoonmaakbeurt van
* Te koop aangeboden
AMSTERDAM DEN HAAG en ROTTERDAM
mijn flat Dag en tijd n o t k 6 mnd nieuwe midi-set met
Tel 18356 (na 1930 uur)
dubb cass deck en garantieNu ƒ300
Tel
Gevr flinke HUISH HULP, bewijs
Leeftijd vanaf 21 jaar minstens 5 uur per week beschikbaar 1 ochtend per 14 dagen Tel 02507-19880
* Te koop compl leger m tin,
Telefonische inlichtingen tijdens kantooruren 020 - 230116 of 02507-15436
schrijf naar het NIPO Barentszplein 7 1013 NJ Amsterdam Gevraagd allviolist(e) + cel- 130 st 50 mm soldaten w o
t a v de heer A J M Baars
list(e) of pianist(e), door 2 vio- kanonnen + ruiters Pr ƒ 175
Tel 17193
listes Tel 20128 en 18751
NIPO
* Te koop electr orgel
*
Heeft
u
voor
het
Jeugd
HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR DE
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander huisRode Kruis nog gereedschap Rodeo 49, ƒ295,PUBLIEKE OPINIE EN HET MARKTONDERZOEK
7 Tel 02507-16752
dat u zelf niet meer gebruikt
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
Bel dan 15609 en wij halen het * Te koop gevr
Föhn, sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
graag bij u af
Round Styler
GRATIS
oppas gevraagd.
* Heeft u voor het Jeugd Tel 02507-16522
Woninggids van Zandvoort
Rode Kruis nog gereed * Te koop ijshockeyschaatGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
schap dat u zelf niet meer sen mt 38, zwart-brum ƒ25
gebruikt? Bel dan 15609 en Tel 02507-16887
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
makelaars o.g.
wij halen het graag bij u af
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
*
Te
koop
kinderski
set,
skiNVM
* Help de Polen Stuur eens schoenen (34) ski s (1 20 m), Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
Tel. 02507-12614
een voedselpakket' Geen rennhose (± 6 j r ) Prijs ƒ 125
voorbeeld aangeeft.
adres9 Dat hebben wij voor u1 Tel 19606
Inl
tel
029075235
De dag dat Sinterklaas niet PRIVÉ L ES Engels Latijn
* Te koop Manou kinderledi
k\\am is een voorstelling Grieks Dutch lessons Jan * Het gebeurde in Amerika kant compleet met dekbedje
\ooi kinderen van 4 10 jaar Bakker Botticelhstraat 38
Daar zei Els tegen Sacko Ja1 enz , wandelwagen, badset,
Info 020942302 180889
A dam (bij Olympiaplem) Tel
* Het Jeugd Rode Kruis is wit met blauw, autostoeltje,
020751664 of 020 123456
blij met gereedschap en ma- div 02507-18357
TUINVROUW tuinontwerp
tenalen die u zelf toch niet * Te koop mooie koeiehuid
ster voor aanleg en onder
DE VRIENDEN- EN
meer gebruikt Bel 15609 en ƒ75 Tel 02507-18340
houd Tevens ontv-erp en ad
VRIENDINNENLIJN
halen het graag af
vies Bel vrijblijvend Mananne
Tel 020951600 en 900604
Te koop of te huur gevraagd
Zeedijk tel 020200475
*
Het
Jeugd Rode Kruis is DROGE GARAGE, liefst omg
Amerikaans grenen SLOOP
blij
met
gereedschap
en
maPIANO S TE HUUR ƒ200 per HOUT vloerdelen en balken tenalen die u zelf toch niet Dorp Tel 02507-13083
jaar Inlichtingen 045410043 Tevens dakbedekking
meer gebruikt Bel 15609 en * Te koop ovale uitschuifbaTel 0324021738
re eiken tafel met 4 gestofwij halen het graag af
HEDEN INBRENG
Na 18 uur 03240-14278
feerde stoelen Prijs ƒ200
van goederen voor de veiling
* Hou Zandvoort oranje' Als Tel 02507-14831
Te huur gevr LOODS mm de buurman het niet met
van 19 en 20 december
Te koop rode skibroek,
200 m* 5 ' 2 m h en ruime mosselen doet kom dan bas
VEILINGGEBOUW
inrit 020 840377 s ochtends
.etballen bij The Lions Leef- maat 128 ƒ 15 Tel 19827
AMSTELVEEN
tijd niet belangrijk Tel 17190 •*• Te koop skischoenen NorFrans Halslaan 33
Voordelige
autoverzekermDe tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
Amstelveen Tel 020 473004 gen bij THEO RIETVELD •*• Hulp i d spelletjezaal v d dica (m 38) ƒ 35, ijshockey
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
( s maandags gesloten)
<erst m is van harte welkom schaatsen ƒ 85 (m 43), kunstA veen Tel 020418541
schaatsen (m 38) ƒ15 Tel
dezelfde week op donderdag.
Vraag ml tel 02507-17436
DENNIS PAPEGAAIEN
19606
een begrip m Nederland Bel MARINA MONNICKENDAM * Ik heb een oud poppen
Naam:
xoor gratis mfoboek 020 De gezellige jachthaven met nuis wie vindt het leuk om dat * Te koop skischoenen mt
alle faciliteiten Inl 02995 op te knappen voor mijn 36 42 en broeken Gevr krui665 7658 Inruil en fin mog
2595 Enkele ligplaatsen be- dochters van 3 en 1 jaar7 Tel denrekje Tel 02507-16017
Adres:
19827
LOVE de gehele dag relaxen schikbaar Winterberging
* Te koop strijkautomaat
ƒ 200 all in Balthasar Floris
BMW RIJDERS opgelet'
* Ja, HIJ komt, HIJ komt en ƒ100 tel 02507-16803
Telefoon:
straat 37 hs Amsterdam
Nu zelf uw service-mterval- dus koopt U voor hem of haar * Te koop tafeltennistafel
ZAAN ESCORT ƒ175 p u melder resetten Kosten een- dat interessante boekje over ƒ 100 J Molenaar HaarlemPostcode:
Plaats:
mal^ 59 90 Info NJH Post- Zandvoort s park bij t Cult C merstraat
075 172123 Meisjes gevr
39
Tel
bus 52089 3007 LB R dam
of Gen Oud Zvt / 15
in A dam Zaanstad
02507 15623

jij straks
ziekenverzorg(st)er
worden?

Gevraagd voor ons

GRATIS

Behandeling volgens afspraak.

ICRO

Schoonheidssalon , / Lavina'
Patrijzenstraat 44 Tel. 19132

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Voorbeeld:
Te
k o o p b r u ids J aPo n , mt
*
3 8 ; m0 d
s a 1 o n t a t e 1 ; 1 e uk e
r ie t en s t 0e 1
1 e 1 U 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

G. Zwinkels
Haltestraat 30
SPECIALE AANBIEDING
250 gram

Zandvoorts Nieuwsblad

PAARDEBIEFSTUK
500 gram gepaneerde

30
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

HAASKARBONADE
150 gram

CORNED
BEEF

5,45
6,75
2,55

100 gram

CHAMPIGNON
PATÉ

1,80

6B/ËEKMEDIA30

DONDERDAG 17 NOVEMBER 1988

Samenwerken onmogelijk door tegensgestelde belangen

Medehuurderschap

^andvoortse carnavalsprinsen geïnstalleerd
Jan van de Broeck, woordvoerder
van de Scharrekoppen, vindt de verwijten van de Schuimkoppen niet
reëel. 'Wij hebben de Schuimkoppen
uitgenodigd om samen rond de tafel
te gaan zitten' laat hij desgevraagd
weten. 'Dit gesprek heeft mets opgeleverd. Onze voorbereidingen voor
het komende carnaval zijn nagenoeg
afgerond. Na het succes van vorig
jaar hebben we besloten op de ingeslagen weg voort te gaan.'

ZANDVOOBT - De nieuwe
arnavalsprinsen van zowel de
^icharrekoppen' als van de
fechuimkoppen' zijn gekozen,
forige week vrijdag werden
telde prinsen in respectieve• jk de tot residentie omgetoerde Hollandiabar en restauaiit Esplanade ten overstaan
[an de raden van elf en het puliek geïnstalleerd.

Zo is het in de wereld der zotheid.
De roem in deze branche is kort en
daardoor zeer betrekkelijk. Onder
dankzegging van Grootvorst Jan van
de Broeck mocht deze oud-prins nog
eenmaal zijn waarschijnlijk te veel
ingekochte versierselen uitreiken.
Met kwistige hand voorzag Dirk de
voltallige raad van elf met het daarbij behorende kader van oud-prinsen van nep-medailles. De nieuwbakken prins kon natuurlijk niet achterblijven. Hij strooide met royale
hand, bijgestaan door de pasbeEen doordringend tromgeroffel noemde adjudant Hans van het Hek,
udde de bekendmaking van prins de kleinoden in het rond die dan ook
;okkel den urste in. De leden van de door iedereen aan de reeds bestaanhad van elf en het publiek reageren de collectie werden toegevoegd.
lerrast, als bekend wordt gemaakt
•ie zich 'Stadsprins 1989' van Zand- Schuimkoppen
oort mag noemen. De 32-jarige WilOp naar de volgende gelegenheid,
>m Kokkelkoren uit Heemstede is want
ook de 'Schuimkoppen' in EsHang geen onbekende meer in het planade
hebben zich op deze avond
k der Scharrekoppen. Al twaalf
van een nieuwe prins. De
|iar behoort de uit het 'Biggenvan- voorzien
27-jarige Leo Bluijs valt hier de eer te
jersnest' stammende Heemstede- beurt
om de taak van zijn voorganjaar tot de vaste kern van deze ZandWibo Bekelaar, die samen met
^oortse carnavalsvereniging, waar- ger
zijn toekomstige bruid Ineke met
van hij de laatste vijf jaar als adju- paard
en wagen na twee jaar 'rege;ant van diverse prinsen het klap- ren' zijn
afgevoerd, over te nemen.
van de zweep terdege leerde
briefjes in een hoge hoed'
:ennen. Prins Dirk den urste heeft 'Veertien
het lot van Leo bepaald. Hij
fgedaan: zijn steek, staf en andere hebben
is er niet rouwig om. Het carna;ekenen van waardigheid' zijn hem zelf
valvieren zit hem in het bloed. Met
ntnomen.
pa Bluijs, helaas enige tijd geleden
overleden, heeft hij al menig jaartje
de 'steek' op zijn hoofd gehad.

Grandioos

• Prins Leo II van de Schuimkoppen en zijn vriendin Prinses Evolien.
Foto's: Bram Stijnen

Prins Leo II lacht. Zijn 20-jange
vriendin Evolien, die het komend
jaar als prinses tijdens alle evenementen aan zijn zijde zal moeten
vertoeven, staat er wat verlegen bij.
Ook hier vermeldt het protocol dat
er thans overgegaan dient te worden
tot het uitreiken van de versierselen.
Elke medaille staat gelijk aan elf
zoenen voor de wat onwennige
nieuwbakken prinses. Leo blaast
vanavond flink in de bus. Evolien
krijgt het duidelijk benauwd. 'Je
went eraan,' laat Ineke weten. Ze
weet waar ze over praat. De twee jaar
naast Wibo hebben haar wijs gemaakt.

De boerenkapel 'De IJmond Boys'
toetert er intussen lustig op los, het
bier vloeit ook hier rijkelijk en de
broodjes haring gaan erin als koek.
Toch is alle vrolijkheid gedeeltelijk
maar schijn. Het botert met al te
best tussen beide verenigingen. De
tegenstrijdigheid in belangen maakt
samenwerken vooralsnog onmogelijk. De ware redenen van de controverse wordt op deze avond niet hélemaal duidelijk. Het te weinig aan
initiatief bij de ene en het teveel naar
zich toetrekken van alle carnavalsactiviteiten door de andere vereniging wordt door beide als voornaamste oorzaak gezien.

De Zandvoortse bevolking staat
voor het komende seizoen een grandioos carnavalsfeest te wachten. Het
Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor hebben zich bereid verklaard
hun medewerking te verlenen. Limbodansers, vuurvreters, een Buutnereedner, de Dutch Rythm Steel and
Showband, het Trio Romance en Ria
Valk zijn reeds gecontracteerd en
ook de grote feesttent wordt weer op
het Zwarte Veld opgesteld.
Ook de kinderen worden natuurlijk niet vergeten. De kinderoptocht
wordt dit jaar grootser dan ooit,
voorspelt Van de Broeck. Nieuw is
dit jaar de verkiezing 'Miss Carnaval', een onderdeel waarop in januari
reeds kan worden ingeschreven. Het
publiek zelf zal het voorlopig een
zorg wezen. In 'Hollandia' en 'Esplanade' feest men deze avond vrolijk
door.
B.S.

Parkeergarage wordt uitgebreid
ZANDVOORT - 'Een riant
uitzicht' moeten de bewoners
boven de passage aan de Thorbeckestraat gedacht hebben.
Gelijk hadden zij. Sinds het
oude Bouwes verdwenen is
hebben zij een veel ruimere
blik op de zee gekregen. Afgelopen week werd het beeld echter
weer wat verstoord door een
heimachine.

ten van de ondergrondse parkeergarage van het casino. Deze wordt uitgebreid met ongeveer honderdvijftig
plaatsen.
Wat betreft het hotel, zijn er nog
geen vergunningen afgegeven. De
Stichting Nationale Casinospelen is
nog steeds op zoek naar een exploitant om te voldoen aan de eis van de
gemeente. Deze voelt in eerste instantie alleen voor een hotel. Het alternatief, een apartementengebouw,
is niet uitgesloten, voor het geval een
Het was niet zo dat het nieuwe hotel niet rendabel blijkt. Gezien de
'0 Kokkei den Urste, Prins der Schar- hotel er al aan zat te komen. Er geringe animo onder de hotelexploiwordt hard gewerkt aan het vergro- tanten begint het daar op te lijken.
lekoppen.

Ons Burgerlijk Wetboek kent rechtsgevolgen toe aan het medehuurderschap. Wie medehuurder van een woning is, wordt van rechtswege
- als het ware automatisch - huurder, zodra de huurovereenkomst
met de huurder eindigt. De verhuurder wordt dan genoodzaakt de
medehuurder volledig als huurder te aanvaarden Het medehuurderschap kan van groot belang zijn voor degene die bij zijn ouders
inwoont. Als hij medehuurder is, behoeft hij de ouderlijke woning niet
te verlaten na het overlijden van zijn ouders Kan hij9 het medehuurderschap verkrijgen en wat moet hij daar voor doen
Om te beginnen zullen de huur- 53 en 51 jaar oud De moeder was
der en het kind dat zijn hoofdver- huurster Gedrieën verzochten
blijf in de woning heeft en met de zij de kantonrechter te Rotterhuurder een duurzame gemeen- dam te verklaren, dat de zoon en
schappelijke huishouding heeft, de dochter medehuurders zougezamenlijk aan de verhuurder den zijn. Van zijn kant wees de
het verzoek moeten doen ermede verhuurder op het hierboven be
m te stemmen, dat het kind me- sproken arrestd van de Hoge
dehuurder zal zijn. Indien de ver- Raad Maar de kantonrechter
huurder niet binnen drie maan- was van oordeel, dat het daar om
den schriftelijk heeft verklaard een opmerkelijk andere situatie
daarmede m te stemmen, kunnen ging.
De verhuurder deed vervolgens
de huurder en het kind gezamenlijk de kantonrechter verzoeken een beroep op het derde lid, onder
te bepalen, dat het kind mede- b, van art 1623h Daarin is voor
huurder zal zijn. Art 1623h B.W., geschieven, dat het verzoek afgewaarin deze regels zijn opgeno- wezen moet worden, indien het
men, stelt als voorwaarde, dat de kennelijk slechts de strekking
gemeenschappelijke
huishou- heeft de medebewoner op korte
ding van ouder en kind duurzaam termijn de positie van huurder tn
verschaffen. De 93-jange huur
is.
Wanneer is dat het geval? Een ster heeft nog maar korte tijd te
vader en zijn 22-jarige zoon had- leven, zo betoogde de verhuurder.
den gedurende 17 jaren in hetzelf- Doch de kantonrechter keek nu
de huis gewoond. In hoger beroep naar een ander arrest van de
weigerde de rechtbank te Zwolle Hoge Raad, alwaar werd opgede zoon medehuurder te maken merkt, dat huurder en medebeVoor de Hoge Raad maakte de woners zich de behoefte aan tae
advocaat-generaal een vergehj- scherming door art lG23h BW
kmg met de opengesperde bek- veelal pas realiseren op het moken van pas geboren mereljon- ment, dat de huurovereenkomst
gen. De ouders vliegen m en uit dreigt tot een einde te komen
Zou men aannemen, dat op dat
om die bekken dicht te krijgen en
straks de jongen te laten uitvlie- moment niet meer voldaan is aan
gen Evenzo is de samenwoning de eis van een duurzame gemeentussen ouders en kinderen in de schappelijke huishouding en dat
meeste gevallen juist niet op bovendien een verzoek aan de
duurzaamheid gericht. Het is niet kantonrechter kennelijk slechts
zo, dat een gemeenschappelijke de strekking zou hebben de mehuishouding van vader en zoon debewoner op korte termijn de
niet duurzaam kan zijn. Maar het positie van huurder te verschafenkele feit, dat de zoon meerder- fen, dan zou in de meerderheid
jang is geworden maakt de sa- van de gevallen, waarvoor art.
menwonmg nog met duurzaam, 1623h is geschreven, de daarmede
beoogde bescherming in strijd
aldus de advocaat-generaal.
Overeenkomstig diens conclu- met de bedoeling van de wetgever
sie verwierp de Hoge Raad het te kort schieten, aldus de Hoge
Raad.
beroep van vader en zoon.
De kantonrechter verwees naar
In de volgende zaak had een
moeder met haar zoon en dochter deze uitspraak en maakte de
gedurende 23 jaren samenge- zoon en de dochter medehuurwoond in een woning te Rotter- ders.
Mr. C. A. Baron Bentinck
dam. Zij waren respectievelijk 93,

BLOUSES

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

** ALLEEN DEZE WEEK ***

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

MARIANNE PARIS
KORTING

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKBWE
VRHUIZERS

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

Hoge sterkte, dunne-glazen?
Biche Blouses

SIKKENK
HAARCENTRUM B.V.
zoekt voor haar team een

medewerkster voor He
administratie en andere
voorkomende werkzaamheden
Het betreft een vacature voor 3 dagen p. week.

We denken aan een a_ccuraat iemand met ruime
boekh.kundige ervaring!

Gaarne schriftelijke reacties richten aan Sikkenk
Haarcentrum BV., Wagenweg 122, 2012 MJ

Haarlem t.a.v. Mevr. C. Odenkirchen.

ELKE VRIJDAG ONBEPERKT

MOSSELEN ETEN

KORTING

a f 7,50 PER PERSOON
ELKE ZONDAG ONBEPERKT

Kwaliteit van

HOYA

SPARE RIBS
a

Waarom zou u iedereen laten zien dat uw bril sterke glazen
heeft, als het ook anders kan? Er is een merk brilleglas dat
dunner is: HOYA HI-LUX II HARD.
Een glas van kunststof, dunner en lichter in gewicht en voorzien van een glasharde bescherming. Bijzonder mooi te
ontspiegelen, waardoor het nog onopvallender is. Vraag uw
vakopticien om de goudcoating!
Uw vakopticien:

ƒ 9 , - PER PERSOON

SLINGER OPTIEK

incl. stokbrood en sauzen
v.a. 17.00 uur

bij Café „De Tap"
Stationsstraat

20 *

mode met 'n hart

Zandvoort Telefoon: 12493

gedipl. opticiens - optometnst O.V.
Kontatlensspeciahst A.N.V.C. Leverancier alle ziekenfondsen

Grote Krocht 20A - Zandvoort -Tel. 14395

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

WEEKREKLAME
Vol sap

PERSSINAASAPPELS 10 .oor
„Peer van de Week"

CONFERENCE

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

2,50
1,59

Vers gesneden

SOEPGROENTEN speciaal
1

/2 pond

Uit onze keuken

BIETENSALADE
Maandag en dinsdag
gesneden
GROENE KOOL

heelpond

1,95
1,98

0,98

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

En nog veel meer...

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

ALUMINIUM
PLAFONDS

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur'
GRAfoLON® (met groef en messing) heefteen
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GRAfoLON

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: aluminium lamellen
Zij worden in elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd

E^-y^ RONDKANTPANELEN MDF

^

GRAfol-UX@
^3 RONDKANTPANELEN ^

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten. 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10M,of510M.

Tot maar liefst 6 M'
BIJ De Graaf m twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd m een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt, m moderne kleuren en tinten
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is'

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel 020-848483
Geopend Di t/mvri| 10 00-17 00 u Zaterdag 10 00-16 00 u
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WEEKMEDIA30

Grieks Specialiteiten Restaurant
Kroon Mode
HALTLSTRAAT 55

VOSSEN
BADJASSEN

Te huur per 1 dec.
voor ca. 4 maanden
Komfortabel

OPENINGSTIJDEN

Vis-specialiteiten restaurant

de GAPER DRUGSTORE
Woensdag 30 nov.
Donderdag 1 dec.
Vrijdag 2 dec.
Zaterdag 3 dec.
Zondag 4 dec.
Maandag 5 dec.

tot 21.00
tot 21.00
tot 21.00
van 9.00-17.00
van 12.00-18.00
van 10.00-18.00

ARTEMIS

rljtit

tijdens de Sint Nicoiaas
inkopen bij

STOOF- EN BAKAAL WEEK-END

In ons sfeervolle restaurant kunt u heerlijk
eten tegen betaalbare prijzen

Naast onze uitgebreide kaart
nu heerlijk van stoof- of bakaal genieten

uur
uur
uur
uur
uur
uur

O.a.

WIJ ZIJN DE GEHELE WINTER GEOPEND

stoofaal
in 't groen

f

per couvert

J

U bent van harte welkom

Wij hebben weer de Zeeuwse oesters

KERKSTRAAT 29,
ZANDVOORT

Thorbeckestraat 5, t/o Casino

KERKSTRAAT 21
Voor reservering 02507-12121

Tel: 02507-18987

Gediplomeerde
Petilciire

tel.: 02507-20127
maandag en dinsdag gesloten

een uurtje Hema wordt je
en maar langer,

Tel afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

• • • • - •

Te koop
een open

Jmm

i

^

2*

Merk Jaarsma.

5

5

33?

207

! Te!. 17905

Acculader met zelfherstellende zekeringen.
Laadvermogen 2,5- piek 4 Ampère, l jaar Hema
garantie.

Kunstleren boodschappentas met rits. In zwart,
marine en rood.

T.k. gevr.
m goede staat.

vanaf

Prijs ± ƒ 200.000,-.
Niet in
Nieuw-Noord.
Tel. na 18.00 uur:

023-328924.

**

R75

\Jn

-895^

Porseleinen servies "Renate". Wit met blauw
randje. Ontbijt bord-é-P5-5.75 Kop en schotel
voor koffie en thee-êr?&S.75 Diep en plat bord
-^25-6.25

799J. C/C/.

VHS HQ videorecorder. 30 voorkeurstations,
afstandsbediening, timer: 8 programma's 3 weken, l jaar Hema garantie.

T.k. gevr. flinke

garage/box.
Tevens t.k. aangeb.

Landrover.
Prijs ƒ1850,-.

--r

I;:

-3935-'

J. C. Molenaar,
Westerparkstr. 16,
Zandvoort.

TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen

Sledestofzuiger met metalen buizen en opbergvak voor accessoires. 800 Watt. l jaar Hema
garantie.

Chroom dames en heren quartz analoog horloge met datum, l jaar Hema garantie.

15%
korting

Steelstofzuiger. Regelbare zuigkracht en 6 m
snoer. 750 Watt. l jaar Hema garantie.

Wissellijsten met ontspiegeld glas
10x15 cm - 24x30 cm vanaf-455- 3.60
28x35 cm - 40x50 cm vanatiör?5 9.15

***
Tevens

Bruynzeelstellingen

vanaf

ƒ 60,- p. strekkende meter

Kroon B.V.
Tel 17619-16840
Watereend met zuignapjes

HF

575

Herencosmetica: Eau de toilette
5.75 Aftershave lotion, balsem en
6.75 Aftershave depperiëe 6.50

DROGISTERIJ
M

BOUWMAN

vanaf

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

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

Toilettassen m diverse modieuse kleuren en dessms. Klein model&75- 7.75 Groot model-lö^S
9.75

Grote plastic transportauto
__~£S^_.

ïsSSSfiSISfo'

'13!'

4.-

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRiJF

Slim naar school met Suske en Wiske.

Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk ook timmer- en
stucadoorwerk

Sint Nicoiaas mpakpapier. Rol 2.50 m lang x 50
cm breed

3voor

-2353

18?5

3375

.38:75
Luxe badkamerkleedies. Dolan/acryl. In 3 kleurstellmgen -39^5 33.75 Toiletcontour
20.75

O, kom er eens kijken wat je allemaal op je verlanglijstje kunt zetten. Een hele Hema vol met eersteklas kadoartikelen. Extra laag geprijsd, zodat je deze maand echt feestelijk kunt uitpakken. Goed om te geven en goed om te
krijgen. Zeker weten dat een uurtje Hema wel besteed is. Natuurlijk niet vergeten wat pakpapier mee te nemen.
fe

Witte harde puntjes.

2 voor-S5-ct
4 voor

145

Katoenen kleucerpyjama. In blauw en groen
Mt 98116

Velserbroek

Herenhandschoenen. Met klitteband en borgvoering van polyester/katoen. In marine, zwart
en grijs. Mt S-EL.

Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402

Roomboter-amandelspeculaasjes. 250 gram.
Vanaf 7 november verkrijgbaar.
Beaujolais Primeur 1988. Dit jaar superieur
voor een heel bescheiden prijs.

1275

Dames handschoenen. Angora/lamswol/
polyamide Mt S-L

Katoenen dames-bodystockmg. In khaki/zwart
gestreept en effen zwart. Mt 36-44.

Draagbare kleurentelevisie. 37 cm beeldbuis,
16 voorkeurzenders en afstandsbediening, l jaar
Hema garantie.

"VcfiKBoter

2 voor

Kinderhandschoenen. Donent/vinyl. In diverse
kleuren. Mt 146-164.
Leren dameshandschoenen. In diverse kleuren
en modellen MtS EL

195

495
Diverse damespyjama's Mt 38/40-46/48.

Inklapbare reisfohn m etui 2 warmtestanden. In
rood en zwart l jaar Hema garantie

Groot genoeg voor
een efficiënte
produktie,
klem genoeg om U
bij thuis te voelen

1975

Leren billfold, njbewijsetui en huishoudportemonnee.

175

Tel. 02507-17840

HAARLEMS
HARDHOUT

7.75

-«8

4.-

Damesslips. Katoen en synthetisch. Mt 34-44.

8?°

Jonge Goudse kaas. Vers van 't mes. l kg.

195
Fncandeau. 100 gram.

Gevulde roomboter-amandelspeculaas. Ca. 230
gram.

Als u voor 30/11/88 uw kleurenfoto's bij de
Hema laat ontwikkelen en afdrukken ontvangt u
een waardebon voor3.75 korting op de aankoop van een Hema kleurennegatieffilm.

HEMA
Echt Waar Voor Je Gel

POST- en PAKKETDIENST
Wij bezorgen uw KERSTKAARTEN
in Noord-Holland
voor
Tevens grote sortering kerstkaarten
Zegelverkoop - Inleveradres:

Sig.mag. J. Lissenberg - Haltestr. 9 - Tel.

Donderdag 24 november 1988

Los nummer ƒ1,-

48e jaargang nummer 47

College presenteert notitie 'Organisatieverandering gemeente Zandvoort 1988 \

Ingrijpend reorganisatieplan voor
een efficiënter ambtelijk apparaat
ZAND"vJOORT - De structuur
binnen het gemeentelijk apparaat gaat ingrijpend veranderen. Dat blijkt uit de notitie
'Organisatieverandering gemeente Zandvoort 1988', die afgelopen donderdag aan de pers
werd gepresenteerd. Een aantal veranderingen is ook direct
merkbaar voor de Zandvoortse
bevolking. Zo zullen afdelingen die rechtstreeks contact
hebben met het publiek in één
gebouw worden
ondergebracht, met uitzondering van
brandweer en politie. Er zullen
geen gedwongen ontslagen vallen, aldus het College van Burgemeester en Wethouders.
Diensten en afdelingen, zoals bij-\oorbeeld Burgerzaken in de
Schoolstraat, zijn nu nog verspreid
over het dorp. Behalve in de Schoolstraat en het gemeentehuis bestaan
er nog aparte vestigingen aan het
Raadhuisplein (Publieke Werken)
en in de Watertoren. Dit vormt een
belemmering voor een optimale samenwerking tussen de verschillende afdelingen, zo redeneert het College van Burgemeester en Wethouders. Bovendien is het erg lastig
voor het publiek. Vandaar dat het
college ernaar streeft alle diensten

in één gebouw onder te brengen.
Daarvoor zijn er plannen om het gemeentehuis aan de noordkant uit te
breiden, boven de daar gelegen parkeerplaats, zodat deze niet verloren
gaat. De nieuwbouw zal verbonden
worden met het huidige Raadhuis.
De publiektrekkende afdelingen
zullen op de begane grond te vinden
zijn, de intern gerichte functies zo
hoog mogelijk in de gebouwen. Men
tracht dit te realiseren zonder extra
lasten voor de gemeentebegroting.
Om praktische redenen geldt de verhuizing niet voor brandweer, politie
en de in de Remise ondergebrachte
buitendienst van Publieke Werken.

blijven van eikaars werk, wat garant
moet staan voor een goede communicatie tussen de verschillende afdehngen.
Omdat belangrijke zaken hiermee
op tafel moeten komen, wordt tevens voorkomen dat er opnieuw een
soort kolomvorming ontstaat. In het
verleden was hier wél sprake van,

waardoor het werk op de verschillende diensten en in sommige gevallen van wethouders af en toe totaal
langs elkaar liep Men wist daardoor
niet waar de ander mee bezig was,
wat regelmatig tot flinke verrassmgen kon leiden.
Vervolg op pagina 11
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ZANDVOORT - Afdeling Zandvoort van D'66 heeft een nieuw
bestuur. Voor de meeste zittende bestuursleden was de
termijn reeds verstreken. Paul
Brugman is de nieuwe voorzitter.
De verkiezing van het nieuwe be
stuur van deze politieke partij vond
plaats in de laatst gehouden Algemene Bestuursvergadering. Thea Robbers, Wim van Kleef en Ruud Wilhgers stelden zich met herkiesbaar,
maar gaven duidelijk te kennen in
de toekomst actief te blijven voor de
partij. Tijdens de vergadering werd
Nell Vreugdenhil in de bloemetjes
gezet, omdat zij zich al meer dan
tien jaar als bestuurslid had ingezet,
waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Zij blijft deel uitmaken van

De Sint is weer in het dorp

Managementteam
Intern gaat er ook veel veranderen
binnen het gemeentelijk apparaat,
voor te bereiden door een aparte
stuurgroep reorganisatie. De diensten secretarie en publieke werken
worden opgeheven, er bestaan dan
ook geen diensthoofden meer. Daarvoor in de plaats komen hoofden
van hoofdafdelingen die te zamen,
onder voorzitterschap van gemeentesecretaris Gevers, verantwoordelijk zijn voor het in teamverband
uitoefenen van het ambtelijk management. Bovendien worden de afdelingen meer geïntegreerd. Het is de
bedoeling dat de leden van het managementteam goed op de hoogte

Het nieuwe bestuur van EMM
heeft met de huidige directeur overeenstemming bereikt over een wijziging van zijn functie. Zijn directeursfunctie zal hij per l januari
neerleggen, waarna hij geen bemoeienis met de werkorganisatie meer
heeft. Wel is hij op verzoek van het
bestuur daarna beschikbaar voor
beleidsadvisering. De heer Visser is
reeds per 21 november 1988 met verlof gegaan.
Met ingang van die zelfde datum is
de heer J. Pels, organisatie-adviseur
van de Nationale Woningraad, belast met de activiteiten rond de wijzigingen binnen EMM en met de leiding van de werkorganisatie. Een en
ander in afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur.
Een en ander is het gevolg van de
bestuurscrisis die in juni 1988 bij
EMM optrad, met als gevolg het defmitief aftreden van enkele bestuursleden, waaronder de voorzitter. Eind september werd een nieuw
bestuur geïnstalleerd. Maar de crisis
vond zijn oorzaak niet alleen in het
bestuur, zo bleek uit een grondige
analyse. Ook in de werkorganisatie
trof men factoren aan die een bijdrage hadden geleverd aan het ontstaan
van de problemen.
Het nieuwe bestuur besloot daarop om ook in de werkorganisatie een

Mariniersbrigade
in reünie bijeen
ZANDVOORT - Op zaterdag
5 november vond in Restaurant 'Delicia' de jaarlijkse reünie plaats van oud-mariniers.
Zij behoorden tot de verkennersafdeling van de marinebrigade.
Van de ongeveer honderd leden
tellende verkenningsafdeling kwam
na ongeveer veertig jaar een 35-tal
oud-mariniers uit geheel Nederland
m dit restaurant bijeen om herinnenngen op te halen en om te vertellen
hoe het hen in het verdere leven is
vergaan. De dag werd afgesloten met
een gezamenlijke nasi-maaltijd.
„Zandvoort is ons zo goed bevallen, dat wij vastbesloten zijn volgend
jaar hier weer terug te komen" was
het commentaar van één der deelnemers.

Waterstanden
Datum
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 noV
29 nov

30 nov

HW
0316
0401
0446
0531
0617
0702
0747
0834
0929

LW HW LW
1108 1531 2350
1613 1156
0037 1656 1244
0122 1740 1329
0204 1827 1412
0243 1919 1450
0317 1916 1525
0355 21 131605
0515 2213 1702

1 dec
2 dec
Vaanstanden
Donderdag 1 dec LK 07 49 uur
Doodti] 3 dec 1045 u NAP+56cm

nieuwe start te maken. Dit op basis
van rapporten van de Nationale Woningraad, die de woningbouwveremging sinds de bestuurscrisis continu
heeft begeleid. Met de nieuwe opzet
streeft men ernaar, de organisatie
meer consumentgericht te laten
opereren en voor te bereiden op de
ontwikkelingen rond volkshuisvesting in de jaren negentig. Om deze
doelstelling te realiseren is een aantal maatregelen genomen: een wisseling van directie op korte termijn, de
ontwikkeling van een afdeling Verhuur- en Bewonerszaken (VBZ) en
reorganisatie van de fmancieel-economische afdeling.

Paul Brugman
wordt nieuwe
voorzitter D'66

Oplage: 4500

vergelijking 'bij het chaotische beeld
van de jaren 1982 tot 1986' Eenposi
tieve ontwikkeling, aldus Termes

Ook Ruud Sandbergen stond stil
bij dezelfde periode, waarin hij op
trad als fractievoorzitter van D'66
Voor zichzelf hechtte hij meer waarde aan een doordacht en evenwichhet bestuur, maar de vooi zittersha- tig optreden dan aan theatraal ge
mer heeft zii overgedragen aan Paul drag 'Zorgen dat je weet waar je mee
Brugman. Niek Teeuwen is gekozen bezig bent, in plaats van koste wat
als penningmeester/secretaris
koste politiek willen scoren, ligt
meer in de lijn van de landelijke u
Wethouder Jan Termes blikte te- sie van D'66'
rug op de afgelopen twee jaar waarin
hij deel uitmaakt van het College
Tevens sprak hij zijn dank uit aan
van Burgemeester en Wethouders de steunfractie voor haar actieve
Daarbij sprak hij namens de partij medewerking. Zowel hijzelf als wétzijn waardering uit over de wijze houder Termes gaven te kennen, de
waarop het bestuur van deze ge- toekomst van D'66 met vertrouwen
meente plaatsvindt, met name in tegemoet te zien.

Gladheid leidt tot
verkeerschaos

> .s

j
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ZANDVOORT - Een spekglad
wegdek leidde dinsdagochtend
tot chaotische verkeersomstandigheden in en rond Zandvoort. Hoewel Publieke Werken met groot materieel uitrukte om te strooien, moest de
Zeeweg enkele uren worden afgesloten.
De weggebruikers werden duidehjk verrast door de plotseling opkomende gladheid. Het ergst was het
op de Zeeweg nabij De Bokkedoorns, waar 's morgens vroeg een
flinke ravage ontstond toen twee
vrachtwagens en acht personenauto's op elkaar klapten Het merendeel van het bhkwerk was zwaar beschadigd en total loss. Voor zover
bekend hebben de betrokkenen
hierbij geen ernstige letsel opgelopen.
Omdat de weg geblokkeerd was,
besloot de politie om half acht om de
boulevard af te sluiten voor alle verkeer Bij do nieuwe rotonde werd dit
tot bijna tien uur teruggestuurd
Een en ander had tot gevolg dat er
tot op de Kostverlorenstraat lange
files ontstonden richting Heemstede, waarlangs ook Lijn 81 van de
NZH werd omgeleid.

Eendracht Maakt Macht
krijgt nieuwe directeur
ZANDVOORT - Na de ingrijpende verandering in de bestuurssamenstelling van Eendracht Maakt Macht staat er
nu ook een wijziging van de
werkorganisatie op stapel. Directeur H. Visser is nu met verlof en legt per l januari 1989
zijn functie neer. Hij wordt beleidsadviseur.
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ADVERTENTIE

• Het zag zaterdagmiddag bijna 'zwart' van de mensen op het kleine bordes van het Raadhuis. Foto Beriott

Tn.1

ZANDVOORT - Sint is weer in het land en
natuurlijk ook in Zandvoort. Zijn komst is in
dit dorp bepaald niet ongemerkt voorbij gegaan.

waar hij door de brandweer met een hoogwerker
vanaf werd gehaald. Na een feestelijke ontvangst op
het Raadhuis door burgemeester Van der Heijden en
speaker Theo Hilbers, begaf het Spaanse gezelschap
zich in een Americaanse open slee naar 't Stekkie.
Honderden kinderen stonden de goedheihgman op te Maar met na eerst aan de overkant van het Raadhuis
wachten voor een warm onthaal. Even na twee uur een Hollands harinkje verschalkt te hebben.
verscheen hij op één van de daken op de Grote Krocht Zie ook elders in dit blad.

zie onze Sint-Nicolaas puzzel
in deze krant.

Nieuw Unicum krijgt f 16 miljoen
overheidssteun voor bouwplan
ZANDVOORT - Nieuw Unicum mag voor 16 miljoen gulden
verbouwen en nieuwbouw plegen. Dit tot grote vreugde van
directeur Burggraaf die kort geleden nog slechts rekende op
hooguit 9 miljoen rijkssteun.
Hoewel de definitieve bouwschets nog gemaakt moet worden,
hoopt hij dat de werkzaamheden in 1991 afgerond zijn. Het
aantal plaatsen binnen de stichting zal teruggebracht worden
van 200 naar 172.
Alle eenpersoons woonruimten
worden vergroot van 15 naar 30 vierkante meter. Deze zullen een keuken/zitkamer bevatten, een slaapkamer en een toilet/doucheruimte.
Eventuele tweepersoons eenheden
krijgen het dubbele oppervlak. Deze
zijn alleen voor vrijwillig samenwonen, want het - door ruimtegebrek verplichte samenhokken op een kamer moet afgelopen zijn. Dat eiste
de bewonerscommissie, die een duidelijke stem in het capittel had bij
het opstellen van de plannen. Aan
deze eis, eigenlijk al sinds 1979 gesteld, wordt nu dus voldaan.
In de apart gelegen vleugels Sternen en Plevieren worden de wooneenheden ontruimd. Hier worden de
verschillende diensten in ondergebracht. Daarnaast behelst het plan
de bouw van ongeveer acht nieuwe
woonclusters. De vleugels in het
hoofdgebouw worden gesplitst, zo-

dat de woongroepen qua grootte tot
ongeveer een derde worden teruggebracht. De bouwplannen moeten
echter nog door de ambtelijke molen voor goedkeuring.

Zelfredzaamheid
Uitgangspunt van de renovatie en
nieuwbouw is 'een wezenlijk functionele verbetering van de woonaccommodaties, gericht op zelfredzaamheid en privacy van de bewoners'. Dat komt neer op wonen maar
ook werken in kleinere eenheden.
Het aantal bewoners moet op den
duur worden teruggebracht, wat tot
gevolg heeft dat Nieuw Unicum
voornamelijk onderdak zal bieden
aan de gehandicapte die relatief
meer voorzieningen nodig heeft.
Vermindering van personeel zal
langs natuurlijke wijze geschieden.
De ontwikkeling van de plannen is

in 1983 begonnen. In dat jaar werd
Burggraaf aangesteld als directeur
De indeling van Nieuw Unicum liep
op dat moment al achter op de maatschappelijke ontwikkelingen. Wonen moest worden gezien als het
hebben van een eigen plek 'waar
men zijn kont goed moet kunnen
keren'. Deze opvatting werd in 1984
vastgelegd in de beleidsnota. Bovendien waren de gebouwen met geschikt voor het toenemende aantal
rolstoelen.
Het College van Ziekenhuisvoorzieningen, een belangrijk adviseur
van de Minister van WVC, wees het
plan aanvankelijk af. Het was te
duur en sloot niet aan op de normen.
"Men vergeleek Nieuw Unicum met
een verpleeghuis", verklaart Burggraaf. "Daar valt het officieel ook
wel onder. In feite is het een gezondheidsmstelling, dat is de medische
kant. Maar wij proberen zoveel mogelijk de maatschappelijke functie
in deze woonvorm m te passen.
Nieuw Unicum functioneert meer
als een wooncentrum. De zelfstandigheid van de bewoner is het uitgangspunt". Bij de provincie had
men juist veel waardering voor het
uitgestippelde beleid van Nieuw
Unicum.

Lapmiddel
Door de houding van genoemd
college werd het plan bijgesteld van
15 naar 9 miljoen Maar men aarzelde niet om het ministerie erop te
wijzen dat het een lapmiddel zou
zijn. Na enkele jaren zou men daardoor vast in de problemen geraken.
Na deze opmerking werd er m Den
Haag uiteindelijk toch gesproken
over een apart beleid ten aanzien
van de grote woonvormen en de zestien miljoen kwam toch op tafel. Dat
feit wordt morgen op Nieuw Unicum
gevierd met een groot 'Bouwfeest'.
Het geld moet er deels door exploitatie-verlaging weer uitkomen, deels
kan er gesproken worden van een
tegemoetkoming in de kosten van
een aantal voorzieningen. De overheid honoreert een goed zorgbeleid,
zo verklaart Burggraaf. Behalve met
deze steun is hij ook ingenomen met
de gedachtenverandering in Den
Haag. "Op het ministerie wordt nu
serieus gewerkt aan een apart beleid
voor gehandicapten en aan een aparte normering in vergelijking met
verpleeghuizen. En per l januari
1988 komt er op het ministerie nu
• Directeur Burggraaf is zeer ingenomen met de toegezegde overheids- ook een aparte directie gehandicapFoto Beriott
tenbeleid".
steun.

o De Dr. Ir. S.L. Louwes wordt in de toekomst mogelijk via de Boulevard Paulus Loot naar het strand gereden. Foto
Bram Gtijnen

Kortere route reddingboot KNZHRM
ZANDVOORT - Het plan om
de reddingboot van de
KNZHRM in de toekomst
langs het Schuitengat te leiden, lijkt niet door te gaan. Zaterdag werd een andere route
uitgeprobeerd. De proef viel
gunstig uit.
Als ook de Boulevard de Favauge
en de Rotonde zijn gerenoveerd, in
navolging van de Boulevard Barnaart, wordt het verkeer op de Rotonde zoveel mogelijk beperkt. Ook
voor de reddingboot van de
KNZHRM zoekt men een andere
route. Een voorstel om deze langs
het Schuitengat te leiden, stuitte
echter op veel bezwaar van de bewoners aldaar. Bovendien vond de
KNZHRM het traject te lang, waardoor dit te veel tijd m beslag zou
nemen.
Daarom werd afgelopen zaterdag
een andere route uitgeprobeerd. Via
de Seinpostweg, achter het Casino
langs, werd het gevaarte naar het
begin van de Boulevard Paulus Loot
gesleept, naar de strandafgang ongeveer ter hoogte van hotel Zuiderbad
Daar werd het spannend, want de
afgang kon iets te stijl zijn. Dat bleek

WEDDEN OP PAARDEN?

echter met het geval en de proef ver- zal het trottoir wat aangepast moe
liep gunstig Het ziet er dan ook naar ten worden om te voorkomen dat er
uit dat men in de toekomst kiest een aantal stuk gereden tegels blijft
voor deze korte route In dat geval liggen.
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„Els en Sacko"
van Harte
Wij verheugen ons op zaterdag
Familie
Vrienden
Bekenden
Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, is heden rustig ingeslapen mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma
Catharina Margaretha Hendrika
van Arkel
echtgenote van Jacob Loos
op de leeftijd van 71 jaar.
Jac Loos
Jaap-Nel
Jaap
Riet
Henk

Roland-Marco
Riek van Arkel
Zandvoort, 22-11-1988
Van Lennepweg 36/2
De crematie heeft op donderdag 24 november in
het crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Na een ongelijke maar moedige strijd heeft van
ons afscheid genomen mijn liefste zoon, onze
broer, zwager en oom
Hendrik van Norde
op de leeftijd van 44 jaar.
Zandvoort:
Pa en tante Vic
Leny
Evert - Sylvia - Sandra
Haarlem:
Jan en Lenie
Francien en Gerard
Joyce - Udo
Cor
Zandvoort, 22 november 1988
Correspondentie-adres:
L. S. Mors-van Norde
A. J. van de Moolenstraat 68
2041 NG Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling-Huipbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag van
19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 25 november om 10.00 uur in het crematorium Velsen te
Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het crematorium.

De jaren van geluk zijn nooit meer
uit te wissen en ik geloof God heeft
zich niet vergist.
Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij hem die zoveel
voor ons betekende moeten missen, delen wij U
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man,
onze vader en grootvader
Passchier Stouthamer
echtgenoot van P. M. Stouthamer-Bliek
op de leeftijd van 79 jaar.
Zandvoort:
Pieternella Maria Stouthamer-Bliek
Port Gentil - Gabon:
Schier en Janny Stouthamer
Elma, Nicolette
iRhoon:
Ben en Helga Stouthamer
Andrea, Christiaan
Pittsburg - U.S.A.:
Magda en Rolf Loeber
Hillegom:
Marianne en Frits Kenselaar
Robin, David
Vlissingen:
Rob en Rina Stouthamer
Esther, Mariska
Grand Terrace - U.S.A.:
Richard en Carol Stouthamer
Claire
Delft:
Christa Stouthamer
Mirjam, Nils
2042 EC Zandvoort, 22 november 1988
W. Draijerstraat 30
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is tot condoleren op
donderdag 24 november van 19.30 tot 20.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
25 november a.s. om 14.00 uur op de Algemene
begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen. Geen toespraken.

Oproep
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 0297540041.

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

POLITIEBERICHT

Bloemenschepje

Combisystem-teleskoopsteel

art. nr. 3711 (Verlengsteel voor b.v. nr.305).
Van hoogwaardig aluminium, dus licht en
stabiel. Lengte: 160 tot 290 cm.
Adviesprijs: l 59,50

art. nr. 3570
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal. Voor
het aan- en overplanten.
Adviesprijs: / 8,25

Aktieprijs:
/6,95

Tuinschaar Speciaal

19 EM 55

Per 1 december is het een feit
Bijzondere wetten is verleden tijd
Mensen, u kunt geen beroep meer
op hem doen
TAKE HUBERTS
gaat genieten van zijn pensioen.

OPENINGSTIJDEN
tijdens de Sint Nicolaas
inkopen bij

December: Fotomaand
Alle fotografen opgelet!
KLEURENFILMAANBIEDING

- Fuji - Agfa

20% KORTING
geldig t/m 31-12-'88

FOTO'S AFDRUKKEN
7x10
9x13 v.a.
10x15 v.a.

45 Ct
69 Ct
79 Ct

Vandaag gebracht, overmorgen klaar!

Sig.mag. Lissenberg
Haltestraat 9. Tel. 12151.

Topkwaliteit
Kleurenfotols

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
11 U J I
uitvaartverzorging
VV-X/
kennemerland
tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

Kostverlorenstraat 57
Thorbeckestraat 3, flat 2 Haarlemmerstraat 31
Dr. J. G. Mezgerstraat 66 Hobbemastraat 26
-

plaatsen schuurtje
vergroten balkons
oprichten garage
plaatsen dakkapel
wijzigen woning

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Verleende bouwvergunningen

y

137B88
- 38B88

Bm. Engelbertsstraat 42 - plaatsen dakkapel
Mr. Troelstrastraat 6
- plaatsen dakkapel

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

Multifunctionele broes

art. nr. 1940
Traploos instelbare straalvorm: spits-,
sproei-, broesen vlakke
straal.
Adviesprijs:
l 37,75

Tuinhandschoenen

art. nr. 527. Maat L, blauwgrijs. art. nr. 524. Maat S,
rood-blauw. Van hoogwaardig katoen. Slijtvaste
handpalm, goede pasvorm.
Adviesprijs: f 14,95
Aktieprijs: f 12,95

Aktieprijs:
/ 29,50

Wasborstel art. nr. 987
Licht en handig in
gebruik
PVC
beharing.
Adviesprijs:

Slangewagen

art. nr. 2610
Roest en
corrosievrij
materiaal.
Licht hanteerbaar. Voor
max. 60 meter
(13 mm) slang.
Adviesprijs:
l 119,50
Aktieprijs
(excl. slang):
f 89,5O

l 20,95

fjr

Aktieprijs:
f 17,95

Voor de tuin is er

^GARDEN A

Deze en vele andere Gardena-geschenkideeën zijn nu verkrijgbaar bij:

Ijzerhandel Zantvoort
voor al uw:
Uzerwaren
Gereedschappen
Elektrisch gereedschap
Sleutels en sloten
Hang- en sluitwerk
Plaatmaterialen

Verf en autolakken
Hout
Tuingereedschappen
Campinggas
Elektra
Aan-

en

afvoermateriaal

ij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op
•ond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
jzwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
D40AA Zandvoort.

Swaluëstraat 7 - 2042 KA
Zandvoort - Tel. 02507-12418
Donderdagavond 1 dec.
Vrijdagavond 2 dec.
geopend.

cSTS?
muzikaal omlijst

keuze KERSTMENU
ƒ 97,50
(6 gangen)
s. v. p. tijdig reserveren

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld

't gocchantcrsncöt
Cafe-Restaurant-Partycentrum

Zandvoortselaan 187, Zandvoort. Tel.: 02507-12401
2SSSXS3S

GELUKT ! Het Goudkeur voor
onze Gelderse Rookworst is binnen!
Tijdens een zware keuring is gebleken dat onze Gelderse
Rookworst aan de hoogste eisen voldoet. Naar aanleiding
hiervan ontvingen wij het felbegeerde
GOUDKEUR-CERTIFIKAAT. Deze week GRATIS proeven.
HET BEKROONDE PRODUKT

Uit eigen keuken

Gelderse Rookworst

Erwtensoep
literbeker

100 gr

1,4O

Ribkarbonade
5 halen

4 betalen

3 f 95
^^
Ook voor al
uw hartige
hapjes tijdens
de Sint
Nicolaas
avond n

Slagerij W. Koning
Schoolstraat 3

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

voor verwijderen
van onkruid uit
tegelvoegen.
Adviesprijs: f 17,95
Aktieprijs:
f 14,95

Aktieprijs: f 34,95

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeImg worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Tel. 02507-13278

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

art. nr. 3555
Geslepen mes
van roestvrijstaal,

Aangevraagde bouwvergunningen
152B88
153B88
154B88
155B88
156B88

DAG en NACHT bereikbaar

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Aktieprijs:
f 22,50

Voor zuiver en makkelijk zagen van
takken. Verlengbaar tot 5 meter met
combisystem-teleskoopsteel.
Adviesprijs: / 31,50
Aktieprijs: f 23,95

Autoset art. nr. 1034
Complete startset voor iedere autobezitter.
Adviesprijs: f 56,45

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Begrafenissen
en crematies!

Combisystem-snoeizaag

art. nr. 305

Combisystem-voegenkrabber

tot 21.00 uur
Woensdag 30 nov.
tot 21.00 uur
Donderdag 1 dec.
Vrijdag 2 dec.
tot 21.00 uur
van 9.00-17.00 uur
Zaterdag 3 dec.
Zondag 4 dec.
van 12.00-18.00 uur
van 10.00-18.00 uur
Maandag 5 dec.

KERKSTRAAT 29,
ZANDVOORT

art. nr. 341-20
Handzaam model van
sterke kwaliteit voor
schone en
scherpe
snede.
Adviesprijs:
f31,50

Sig. mag J. LISSENBERG
Haltestraat 9 tel. 12151

GAPER DRUGSTORE

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing
offerte.

Geschenkideeën voor tuin en auto
Aktieprijs:
f 44,95

WONING STOFFERING

Vraag vrijblijvend

G ARDEN A
VOOR ALLE SCHOLIEREN NAAR:
Heemstede
Haarlem
Bev
Umuiden
,2T"£
u
BennebroeK
Hoofddorp
Hillegom
Amsterdam
Amstelveen
verkopen wij week- en maandkaarten

SCHILDERWERK
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Schooljaar '88-'89

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

'f Is inmiddels weer 'n jaar geleden
dot de Sint in de HEMA was
Hij bleek duid'lijk heel tevreden
in z'n nopjes en in z'n sas.
Al die schoentjes, ol die kinderen
stemden Sint heel vreugdevol,
'n Enkele troon kon hem niet hinderen
en don al die Pieten, wat 'n lol.
Sint en Piet zijn reeds in het land,,
da f heb je kunnen merken
en hebben hun hart aan de HEMA verpand
en de Pieten komen daar werken.
Uiteraard niet voor altijd
maar slechts voor één dagje,
nog enkele dagen respijt
en dan . . . en dan . . . dan mag je!!
je schoentje komen zetten
in de HEMA, net als vorig jaar
tussen de hoeden en de petten
en tja, afwachten maar.
Vanaf WOENSDAG 30 NOVEMBER
kun je je schoentje af komen geven
om op zaterdag 3 DECEMBER
met Sinterklaas 't feest te beleven.
Je krijgt je schoentje don weer terug
gevuld door Zwarte Piet
die doet zo iets ontzettend vlug
ook jouw schoen vergeet hij niet.
'n Jaarlijks terugkerend themo
daar begint het op te lijken
schoentjes festijn in de HEMA
ze staan in de etalage te prijken.

DONDERDAG 24 NOVEMBER 1988
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'Het gevoel bepaalt het eindprodukt'

VERENIGINGSNIEUWS

Talent Gerda Meijer verloochent zich niet
ZANDVOORT - Geboeid
kijkt de oudere dame naar de
schilderijen aan de muur. De
tijd heeft haar geen goed gedaan. 'Gebreken komen met de
jaren' zegt men, zij kan er over
meepraten. Ze wijst met haar
vinger naar de prent aan de
muur. „Kijk, zoiets heb ik altijd al willen hebben".

'De Kunst'
Als twaalf-jarig meisje kwam zij in
aanraking met 'De Kunst'. Het
vriendinnetje van haar zusje zat op
tekenles en de gevolgen lieten zich
raden. Het natekenen maakte plaats
voor - in het begin - wat schuchtere
creaties, geproduceerd tijdens de
opleiding tot kostuumnaaister. Vader en moeder Meijer vonden dat
dochterlief wel talent had en stuurden haar naar tekenleraar Koevoet,
die destijds aan de Julianastraat in
Haarlem als bijverdienste een schilder- en aquarelleercursus had opgezet.

Mini rokje

ZANDVOORT - Na twee nederlagen op rij herstelde het zaterdagmiddag voetbalteam van Zandvoortmceuwcn zich goed door Hillegom met 4-1 terug te wijzen.
Door de nederlaag van koploper
KIC heeft Zandvoortmeeuwen het
verschil tot drie punten teruggebracht.
In de eerste heli't ontstond er een
open wedstrijd met goed voetbal van
beide teams. Zandvoortmeeuwen
was over het geheel genomen sterker
en zette de aanvallen goed op. Tot
aan het zestienmetergebied verliep
alles soepeitjes maar tot een doelgerichte afronding werd niet gekomen.
Eenmaal mistasten in de Zandvoort se defensie en Hillegom liet zien hoe
je wel tot scoren komt, 0-1.
In de tweede helft opnieuw een
sterk voetballend Zandvoort meeuwen dat met veel inzet de strijd naar
zich toe trok. Hillegom kon geen
vuist meer maken en na een kwartier spelen scoorde Bob Brune met
een strak schot de gelijkmaker, 1-1.
Een gave voorzet van Wim Buchel
werd door Martin Visser uitstekend
ingekopt, 2-1. Hillegom was niet bij
machte de strijd een wending te geven en Zandvoortmeeuwen bleef de
toon aangeven. Via goed lopende
combinaties was het Bas Heino die
de derde treffer liet aantekenen en
Bob Brune bepaalde de eindstand op
een zeker niet geflatteerde 4-1 overwinning voor de Meeuwen.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Vanaf 21.00 uur zal er een grote verscheidenheid aan kavels onder de
veilinghamer komen. Daarvoor is er
alle gelegenheid om de kavels te bekijken. Daarnaast kan men alle informatie krijgen over de diverse activiteiten van de Z.P.C.

Politie verzoekt
om inlichtingen

ZANDVOORT - Vorige week
zaterdag werd ingebroken in
een woning aan de Da Costastraat. De 58-jarige bewoonster
hoorde gestommel in de keuken.

• Vooral landschappen en zeegezichten intrigeren Gerda Meijer.
dat „Amor" zijn boog op Gerda
richtte. De twintig-jarige kunstenares-in-spe leerde Ruud kennen en
het was liefde op het eerste gezicht.
De penselen, het palet en de tubes
verf werden aan de kant geworpen
en zij stortte zich vol overgave op
het huishouden. De natuur kreeg
zijn beloop en dochter Marianne en
zoon Paul werd geboren. Inmiddels
kon Ruud een huis kopen en het
gezin verhuisde naar de badplaats.

Weemoed

Tijd om te schilderen was er natuurlijk niet meer. De afwas moest
Vijfjaar lang fietste Gerda in weer gedaan, de overhemden van manlief
en wind twee maal per week naar gestreken en het eten diende op tijd
Koevoets atelier om de schilder- op tafel gezet te worden. De kindekunst onder de knie te krijgen. Tot- ren werden groter en met weemoed

ZANDVOORT - Het zomerseizoen is alweer een paar weken teneinde, stille tijden breken aan. Reden voor de Zandvoortse Horeca om ook in deze
maanden de gunst van het publiek proberen te behouden.
De presentatie van de Beaujplais 1988 werd vorige week vrijdag door de Zandvoortse ondernemers aangegrepen om
voor hun klanten een gezellig
feestje te bouwen.

ZVM-zaterdag
herstelt zich

ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club houdt vrijdag 25 november haar maandelijkse clubavond in het Gemeenschapshuis.

De prent stelt een landschap voor,
geaquarelleerd in zachte pasteltinten en zeer realistisch. De stijl verraadt een vrouwenhand. Bij therapeut De Boer aan de Hogeweg exposeert al enkele weken de kunstenares Gerda Meijer met haar landschappen en zeegezichten.
Watermannen staan 'onder kenners' over het algemeen bekend als
verdraagzame, ruimdenkende mensen. Zij denken altijd na over nieuwe
ideeën en houden zich graag creatief
bezig. Zo luidt een karakterbeschrijving. Voor de in Haarlem geboren en
al 26 jaar in Zandvoort wonende
Gerda Meijer is het al niet anders.
Haar woning in „Noord" is gezellig
en smaakvol ingericht. De grote bos
bloemen op de eettafel ontbreekt natuurlijk niet en verraadt haar liefde
voor de natuur.

Postzegelclub
houdt clubavond

HaltestrYWs 2O4S LM
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dacht de tot mevrouw Krijgsman gebombardeerde Gerda aan vroeger
tijden terug.
In de kantine van de boekbinderij
Alblas aan de Kochstraat bestond
twee jaar geleden de mogelijkheid
om bij Pauline Vroom het aquarelleren onder de knie te krijgen. Deze
„herhalingscursus" van acht weken
maakte haar - na al die jaren - stram
geworden vingers los en haar polsen
weer soepel. De oude draad en daarmee het penseel werden weer opgevat en Gerda kon beginnen aan de
tweede kunstperiode in haar leven.
Talent verloochent zich niet, dat
bleek overduidelijk uit de resultaten
die zij wist te behalen. Familie,
vrienden en kennissen zijn verrukt
van haar creaties. Haar bijzondere
stijl van aquarelleren trok de aan-

Beaujolais Primeur, een nieuwe mythe

Plaatselijke horeca gaat met
Beaujolais op de Franse toer
latie te kennen dat hij nog steeds van
„haar" houdt. „Mon amour" klinkt
het op de achtergrond.

Limonade

Een fotograaf van dit blad raakte
Caroline ontkurkt met rappe hand
'onverwacht' tussen het feestgewoel de zoveelste fles beaujplais. Het spul
verzeild en toonde zich bereid zijn laat zich drinken als limonade. Men
ervaringen op papier te zetten.
kan kiezen uit twee soorten. De coöperatie wijn, de Beaujolais-Villages
„Bonjour monsieur, bonjour ma- of de ambachtelijke primeur van
dame", met een mep op de schouder wijnhuis Charles Vienot. Een keuze
laat de exploitant van de horeca-on- is snel gemaakt. Alhoewel beide
derneming aan het Kerkplein weten wijnsoorten door een overdaad aan
dat je van harte welkom bent. On- zon dit jaar bijzonder goed van kwadanks het vroege uur in de avond zit liteit zijn, geniet het produkt van het
zijn zaak al behoorlijk vol. Oude jon- wijnboertje toch de voorkeur. Een
gens krentenbrood: De mannen aan sappige wijn, fris en evenwichtig
de bar doen verwoede pogingen om met een aangename afdronk.
in krom Frans de conversatie op
gang te brengen.
Het tikje kruidigheid en de lichte
pétillance geven deze wijn net iets
De ambiance ademt de gemoedelij- meer allure dan de wat vlakkere en
ke sfeer van het Franse platteland strakkere coöperatiewijn. De wat
uit. Brandende kaarsen, schalen droge afdronk van dit produkt
met stokbrood en plateau's met schijnt ons 'Hollanders' toch niet zo
Franse kazen op de bar. Charles te liggen.
Aznavour geeft via de geluidsinstalAznavour heeft inmiddels het veld

geruimd voor Becaud. Maar aandacht voor de Beaujolais-Primeur
1988 want deze dient gekeurd te worden. Snuffelend en nippend aan het
glas geeft men zijn mening. „Lekker
spul" en „goeie keil" is het wat commentaar van de wat minder 'eerbiedige' lieden onder de aanwezige bezoekers. „Rond op de tong met een
stevige neus en een perfecte afdronk" kraait iemand die op deze
avond voor vol aangezien wil worden. Caroline vindt het allemaal
best.

Lolbroek
In het inmiddels volgelopen café
stijgt de stemming en de omzetsnelheid naarmate de tijd verstrijkt. Na
vier glazen ziet men de wereld als
door een roze bril. Vijanden hebben
we niet meer, het gemep op schouders wordt heviger, en de omhelzingen inniger.
„Is er iemand die een stukkie op
de piano ken ramme?". De vraag is
van Henk, de grootste lolbroek van
vanavond. De pianist is aanwezig.

Foto: Bram Stijnen

dacht van De Boer en zo kreeg zij de
kans haar gehele oeuvre, voorzover
nog niet weggegeven aan haar kennissenkring, te exposeren.

Techniek
De kunstenares mengt haar kleuren zelf. De speciale techniek stelt
haar in staat persoonlijke gevoelens
nauwkeurig in haar schilderijen
weer te geven. „Ik ben dol op kleuren", laat ze weten. Als gevoelsmens
heeft ze oog voor de details. Haar
stemming is snel te beïnvloeden
door de dingen om haar heen. Blijheid of droefenis, ze zijn beide terug
te vinden in haar scheppingen, want
zoals, ze zelf zegt: „Mijn gevoel bepaalt het eindprodukt".
B.S.
De jongeman wordt van de bar geplukt en achter het muziekinstrument geplant. De opdracht is simpel: „Spelen, maakt niet uit wat,"
gebiedt Henk. Daar is nu geen
woord Frans bij. Het jongmens stort
zich vol overgave op de toetsen luid
aangemoedigd door de inmiddels
uitzinnig geworden horecagangers.
Wat als een serieuze aangelegenheid
begon, eindigt als een daverend
feest. „Moet kunnen" laat een vrolijke drogist uit de Kerkstraat weten
en hij geeft een rondje.
Ook bij de Scandels, Café Neuf en
Karin is het gezelligheid troef. De
gebroeders Filmer schenken vanavond een uitstekende Beaujolais
Père en Fils Recolte. Gecombineerd
met een prima verzorgd Fransekaasbuffet weten ook deze jonge ondernemers uit de Haltestraat het
Zandvoortse publiek aan zich te binden.

In eerste instantie dacht de vrouw
dat haar zoon was thuisgekomen.
Maar het geluid was dusdanig dat zij
toch maar eens poolshoogte ging nemen. In de hal trof zij een ongeveer
20-jarige meisje aan, dat haar in gebrekkig Nederlands vroeg of zij nog
antiek in huis had. De bewoonster
loodste haar zo snel mogelijk de
voordeur uit.
Direct daarop zag zij een vrouw
van middelbare leeftijd in de deuropening van de achterdeur. Deze verdween echter naar het achter de woning gelegen slopje. De bewoonster
ging op nader onderzoek uit maar
zag naast de woning, waar het slopje
op de openbare weg uitkomt, alleen
nog twee jongemannen.
De bewoonster vermist niets uit
haar woning. De achterdeur bleek
door middel van een schroevedraaier of een breekijzer te zijn geforceerd.
De oudere vrouw droeg een lange
bruine plastic regenjas. Haar lengte
is ongeveer 1.70 meter.
De Zandvoortse politie verzoekt
ieder die inlichtingen kan verstrekken betreffende de identiteit van
deze vermoedelijk buitenlandse personen contact op te nemen met het
bureau aan de Hogeweg. Telefoon
13043. Zo ook als. men in de afgelopen periode een gelijke ervaring
heeft opgedaan.

div. kleuren o.a. zwart

45,00

Sweater
met zakje,
zwart en anthraciet

Shawls
div. motieven

Lederen pump
bruin - blauw - zwart

Schoudertasje
(lak leder)

39,95
25,00
49,95
29,95

EASY FASHION
schoenhandel

BOL
Haltestraat 11
2042 LJ Zandvoort
02507-12612

Zandv.75 hield
klaverjasavond
ZANDVOORT - Jongstleden
zaterdagavond vond de tweede
klaverjasavond van dit seizoen
plaats bij Zandvoort '75. Deze
zeer geslaagde, dus gezellige
avond, die geleid werd .door
Thomas Schulte en Harry
Baars, trok 60 deelnemers/sters.

Na drie ronden kon het duo Jan en
Co Koper tot winnaar worden uitgeroepen. De tweede plaats was voor
Akke Paap en Jan Smits terwijl de
derde plaats werd bemachtigd door
Toine Toonen en Harry Baars. Vermeldenswaard is nog de dertigste
plaats van Herman en Marco van der
Ham. Vanzelfsprekend werd er nagekaart tot in de kleine uurtjes.

Vijf ton kleding voor Mensen in Nood

Mythe
Karin, van het gelijknamige café
heeft een Village onder de kurk en
ook in deze gezellige ambiance laten
de in grote getale aanwezige gasten
du pain, du fromage et du vin uitstekend smaken. Of de wijn nou werkelijk zo goed was, deed volgens de
feestvierders op het eind van de
avond niet meer ter zake. Zandvoort
heeft er in ieder geval weer een mythe bij.

Sterrenrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdag 26
november een Sterrenrit. De aard
van de rit is kaartlezen, 'wat iedereen kan', aldus de organisatoren. De
rit is uitgezet door Derek Visser en
Wim Jansen.
Startplaats is restaurant Delicia,
Kerkstraat 16, Zandvoort. De inschrijftafel is open vanaf 19.30 uur.
De eerste deelnemer start om 20.01
uur en wordt rond 22.00 uur terug
verwacht. De kosten bedragen ƒ12,per equipe, ƒ10,- voor leden. Er zijn
fraaie bekers te winnen en de rit telt
mee voor het clubkampioenschap.
De laatste kans om de positie te verbeteren. Voor meer inlichtingen kan
men bellen: 13391 of 16179.

• Ook deze kinderen voelen zich betrokken bij hun medemens in nood en dragen een 'steentje' bij. Foto Beriott

ZANDVOORT - De kledinginzameling die onlangs werd gehouden ten behoeve van de
Stichting Mensen in Nood, is
een succes geworden. In totaal
werd er 5000 kilo aan kleding,
schoenen, dekens en aanverwante artikelen ingezameld.

worden. De Zandvoortse bevolking lijke acties slechts eenmaal per jaar
maakte ijverig gebruik van deze ge- gehouden.
legenheid, al bleef de opbrengst iets
MOV kon uiteindelijk een vrachtachter bij die van vorige keren. Het wagen vol met materiaal naar de
gemiddelde lag toen tussen de zes en Stichting Mensen in Nood in 's Herzeven ton.
togenbosch sturen, waar een en ander wordt gesorteerd. Daarna worToch is de organisator, de werk- den de hulpgoederen opgeslagen om
groep Missie Ontwikkeling en Vrede direct verzonden te kunnen worden
(MOV), best ingenomen met het re- indien zich ergens een noodsituatie
Op 11 en 12 november kon het sultaat. Vooral omdat afgelopen zo- voordoet, ontstaan door rampen als
materiaal op diverse adressen in het mer al zes ton bijeen werd gebracht. bijvoorbeeld overstromingen, aardcentrum en in noord aangeleverd Normaal gesproken worden derge- bevingen en dergelijke.

Bij Sint op schoot, eng maar leuk
• Met een spontane lach overhandigt de sympathieke burgemeestervrouw de hoofdprijs aan het echtpaar Van de
Donk.

Foto: Berlotl

Familie Van de Donk had mooiste tuin
ZANDVOORT - De mooiste
tuin in Zandvoort was dit jaar
die van het echtpaar J.M. van
de Donk, dat daarmee een eerste prijs maar ook de Wisselbeker in de wacht sleepte. Deze
werd uitgereikt door mevrouw
Van der Heijden.
Het. was een gezellige brjeenkomst, dinsdagavond in het Gemeenschapshuis,
georganiseerd
door de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde, afdeling
Zandvoort. Deze had ook dit jaar
weer een tuinkeuring ingesteld, al
weer voor de veertiende keer. In de
sfeervol met groen en bloeiende
planten versierde zaal verzamelden
zich zo'n zeventig amateur-tuiniers,

waaronder dit jaar ook drie bewo- ook een vijftal nieuwkomers, die
ners van Nieuw Unicum. De prrjs- zich direct als lid opgaven.
winnaars waren uiteraard uitgenoDoor het beoordelingsysteem van
digd op de bijeenkomst.
de KMTP zijn er meerdere eersteOok de burgemeestervrouwe me- -prijswinnaars in de verschillende
vrouw Van der Heijden. Haar was categorieën. Grote tuin: W.M.B.
verzocht de prijzen uit te reiken. Zij Bosman, G.W.A. Keislair, C.H.
reageerde hierop enthousiast en Alandt. Middeltuin: G. v. Engelen,
ging van de zomer met bestuurslid J.M. v.d. Donk (Lijsterstraat, tevens
R. Boekelman, Hoofd Afdeling winnaar Wisselbeker), R. Belder, J.
Plantsoenen, een kijkje nemen bij de Bauer. Kleine tuin: K.J.C. Lohman,
tuinen. Zelf bleek zij goed op de C.J. v.d. Mije, M.M. v. Soolingen, J.
hoogte te zijn van de kunst van het v.d. Elshout, A.H. Keur, J. v. Sluistuinieren, want zij behoorde tot de dam en R. Groenhout. In totaal wazes winnaars van de quiz die door ren er zo'n dertig prijswinnaars en
Boekelman werd gehouden. Zij had eervolle vermeldingen, de firma Van
alle vijftien vragen goed beant- Kleef leverde een welkome bijdrage
woord. Voor alle aanwezigen werd met het ter beschikking stellen van
het een leerzame avond. Dat vond een aantal planten.

ZANDVOORT - Honderden kinderen stonden in een ouderwets gezellige sfeer Sinterklaas op te wachten,
toen hij op het dak verscheen. Een
hoogwerker van de brandweer
kwam aanstuifen om de Sint en zijn
hoofdpiet omlaag te brengen.
Kordaat stapte de goedheiligman,
die - zoals bekend - geen last heeft
van hoogtevrees, in het gondeltje
van de hoogwerker, samen met
hoofdpiet en een brandweerman.
Het drietal zweefde even hoog boven
het publiek maar werd kort daarna
veilig op de grond gezet, waarna hij
onder begeleiding van een muziekkorps naar het Raadhuis werd gebracht.
Burgemeester Van der Heijden
was zeer verheugd met het bezoek
en toonde zich 'trots' dat de Sint al
zo snel in Zandvoort was, aangezien
hij slechts kort daarvoor in Zierikzee was aangekomen. Bewondering
ook voor de 366 jaar oude gast uit
Spanje omdat hij zich op die wijze
van het dak liet tillen. Namens alle
kinderen van Zandvoort rekende de
burgemeester erop, dat de Sint de
komende dagen bij alle huizen langs
gaat. Dat was hij wel van plan, zo liet
Sinterklaas later doorschemeren.
Maar eerst bracht hij nog even een

bezoekje aan het bomvolle Stekkie,
waar tal van kinderen geduldig maar
met spanning op hem zaten te wachten. Ook al waren er poppenkast en
een goochelaar, even bij Sint op
schoot kunnen kruipen is natuurlijk

toch het leukst. Of misschien ook
wel het 'engst', maar ook hier bleek
Sinterklaas toch een echte kindervriend en wist de kleintjes gerust te
stellen. Overigens hadden de meeste
er weinig moeite mee.

• Bij Sint op schoot, misschien 'eng', maar toch ook wel erg leuk. Foto: Beriott

Zandvoortse politie
verleent burenhulp
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - In verband met een
serie auto-inbraken in de gemeente Bloemendaal heeft de
politie uit die plaats hun Zandvoortse collega's verzocht, assistentie te verlenen bij de opsporing van de daders. Door
een intensieve surveillance
konden twee van binnen korte
tijd worden aangehouden.
Op zich is het niet ongebruikelijk
dat bij calamiteiten in een gemeente
de hulp wordt ingeroepen van korpsen uit de directe omgeving. Tijdens
de zomermaanden moest de Zandvoortse politie meerdere malen een
beroep doen op de collega's uit
Heemstede en Bloemendaal. Verschillende vechtpartijen in het centrum, in de maanden juni, juli en
augustus noopten de Zandvoortse
Hermandat van deze regeling gebruik te maken.
De ene dienst is de andere waard,
dat geldt dus ook voor de politie.
Dankzij deze burenhulp lijkt een
aantal autodiefstallen in Bloemendaal (voorlopig) voorkomen.

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentnmster
'. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
* Elke maand m Zandvoort
maar elke week in de afde
ing biedt do N V v H u diver
se activiteiten Wordt nu lid en
bel 19583 12127
Ervaren SINT en PIET op
bezoek'? Bel na 1730 uur
17669 b g g 15301

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Foto Boomgaard

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwi|zen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter
Sluitingsti|d dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zanovoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Zandsvoort
•* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities ƒ 5,84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
e BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week. Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
- OPLEIDING TOT AUTORIJ-INSTRUCTEUR (B) Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding
Onze prijs/ 1250 - Kies bewust Kies Kwaliteit - Kies Michel
BEL MICHEL TELEFOON 020 - 85 30 57

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM
MAKELAAR

Te koop STILLITRON audio
HEDEN INBRENG
visueel Engels en Engels-Ara- van goederen voor de veiling
bisch compleet met audiovan 19 en 20 december
app T e a b Tel 020-176964
VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN
MARINA MONNICKENDAM
Frans Halslaan 33
De gezellige jachthaven met
alle faciliteiten Inl 02995- Amstelveen - Tel 020-473004
( s maandags gesloten)
2595 Enkele ligplaatsen beschikbaar Winterberging
Amerikaans grenen SLOOP
HOUT, vloerdelen en balken
Tevens dakbedekking
Tel 0324021738
Na 18 uur 03240-14278

vanaf45cent

Ook voor het omwikkelen vart uw
Pt»Pn*tht*4ML*r

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

Muntverzameling Koninkrijk
t k ƒ 13 500 en ƒ 1150 ook gedeeltelijk Tel 020-165296
PIANO S TE HUUR, ƒ 200 per
jaar Inlichtingen 045410043
Voordelige
autoverzekenn
gen bij THEO RIETVELD
A veen Tel 020418541
* Div 2e-h speelgoed t k a
w o Fisher Price Tel 15913

5 REGELS

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video ƒ 1 75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
ievraagd HULP IN DE HUIS
HOUDING voor 1x per 14 da
gen Tel 15680 tussen 12 14
uur of na 18 uur
Gevraagd nette vlotte
hulp donderdag 9-12 uur Tel
14087
* Hartelijke bedankt voor de
felicitaties cadeaus, bloemen en planten die wij heb
ben ontvangen voor ons 40
jarig feest Pa + Ma Rijnders
HEER U NOG WAT OP TE
RUIMEN? Boeken, serviesgoed of andere spullen9 Bel
02507-18248
* Heeft u voor het Jeugd
Rode Kruis nog gereedschap
dat u zelf niet meer gebruikt?
Bel dan 15609 en wij halen het
graag bij u af
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
* Het Jeugd Rode Kruis is
blij met gereedschap en ma
tenalen die u zelf toch niet
meer gebruikt Bel 15609 en
wij halen het graag af
* Het Jeugd Rode Kruis is
blij met gereedschap en matenalen die u zelf toch niet
meer gebruikt Bel 15609 en
wij halen het graag af
* Hoera1 Dik Drommel is
vandaag 40, o nee sorry
39 jaar Van harte gefeliciteerd Debby, Wendy, Henk
en Anneke
* Ik en mijn zus gaan ze op
Schiphol afhalen met de bus
Dat wordt lachen dus Shiela
+ Jaimy
* Ik spaar glaswerk uit
oma's tijd, bijv glaasjes en
karaffen Wie heeft er nog
iets voor mij? Tegen red prijs
Tel na 18 uur 15004
* Imre Bernath speelt Sinterklaas bij u thuis Geheel kosteloos Zoekt nog Zwarte
Piet Voor meer informatie
02507-19131
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 02507-12164

ra

Te koop VW TRANSPORTER,
DENNIS PAPEGAAIEN
2 Itr, gas/benzine, van sept een begrip in Nederland Bel
82, APK t/m nov '89, i z g st voor gratis infoboek 020ƒ8500 Tel 020-176964
665 7658 Inruil en fin mog
T ka FIAT 127, rood APKDE VRIENDEN- EN
gekeurd, bj 1980 ƒ 1250 Tel
VRIENDINNENLIJN
0297563168 na 19 uur
Tel 020951600 en 900604

Sig mag.
Lissenberg
Haltestraat 9
tel 0250712151
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_OVE, de gehele dag relaxen
/ 200 all m Balthasar Flons
straat 37 hs Amsterdam
ZAAN ESCORT 175 p u 075172123 Meisjes gevr in
A dam'Zaanstad
* Aang
sportschoenen
rnerk Nike (Royale) maat 6'/?
(39) zo goed als nieuw, ƒ 75
Tel 02507-16613
* Als de auto door uw park
rijdt is natuurbehoud verleden
tijd Stemt tegen de weg
<oopt ons leuke boekje Cult
en Gen Oud Zvt ƒ 15
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507-18505 (ook s avonds)
Een voordelige maand
of kwartaalpremie is
ook mogelijk
RADIO STIPHOUT Thorbec<estraat 15 tel 13378
Verhuur van kleurentelevisies
video s en videocamera s
RADIO STIPHOUT Thorbec
<estraat 15, tel 13378
Reparatie kleurentelevisie en
video m 1 dag gereed
BANKETBAKKER biedt zich
aan v d zaterdagochtend
Tel 12723 bellen na 18 uur
BONTMANTELINRUIL
^kleine) bijbetaling tegen excl
ichtgewicht lammy s/nappa
mantels Ook heren-lammy s
Dontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels
Tel 020-233488
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026
'rive consulten Tarot, Masage Droomduiding, Psychometne (foto behand ) enz
ENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023 324026
Vnjd en zaterd 25 en 26 nov
van 1000 1800 uur Paranormale Maxi Manifestatie Entree gratis Voor de div onderdelen zal een kleine verg
worden gevr Vnjd om 21 00
uur Groot Jazz-concert met
Ruud Brink HOMMAGE aan
HET BAKER
ENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026
RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u
voor cursussen, vergadenn
gen, workshops, lezingen,
Draktijkruimten enz
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
neeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
3iedt zich aan HULP IN DE
HUISH , Zandvoort of omgemg Tel 02507-18596

Cursus Spaans
voor beginners en gevorderden en conversatie Inl
M Perez, tel 02507-18596
* Dikkie en Kleintje worden
zaterdag 40 jaar Gefeliciteerd

Doe eens
origineel op
Sinterklaas-avond!
Geef een handgemaakte
letter van huzarensalade,
mooi opgemaakte schaal
m
geschenkr /\[•

verpakking

Zoekt u een kadootje voor de S l II t y
wij weten zeker dat u dat in het

J tOj™

BROODJE BURGER

Truienparadijs

Schoolstraat 4
Tel. 18789.

DROGISTERIJ

wel

BOUWMAN
ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
Speciale
aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
m dames- en
herenmaten
lusvast

99,* Mam over 4 nachtjes is het
zover Vincent en Nathalie
* Man met ondergebit zoekt
vrouw met bovengebit om samen te gaan basketballen bij
de Zandvoortse Basketbalvereniging The Lions1
Mannequinschool Nouveau
Aanv cursus A dam in januan Bel voor info 085-450220
* Mis vooral de decemberfeesten niet van de Ver Vrouwen van Nu Word ook lid of
bel eens om informatie met
telnr 144621
* Radio Connection 104 FM,
het station voor Zandvoort
Elke zondag van 12-23 uur
TE HUUR GARAGE onder
gebouw Burg v Alphenstraat
61 Huurprijs ƒ 95 per maand
Inlichtingen tel 15531
Te huur
ZOMERHUISJE
Tel 02507-15982
Te huur SLAAPK v werkendej man metgebr v keuken,
douche, toilet Tel 15982

Te koop

Badjassen
Uni reliëf en jacquard truien
winkelwaarde ± ƒ 89,- bij ons

Damestruien
zeer grote sortering.
Winkelwaarde ± ƒ 100,- bij ons VANAF

100% katoenen souspully
vele kleuren

maandag, woensdag, donderdag

van 13.00 u tot 18.00 u.
Vrijdag en zaterdag:

de hele dag.
Ingang van het TRUIENPARADIJS
naast Bakkerij HEILIGERS,

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Wegens verh te koop
gasfornuis ƒ 125, koelkast,
* Te koop gevraagd kinder- z g a n ƒ125 Tel 19554
stoel Tel 02507-12469
* Wie helpt mijl Ik ben 10 jr
* Te koop gevraagd platen- Maandag verloren O'Neill porrekjes voor 78-toeren platen temonnee Kinderzegelactie,
Tel 15686
Kostverlorenstraat/Jari
* Te koop herenfiets, m prr Steenstr, ƒ70 Tel 13050
ma staat ƒ75 Tel 16305
Wie kan mij (leerlinge 2e klas
Voorbeeld:
* Te koop langlaufschoe MEAO) BIJLES geven in de
nen, maat 41, hoog model, econ vakken? Tel 12989
z g a n Tel 02507 16336
* Wij zijn zo langzamerhand
* Te koop Minitnx treinbaan aan het idee gaan wennen en
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN op plaat, met huisjes en loc's daarom gaan we ze zaterdag
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300 Prijs ƒ 300 Tel 12536
26 nov lekker verwennen
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
* Woningruil Aang 4 kam *
Te
koop
schommelstoel,
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
rolschaatsen, meisjes- of jon- flat, hr ƒ 453 mcl verw , ZandWORDEN OPGEGEVEN.
gensbureau, Philips platen- voort-Noord Gevr 3 kam w /
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT speler met 2 boxen Tel flat m lift, Centrum Tel
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
17474
02507 16336

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

* Te koop skischoenen, Nor
dica NS 720, mt 12, met ver
stelbare neus donkergrijs, 2
weken gebruikt Prijs ƒ250
Tel 13388
* Te koop staande schemer
lamp, onyx, ƒ 80 Tel 02507
15141

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

NaamOf afgeven bij:

Adres'
Telefoon:
Postcode.

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

* Te koop tafeltennistafel
met toebehoren ƒ 75, tafelvoetbalspel/35, 1 paar noren
(Nijdam), mt 41 ƒ75 Tel
02507-15239
* Te koop wandmeubel, br,
2x1x50 ƒ50, vlak matras,
185x130 ƒ25 Tel 02507
14245
* Tip van de Sint geef een
bibliotheekbon cadeau1 Voor
ƒ 23,50 een jaar lang leesple
zier
* T k 2 stoelen, zw leder, m
leuning (Peruaans), pr ƒ 200,
hanglamp, oudholl, pr ƒ25
Tel 02507 17068
* T k Dual platenspeler met
ingebouwde versterker + 2
boxen, ƒ45 Tel 15519
T k een coll CHARLES DIC
KENS WERKEN 19 stuks
Oude schrift Tel 12484

ƒ49,

WIJ ZIJN GEOPEND:

* Te koop gaskachel met
ventilator Tel 12175

ICRO

ƒ29,

Paradijsprijs 2 voor

Joggingpakken

Silhouettes

* Te koop compl meisjes
garderobe van 0-2 jr, 4 vuilniszakken vol' Tel 13660

ƒ39,ƒ39,ƒ49,-

lusvast, 100% katoen.
Winkelwaarde ± ƒ 89,- bij Truienparadijs

Wij gaan onze kleding verko
pen (m zeer goede staat) en
bovendien leuke kleine snuis
tenjen (bijv antieke tegels
beeldjes, hoedjes, sleutel
hangers, boeken, kerstspul
Schoonmaakbedrijf
len etc)
Hopelijk tot ziens op vrijdag
De Witte Tornado 25
en zaterdag 26 november
voor uw gebouwen
Tijd 11 00-1600 uur
en kantoren
Haarlemmerstr 7, Zandvoort
Tel 02507-18546
Tel 02507-18580/15270
* Toonkunst
Zandvoort
Serieuze
kunstenaresse
(TOZ) Concert op donder*
Te
koop
2
armleunstoe
zoekt voor permanent m het
len, bekl nbfluweel, 1 bijpas dag 15 december m Herv
* Komt allen zaterdag 26 no- oude dorp van Zandvoort een sende salontafel Alles licht- Kerk, 2015 uur Toegang
vember om 4 uur naar het ATELIER c q WOONRUIMTE, eiken Tel 02507-12498
ƒ 12,50 U komt tochi
bestaande uit zit/slaapk,
Raadhuis
keuken en douche Br o nr * Te koop 2 stukt z g a n * Trees en Martha Burger,
Lijsten op maat 798-76225 bur v d blad
zevenslaper-bedden, maten wat heeft Anton met (een
200x90 cm Prijs ƒ75 Tel Taco) Afz de Bietjes
laij
17320
* Verloren Rainbow-pop, m
Foto Boomgaard
* Te koop 4 pits gasstel, 4- de Kerkstraat Tel 15148
MAATKLEDING EN
Grote Krocht 26
pitselek kookplaat, vouwbec * Verloren rose kinder-das,
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr 2 + matras, elek kogelklok, Borg met appel lovertjes Tel
Tel. 13529
Geopend dinsdag t/m zater- eetkamertafel Tel 02507- 18527
* Lokaal de allerbeste Dat is dag van 1000-1400
15178
* Verz zoekt uniformen, helPowerhne Hitradio iedere
* Te koop aangeboden 3- men insignes, medailles, doSINT
en
PIET
voor
een
bezondag van 17-22 uur via
zoek aan huis, ƒ 35 Ook ver weg autospeakers, merk All- cumentatie, originele foto s
101 6 FM op jouw radio1
wave CS431, voor / 25 en 2 periode
1940-1945
Tel
enigmgen Tel 19065
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
kleine radioboxen voor ƒ 5 02507-17469
Te
huur
Tel 12469
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ25
ZOMERHUISJE
Voor trouwfoto's
per week Corn Slegersstr
* Tekoopautoped, 1 maand
Tel
18200
2b, tel 02507-12070
oud Vrpr ƒ50 Tel 17408

GRATIS

vindt!

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

Videotheek 'Domino'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 51f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

Zandvoortselaan 355,
2116 EN BENTVELD. TEL 023-241967
T k GAS/ELEKTROFORNUIS
met autom schakelklok incl
gnll-element, elektr draaispit
en grill set + afzuigkap, beide
Atag-bruin, in zeer goede
staat, ƒ550 Tel 14467
* T k gevr borduurpatronen
voor kinderkamer, evt om te
kopieren Tel 19289
* T k gloednieuw Arzberg
serviesgoed, verz 6-dlg cassette ƒ35, bl schapewollen
slipperd 7, ƒ 25, t v -kast, Ind
rond uitgesn tafeltje 15253
* T k langlaufpak, -schoenen en -ski s, 2 paar, kousen,
2 paar, Philips 3-band stereocombinatie, kl defect, ƒ40
Tel 14482

TIJDSCHRIFTEN

* T k Pioneer versterker,
2x30 w, ƒ 70 + 2 boxen, 60 w,
3-weg systeem, ƒ65 Samen
ƒ 125 Tel 15416

Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 ?8 88

* T k a div speelgoed, Dufty huis + molen, Little Pony's
enz Tel 023-256316
Tka PEUGEOT205XR, 131,
'85, m nw st Prijs ƒ 13 900
Tel 14441
* T k a wedstrijdformaat tafeltennistafel, z g a n , merk
Heemskerk Prijs ƒ 150 Tel
14786

Te huur gevr.

flinke garage
of box
Tevens t.k. aangeb.

Landrover
Prijs ƒ1750,Tel. 13919 of 16054.

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.
* Zaterdagmiddag om 4 uur
is er m dorp feest, dan zijn
Sacko + Els terug van weg
geweest
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

N

og maar al te vaak blijkt er bij

een

overlijden weinig tot

niets te zijn vastgelegd.

TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen

* **
Tevens

Bruynzeelstellingen

ƒ 60,- p. strekkende meter

Kroon B.V.
Tel. 17619-16840

Het valt ook niet mee om stil te

Stuur de coupon naar SIRE,

p/a Stephensonstraat 12.2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra pestzegel van fl,- bij. Dan krijgt u 't boekje

staan bij zaken als een testament, 'Voor het te laat is' thuisgestuurd.
codicil of voogdijschap.
REGEl JE ZUKJES VOOR HET TE LUI IS.
Toch zijn er goede redenen om 't

Naam .

„m/v

wel te doen, want wat gebeurt er met Adres _
uw parlner, de kinderen, en het huis?

Wij hebben een boekje voor u
Postcode
samengesteld waarin duidelijk en Woonplaats
overzichtelijk de meest essentiële

maatregelen worden besproken.

Publicatie aangeboden door dtt blad In samen
werking met de Stichting Ideële Reclame

QfQC
JtHfa
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Jeugdige
autodieven

Vendorado tekent zich af

aangehouden

ZANDVOORT - Het VendoraOp de achtergrond van de luchtfoDe opbouw van de honderden to is ook het hoofdgebouw van Vendopark begint steeds duidelij- huisjes
is
dus
al
wat
verder
gevorker vormen aan te nemen. Het derd ondertussen, wat te zien is op dorado te zien, dat nu zijn hoogste
punt heeft bereikt.
beslaat een flink terrein.
de andere foto.

ZANDVOORT - Vorige week
donderdag werden in Amsterdam twee 16-jarige Zandvoorters aangehouden, die worden
verdacht van diefstal van dertien auto's. Zij werden overgebracht naar Zandvoort en op
het politiebureau ingesloten.

Dat blijkt wel uit de luchtfoto,
genomen vanuit de helikopter
die tijdens surfkampioenschappen rondvloog.

Het worden complete bungalowtjes
met echt alles erop en eraan. De leidingen, naar de huisjes zijn allemaal
al gelegd, zodat er dus echt schot in
komt te zitten.

Het torent een flink eind uit boven
de omringende bebouwing. Achter
het hoofdgebouw komt een grote
multifunctionele ruimte.

Eén der verdachten bleek de persoon die onlangs tijdens een achtervolging door de politie van Haarlem
en Zandvoort wist te ontkomen. Dat
was op 10 oktober toen hij met een in
Leiden gestolen VW Golf GTI een
aanrijding veroorzaakte op de kruising Zeestraat/Burg. Engelbertstraat.
De jeugdige verdachten bekenden
de diefstal van een aantal autols uit
o.a. Monnickendam, Broek in Waterland, Overveen, Leiden, Abcoude
en Utrecht. Zij zijn inmiddels bij de
Officier van Justitie voorgeleid.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

• De bouw van de huisjes is in een vergevorderd stadium

Gemeente krijgt hoofdafdelingen
Vervolg van pagina l

1986 in de gemeenteraad een motie
werd aangenomen met de strekking
dat er een onderzoek moest worden
ingesteld naar de structuur en het
functioneren van het ambtelijk ap
paraat. Daaruit kwam het spraak
makende ODRP-rapport voort, dat
weinig lovende woorden over had
voor de organisatie binnen de ge
meente. In tegendeel zelfs, men constateerde ernstige tekortkomingen
die een grondige aanpak noodzake
lijk maakten. Men besloot hiermee
te wachten tot de nieuwe burge
ODRP-rapport
meester en de nieuwe gemeentese
In de loop van 1990 moet de inter- cretaris waren benoemd. Een en anne reorganisatie rond zijn. Dat is der zal in 'eigen huis', zonder exter
ruim vier jaar nadat in december ne hulp, verricht worden.

in de notitie nog de opmerking gemaakt 'dat ons college grote waardering heeft voor de inzet van de individuele medewerkers die onder
soms moeilijke bestuurlijke omstandigheden hun werk moesten
doen. In de laatste jaren is aldus veel
in Zandvoort tot stand gebracht. Gestructureerd en gelijk gericht kan
diezelfde grote inzet in de toekomst
echter veel meer rendement opleveren'.

Met name als nieuwe plannen al in
een ver gevorderd stadium waren.
De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze functioneren van de organisatie
en voor de bewaking van de structuur.
Het aantal hoofdafdelingen is
vastgesteld op vijf: de middelensector, grondgebied, eigendommenbeheer, eigendommenbeheer, bewonerszaken en (stafbureau) bestuurszaken. Deze omvatten het volgende.
Hoofdafdeling middelen: gemeentefinanciën, interne zaken, personeelszaken, informatievoorziening
en inzet controleurs. Hoofdafdeling
grondgebied: ruimtelijke ordening,
grondzaken, verkeerszaken, economische zaken en milieu. Hoofdafdeling eigendommenbeheer: wegen,
riolering, strand en duin, openbaar
groen, gebouwen en accommodaties, openbaar nut en tractie (onderhoud wagenpark en gereedschappen/storingsdienst/buitendienst).
- De Sportraad van ZandVoor deze afdeling komt er een voort besloot in de laatst geapart bedrijfsbureau voor de factu- houden vergadering te gaan
rering en dergelijke. Hoofdafdeling onderzoeken of een sportuitbewonerszaken: sociale zaken, wisseling met het Engelse Totvolkshuisvesting, burgerzaken, edu- ton mogelijk is.
catie, welzijn. Stafbureau bestuursDe voorzitter van de Anglo-Nezaken: bestuursorganen, voorlichtherland Sports Association Albert
ting en kabinetszaken.
Milhado benaderde de sportraad
Ten behoeve van voorlichting en met het verzoek te onderzoeken of
de coördinatie van de inspraak de sportgemeenschap in Zandvoort
wordt een aparte fulltime voorlich- gekoppeld zou willen worden aan
ter/Public
Relationsmedewerker een Engelse gemeente voor het houaangetrokken. Voor het overige gaat den van een sportuitwisseling. Daar
men er vanuit dat de nieuwe organi- bleek in de vergadering van de sportsatie te verwezenlijken is met het raad voldoende belangstelling voor
huidige personeel. Een eventuele te bestaan.
Totton is een gemeente met een
overcapaciteit wordt ingelopen door
inwonertal van ongeveer 30.000 en
middel van 'natuurlijk verloop'.
Wat betreft de ambtenaren wordt ligt niet ver van Southampton en

Mogelijk sportuitwisseling
tussen Tottonen Zandvoort

> Het Vendoradopark beslaat een gigantisch groot oppervlak, waarvan hier een deel te zien is.

bovendien heeft het net als Zandvoort met veel toerisme te maken.
Tal van parken en kastelen zijn in de
omgeving te bewonderen. Volgens
secretaris van de sportraad Ruud de
Boer is alles nog in een pril stadium
maar wil men toch proberen een
sportuitwisseling volgend jaar te
houden. Dan wordt vooral gedacht ZANDVOORT/HOOFDDORP
aan een uitwisseling op beperkte - De Kaskobouwgroep Hoofdschaal daar het geheel een kostbare dorp II, waarvoor ook vanuit
zaak wordt. De sportraad denkt aan Zandvoort belangstelling beeen binnen- en buitensport, een beperkt aantal sporters en verenigin- staat, heeft bijna de grens van
gen dus. Gerekend wordt dan ook op honderd leden bereikt. Na het
de medewerking van de clubs. De honderdste lid kunnen er alsportraad gaat in ieder geval de or- leen nog maar aspirant-leden
ganiserende stichting (ANSA) mede- worden ingeschreven.
delen aan een sportuitwisseling met
Ervaringen van andere cascogroehet Engelse Totton haar medewer- pen in het land geven aan dat een
ledenverloop van vijftig procent bij
king te verlenen.

Kaskogroep bereikt
grens van 100 leden

ZAKELIJK BEKEKEN

Indian Food Djempol blijkt schot in de roos
ZANDVOORT - Aan de
Zandvoortse horeca-stam is
sinds kort een nieuwe loot toegevoegd. „Indonesian food
Djempol" aan de Passage heeft
in haar korte bestaan al een
flinke reputatie opgebouwd.
Alle reden dus om eens te gaan
kijken en proeven in dit specifiek Indonesisch restaurant.
Uit een donker .wolkendek striemt
de regen onophoudelijk neer. De
harde wind maakt het koud voor de
tijd van het jaar. Om niet in een al te
sombere bui te geraken lijkt een
avondje „uit" wel op zijn plaats. Het
is zondagavond en „geen zin" in de
geijkte biefstuk of varkenshaas doet
ons besluiten de schreden te zetten
richting Passage. We hebben het van
horen zeggen, mijn vriendin en ik.
Erg lekker en niet duur. Kaasie dus
voor mijn portomonnee. Bij de invallende duisternis gaan wij op zoek
naar dit al veel geroemde eethuis.
Lang zoeken hoeven we niet. De
opvallende lichtreclame vertelt ons
al snel waar we zijn moeten. Binnen
is het licht en lekker warm. De geur
van exotische specerijen en kruiden
versterkt ons hongergevoel. De
slechts vier tafels tellende ruimte zit
voor driekwart vol. We hebben dus
geluk. Gezellig bij het raam wordt
ons een uitgebreide menukaart
overhandigd. Een snelle blik laat
ons om te beginnen kiezen voor de
Mangothee, heet en zoet en met haar
specifieke smaak een weldaad op
deze gure avond.
De thee geeft ons de tijd de menukaart op ons gemak te bekijken. Het
grote aanbod in gerechten maakt
een keuze moeilijk, temeer daar wij
van tevoren hebben afgesproken allebei „iets verschillends" te bestellen. Een opsomming van alle 46 gerechten is een ondoenlijke zaak.
Vandaar deze kleine bloemlezing uit
de kaart: Kippebout met Balisaus,
Bamisoep en Pangsiet zijn slechts
enkele van de voorgerechten, terwijl
de diverse nasi- en bamischotels,
vanaf ƒ 11,50, bij de hoofdgerechten
niet ontbreken.

drie mogelijkheden. Gado-gado speciaal voor ƒ 10,-, Dadar Isi (gevulde
omelet) ƒ 13,50, of de Nasi Rames
(met verschillende eier- en groentegerechten) ƒ 12,50.
Als voorgerecht wordt uiteindelijk
gekozen voor de Bapao ƒ 3,25) en de
Risolles ƒ2,75). Het gestoofde
broodje met kippevlees en het flensje, gevuld met gekruid gehakt,
smaakt voortreffelijk. De zo opgedane kennis over de kookkunst van
Paul de Kok doet ons besluiten onze
culinaire speurtocht door de Indonesische keuken voort te zetten.
Mijn disgenote heeft haar keus laten
vallen op de Saté van Ossehaas
ƒ22,50), terwijl mijn voorkeur uitgaat naar de geroosterde Spare Ribs
in een iets pittig sausje ƒ 13,50).
In afwachting van het bestelde en
om de avond een enigszins feestelijk
karakter te geven besluiten we tot
het nemen van een pilsje (meer niet,
want ik moet nog lopen) en een glas
witte wijn. Linda, de charmante
echtgenote van Paul, die als gast-

vrouw verantwoordelijk is voor de
bediening, knikt vriendelijk. „Een
verstandig besluit," vindt ze.
Paul heeft het druk. Zijn keuken
draait op volle toeren. Vooral de
mensen die hun eten bij „Djempol"
komen afhalen, zijn talrijk. „Geen
wonder dat er maar vier tafeltjes
zijn," merkt mijn metgezellin snugger op.
Ons eten is klaar. Met een trots
gebaar zet Linda de dampende schotels voor ons neer. We kijken onze
ogen uit. Prachtig-opgemaakt blikken de spare ribs en saté naar ons
omhoog. De korrelige rijst, de grote
verscheidenheid aan groenten en
het prima verzorgde vlees worden
met smaak verorberd. Er valt werkelrjk niets op aan te merken. Vooral de bijgeleverde saus laat ons mijmeren over verre vreemde landen.
„Of ik zojuist de voetbalpool gewonnen heb," vraagt een zojuist binnengelopen kennis mij. De humor ontgaat ons, we hebben het te druk met

het verorberen van Pauls culinaire
hoogstandjes.
Geheel tegen de afspraak in besluiten we beide als nagerecht te kiezen voor het Javaanse flensje gevuld
met gesuikerde kokos, overdekt met
verse slagroom (ƒ4,00). Tot onze
verwondering blijkt het flensje een
groene kleur te hebben. Paul ziet de
verwondering op ons gezicht en
komt naderbij. „Het is geen vergif,"
zegt hij lachend. „Een extract van de
Pandanplant welke door ons aan het
bakmengsel wordt toegevoegd veroorzaakt deze, voor jullie misschien
wat vreemde kleur." Wij geloven
hem op zijn woord.
Een tropische vruchtensalase met
slagroom (f 6,50) en een ijscoupe
Djempol met kokoslikeur (f 8,50)
completeren het gezellige avondje
uit. Dit doen we vaker zegt mijn
vriendin voldaan en na de prijzen
nogmaals bekeken te hebben knik ik
volmondig ja. Want de keuze van
Restaurant „Djempol" bleek een
schot in de roos.

Aspirant-leden worden lid op het
moment dat een 'officieel' lid opzegt. Zij betalen minder dan de gewone leden: zij hoeven slechts een
tientje per kwartaal over te maken,
terwijl leden naast tien gulden per
maand ook inschrijfgeld van vijfentwintig gulden betalen. De Kaskobouwgroep hoopt dat er meer dan
vijftig woningen gebouwd mogen
worden. In dat geval worden de aspirant-leden op volgorde lid.

Randgemeenten
Leden moeten wonen of werken in
de Haarlemmermeer. Omdat de
Toolenburg een van de NORON-plannen is, mag veertig procent van
de leden uit mensen bestaan die
woonachtig zijn in Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Heemstede
of Zandvoort. Op volgorde van betaling van het lidmaatschap ontvangt
men een nummer, dat bepalend is
voor de kavelkeuze. Inschrijven kan
's avonds tussen zeven en tien uur
bij Geddingmoor 2, 2151 DJ in
Nieuw-Vennep,
telefoonnummer
02526-87408, of via 02503-16837 en
02503-30341. Uiteraard ontvangt degene die contant betaald eerder zijn
lidmaatschap, dan iemand die het
bedrag per bank of giro overschrijft.
Deze laatste heeft dus een hoger
nummer.

Linda (niet met de wilde haardos die de plant achter haar doet vermoeden), Paul en dochter.
Foto: Bram Stijnen

Tafeltennis
voor scholieren

ZANDVOORT - De inbraken
in woningen aan de Mr. TroelZANDVOORT - Tafeltennisstrastraat en de Da Costastraat
vereniging S.C. Unicum '73
zijn opgelost.
Na een onderzoek van de Zand- houdt op zaterdag 17 decemvoortse politie werden een 17- en 20- ber, vlak voor de kerstvakanjarige Haarlemmer aangehouden. tie, een toernooi voor scholieren van de basisscholen. De Nederlandse
Tafeltennisbond
(NTTB) is mede-organisator.

Bibliotheek zoekt
bestuursleden

Het toernooi wordt gehouden in
Nieuw Unicum. De NTTB heeft hiervoor alle basisscholen in Nederland
ZANDVOORT - De Zandvoort- benaderd, alle leerlingen hebben via
se Openbare Bibliotheek zoekt het jeugdblad Taptoe een uitnodiging ontvangen. Middels deze groottwee nieuwe bestuursleden.
se opzet probeert de NTTB het tafelTwee leden van het huidige be- tennis bij de jeugd onder de aanstuur, Stijn Fenz en Yvonne Roosen- dacht te brengen. De bedoeling is dat
daal, trekken zich terug vanwege iedereen op een sportieve en gezelliverhuizing respectievelijk tijdge- ge manier met het tafeltennis kennis
brek. Voor hen worden nu opvolgers kan maken. Het is dan ook geen
gezocht.
prestatiegericht toernooi, maar een
Verlangd worden enthousiasme gezelligheidsevenement. Ook als je
voor het veelzijdige werk, liefde voor nog nooit hebt getafeltennist, kun je
boeken en het vermogen om met an- meedoen. Iedereen krijgt een leuk
deren in een goede sfeer samen te aandenken mee naar huis.
werken. Dat een bestuursfunctie
De NTTB heeft vorig jaar bij wijze
enige tijd kost, spreekt vanzelf.
van
proef een dergelijk evenement in
Geïnteresseerden kunnen voor
georganiseerd. Dat werd
meer informatie telefonisch contact Brabant
groot succes zodat nu geheel Neopnemen met het hoofd van de een
aan de beurt is. Meer inforOpenbare Bibliotheek, mevrouw derland
matie hierover is te verkrijgen op de
Van Twisk, tel. 14131.
scholen, of bij D. ter Heijden, Keesomstraat 51, Zandvoort, tel. 16511.

Zandvoortse politie Verkoopdag van
verleent burenhulp Hervormde Kerk
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - In verband met een levert ƒ8000,- op

serie auto-inbraken in de geZANDVOORT - De jaarlijkse
meente Bloemendaal heeft de verkoopdag in het Jeugdhuis
politie uit die plaats hun Zand- achter de Hervormde Kerk
voortse collega's verzocht, as- werd ook afgelopen zaterdag
sistentie te verlenen bij de opweer druk bezocht. De totaalsporing van de daders.
De Kaskobouwgroep heeft vrijdag
Door een intensieve surveillance opbrengst kwam op maar liefst
het contract getekend niet de stich- konden twee van binnen korte tijd ƒ8000,-.

De belangstellenden stonden al
voor de deur, toen dominee Van
Leeuwen de verkoopdag opende, 's
morgens rond tien uur. Tot aan het
eind van de middag bleef het behoorlijk druk in het jeugdhuis. De handwerkclub van de Hervormde Kerk
deed goede zaken, want er was veel
belangstelling voor de talrijke koopjes, waaronder boeken, kleding, sieraden er. speelgoed, maar ook zelf
geborduurde kerstkaarten en vele
plantestekjes. Tussen het rondkijken door kon men even uitrusten in
de 'theetuin', waar men thee. koffie
en een plakje cake of een stukje zelf
gebakken taart kon krijgen. Dit jaar
was er tevens haring én erwtensoep,
wat natuurlijk heel welkom was, gezien het frisse najaarsweer.
Uiteraard werd er ook dit keer een
Zandvoortse pop verloot. Deze werd
0753, 0105, 7585, 1584, 6578, 7730, gewonnen door mevrouw Sanderse
Eerste prijs: 4315, complete surfuitH rusting; tweede prijs: 5521, Vi- 5618, 9403, 9837, 3773, 6123, 9475, uit Bentveld. Diverse prijzen waren
alle auH togasinstallatie en eenjaar 3272, 6139, 3195, 2979, 6740, 7041, er te winnen, deze zijn alle reeds
gratis tanken; derde prijs: 7301, Ni- 6411, 7823, 5851, 9589, 7173, 9494, opgehaald.
0053, 3843, 3965, 1218, 9702, 4292,
kon foto camera.
De sfeer was uitstekend. "Het is
3463, 5001, 0792, 5990, 8312. 8481, heel fijn verlopen en het was erg geDe overige prijzen vielen op de 4174, 0315, 8394, 8051, 5481, 0452, zellig", concludeert woordvoerster
lotH nummers 3416, 8626,3865, 9144, 7202, 5026, 7249, 9567, 6715, 6639, mevrouw Doornekamp achteraf. Zij
2277, 6922, 5185, 0558, 1502, 2939, 2669, 5748, 4573, 5200, 3065, 8230, is alle medewerkenden dan ook zeer
9890, 9221, 6069, 1375, 7500, 8528, 1909, 8155, 7634, 3389, 1722, 4419. dankbaar voor hun bijdrage.
5956, 1583,
8452, 5899, 3097, 4064, 6037, 7267,
De opbrengst van de verkoopdag
600, 9386, 3721, 6600, 7522, 9671, 2417, 6850, 3973, 6165, 0261, 1336, 4876, wordt
deels besteed aan het opschil9973, 5230, 2174, 7093, 5084, 8379, 4464, 6915.
deren van het jeugdhuis. Zo is bij3254, 4976, 0180, 9457, 1298, 1733, Zetfouten voorbehouden.
vorig jaar al een deel van
De hoofdprijzen zijn reeds uitge- voorbeeld
0673, 5563, 9086, 1493, 4481, 9512,
keuken vernieuwd. Met het reste1233, 9699, 8296, 1122, 9236, 9192, reikt en alle prijswinnaars zijn op de de
bedrag wordt een bijdrage ge8203, 4514, 3009, 8190, 7453, 2306, hoogte gesteld. Voor meer inlichtin- rende
aan het opknappen van de
7540, 7192, 2599, 2105, 4236, '8965, gen kan men zich wenden tot de leverd
kerk.
Zo
zijn onder andere de dakheer
E.
Vriesema,
Haarlemmer2905, 3588, 6553, 7615, 6809, 3408,
goot
en
de
regenpijpen aan vernieu8607, 6697, 7790, 4477, 1946, 7522, straat 4 te Zandvoort.
wins> toe.

ting Huis in eigen Hand, die de worden aangehouden.
groep professioneel begeleidt bij de
Op zich is het niet ongebruikelijk
bouw van haar woningen. De Kasko- dat bij calamiteiten in een gemeente
bouwgroep wil de kopers de moge- de hulp wordt ingeroepen van korplijkheid geven uit tien 'afbouwpak- sen uit de directe omgeving. Tijdens
ketten' te kiezen. Er is in ieder geval de zomermaanden moest de Zandeen maximum-afbouwpakket, waar- voortse politie meerdere malen een
bij een maximum aan eigen inbreng beroep doen op de collega's uit
bij de afbouw vereist is, zoals het Heemstede en Bloemendaal. Verspuiten van plafonds, betegelen van schillende vechtpartijen in het cende keuken en sanitair en dergelijke. trum, in de maanden juni, juli en
Daarnaast een minimumpakket augustus noopten de Zandvoortse
waarin men alleen hoeft te behan- Hermandat van deze regeling gegen en plinten te plaatsen.
bruik te maken.

Uitslag Helpende Hand-loterij
van Rotary ClubZandvoort

Vegetarisch
Voor de durfals, Rendang en Bumbu Isi, het eerste met rundvleesblokjes met kokos met een iets pittige
smaak, het tweede gerecht met rode
pepersaus (ƒ15,50). Voor vegetariërs biedt de kaart een keuze uit

cascobouwgroepen normaal is. De
cascobouwgroep gaat er van uit dat
er minimaal vijftig woningen gebouwd worden en zal daarom bij de
honderdste serieuze gegadigde stoppen met het inschrijven van officiële
leden.

Goede vangst

Foto's: Bram Stijnen
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WIE HELPT SINT ZOEKEN
SPANJE-ZANDVOORT - Paniek in het land van marsepein en pepernoten. Sint Nicolaas is ten einde raad. Vorige week
zaterdag had hij hem nog. Bij zijn bezoek aan deze badplaats heeft de goedheilig man zijn meest noodzakelijk attribuut, de
zak met kadootjes aan een van de hoofdpieten in bewaring gegeven.
Zwarte piet kijkt heel bedrukt als hij op maandagmorgen op bij het Zandvoorts Nieuwsblad verschijnt om melding te doen
van de vermissing van een zak met cadeaus, die ergens tijdens de intocht in Zandvoort moet zijn achtergebleven. De
hoofdpiet barst nu in snikken uit. „En hij was nog wel gevuld met een heleboel cadeaus voor de Zandvoortse kindertjes"
vertelt hij.
Wij hebben medelijden met hem en beloven dat wij ons best zullen doen bij het zoeken naar deze zak. U kunt ons helpen:
Wat moet u doen: op de volgende pagina's treft u een aantal advertenties's aan. Verschillende advertentie's zijn voorzien
van een letter en een nummer. Alle letters te zamen vormen een zin waaruit afgeleid kan worden waar de zak zich op dit
moment bevindt. De nummers geven de volgorde aan waarin de letters moeten worden geplaatst, (b.v. A7: de letter A komt
dus op de zevende plaats van de zin). Iedereen mag meedoen. Uit alle goede inzendingen worden door een onafhankelijke
jury prijswinnaars uitgeloot. Deze winnaars mogen allemaal een greep doen uit deze tot nu toe vermiste zak. De cadeaus
zijn beslist de moeite waard. Zij zijn beschikbaar gesteld door de Zandvoortse ondernemers en het Zandvoorts Nieuwsblad
o.a. dagtochten, kerstverlichting, kadobonnen, fondueschotel etc. etc. dus meer dan de moeite waard om mee te doen.
Inzenden voor 5 december a.s. naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort. De prachtige
tekening van de bedroefde Sint werd gemaakt door Hans Konijn, brigadier van de Zandvoortse politie.

Rieten
fietsmandjes

Originele fit
Sint-kodo's"
bij de Kopra-fietsenzaak.
Sport rnonnee
Daar gaat het 'Spaans' toe Handige geldknip van Agu-Sport.
voor sporters.
met echt originele kado's Geknipt
Met 5 vakken en sleutelring.
Lichtgewicht nylon. Met of zonder
voor lage priet-prijsjes!
halskoord te gebruiken. AQR
Een winkel vol voor
Iets kleiner broertje
iedereen...
noemen we de
5
Sportknip

Naturel gelakt.
Voor moeder of dochter.
Voor de pop,
voor naar de winkel
of naar school.
Ovaal of rechthoekig.
Vanaf:
AOR

Fietsbandschoentjes

Spiraalkabelslot. Automatisch
slot van Trelock.
Maar liefst 150 cm
lang. Sintpnjs:

Ijzersterk. Voor op
de fiets en bij
fitnesstraining.
Met verstevigde
handpalm.
Sportief
geprijsd.

Dit zware
slot is
bestand
tegen ruw
geweld.

Van
14.95
voor:

U «f w

9-

Fietscomputer
Van King Star. 6 funkties:
snelheid, afgelegde afstand
totaal afgelegde afstand,
tijdklok (optellend en
aftellend) en scan.
Waterproof en f g% e
schokvrij.
OHÏ

6?

Luxe kollektie
lingerie van

Beugelslot

arnos

En denk eens
aan de vele
super handige
reparatie hulpjes!
Hier afgebeeld de

Bandenknecht

Van Simson. Voor het
snel omleggen van
een fietsband. **"
«f.

Natuurlijk bij uwKopra fietsenvakman

Drietonige fietshoorn

PETER VERSTEEGE

Met de originele FBI-tonen.
Een pracht van een fietskado
voor de jeugdige fietser.
Met gratis batterij.
A95
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22 samenwerkende f ietsenzaken

Gezamenlijke inkoop + 22 x vakmanschap; dus altijd het beste voor de laagste prijs!

J M was voor u naar Diisseldorf en
Londen, hebben gezocht
en gevonden.
Te gek.

„MAD MATS"
jfüövO
HIPV^

C

KADO-|-|
D

l Ir

Oilily parfum
zeepjes, gel in hele
lieve Oilily doosjes

v.a. 7.75

Aan mijn Haar alleen
maar
TeL: 12231
Tolweg 20

Henny's
Hairline
Zonder
afspraak!

HfiLTESTRfiRT 7-7é/:28O7
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BALK
BAKT
Voor elke soort krul
dus voor een spiraal-, zig zag-, knoopjes
permanent: enz. enz.

Thorbeckestraat/hoek Kerkstraat
(recht tegenover casino Zandvoort)
TELEFOON 02507-14593

J.M. Coiffeurs Int/"

E = 22

Galerij Kerkstraat 22 Tel. 14040

KADO-TIPS - KADO-TIPS - KADO-TIPS
Sigaren voor de
fijnproever: o.a.

Enorme keuze
in aanstekers o.a.

Hajenius
Justus v. Maurick
Oud Kampen
Balmoral
Meeren v. Ruysdael

PARIS

off. dealer
aanstekers/
Ball-points

Nieuw assortiment
money-clips
dasspelden
pijpen
shag-etui's
asbakken
ball-points
zak-flacons

C.D. La Paz

'Sigaren- en aanstekerspecialist
HALTESTRAAT 9

-

TEL 12151

J. Lïssenberg

7T7I

BROOD

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507- 12616

/\/\

U hoeft niet te huilen Sint Nicolaas,
want wij helpen uw Pieterbaas,
met het opsporen,
van de cadeaus die zijn verloren.
In de zak van Sints makker,
zaten nog geen lekkernijen van uw Echte Bakker,
Deze zijn dus niet zoekgeraakt.
Ze zijn zelfs nog niet eens gemaakt.
Want bij-al het Echte bakkers banket,
wordt op versheid nauwkeurig gelet,
Dus 5 december wordt pas echt een feest,
als de Sint bij Echte Bakker Balk is geweest.

1 ons BIEFSTUK
1 ons AMERICAIN FILET
•M/2 ons

HAM

1 ons CORNEDBEEF

Kwekerij P. van Kleeff
VAN STOLBBRGWEG l - ZANDVOORT - TEL. 17093

Dinsdags gesloten
tot begin december

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

1=14

Wie helpt Sint zoeken?
WEEKEND REKLAME
vrijdag en zaterdag

Sint Nicolaas Let op!!!
Het adres voor uw nieuwe fiets!
Hometrainers
Kleuter- + Kinderfietsen
Dames- + Herenfietsen
Omafietsen alle kleuren
Sportfietsen 5 of 10 versnellingen
Vouwfietsen
Mountainbikes
Brom- en Snorfietsen

ouderwetse stoofpeer
Gieser Wildeman

v.a. 199,
v.a. 89,

v.a. 199,
v.a. 289,
v.a. 299,
v.a. 199,
v.a. 399,
v.a. 85O,

heel kilo

Hollandse appel Elstar
neei kilo
uit onze keuken: Stroganoff
heerlijk bij warme maaltijd en op stokbrood
1
/s pond

3 JAAR GARANTIE + GRATIS SERVICEBEURT

maandag en dinsdag

P.S. Wij hebben ook een ruime keuze
aan gebruikte fietsen.

Koolraap

Rijwiel/Taxicentrale

vers gesneden, heel pond

Zandvoort B.V.

Veer

Grote Krocht 18. Tel. 12600.

95

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

U = 27

E = 17

Tel. 1 44 04

Beach and
Bodyshop

HERMAN HARMS

(Shnehisz)

(artie/-

Het rijmt
op verwennen.

l'.irkcrCI,iv»irSif<-ICl-scl.

exclusief dealer
voor Zandvoort

ËdcIstiiliMi b.illpcu i-u Milpon \oor/ifii \.iii ivn
\crclirooiiidt'rli{>. In luxe doo.sji'.
CC (~\
On/i- >.pi-< i.ilc prijs: lijdelijk
L ö\J^~.

.. PARKER

mu/t" de (f

Boekhandel

voor al uw
pantoffels
en sloffen

DE TROMP WINKEL

Hij is er gek op
H=3

midden belegen
C QC
500 gram
NU V y ^ V
ledere dag open ook
zondagmiddag en vrijdagavond

De lekkerste surprise

CAMEMBERT
de TROMP

N = 20

3.98
0 = 11

Grote Krocht 22
Zandvoort

N=9

U komt toch ook voor uw
Sint Nicolaas kadootjes
bij ons langs?

MEIKAAS

Grote Krocht 17, Zandvoort

gedipl. opticiens - optometrist O.V.
Kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Leverancier alle ziekenfondsen

Grote Krocht 20 b

SINTERKAASÜ!

hele van 4,95
± 250 gram
NU

de hofleverancier
van Sint Nicolaas

DE KROCHT

SLINGER OPTIEK
Grote Krocht 20A
Zandvoort - Tel. 14395

Ik slof
Jij sloft
Hij/zij sloft
Wij sloffen
Zij sloffen

cent

Grote Krocht 3

Lopen van de ene winkel naar de andere
geeft veel slijtage
Het paard krijgt nieuwe hoefijzers en de
Sint wilde nieuwe zolen en hakken onder
zijn schoenen.
Vandaar dat zij al gauw bij Van Campen
terechtkwamen.
Sint wist niet wat hij zag en begon zacht te
zingen.
Oh, kom er eens kijken,
wal ik bij Van Campen vind
Alles gevonden voor de goede Sint
Een hak en zool met smeer erbij,
een deutd met hanger ook voor mij.
Een mens weet echt met wal hij ziet,
dat dachten Sint en Piet
Oh kom er eens kijken wat men bij
Van Campen vindt,
hij maakt alle klanten een tevreden vrind.

J. VAN CAMPEN & ZN

(VOOR SERVICE EN GOED ADVIES)
FujiDL-10

KOMPAKT
CAMERA

HENZO
FOTO-ALBUM
100 Bladzijden foto's^
inplakken.

Tasco
7x30

kijker
in tas

Niets instellen, alleen knippen.
Normaal 148.-

Sony Hondycam
F330Video8

89

Tento
10x50

NU 125r

kijker
incl. Videolamp
incl. 2 jaar garantie +
verzekering

in tas

NU
Konica MT-9
Volautomatisch

22.50

Zelfklevend
album

Sony Walkman
Yoko Walkman

met 40 bladen

69.36.-

Sony hoofdtelefoon

Minolta AF-DL

erg goed

Met ingebouwde
telelens

TDK cassettes D-60

Sint
koopt bij

Hierbij
volgende film
voor */2 prijs

zijn bloemen
'n keus te veel om
op te noemen.
En Piet verwent
zijn klanten
met de mooiste
planten

in kleur en
zwart/wit

3 uur

i = 28

DIREKT KLAAR

7.95

Grote Krocht 26

-

Tel. 13529

Koopavond op woensdag 30-11, donderdag 1-12, vrijdag 2-12.

Sunrise Fashion

Grote Krocht 20, tel. 12560

Haltestraat 40
Zandvoort 2042 LN
Tel. 02507- 13253

3 dagen Parijs

Visose kleding
tegen lage prijzen

inkl. hotel, ontbijt,
luxe touringcar en excursies

Nu ook

v.a. ƒ 99,-

ERICA

19.95

per 3

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT

bi] het postkantoor

Ontwikkelen
en afdrukken
in 3 uur KLAAR

PASFOTO

3 VHS-banden SKC

Corn. Slegersstr. 2

R= 6

"j ERICA
/ Grote K r o c h t 24

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Haltestraat 23 - Tel. l 21 59 - ZANDVOORT

M = 23

BIJOUX
POCHET'S
SJAALS
RIEMEN E = 19

Voor de echt fijne
roomboteramandel letters en staven
gaat de Sint naar
BANKETBAKKERIJ

U proeft wel waarom.
Wat Seijsener maakt dat smaakt.

C -2
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WIE HELPT SINT ZOEKEN
Samsung magnetron type RE 563 T
"Compact klasse". Inhoud 16 Itr.
Vermogen 1500 Watt.
SAMSUNG
Uïtneembaar draaiplateau.

Sharp magnetron hete lucht/grill
oven type R 8680
De ideale kombinatie: magnetron, hete
luchtoven en grill in één.
Dat geeft ongekende mogelijkheden
voor snel en lekker koken, braden of
grillen.
SHARP

Prijs per week 10,GRUNDIG City Boy 10
"Credit-Card" stereo radio

Bettersound through research
WAT 'N SCHATJES
ZE ZIJN NOG KLEINER
DAN EEN PAK MELK!

Het unieke Acoustimass® systeem van
Bose nu binnen ieders bereik!

WIJ GEVEN U NU BIJNA
DE NIEUWWAARDE VOOR
UW OUDE SPEAKERS!
BIJVOORBEELD

undvlees!

• geldig t/m woensdag 30 november a.s.

Acoustimass"
svsteemkost

1708 r
tl ***l

knuilvoo. AR16.B&022.BNS
240 Bose 2012 B6.WDM1IO
IMFSC. Inleraudio B3 JamoCBRTO
KetCorelli Maianiz JÊftf\
HD600 Philips FB H\M\ffm
,/inn CiMrtinrrall 25C1" ^
•_

Prijs per week 11,-*
Philishave type HS 550
Met drie verende "Super" '
scïieerïioofden.
Ligt perfekt in de hand.

-

FM-stereo, FM en MG.
LED-stereo indicatie.
Maximaal vermogen 2x50 m. Watt.
Volume gescheiden regelbaar
(links/rechts).
- Aansluiting voor stereo
hoofdtelefoon.
- Inclusief riemclip,
stereo-oortelefoon
en extra set oordopjes.

119

PHILIPS

Braunshavertype 3512 Unlversal
Snel en goed scheren, waar u ook bent!
Kompleet met uitschuifbare tondeuse
en een met platina veredeld scheerblad.

BIJVOORBEELD
Acoustimass' 1TOO
systeem kost
17" Of
Inruil voo; Bose 205 SMS 450
JamoSWI Mi.gnatARS.Beovo,
35. BSWDM220 JBLL82
Wtssion 707.
Celeslion DL-B
AflA
Kol C 60
DUUr"

Sony walkman type
WM-B10
Lekker op stap met
je walkman en luisteren
naar je favoriete muziek!

U betaalt na lOOft . U betaalt na 11 A O
inruil slechts 1^ »«*f
inruil slechts 1 1 7 O/*

Een komplete lijst met inruilprijzen van alle merken hangt
bij ons ter inzage. Inruil prijzen van 200.- tot 800,- per
paar.Aanbieding geldig tot 30 november 1988.
NOG NOOIT KREEG U ZOVEEL TERUG!

radio stfphoud

SONY

Zorg ervoor dat u op tijd uw
KERSTVERLICHTING inkoopt.
Tevens hebben wij alle soorten
losse kerstboomlampjes in
voorraad.

69:

VERKOOP - REPARATIE
RADIO - TELEVISIE - HI-FI-STEREO
HUISHOUDELIJKE APPARATEN
GESPECIALISEERD IN
BEDRIJFS-GELUIDSAPPARATUUR

Thorbeckestraat 15, ZANDVOORT
Tel. 02507-13378
T.o. Casino
Hoogstraat 3, HAARLEM
Tel. 023-357501

öss^artKg5,95 Schenkel m.vieesM7,95

E=5

Restaurant Delicia

Mantels

Kerkstraat 16, tel. 1227O
Varkenshaas ot Bunder Bief Stuk 500 gram! 2,50

'- Ot.

\
Paarde-oiGekookte Worst soogran, 4,95

BOUCHERIE

RESERVEER TIJDIG UW KERSTDINER!!!
Grapefruitcocktail
Heldere Kippesoep
Bicfstuk Champignons
Us
Ar
Koffie
?

Vruchtencocktail
Gebonden Ossestaartsoep
Hazerug
Us speciaal
Irish Coffee
A lexandercocktail

Garnalencocktail
Heldere Groentesoep
Varkenshaas Roomsaus
of
Tournedos Champignons
Us speciaal
Koffie met Likeur
of Fr. Cognac

Kop Soep
keuze uil
'4 Kip, Pannekoek
Patat. Kroket
Us met Surprise

Alleen vrijdag en zaterdag
alle mantels

Heldere
Ossestuartsoep
Tong
Us speciaal
F rene h Co/fee /

KORTING

BEIDE
KERSTDAGEN
GEOPEND

KINDERMENU

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU
VOOR HORECA» GROOTVERBRUIK EN
PARTICULIEREN.

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

v.a. 17.00 uur
Levende muziek
Al onze hoofdgerechten zijn
voorzien van div. soorten
aardappelen, verse groenten, sla,
compôte, appelmoes.

mode met 'n hart
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

O=12

HINTEN VOOR SINTEN!!
Shirts met das en dasspeld in
kadoverpakking

69,90

SHIRTS MET STRIK in

kadoverpakking
Heel veel pullovers
KATOENEN broeken
Jeans

vanaf
vanaf
vanaf

64,90
u9f"~~~
89f69r~

Verder strikjes, sokken, dassen, dasspelden, petten,
manchetknopen, shawls, handschoenen enz., enz.

Kerkstraat 20

Zandvoort

Voor Sint is het geen echt feest.
Als hij niet eerst bij bakker
Paap is langs geweest.
Speculaas, marsepein,
banketletter of taart.
Er is van alles en naar ieders
smaak.

Bakkerij Paap

G. Zwinkels
Haltestraat 30
SPECIALE AANBIEDING

Potgieterstraat 24,
telefoon 12865

250 gr. Paardebiefstuk

5,45

250 gr. Gekookte worst

2,95

Bestel tijdig een suikervrije staaf.

150 gr. Slagersham

2,55

D/V. soorten
gevulde
sïokbroodjes om
thuis te bokken
met
Strogonoff gehokt
Kruidenboter
en uien
Pizza met koos

1
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WIE HELPT SINT ZOEKEN
Uit de krant van 20 oktober 1988

ZANDVOORTSE ONDERNEMERS ZIEN
NIETS IN EEN SINT NICOLAAS- EN
KERSTAKTIE
maar Paul en Gertie van

D.A. DROGISTERIJ - DE GAPER - DRUGSTORE WEL.
Daarom voor al onze klanten op 3 - 4 en 5 dec. een leuke verrassing. U
ziet wij laten de Zandvoortse klanten niet in de steek. Bij ons geen
lootjes maar altijd prijs!!
Bezoek onze winkel en u zult zien hoe simpel het is. Bij uw eigen
Zandvoortse drogist kunt u voor alle Sint Nic.kadootjes terecht: van
Fresh-up tot Hugo Boss en van Fenjal tot Yves St. Laurent. Ook de
nieuwste geurkreaties zoals Roma, Trance, Explosive etc. zijn in
assortiment aanwezig.

Exclusieve brillen
van MCM
alleen verkrijgbaar
bij

Tot ziens bij

D.A. DROGISTERIJ - DE GAPER - DRUGSTORE

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging
van Contactlens Specialisten

Kerkstraat 31 Zand voort
Tel. 02507-12513

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Spaar onze kassabonnen, bij ƒ 100,3 GULDEN KONTANT TERUG

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel. 02507-12174

(uitgez. tabaksart. en geneesm.)

E = 30

Een gouden start begint bij

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT

Wegens
verbouwing zijn wij
tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Tel.

12060

De specialist in al uw bloemwerken

De nieuwe Fiat Tipo: de auto die breekt met alle clichés.

*

N=29

bij de

*
**«*
o;j de
t., j o«0v

flitsende attentie hij opening Tienerrekening

Voor Sint
Chocolade Letters
Banketstaaf
Borstplaat en marsepein
alleen op bestelling
Eigen fabrikaat
(v. Tummers)

La Bonbonniere
Haltestraat 39. Tel. 15584

A

Hebt u zich nog niet overtuigd? Doe het dan snel!
I .S n het .imomemvs heht geuilgd. weet n w.unmi n beslist

ver/inkt st.i.il. Dus heelt roest pr.iktisLh geen greep op de Tipo.

uigs moet komen. Als .Hitolicrlu'MuT nug u de ntt'ittt'c l-uit ///><>

Hen bel.i
.unsluitingen v.i

>gie

design hetrett is het de eerste

•Hito m /n kl.is c w.urm i:
«orden. B

.lig i /i]n tra.ne. k.i •.iktcristickt.'
, die \erkregei

•t i'lfktiiA'l'c iiitinl. l-'en Tip» kent d.m o»k

geen st.irtprohle

]k / i d i t K u r

JtTCI

jke toep.issmg /ipi L!L- /r.i/ir/>jt>o/

|n .ille Tipi
lit-.-r I

tge
IV Tip. i

\ e r k r gh.lar in i \'eisies: 1.4 liter en in !.(-> liter

.irsuepl.i.itste l
riloor is l j \
I.ISSC. /Ol

l

run

JLT 11 ie L* r

\tr.i luse uinoermgl. l.~ liter
enrremen m /i|n

is de l ipo-earrossene: .ille
iliieht m

notoren sjioon en is Je l, d

inrakmg komen /i|ii voor IIIM"n

ilieselnuitoren I. liter'l rho die

Kostverlorenstraat 103
Karakteristiek: vrijstaand
woonhuis in groene buurt,
parterre, 3 kamers, open
keuken, serre;
Ie verdieping: 3 slaapkamers.

motor.

Voor een .uien
t|i- |.ireii 'W hem u hi| on

T.k. aangeboden

\\elkoni.

aaaa

Vraagprijs ƒ 385.000,-

De Rabobank Heemstede-Zandvoort houdt
van maandag 21 november t/m vrijdag
16 december een unieke spaaractie voorde
jeugd van K) tot en met 14jaar. Iedereen
in de/c leeftijdsgroep,die een
Tienerrekening opent met een minimum inlage van ƒ25.-.
krijgt oen Hitsend kado*. Naar keu/.e een ludieke
calculator oi'een eigentijds clip klokje, (/.olang de
voorraad strekt).
Met de Tienerrekening kan je geld sparen, ontvangen,
opnemen en overschrijven. Over het geld dat gespaard is
krijg je een goede rente en tevens een extra premie van
5%. De Rabobank Tienerrekening loopt vanaf K) jaar lot
15 jaar: daarna is er de /ilvervloot (met W// premie) en de
betaalrekeninsi.
Wil je meer weten over de/e aantrekkelijke
spaaractie met leuke attenties? Kom dan even
naar een van de onderstaande kantoren. Daar
/.itten vriendelijke mensen, die graag even lijd
nemen om je alles uil te leggen.
De Rabobank Tienerrekening van de Rabobank
Heemstede-Zandvoort.
De Rabobank Tienerrekening van de Rabobank
Heemstede-Zandvoort biedt groot voordeel voor
jonge spaarders.

Rabobank

Heemstede-Zandvoort
l l i n i l U k a i i U n i r : Hiiinenweii n? Heemstede, nel. H2.i-2')l)l)5Hi K.itiioivir /,ind\ooitsel,i,in !~')
\Villielnihiiiplein2l - J;in uinCio\enstra;it20 Amstella.ni 1 > Ie Heemstede ( i n Me Kineht .'ll-Vi te XaiuUooit

15c Fiat Tipo. Hen brok t e m p e r a m e n t .
j t l e n l i e e e n per persoon, /ol.iniide umnaad s t r e k t .

ZANDVOORT Autobedn. Zandvoort B.V.
Kamerlingh Onneslaan 23, tel. 02507-14580

Inlichtingen:

Cense Makelaars O«G.
Tel. 02507-12614

In hun gebruikelijke overzicht van de (financiële) situatie van de
gemeente spraken burgemeester en wethouders vorigjaar om deze tijd
hun vertrouwen uit in de toekomst.
Dat vertrouwen is niet beschaamd. Op dit moment signaleren zij'een
gezonde basis om de ontwikkeling, die Zandvoort thans ondergaat, voort
te zetten en verder uit te bouwen'.
Dat houdt in dat er behalve voor de normale zaken ook mogelijkheden
zijn voor nieuwe. U zult ze op deze pagina verspreid aantreffen, maar
enkele noemen we vast hier:
- maatregelen voor een grotere veiligheid op de Noord-Boulevard
- verbetering ophalen klein chemisch afval
- stimulering ontwikkelingssamenwerking, etc.
Bovendien realiseert het gemeentebestuur zich dat het wegvallen van
de Europese grenzen, in 1992, vérstrekkende gevolgen voor Zandvoort
kan hebben, op voorwaarde dat gemeente en particulier initiatief
daarop tijdig inspringen.
Een in te stellen 'breed samengestelde' commissie moet binnen enkele
maanden een compleet pakket aanbevelingen op tafel leggen.
En die aanbevelingen moeten helder en overzichtelijk zijn, zodat een
ieder snel aan de slag kan.

in 1989:
WERK AAN DE WINKEL
De aan de in het kader genoemde commissie gestelde eisen - snel, helderen overzichtelijk- stelt het gemeentebestuur kennelijk ook aan zichzelf.
De begroting 1989 met de bijbehorende aanbiedingsbrief en meerjarenbegroting 1989-1993 getuigt daarvan.
Want de daarin opgenomen informatie is concreet en laat er geen twijfel over bestaan dat er werk aan de winkel
is.
Die winkel omvat een ruim assortiment: verkeer, woningbouw, cultuur, sociale voorzieningen, openbare orde
etc.
Wie niet genoegheeft aan het op deze pagina gepresenteerde overzicht kan zelfde begrotingsstukken komen inzien. Ze liggen daarvoor gereed op de gemeentesecretarie en in de bibliotheek.

Gemeente en
woningbouwvereniging
Via de regelmatig verschijnende advertenties kent u waarschijnlijk de
samenwerking wel tussen de gemeente en de woningbouwvereniging Eendacht Maakt Macht (EMM).
Zij raden woningzoekenden aan zich
bij beide te laten inschrijven:
- bij de gemeente ter verkrijging
van een woonvergunning en
woonruimte
- bij E.M.M, als lid.
Beide hanteren een puntensysteem,
dat de kansen op de toewijzing van
een huis eerlijk verdeelt.
... met het oog op de toekomst...

De gevolgen van een bijzondere
geografische positie
De bijzondere geografische positie van onze gemeente, die ook tot gevolg
heeft dat ze van slechts een beperkt aantal kanten bereikbaar is, kost haar
voortdurend hoofdbrekens.
Daarbij is Zandvoort een uitgesproken trekpleister voor bezoekers van
buitenaf en het wil dat ook blijven. Dat betekent veel verkeer en tegelijkertijd
de opdracht om het geheel toch leefbaar te houden.
Het gemeentebestuur is daar hard mee
bezig en koestert de volgende, voor het
merendeel al vast omlijnde, plannen:
- voorzieningen voor minder-validen
tussen Nieuw Unicum en hetcentrum
(1989)
- de verbetering van de gevaarlijke
kruising Zandvoortselaan-Tolweg
- idem van het kruispunt Bentvelden
vervanging van de verkeerslichteninstallatie(1989)
- de uitvoeringvan de 2e en 3e fase van
de vernieuwing van de boulevard;
eerst - najaar 1988 - tussen Palace
Hotel en Casino, daarna (1989) de
Boulevard Paulus Loot
- verbetering wandelroute Kerkstraat
- boulevard i.v.m. bouw casino en
nieuw hotel Badhuisplein (1989)
- verbetering van het Stationsplein en
realisering aantrekkelijke route vandaar naar het strand
- de aanleg van een fietspad langs de
Van Pageehal (1989)
- idem vanaf de tunnel J. Wattstraat
achter de flats van de Keesomstraat
om (l989)
- idem (op de voormalige trambaan)
tussen de Bhnkertvveg en de Burg.
Nawijnlaan en aansluiting hiervan op
hel fietspad langs de Zand voortselaan
(1989)
- verdere asfaltering fietspad Zandvoortselaan (1989)
Bovendien wenst het college 'de niet
meer te aanvaarden rerkeert,onveihghcid'np cie boulevard van de Burg. Van
Alphenstraat noordwaarts aan te pakken.
Er moeten op korte termijn straatverhchting en cn'ersteekplaatsen worden
aangebracht, de parkeerterreinen moeten worden afgeschermd en de standpluatsen worden verbeterd. Dit karwei
^al een investering van./' 900.000.- vereen.
CAMPERS
Veel zomergasten komen per camper
naar onze gemeente, maar het vinden
van een standplaats is een probleem.
Kampeerterrein De Branding wordt
gereserveerd voor caravans en tenten.
Bij het doorverkopen van caravans mag
de standplaats niet meer worden mee-

verkocht. Misschien biedt dat wat soelaas voor de toekomst.
Het gemeentebestuur heeft alle aandacht voor zowel dit probleem als voor
de mogelijkheden voor caravans en
tenten en denkt in de richting van het
circuitterrein.
In de nabijheid daarvan zullen op korte
termijn twee parkeerterreinen moeten
worden aangelegd. Binnenkort zal de
raad - bij het behandelen van een parkeer-en parkeergeldnota-zichookover
het 'verhuren' van parkeerplaatsen buigen.
POLITIE
U weet dat de rijksoverheid nog altijd op
allerlei terreinen bezuinigt. Zo ook op
dat van de politie. Tegen één van de
gevolgen daarvan, een daling van het
aantal pohtie-ambtenaren, heeft onze
gemeente ernstig bezwaar gemaakt.

Vooralsnog zullen burgemeester
en wethouders aan de
organisatoren van allerlei
evenementen niet de extra kosten
door berekenen, die de politie
voor het in de hand houden
daarvan moet maken.
Zij willen dit idee eerst met
andere gemeenten bespreken en
zien of daarvoor een juridische
basis is te vinden.
Burgemeester en wethouders
willen mogelijkheden scheppen
om voor 'stil-alarm 'meldingen
gebruik te maken van de
meldkamer van de politie. De
kosten daarvan worden
doorberekend.

Zowel de woningbouwvereniging als de
gemeente beschikt over eigen woningen. De gemeente echter wil die van
haar geleidelijk aan de woningbouwvereniging 'overdoen'. Burgemeester
en wethouders stellen dat thans voor ten
aanzien van de gemeentewoningen aan
de Zandvoortselaan-Duinwmdelaan,
Groot Kijkduin, Tournesol en de zes
zgn. HAT-eenheden aan de Zandvoortselaan.
Ook de bewoners en - bij leegkomen bepaalde woningzoekenden komen als
kopers van gemeentewoningen m aanmerking.
Wat de laatstgenoemde categorie betreft: die telt nu rond 340 urgente gevallen. Voor de ouderen onder hen is de
bouw van 57 aanleunwoningen bij het
Huis in de Duinen en van 36 aanleun- en
17 mleunwoningen* bij en in huize
Bodaan belangrijk.
E.M.M, wil gaan bouwen in de Fahrenheitstraat, maar wacht op de 'verklaring
van geen bezwaar' van de provincie.
- Een 'inleunwonmg' is een woning
(i.p.v. een kamer) in het tehuis.

Aantal leerlingen
daalt
Zowel het aantal leerlingen van de
basisscholen als dat van de openbare
mavo daalt. Het eerste is een gevolg
van een dalend kindertal; het tweede
wordt mede veroorzaakt door een
andere schoolkeuze. Gemeente en
schoolbesturen moeten ernstigrekening houden met de toekomstige
gevolgen van deze tendens.
Voor kinderen met ernstige problemen
kan de Schooladvies- en Begeleidingsdienst worden ingeschakeld. In onze
regio fungeren er twee: één voor Zuidwest Kennemerland en één voor
Haarlem. Die twee moeten - vindt Den
Haag - fuseren. Het gemeentebestuur
van Zandvoort vindt dat voor de hand
liggend en werkt daaraan mee.

KINDEROPVANG
De gemeente wil volgend jaar
met het dan functionerende
bestuur van 't Stekkie overjeggen
over de uitbreiding van
kinderopvang na schooltijd.
'Een kinderdagverblijr, schrijven
burgemeester en wethouders,
'gaat onze financiële
draagkracht te boven'.
Maar misschien is dit een
oplossing.

Gemeente gaat elke maand
kca ophalen

_

U weet zo langzamerhand wel, dat het milieu niet alleen wordt bedreigd door
grote, maar ook door kleine vervuilers. En kleine vervuilers zijn zij, die
achteloos allerlei gevaarlijk spul in de vuilniszak doen of- erger nog - door
het toilet spoelen.
Toegegeven: er is niemand die hen dat ziet doen en niemand, die hen
daarvoor op de vingers tikt, maar het blijft onverantwoord.
Daarom stellen burgemeester en vvethouders voor om maandelijks een auto
van publieke werken bij u langs te
sturen, tezamen met die voor het grof
huisvuil, en daarmee het klein chemisch afval op te halen.
U kunt het ook kwijt bij de betreffende
winkels - batterijen bij de fotohandelaar, oude medicijnen bij de apotheek
etc. - én bij de remise van de dienst
publieke werken.

OUD PAPIER
Een belangrijke bijdrage aan het
beperken van de af te voeren en
te verwerken hoeveelheid
huisvuil is het apart houden van
glas (glasbak), overtollige kleding
(betreffende instellingen) en oud
papier (scholen en verenigingen
e.d.). De gemeente garandeert
laatstgenoemden een kiloprijs.

Als de raad met het
voorstel van het college
accoord gaat hebt u geen
enkele reden meer om
onverantwoord met deze
voor het milieu hoogst
gevaarlijke stoffen om te
blijven gaan.

HUIS- EN GROFVUIL
Als u in de afgelopen jaren de indruk
hebt gekregen dat de hoeveelheid huisvuil en grofvuil hand over hand toeneemt, dan hebt u gelijk. In drie jaar tijd
- 1984/1987 - steeg het aanbod aan
huisvuil met bijna 20% en dat van grofvuil in één jaar tijd - 1986/1987 - zelfs
met 38%.
Dat betekende uiteraard ook een stijging van de verwerkingskosten van het
vuil. In de toekomst zullen die kosten
blijven stijgen, ook al zou het aanbod
zich stabiliseren. Dat heeft een aantal
oorzaken:
- de kosten van (inzamelen en) vervoer
stijgen
- de verwerkingskosten van de VAM
gaan omhoog
- voor de stort van 'veegyuil' mag de
puinstort bij het circuit niet meer
worden gebruikt; dit vuil zal dus evenals het andere via het vuillaadstation
Van Lennepweg moeten worden afgevoerd
- de(45ton)drijfhoutmagopgrondvan
een provinciale verordening niet
meer worden verbrand en dat heeft
hetzelfde effect
In 1989 zullen de totale kosten bijna
ƒ 42. 000,- hoger zijn dan dit jaar. Burge-

BINNEN DE
PROVINCIEGRENZEN
meester en wethouders zijn van mening In de toekomst zal het afval van de
dat dus ook de tarieven van de afvalstof- Nederlandse gemeenten binnen de eifenheffïng (opnieuw) omhoog moeten. gen provinciegrenzen worden verZoals ook vorigjaar al gemeld streeft heti werkt. Zand voort heeft tot 1994 een
gemeentebestuur naar het volledig dek-| contract met de VAM in Drente en moet
ken van de kosten door de opbrengst daarna zijn afval naar het nieuwe vuilvan die belasting. Dat doel moet in 1990 verwerkingsbedrijf AVI-West te Ambereikt zijn.
sterdam brengen.
Het is de taak van de raad_om hierom- In dezelfde periode zal om planologitrent een besluit te nemen.
sche, technische en economische redenen ook het vuillaadstation aan de Van
Lennepweg worden opgeheven.
DE BELADERS
De GG & GD stelt op dit moment
een onderzoek in naar de
letterlijke en figuurlijke belasting
van de beladers.
Het resultaat daarvan wil het
gemeentebestuur laten
meewegen in zijn toekomstig
beleid t.a.v. het huisvuil, dat
binnenkort met alle denkbare
aspecten in een speciale nota aan
de orde komt.

RIOLERING
De raad moet behalve over de tarieven
voor 1989 van de afvalstoffenheffing
ook besluiten over die van de rioolafvoerrechten.
Publieke Werken is bezig een basisrioleringsplan uit te voeren, dat onder meer
een renovatie van hetrioleringssysteem
inhoudt.
Te zijner tijd zal dat minder onderhoud
en dus financieel voordeel gaan opleveren. Maar zover is het nu nog niet. Op dit
moment streven burgemeester en wéthouders evenals t.a.v. de reiniging naar
een 100% dekking van de kosten.

Nationaal circuit en andere zaken
'Zandvoort behoudt nationaal circuit', schreef het regionale dagblad medio
september jl. en het voegde eraan toe dat milieugroepen teleurgesteld
waren.
Maar anderen denken daar weer anders over. Feit is dat het behoud van het
circuit als nationale voorziening voor de autorensport de gemeente geen
windeieren zal leggen.
De Stichting Nieuwe Accommodatie
Circuit werkt een nieuw accommodatieplan uit, dat o.m. voorziet in het
opschuiven van het zuidelijke deel van
het circuit in noordelijke richting. Daardoor komt er meer afstand tussen de
nieuwe baan en de bebouwing van
Zandvoort-Noord.
De exploitatie van het circuit berust bij
de Stichting Exploitatie Circuit Park,
die die taak op bedrijfsmatige wijze
vervult.
Weliswaar kan het circuit nu rekenen op
subsidies van derijksoverheid, maar om
optimaal te kunnen draaien moet het
zelf zorgen voor sponsoring door het
bedrijfsleven.
De ontwikkeling van het Vendoradoplan hangt voor een deel samen met dat
van het nieuwe circuit. Naar verwachtingzal het volgendjaar junigereed zijn,
maar het in het circuitgebied geplande
deel wordt later gerealiseerd.
Circuit, Vendoradocomplex, nieuw Casino en natuurlijk het strand moeten
eraan meewerken van Zandvoort een
eerste klas badplaats te maken.
PLAATSELIJKE ORGANISATIES
Voor de eigen inwoners zijn de plaatselijke organisaties van belang - zowel op
het gebied van de cultuur als van de
recreatie en de sport - die zich getuige de
lange lijst van subsidies mogen verheugen in de goodwill van de gemeente.
Club- en buurthuis 't Stekkie in Zandvoort-Noord is toe aan een nieuwe beheersvorm, die per l april volgend jaar
zijn beslag moet krijgen, en evenals De
Krocht krijgt dit gebouw volgend jaar
een nieuw verfje.
Belangrijk is het voorstel van het college om de culturele verenigingen bij
bijzondere gelegenheden, zoals een uitvoeringof een manifestatie, eeneenmalige bijdrage in de kosten te verstrekken.
Die evenementen mogen dan niet van
commerciële aard zijn, dat spreekt vanzelf.

-Ar
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BLOEMBAKKEN
Als gevolg van noodzakelijk
doorgevoerde bezuinigingen
verdwenen vorigjaar uit een
aantal straten de gemeentelijke
bloembakken.
Volgend jaar komen ze terug.
Maar de gemeente wil zich
beperken tot het plaatsen en
inplanten. Ze gaat ervan uit dat
de omwonenden de planten
zullen verzorgen en water geven.
Die krijgen daarover nog bericht.

Op de Van Pageehal moet een compleet
nieuw dak worden aangebracht. Sinds
de oplevering van de hal in 1978 heeft
het dak problemen opgeleverd en is er
vanwege de steeds weer optredende
lekkages voortdurend aan het dak gesleuteld, maar zonder afdoend resultaat. Omdat de aannemer inmiddels
failliet ging konden de kosten niet op
hem worden verhaald.
Burgemeester en wethouders hebben
de kosten voor het nieuwe dak,
ƒ 100.000,-, opgenomen in de meerjarenbegroting(1990).

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Wie serieus aan ontwikkelingssamenwerking wil doen en daarvoor (bij voorkeur vele) anderen weet te enthousiasmeren, kan rekenen op een financiële
stimulans van de zijde van de gemeente.
SPORTACCOMMODATIES
'Helaas', schrijven burgemeester en
'is de laatste jaren geen
De sportvelden op het Duintjesveld wethouders,
beroep
op
de
gedaan om in
zullen met ingang van volgend jaar activiteiten te gemeente
Zij hopen
worden onderhouden met behulp van dat dat voortaansubsidiëren'.
wel zal gebeuren.
een verrijdbare sproeier.
Tot nog toe is gebruik gemaakt van
water uit de sloten rondom, die werden
gevoed uit de zgn. effluentvijvers in het
circuit. Dat laatste mag voortaan niet
meer. En zodoende.

EN DAN NOG DIT

Behandeling
begroting
dinsdag

29 november
en

woensdag

30 november
1988
19.00 uur
Gemeentehuis

GEMEENTE

- Burgemeester en wethouders
stellen voor om f 10.000,achter de hand te houden voor
het stimuleren van verdere
EMANCIPATIEACTIVITEITEN
- Het is de bedoeling de ruime
OPENSTELLINGSTIJDEN
van de winkels niet te wijzigen
- In 1989 zullen de
mogelijkheden van een eigen
KABELKRANT worden
onderzocht
- De achterstand van de
afdeling SOCIALE ZAKEN zal
eind dit jaar weggewerkt zijn
- Volgend jaar gaat de raad
zich buigen over het tot nog toe
gevoerde
KWIJTSCHELDINGSBELEID
ten aanzien van de
plaatselijke belastingen
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Zeelucht wekt eetlust op....

DeWoelwaters

Dit is een foto van kleuterschool De Woelwaters, die waarschijnlijk m het
schooljaar 1965/1966 werd gemaakt. De kleuterschool was toen nog op de
Van Lennepweg gevestigd, naast het Mobil benzinestation. De foto werd
ingezonden door Lucie Hoekstra-van Nassauw.
Bovenste rij (v.l.n.r.): Manon van de Bos, Wilma Pols, Joke Jansen, onb.
Tweede rij: Jasper Hoogendijk, Yvonne Visser, Christa Visser, Charrel (Charles) Keur, Lucie van Nassauw.

Weekenddiensten
Weekend: 26/27 november 1988

In de dagen dat Zandvoort nog
zeer afgelegen was en vaak moeilijk
te bereiken, waren ei toch mensen
die zich de moeite getroosten om een
reis naar Zandvoort te maken Een
enkele maal trok men er heen om
naar een grote vis die was aange
spoeld te kijken of naar een koop
vaardijschip dat door storm en vloed
op het strand was vastgeraakt maai
er waren er ook die ervan overtuigd
waren dat je daai in de frisse lucht
pas goed kon eten

Derde rij- Rineke Hol, "> v.d Wetering, Wilma Schaap, Juf Zmke (">), Wim
Knppedorf, Carmen ('). Onderste rij Hellen Luik, Tnx Deelstra, ? Schotterlo,
Lmda Benjamins en Robert Benjamins.
Zandvoorters die een oude school- of verenigingsfoto willen uitlenen voor
deze rubriek, zijn van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplem 12. Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig
mogelijk terug, inclusief een extra afdruk m het hier getoonde formaat.

Oude Zandvoorters in
het Cultureel Centrum

hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk
POLITIE tel 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
ZANDVOORT - Bekende en
14444
Dienstencentrum Zandvoort: Konm onbekende Zandvoorters Zij
BRANDWEER tel 61584, alarm gmneweg l, tel (02507) 19393 vormen het onderwerp van een
nummer 12000
Spreekuur op dinsdag en donderdag expositie in het Cultureel Gen
AMBULANCE tel 023319191 (On van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip trum Zandvoort op het Gast
gevalllen), Centrale Post Ambulan mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dmsd huisplem Deze is nog een paar
cevervoer (CPA) Kennemerland
dagen te zien, tot en met aant/m vrijd 09 00 09 30 uur
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord Belbus Om van de belbus (voor be staande zondag, dagelijks tustel 19507, Ade Scipio Blume Huis- woners van 55 jaar en ouder) ge sen 13 30 en 16 00 uur De toeartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. bruik te kunnen maken, dient men gang is gratis.
Paardekoper: Voor dienstdoende zich 24 uur van tevoren op te geven
Zandvoorters die zich graag m de
arts bellen tel 15600/15091 Verdere bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
inlichtingen omtrent de weekend- sen 1100 en 1700 uur De kosten plaatselijke historie verdiepen of
diensten worden verstrekt via de te bedragen ƒ1,50 per persoon per rit oude herinneringen willen ophalen,
kunnen hun hart ophalen op de ex
lefoonnummers van de huisartsen binnen de gemeente
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- Alg. Maatschappelijk Werk Zand- positie
voort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg Er is een schitterende verzameling
ringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand- 023 320899 of 320464 Spreekuur op van oude prenten, schilderijen, teke
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan mngen en foto's, met veel portretten
arts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J W dagavond van 19 00 20 00 uur Ver van oude inwoners Menigeen zal
der volgens afspraak Deze hulpver wellicht wel een bekende uit vroeger
Neutel, tel 13073
Wijkverpleging Voor informatie lening, beschikbaar voor iedere m jaren tegenkomen Het is een unieke
gelegenheid om een en ander te be
over de dienstdoende wijkverpleeg woner van Zandvoort, is gratis
kijken, want het materiaal bevindt
kundige 023 313233
Verloskundige.
Mevrouw
Tine Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand Davidsstraat Eerste en derde
voort,
tel
02507 14437,
bgg woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
023 313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
beckestraat 17 te Zandvoort, tel dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle
Exposities.
mingstraat 9
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641 Tot en met zondag 27 november de
expositie 'Bekende en onbekende
lening Voor informatie, advies en Taxi. tel 12600
Zandvoorters' in Cultureel Centrum
Zandvoort Dag geopend 13 30 16 00
uur
Tot en met zaterdag 26 november
expositie van Leid Porton, voorna
Vrijdag 10 00 uur Euchanstievie mehjk aquarellen, in Openbare Bi
Weekend 26/27 november 1988
bliotheek, tijdens de openingsuren
ring
Vrijdag 25 november:
Zaterdag 19 00 uur E V
Hervormde Kerk, Kerkplein.
Afscheidsreceptie hoofdagent T J
Zondag 10 30 uur E V
Zondag 10 00 uur
Huberts, politiebureau Hogeweg,
Ds J A van Leeuwen, Viering Heilig
Kerk v.d Nazarener, Zijlweg 218, 16 00 tot 17 30 uur, belangstellenden
Avondmaal
zijn welkom
Haarlem
Kindernevendienst
Zondag 09 30 uur Zondagsschool Zondag 27 november.
Klaverjasinstuif in t Stekkie, aan
/Bijbelgespreksgroepen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Ds J Tiersma, 10 30 uur Morgendienst, Ds J Over vang 1400 uur Entree J l,
Maandag 28 november.
duin
Santpoort
19 00 uur Avonddienst, Ds J Over Afscheidsreceptie adjudant F J
Kindernevendienst
Steenman, politiebureau Hogeweg,
duin
16 00 tot 17 30 uur, belangstellenden
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Jehova's Getuigen Gem Elswoud, zijn welkom
NPB:
Dinsdag 29 november
Zondag 10 30 uur Ds L Doorn, Smedestraat 37 te Haarlem
Behandeling van de Gemeentelijke
Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag Begroting 1989, Raadhuis, aanvang
19 00 21 00 uur Inl R van Rongen, 19 00 uur
Roomskatholieke Kerk
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel 'Out of Afnca', filmvoorstelling in 't
Stekkie, aanv 20 00 uur, toegang,/ 3,
023 244553
PP
Woensdag 30 november.
Audiëntie Sinterklaas in winkelcen
Zandvoorts
trum Zandvoort noord, 13 30 15 30
uur
Nieuwsblad
Behandeling van de Gemeentelijke
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Periode. 14 - 18 november 1988
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
Begroting 1989, Raadhuis, aanvang
donderdag Uitgave Weekmedia BV
19 00 uur
Ondertrouwd:
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Van der Ham, Daniel Gerardus en
Koops, Willy Joke
Kantoor Gasthuisplem

AGENDA

Kerkdiensten

| Burgerlijke stand |

12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10 13 14 16 u
woensdag 911 u
donderdag 10 12 en 13
17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041
Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres, postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 6684859
Abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal
ƒ 23 70 per half jaar ƒ 43 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1
Opgave abonnementen, verhuizingen etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Gehuwd:
Koopman, Robm en Van der Valk,
Marganta Cathanna Corneha
Rober, Hans Rudolf en Dumont,
Anna Johanna
Van den Boogaard, Peter George en
Moelee, Miriam
Geboren:
Jeroen Sebastiaan, zoon van Van
der Rijst, Frank en Van Lenthe, Ma
non
Maarten, zoon van Bol, Evert en
Van Keulen, Carolma
Overleden:
Wardenier, Willem Hendrik, oud 69
jaar
Rietberg geb Vis, Geertruida Maria
Everdina, oud 71 jaar
Spaans geb Arend», Johanna, oud
74 jaar

Bibliotheek zoekt
bestuursleden

ZANDVOORT - De Zand
voortse Openbare Bibliotheek
zoekt twee nieuwe bestuursleden
Twee leden van het huidige be
stuur, Stijn Fenz en Yvonne Roosen
daal, trekken zich terug vanwege
verhuizing respectievelijk tijdge
brek Voor hen woi den nu opvolgers
gezocht
Verlangd worden enthousiasme
voor het veelzijdige werk, liefde voor
boeken en het vermogen om met an
deren in een goede sfeei samen te
werken Dat een bestuursfunctie eni
ge tijd kost, spreekt vanzelf
Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie telefonisch contact
opnemen met het hoofd van de
Openbare Bibliotheek, meviouw
Van Twisk tel 14131

zich normaal gesproken in het ge
meentelijk archief of is particulier
bezit De meeste stukken zijn m
bruikleen gegeven
Daarnaast is het een leuke ten
toonstelling voor al diegenen die m
klederdracht geïnteresseerd zijn
Het gebeurt namelijk met zo vaak,
dat al deze portretten, waarvan vele
een stuk typisch Zandvoortse kle
derdracht laten zien, tegelijkertijd
worden tentoongesteld

door Bert iis Voets

De hu to(j van Langevtld
Nu woonde er in het duin vlak bil
Noordwijk een edelman de heitog
van Langeveld die wijd en zijd be
kend stond om zijn goede eetlust
Met zijn v i lenden ging hij een wed
denschap aan dat hij allen zou ovei
troeven Men sprak met elkander af
dat men alleen maai droog voedsel
dus brood en beleg zou gaan bestel
len Men mocht er dan bij drinken
De uitspanning bij de tol
men wilde maar voor de maal
Er waren ondeinemenden die wat
werd maai twee uur uitgetiok
daarop inspeelden Halverweg het tijd
Mogelijkheden die vroeger nog
zandpad door de duinen had men ken
eens werden toegepast om de
tussen het lommer een herberg ge al
te ledigen \\aien vei boden La
bouwd die het gouden klaverblad maag
ging men met de plannen m
werd genoemd De eigenaar nodigde chend
en meende dat men dat geen uur
de vermoeide reiziger om even te zee
zou volhouden
gaan rusten en omdat zeelucht eet
lust opwekte deed hij goede zaken Ik maaltijd
Wel was men overeengekomen dat
De mensen vonden echter dat de
naam Vier Klaveren te algemeen men van het huis van Lange\eld
was in het aanplakbord van de her naar De Hanngbuijs zou vei trekken
berg moest iets doorklinken van de Op een mooie zomei dag hadden zich
zee In overleg met een paar gasten een vierentwintig sterke mannen op
werd in de tweede helft van de zeven de binnenplaats van de burcht verza
tiende eeuw, toen de haringvangst meld en vrolijk trok men door het
voor het dorp de grootste bron van mulle zand naar de uitspanning bij
inkomsten was geworden de naam Zandvoort Na heel wat lawaai ging
gewijzigd m uitspanning De Haring men aan tafel men het zich door de
herbergier bedienen maar van lie
buijs
verlee vielen ze af alleen de hertog
Van Langeveld bleef stevig voort
Een goede naam
en hield pas op toen de twee
Deze vernieuwde herberg kreeg gaan
uren
om
waien
een voortreffelijke naam Uit de om
trek van Haarlem, Heemstede en Het i7«s
Hillegom ging men naar dit eethuis
Deze eetpartij vond de herbergier
Men maakte vaak een zeer lange een prachtreclame voor zijn bedrijf
wandeling om zich goed te laten ver Aan iemand uit het dorp die goed m
wennen en het zich na een uitvoerige rijmen was vioeg hij of hij daarover
maaltijd vaak terugrijden met de een vers kon maken Dan liet hij dat
speelwagen die men ten gerieve van schilderen op een bord onder de
de gasten in een stal in reserve hield veelzeggende uitnodiging Zeelucht
Er was onder de gasten van de wekt eetlust op' De rijmelaar vond
Harmgbuijs vaak een leuke competi het een grote eer en kwam met dit
tie van wie het meest kon eten Er vers
werd thuis vaak met veel plezier
Als de mensen sestienhondertach
over de prestaties gesproken men tentwintig schreeven
luisterde met groeiende belangstel was de hertog van Langeveld in t
hng naar wat de heren konden veror Fleur van zijn leeven
beren en was altijd verwonderd over kwaem m den Aerdenhoudt in t gul
de vrij lage prijs die de herbergier m den klaverblat,
rekening had gebracht En de ge heeft een maeltijd gedaen van twee
sprekken eindigden dan meestal uren en at
met de opmerking 'Je kunt het wel dees na taeschreeven spijs soo ons
zien, zeelucht wekt eetlust op'
de waerd vertelde

Klaverjasinstuif
in 't Stekkie

'OutofAfrica'
in 't Stekkie

ZANDVOORT In wijkcentrum t
Stekkie, bij de Van Pageehal m
Zandvoort noord wordt zondag 27
november weer een klaverjasinstuif
gehouden Vanaf 14 00 uur is ieder
een er welkom De toegang bedraagt
/l
De middag is ook bedoeld voor
mensen die dit kaartspel graag wil
len leren Degenen die hiervoor mte
resse hebben, wordt verzocht dit van
te voren door te geven aan de beheer
der, Frans Koning Dan kan men bij
tijds iemand inschakelen die les wil
geven Het telefoonnummer is 17113

ZANDVOORT
Wijcentrum t
Stekkie vertoont dinsdag 29 novem
ber de bekende film Out of Afnca'
met als hoofdrolspelers Meryl
Streep en Robert Redford Met deze
filmavond die om 20 00 uur begint
sluit de Stichting Aktiviteitencen
trum Zandvoort het najaarspro
gramma af Iedereen is van harte
welkom m t Stekkie, te vinden on
der hetzelfde dak als de Van Pagee
hal De toegangsprijs bedraagt J3,
per persoon Vanaf maandag kan
men alvast kaarten bestellen via te
lefoonnummer 17113

die hem de spijs en drank met sijnc
hand bestelde
acht ponden loggebrood en viei tar
webollen fijn
thien pont boeten melkskaas en ha
i ing een dozijn
nog het hij metten haast ook dooi
het keelgat snappen
het goed acht guldens biei omtient
de \eeitig lappen
de w aei d i eekent het gelag Hier w cl
ter deel op gelet
t beliep de guldens \ier en nog vijf
stuivers net
Um' lid ;s In naai d
Het vei s is duidelijk een sooit ie
clamestunt wat de waard wel goed
zal hebben bewaaid Maai \\aar
schijnlijk is door woelingen in de
achttiende eeuw ook deze heibci4
niet zonder kleerscheuren ei af gi_
komen Het befaamde boid \ci
dwijnt in de Franse tija
Maai dt schrijver A Loosjes die
veel kleine taijzondeiheden over
Haarlem en omgeving bevvaaidt
heeft de tekst in zijn Hollandse Arca
dia overgenomen en al komt dit
boek niet zo veel meer te voorschijn
het is nog als blijvend monument
van het eethuis De Harmgbuijs m
velschillende historische bibliothc
ken aanwezig En als men dit staaltje
van eetlust nog eens tegenkomt dan
zal men ongetwijfeld beamen wat
aan het hoofd van dit vei haal is ge
zegd Frisse zeelucht wekt eetlust
op
(Na de artikelen die pastor Voetb ter
gelegenheid van het jubileum v an de
Agathakerk schreef kan men de ko
mende tijd nog een tiental stukken
van hem vei wachten Deze schreef
hij nog voor zijn vertrek naai Alphen
a/d Rijn, waar het hem overigens
voorspoedig gaat zo liet hij onlangs
weten Red )

NIEUWS UIT DE
VERENIGINGEN

Vrouwen Van Nu
De vereniging Vrouwen van Nu
vertrekt vrijdagochtend 25 novem
ber om 09 00 uur vanaf het Gemeen
schapshms voor de excursie naar
Zuid Holland In Lisse wordt halt
gehouden bij een begonia en rozen
kwekenj, waarna in Sassenheim
koffie wordt gedronken In Leiden
krijgt men een uurtje de tijd om te
winkelen of te lunchen, waarna de
middag wordt besteed aan het Mu
seum voor Oudheden Deelname
kost J 18,50 per persoon, mcl koffie
met gebak, excl entree museum
Museumkaart of 65+kaart meene
men
Dinsdag 29 november maakt men
o l v Els de Jong een 'aangeklede'
wandeling in de Amsterdams Effec
tenbeurs, waar men om 10 45 uur
wordt verwacht Verzamelen Beurs
plein 5 Na een kopje koffie krijgt
men een film te zien over de gang
van zaken op de Effectenbeurs La
ter brengt men een bezoek aan de
galerij, om vandaar een blik te wer
pen op de vloer beneden

Kors Zwemmer hangt tuingereedschap aan de wilgen

Afstammeling van De Grutter en Slof
neemt afscheid van Publieke Werken
ZANDVOORT - Wanneer Kors
Zwemmer bezig was op de begraafplaats gaf hij altijd wat ex
tra zorg aan het graf van Josina
van den Enden Misschien
kwam het omdat hij bij haar op
de bewaarschool was geweest
en hij graag iets terug wilde
doen Maar nu is het afgelopen,
want veertien dagen geleden
hing hij zijn tumgereedschap
aan de wilgen Op 30 november
is er 's middags voor collega's
en oud-collega's van de dienst
van Publieke Werken gelegenheid om in het Gemeenschaps
huis afscheid van hem te nemen
Zwemmer doet niet moeilijk over
bijnamen en daarom kunnen we rus
tig vertellen dat zijn vader, ook Kor
stiaan, er eentje was van 'de Grutter'
en z'n moeder, Anna Wühelmma
Koper, een van Slof' Hij werd op 18
november 1923 geboren op het Zee
manshofje, bezocht de Wilhelmma
school en ging na afloop werken
"Dat was gewoon in die tijd We wa
ren thuis met zeven kinderen, vijf
meisjes en twee jongens, en toen m n
vader in de DUW werkte, kon m n
moeder best wat extra geld gebrul
ken" Hij begon bij Van Amerongen
in de Zeestraat, waar het hem hele
maal niet beviel Toen hij dan ook de
kans kreeg om in dienst te komen
bij vrachtrijder Lou Weber, aarzelde
hij geen moment
Maar ook Kors Zwemmer ont
kwam tijdens de bezetting niet aan
tewerkstelling in Duitsland Samen
met een aantal plaatsgenoten werd
hij op transport gesteld naar Stutt
gart en ondergebracht m barakken,
waarin ook Poolse lotgenoten waren
gehuisvest Daar leerde hij zijn toe
komstige vrouw Stefama kennen en
nadat ze door de Fransen waren be
vrijd, vertrok hij met haar en haar
familie naai Polen Ze trouwden m
1945 maar twee jaar later werd hij
voor de keuze gesteld naar Holland
terug keren of de Nederlandse natio
nahteit te verliezen Hij koos voor
het eerste en kwam via Zweden weer
terug in zijn geboortedorp Stefama
en hun inmiddels geboren zoon
volgden later
Zijn vader was in de buitendienst
van Publieke Werken en raadde
hem aan dat ook te gaan doen, maar
Korst voelde er mets voor Hrj werd
hulpkok bij hotel Welgelegen en
toen na vier jaar gerepatrieerden
daai meiden ondergebracht, bleef
hij in die functie nog twee jaar vooi

hen zorgen En toen werd het toch
de buitendienst samen met zijn va
der helm steken en planten, opper
man en bij de vuilniswagen 'We
hadden een leuke ploeg met Frans
Drayer, Kees Koper en Toni Looijer

Wij hebben een keer je reinste Co
medy Capers opgevoerd achter De
Schelp' Die drie hadden m een con
tainer een halve taart gevonden en
die kreeg ik m m'n gezicht Maar ze
hebben er geen plezier aan beleefd

want ik gaf geen krimp"
Hoewel Zwemmer wist dat hij er
in loon op achteruit zou gaan stapte
hij op zijn vijftigste van de vuilnis
wagen af, omdat hij het niet verant
woord vond om op hogere leeftijd
dat zware werk te blijven doen On
bewust heeft hij daarmee een aardig
stukje bondswerk verricht want de
gemeente besloot zijn oude salaris
te handhaven en deze regeling geldt
nog steeds
Zijn naam doet anders vermoeden
maar de sympathieke P W man kan
niet zwemmen Bij het verplichte
schoolzwemmen (na een stevige
wandeling van de Wühelminaschool
naar het Noorderbad) is hij een keer
in het water geduwd en toen was hij
voorgoed genezen Desondanks
heeft hij een groot deel van zijn Ie
ven op de redboot gevaren eerst els
opstapper later als reserve motor
drijver, onder de schippers Maarten
Castien Kees Koper en Jan van der
Ploeg Hij heeft de boot m verband
met zijn leeftijd vrijwillig verlaten
zegt de vroegeie secretaiis penning
meestei van de K N Z H R M Gast
on van Elteren, maai als lid \ an de
wippeiploeg als standby en m dt
loods waar hij de bemanning op
vangt is hij nog steeds een ge\\ eldi
ge steun \ooi het station Zand
voort
Koi s Zwemmer is niet bang dat hij
zich straks gaat vervelen Daai zou
hij trouwens met drie kindei en en
vijf kleinkinderen op Zandvoort
zijn landje z'n postzegelverzame
hng (alleen Polen') en zijn hond
geen tijd \ooi hebben En dan ga ik
natuurlijk jutten Niet met een de
tector dat is geen kunst Nee echt
jutten 1
C E KRAAN MEETH

Dommel
IK 0ELCOF U MUN BESTE
DOMMEL HEEFT
VCOR U EEN HEERLUKE MAAL-

HAZEW-lö KAAS5OUFLE

EEN LEKKER WJNTJE EN VOOR U
ZJN ALLERLEKKERSTE
SPECIALITEIT
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Ontdek het gemak van de magnet
{ifi/itl-i/^iï^/M.
^>««if« My//-yr//u//Q//
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^r=
-Masa üaa y, brothefMF2200
. . . . . . . MF 2200

met het 'echte' bakken
van de hetelucht oven
Met 4 magnetronstanden en een
temperatuur-mstelling van 230°C
Nuttig vermogen 600 Watt
Adviesprijs fl 1300 -

SPECTRA
Turbo Combichef
Bruto inhoua 24 liter
Een volkomen nieuwe oven die
de snelheid van de onvolprezen
Candy-magnetron combineert

1090

BROODJE BURGER
Catering service
Schoolstraat 4 - Tel. 18789

kan voor U verzorgen
tijdens de feestdagen:
- 4 in 1 salade
(zalm-, vlees-, ei- en huzarensalade)

- huzarensalade „culinair"
- eiersalade
(alleen scharrelei)

-

PRIJS

ham/kaas salade
vleessalade
ei-tomaat-salade
zalmsalade
crabsalade
garnalensalade
borrelhapjes
luxe borrelhapjes

Alle schalen gegarneerd met handgemaakte produkten uit eigen winkel Alles vlak van
tevoren vers klaargemaakt. Wij werken veel
met vers fruit en groente Alle schalen verpakt m luxe dozen GRATIS thuisbezorgd
binnen Zandvoort
Haalt u vrijblijvend onze folder in de winkel

r

-i

Bruto inhoud 24,6 liter
Bakt en bruint als een gewone |
oven Tijd- en energiebesparing
tot 50% 650 Watt- 5 standen
Magnetron
Voorverwarmen niet nodig
Gebruik van bakbhkken is mogelijk Ontdooit bakt en braadt

' d m v automatische
gewichtsinstellmg
Instelling bereidmgstijd naar
gewicht Warmhoudmogelijkheid, drie-fasen
bereiding en tiptoetsbedienmg
DRIE OVENS IN EEN'
Adviespnjs f l 1845-

^^^^p^>

3-kamer appartement

nette
medewerker/ster

vraagt voor direkt

voor het schoonhouden (dageli|ks)
van het postgebouw te Zandvoort
Werkti|den. dag 07.00-1 l.30 uur

LIVE MUSIC
in de Manege Zandvoort
Programma voor dit weekend voor
ongeb vrije mensen Zaterd van
20 00 uur-03 00 uur benedenzaal live
music, bovenzaal d j /entertainer

AanmeldenReino b v., Zi|lweg 286, Haarlem
Dag 09 00-16 00 uur.

10 % korting op uw
Sinterklaasinkopen!

Zond vanaf 1600 uur ons gezellige
3-gangen menu

'^LÖlfi^A
^
- < \
TV\\

Corr kleding V a 25 jaar

Info: 02507-16023

SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP
Kerkstraat, Passage
Zandvoort

Stationsweg 38
Postbus 233

A

SPECTRA
- Ttestaurant

SIKKENK
HAARCENTRUM B.V.
zoekt voor haar team een

Bloemendaal aan zee
Tel. 023-252280
vanaf heden voeren wij een

4-gangen menu a ƒ 29,50
Verder kunt u bij ons terecht voor-

medewerkster voor de
administratie en andere
voorkomende werkzaamheden
Het betreft een vacature voor 3 dagen p week.
We denken aan een accuraat iemand met ruime
boekh.kundige ervaring!
Gaarne schriftelijke reacties richten aan Sikkenk
Haarcentrum BV, Wagenweg 122, 2012 MJ
Haarlem ta.v Mevr. C. Odenkirchen

DIVERSE WILDGERECHTEN
VISSPECIALITEITEN
VLEESGERECHTEN

U hebt wel een foto,
maar geen negatief?

Op beide Kerstdagen houden wij een

Kerstdiner (5 gangen)
a ƒ62,50

Wij maken 'n nieuwe afdruk
voor u zonder negatief.

Wet menu zenden wij u
op aanvraag gaarne toe

Leuke cadeau-ideetjes die CD-tjes
Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

Drukkerij Randstad

Zandvoort • Raadhuisplein 15
tel. 02507 12838

MET MUZIKALE OMLIJSTING DOOR PIANIST
DICO VAN PUTTEN

Wie wil ons helpen
bij het schoonhouden
van huis en kantoor?
GROENESTEIN B.V.
TEL. 18484

JUPITER

Bruto inhoud 15 liter
Aansluitwaarde 1200 Watt.
Nuttig vermogen 650 Watt 3
standen 100%-50%-30%
Tijdklok 30 minuten

Reino b.v. Interieurverzorgers

Van Schalk Makelaardij
Tel. 02507-12944

/S
'-,

')

^RÜa

1599:

mimi*;
FM 1315

Bmnenverlichting,
draaiende antenne en
glazen plaat
Burtenafm. 45,5x33,5x27,5 cm
(Ixdxh)
Adviespnjs fl.599.-

Te huur aangeboden
Gestoff. en gemeub.
ƒ1200,- all in

—~~/%A
(!•
lAl «vaai'Arvirt'y

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

Dat gebeurt nog a! eens U wilt een afdruk van n foto maar hot negatief
is weg Hindert niet want de Pico Print dealer kan er voorzorgen dat u in
?o n geval toch een nieuwe afdruk kunt krijgen Tijdelijk voor 95 et. t/m
fotoformaat 10x15 Zowel zw/wit als kleurenfotos

Uw Pico Print foto-dealer.

bij CD-shop

J. LJssenberg

Solange

Haltestraat 9 tel. 12151

Badhuisplein 8
2042 JB Zandvoort
CD s - CD singles - Top 40-smgles - Muziekcassettes
that s cassettes - nationale platenbonnen
Ook op zondag1 open
Tot ziens

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

I430AE Aalsmeer

Telefoon 02977-25 141 *

Elke ma. t/m vrijd.

Telefax 02977-21 968

dagschotels Q |-*|
voor UiuU

Specialisten m organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte
produktie, klein genoeg om U
bij thuis te voelen

met groente, aard vlees

Let ook op onze
speciale
KERSTMENU'S

't Bunkertje
Passage 32-34.

WEDDEN OP PAARDEN?
Komt u ook eens binnen in ons wedkantoor. Al
voor 2 gulden kunt u een gokje wagen. U kunt
iedere dag een keuze maken uit een Duits,
Engels en Nederlands koersprogramma.
Wij geven u graag alle informatie en speluitleg,
uiteraard onder het genot van een gratis drankje.
LADBROKE
Wedden dat u het leuk vindt?
Totalisator
Kerkstraat 8, tel. 19843.

SPORT SPEL SPANNING & SFEER

Kom nu praten over onze koopsompolis
dan zit u er straks een stuk warmer bij.
De Rabo Lijfrente Koopsompolis
biedt LI straks een welkome aanvulling op uw
pensioen en nu een interessante aftrekpost
van maximaal f16.812 op uw inkomstenbelasting 1988. Plus nog een aantal andere aantrekkelijke voordelen.
Allereerst hebt u de zekerheid van eei
van te voren afgesproken eindbedrag op een
van te voren af te spreken einddatum.
Dit eindbedrag is zeer aantrekkelijk
dank zij een hoog spaardeel en een hoog
rendement. Ook wat het verzekcringsaspect
betreft, bent u in vertrouwde handen*

Zeer bijzonder is tenslotte dat de Rabo Lijfrente Koopsompolis geheel op uw situatie kan
worden afgestemd.
Als u nu een afspraak maakt, rekent de
Rabobank u snel de mogelijkheden voor,waardoor u er straks een stuk warmer bij kunt zitten.

Rabobank
S
geld en goede raad
Zandvoort, Grote Krocht 30-36
telefoon 16941

* IDc Rabobank is een bemiddelaarvoor Interpolis Axeto \er/ekenngui ui I)c Txx uit Gewesten
m samenwerking waarmee de Rabo Lijlrenle koopsompolis wordt aangeboden

iVEEKMEDIASO
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>romotie Tweede Klasse Kennemerland binnen handbereik

C Unicum 73 rekent op
regionaal kampioenschap
5ANDVOORT - De Zandvoorttafeltennisvereniging SC
nicum "73 staat op het punt
geschiedenis te schrijven,
aarschijnlijk heeft nog nooit
'een Zandvoortse tafeltennisIvereniging in de tweede klasse
[van de afdeling Kennemerland
jespeeld.
Voor het eerste he;
enteam van SC Unicum '73
igt dat nu binnen handbereik.
Na 7 wedstrijden (van de 14) staat
et Ie team ongeslagen aan kop met
;2 punten voorsprong op de tweede.
NB: een 9-1 overwinning is goed
Ivoor 9 punten en een 4-6 nederlaag
I-oor 4 etc.). Dit is des te meer verras,cnd omdat dit team, dat nagenoeg
lezelfde samenstelling heeft als de
.fgelopen seizoenen, in het verleden
iteeds tegen degradatie vocht. Dit
;eizoen echter, terwijl men het zonier de geblesseerde Dick ter Heijden
noet doen maar wel beschikt over
ie van GSV Heemstede overgeko-

men aanwinst Torn Steiner, is het sterspeler Zvonko zijn eerste partij
team van de aanvoerder Willem verloor, de enige tot dan toe. Met
Hoppe en Zvonko Steiner (de vader 21-19 in de derde game moest hij zijn
van Torn) niet meer te stoppen.
tegenstander met de overwinning feliciteren. In de laatste wedstrijd van
De eerste wedstrijd werd met 7-3 de eerste competitieronde werd
gewonnen, ondanks wat aanpas- Topspin met 10-0 weggespoeld. Alsingsproblemen van 'aankoop' Torn, dus komt Unicum I met zeven gedie er twee verloor, terwijl Willem speelde en ook zeven gewonnen parHoppe er maar één verloor. (Aan een tijen op 61 punten, de nummer twee
wedstrijd nemen drie spelers deel, op de ranglijst is Heemstede.
ieder met drie partijen enkel en er
De individuele resultaten zijn: Z.
wordt één dubbel gespeeld). In de Steiner 20 van de 21 gewonnen
tweede wedstrijd werd Nieuw- Ven- (95%), W. Hoppe 17/21 (81%), T. Steinep verslagen en wel met 8-2; Tom ner idem. De dubbel werd 7 keer
en Willem verloren ieder één partij. gewonnen dus 7/7 is 100%. Op grond
Hierna werd Heemstede met 9-1 af- van deze resultaten is wel te vergedroogd. Dat ene punt verdiende wachten dat Unicum uit de resterenHeemstede door van Willem te win- de zeven wedstrijden de benodigde
nen. De vierde ontmoeting, tegen 48 punten haalt om het zo begeerde
Castricum, werd met 9-1 gewonnen kampioenschap binnen te slepen.
en weer verloor captain Willem er Dit komt neer op zo'n zeven punten
één. Thuis tegen Meentreffers werd per wedstrijd. Het eerste herenteam
wederom met 9-1 gewonnen. Voor de hoopt dat zijn resultaten een sporverandering verloor nu Tom de eni- tieve stimulans zullen zijn voor de
ge partij.
jeugdige tafeltennissers van UniIn Heemskerk gebeurde het dat cum.

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie vielen er
ditmaal grove nederlagen te
noteren. Een geheel onvolledig
Scandals werd door AV Jan III
afgeslacht met maar liefst 35-2.
Ook ZVM/Auto Versteege was
zwak op dreef en verloor ruim
met 9-3.
Scandals heeft geprobeerd om de
wedstrijd tegen AV Jan III te verzetten in verband met een trouwerij
van een van de spelers, waarbij de
andere spelers aanwezig moesten
zijn. AV Jan III gaf geen medewerking en daarom ging Scandals met

Nederlagen zaalvoetbal
een tweede team op weg. Toen daar- in de zaalvoetbalhistorie kon Scanvan ook nog eens twee spelers wég- dals richting huis, 35-2.
bleven moest Scandals met vier man
Een met drie invallers aantredend
de strijd aanbinden. Een geheel on- ZVM/Auto Versteege was in de begelijke strijd.
ginfase best op dreef tegen HZV. De
Zandvoorters namen door Bob Brune een 0-1 voorsprong doch het geZVM/Auto Versteeg
routineerde HZV kwam snel terug.
De Zandvoorters hielden stand in Via goed samenspel werd ZVM uitde eerste tien minuten, maar daarna gespeeld en dat leverde al snel een
was het prijsschieten. Wilfried Haarlemse voorsprong op, 2-1.
Braams wist nog wel tweemaal raak ZVM/Auto Versteege veerde toch
te schieten, doch vrijwel elke aanval weer op en kwam door een treffer
van AV Jan III was raak en met van Ron ter Wolbeek op gelijke
waarschijnlijk de grootste nederlaag hoogte, 2-2. In de slotfase van de

Keeper Wim van der Kuijl redt
punt voor Zandvoortmeeuwen

„Echte uitschieters zijn voor mij
Linda Paap en Ditte Valk~die in de
categorie onder 15 jaar een prestatiemedaille veroverden. Dat zegt ons
echt wel wat. Maar de andere meises hebben het ook erg goed gedaan.
Srg jammer is het, dat Ingrid Duivenvoorden ermee gestopt is omdat
ze nu een zware secretaresse-opleiding volgt. Ze was zelfs twee maal de
beste in techniek en uitvoering in
onze zwemkring Noord-Holland.
Die zullen we niet alleen met haar
)unten maar ook als lekker sponaan en enthousiast kunstzwemlid
wel in onze verenigingen missen."
„Januari, februari en maart zijn
eigenlijk voor ons de belangrijkste
maanden. In januari selectie voor
deelname aan de nationale ploeg, in
februari de jeugdkampioenschappen en in maart de kampioenschapJen voor senioren. Daarvoor kunlen we allemaal inschrijven want de
imieten zijn inmiddels binnen. Om
daar echt belangrijke resultaten te
lalen moeten we eigenlijk twee keer
zoveel trainen als we nu kunnen.
^aten we maar hopen dat we straks,
n juni, juli weer lekker kunnen staren in het vernieuwde Vendoradozwembad. Dan zijn we weer thuis in
Zandvoort," verzucht hoofdtrainster kunstzwemmen Coby ter Heijden.
Kunstzwemmen is eigenlijk wel
een gecompliceerde sport. Eerst
noeten alle kunstzwemsters zich
ijdens een wedstrijd onderwerpen
aan de verplichte figuren die ze ülle-

eerste in techniek, Ditte Valk derde,
Linda Paap vierde gevolgd door Annerose Abbenes (5e), Sandra Dijkzeul (6e), die ook in deze hogere categorie meedeed, en Ingrid Kraaienoord als 7e.
Bij de muziekuitvoeringen schitterde Anouk natuurlijk op de eerste
plaats, in de duetten was er ook weer
een eerste plaats voor Annerose Abbenes en Ditte Valk terwijl in de
ploegenuitvoering bovengenoemde
jongedames samen met Vivian
Croes wederom een eerste plaats bereikten. Het kon echt niet op.
Zandvoortmeeuwen behaalde

Onder 17 jaar

Ook voor de dertienjarige Linda
Paap een KNZB-prestatiemedaille.

maal moeten doen. Daarvoor krijgen ze punten. Hebben zij dat gehad,
dan komt pas het „echte" kunstzwemmen op muziek. Ook daarvoor
krijgen de meisjes punten. Die worden bij elkaar opgeteld en zo wordt
bepaald wie er nummer l, 2 enzovoort is. De verplichte figuren noemen ze techniek. Tijdens de kringkampioenschappen was er ook nog
een indeling naar leeftijd gemaakt,
onder 12, onder 15, onder 17 inclusief senioren (boven 17 jaar).

Onder 12 jaar
Vanessa Noordervliet en Daphne
Paap zwemmen zo goed, dat zij hun
limiet halen voor de NJK. Het kringrecord op naam van Sandra Dijkzeul verbetert Sandra zelfs met 34.65
pnt. naar 34.96 pnt.- Sandra eindigt
als eerste in de techniek, tweede
Resi Abbenes. Marjolijn v. d. Meer
bereikt een 10e plaats. Als soliste
wordt Sandra Dijkzeul onbedreigd
eerste, terwijl Vanessa Noordervliet
samen met Resi Abbenes weer de
eerste plaats bezet bij de duetten.
Ook in de ploeguitvoering eindigen
de Zeeschuimers als eerste met dezelfde zwemsters.

Onder 17 jaar, inclusief senioren,
ook KNZB-prestatiemedailles voor
Anouk Noordervliet en Ingrid Duivenvoorden. Limieten voor NJK en
NK voor beiden alsook voor Saskia
Wester, terwijl alweer Anouk Noordervliet, als onder 15-jarige, zich nadrukkelijk bemoeide met het op
haar naam staande kringrecord. Zij
verbeterde dat van 70.98 pnt naar
71.53 pnt.
In de techniek was de volgorde: 1.
Anouk Noordervliet, 2. Ingrid Duivenvoorden, 3. Saskia Wester en 7.
Joanne v. d. Meer. De beste soliste
werd Ingrid Duivenvoorden, vóór
onder andere Saskia Wester die de
tweede plaats bereikte. Anouk en
Saskia waren weer onverslaanbaar
in het duet en ook als ploeg kwamen
anderen zeker acht wedstrijdpunten
tekort om de Zeeschuimers te bedreigen.
De Zeeschuimers trainen momenteel niet in Zandvoort maar in
Stoopbad te Overveen, elke zaterdag
van 11.00 tot 13.00 uur. De vereniging
zoekt nieuwe talentjes of gewoon
meisjes die kunstzwemmen leuk
vinden. Je kunt daar eens gaan kijken of Coby ter Heijden, de trainster, bellen op 02507-16511.

Ditte Valk en Linda Paap veroveren zoveel punten in de techniek, dat
zij in aanmerking komen voor een
KNZB-prestatiemedialle.
Tevens
halen beide jongedames ook een limiet voor de NJK, net als Sandra
Dijkzeul, Ingrid Kraaijenoord en
Annerose Abbenes. Zeeschuimster
Anouk Noordervliet verbetert haar
techniekpunten zoveel dat haar eigen kringrecord van 64.69 op 66.29
pnt, scherper wordt. Anouk wordt

ZHC-dames goed op dreef

Lions geklopt
ZANDVOORT - De Lions basketballers
hebben
tegen
Hoofddorp 2 een goede partij
gespeeld, maar dat was toch te
weinig om tot een goed resultaat te komen.
De Hoofddorpers beschikten over
te veel snelheid en klasse en hadden
bij
de rust reeds een voordelige scor
e van 32-21. Tot aan de dertiende
minuut kon r.ions knap bij blijven
'18-16) maar twee zwakke minuten
e
n Hoofddorp had een kloof van tien
Punten geslagen.
In de tweede helft bleef Lions het
aooggeklasseerde Hoofddorp knap
tegenspel bieden, maar kon de ach'erstand niet kleiner maken. Hoofddorp wist de voorsrong langzaam uit
'e bouwen en wat Lions ook probeerde
er was aan de uiteindelijke 73-50
n
ederlaag niet te ontkomen.

In dit duel heeft Van Nispen veruit
de beste mogelijkheden gehad en
had het aan eigen onmacht en aan
Van der Kuijl te danken dat niet
gescoord kon worden. Van Nispen
begon sterk en sneed gemakkelijk
door de Zandvoortse defensie. De
kansen werden zoals vermeld gemist en Zandvoortmeeuwen kon
slechts zelden tot een goede counter
komen. Eenmaal een uitval over
rechts, waarna Herman Bosma net
over knalde. In het slotkwartier van
de eerste helft kon Zandvoortmeeuwen wat meer kijk krijgen op het
Van Nispen-spel, maar tot uitgespeelde kansen kwam men niet.
Ook in de tweede helft was het

spelpeil niet hoogstaand en waren
de bezoekers uit De Zilk opnieuw
sterker en kwam Zandvoortmeeuwen onder zware druk. Een paar
maal kreeg Van Nispen een riante
scoringskans, meestal verkregen
door verkeerd timen in de Zandvoortse defensie, doch de gasten
profiteerden niet.
Aanvallend kwam Zandvoortmeeuwen er niet aan te pas. Onnauwkeurig samenspel en daardoor veel balverlies wat het geheel niet ten goede
kwam. De spanning was er wel en in

Collecte geestelijk
gehandicapten
ZANDVOORT - De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten,
waaraan een twintigtal vrijwilligers
aan deelnam, heeft in Zandvoort een
bedrag opgeleverd van ƒ 2894,10.
Met de opbrengst kan het werk ten
behoeve van de geestelijk gehandicapten een nieuwe impuls gegeven
worden. Daarbij valt te denken aan
noodopvang, en bijvoorbeeld praktische en opvoedkundige thuishulp.
De organiserende instantie is ieder
die een bijdrage heeft geleverd, bijzonder dankbaar.

tweede treffer gezocht. Nu was het organisatoren tevreden terugkijken
Miranda Schilpzand die een fraai
opgezette aanval knap afrondde, 1-2.
ZHC wilde meer en liet Castricum
geen ruimte om tot gevaarijke counters te komen. Opnieuw zette ZHC
een fraaie aanval op en nu was het
Tanja van den Brink die de bal in het
Castricumse doel schoof, 1-3. In de
slotfase drong ZHC niet meer aan en
verdedigde de 3-1 voorsprong op prima wijze.
De ZHC heren hadden het zeer
moeilijk in en tegen Lelystad. De
Zandvoorters boden de koploper
toch knap tegenspel en creëerden
zelfs een paar goede mogelijkheden
die helaas gemist werden. Lelystad
wist zich beter raad met de kansen
en knalde vier maal de bal in het
ZHC doel hetgeen de 4-0 nederlaag
verklaart.

op het zeer geslaagde volleybaltoernooi van Sporting Oss. Samen met
hun medewerkers zorgden zij ervoor dat het hele gebeuren op rolletjes verliep. Er waren diverse klassen met de daaraan verbonden prijzen, persoonlijk uitgereikt door Ada
Schilpzand. Spannend was het ook,
dat moge onder andere blijken uit de
einduitslag.
Maar liefst drie teams kwamen in
aanmerking voor de Ada Schilpzand
trofee, te weten Sporting OSS dames 4, Allides 10 en Heemstede 6.
Besloten werd dat alle drie de teams
een trofee kregen.

koeken zeer in trek.
De strijd om een plaats in de top
van de promotieklasse is voorlopig
geëindigd in het voordeel van
Roda'23. Vooral de linkshandige
middenaanvalsters waren moeilijk
af te stoppen voor de Zandvoortse
verdediging. Roda'23 is een team dat
al jaren goed meedraait. Het onderkende al snel dat ditmaal de hoge
buitenaanval van Sporting een geducht wapen was en stelde daar hun
verdediging op in. Toch had vooral
Marjan Giesberg regelmatig succes
met haar smashes. Ook haar blok
was goed waardoor Roda'23 vooral
de middenaanval op ging zoeken.
Sporting had veel moeite met het
Dames
verwerken van de gevarieerde midDe diverse Sporting OSS teams denaanvallen.
kwamen goed voor de dag. Dames l
en Skania l deelden samen de eerste
Door verdedigend hard te werken
plaats in hun poule. Bij de heren was met name Anita Vossen, kon SporOvra 2 veruit de sterkste. Het vetera- ting toch aardig bij blijven in de eernen herenteam maakte een belofte- ste twee sets. Steunend op een goede
vol debuut ook al waren ze te hoog opslag werd geprobeerd de verdediingedeeld. Behalve het volleybal wa- ging van Roda'23 onder druk te zetren ook de zelfgebakken taarten en ten, maar de geroutineerde Boven-

Inbraak
ZANDVOORT - In de nacht van 19

november werd ingebroken in een
woning aan de Marnix van Aldegondestraat. Door het inslaan van en
WC-raampje wisten de indringers de
woning binnen te dringen. Weggenomen werden: l video-camera, l zilveren broche, zilveren oorbellen en een
zilveren naamplaatje.

de slotfase probeerden beide teams
alsnog tot de winnende treffer te komen, maar verder dan een Zandvoortse kopbal van Ab Zwemmer,
gestopt door de Van Nispen-doelman, kwam men niet.
Doordat De Brug en Hillegom
eveneens gelijk speelden, blijft de
achterstand op deze teams drie en
vier punten.
Toch blijft trainer Jan Gieske er in
geloven. „We hebben een belangrijk
punt gepakt," vond Gieske. „Het belangrijkste was dat we de hulp van
Van Nispen kregen, dat een paar
mooie kansen miste. Het geluk dat
we vorige week niet hadden, hadden
we nu wel. In deze wedstrijd konden
we de bal niet in de ploeg houden,
maar dat we toch de nul hielden was
goed. De jongens blijven positief en
de sfeer is erg goed. Je komt het
weinig tegen dat als je zo draait, dat
de sfeer toch prima blijft. Ik mag wel
zeggen dat Zandvoortmeeuwen met
iets moois bezig is. Ik bedoel dan dat
er goed gewerkt wordt met de jeugd,
wat weer een verdere uitstraling
geeft in de vereniging. We moeten
positief blijven denken, er wordt
hard getraind, men is goed bezig,
alleen jammer dat de resultaten nog
niet komen," aldus een hoopvolle
Jan Gieske.

Roda verstoort opmars van Sporting Oss

ZANDVOORT - In de Pellikaanhal was het afgelopen zondag volop genieten geblazen
van veel en vooral enthousiast
volleybal. Het slechte weer lokte vele toeschouwers naar binnen en zij zullen er geen spijt
van hebben gehad. De avond
daarvoor kwam alleen Spprting Oss dames 3 en de meisjes
adspiranten tot winst. Het eerste damesteam werd gedwarsboomd door Roda'23, op weg
naar de top. Sporting OSS heren l startte overtuigend tegen
Die Raeckse maar moest toch
toestaan dat de Haarlemmers
ZANDVOORT - In de hockey- hockey werd Castricum vastgezet en alsnog langszij kwamen, 2-2.
competitie zorgden de ZHC- in de strafcirkel ontstonden spandames voor een fraaie 1-3 over- nende situaties. Nog voor de rust Toernooi
de balans in evenwicht te
nning op Castricum. De heren wist ZHCdoor
Met de naamgeefster van het toereen fraai velddoelpunt
waren kansloos tegen koplo- brengen
Monique Lubberts. In de tweede nooi Ada Schilpzand als stralend
per Lelystad en verloren met 4- van
helft ging ZHC goed door en met vlot middelpunt konden voorzitter Fred
0.
lopende aanvallen werd naar de Kok en Ad Akkerman als de grote
De ZHC-dames moesten eerst nog
het ritme komen en keken daardoor al snel tegen een 1-0 achter>tand aan. De Zandvoortse dames
lerstelden zich knap en verkregen
een groot veldoverwicht. Met goed

afgelopen zondag' het tweede
punt door doelpuntloos gelijk
te spelen tegen Van Nispen. De
Zandvoorters schoten er niet
veel mee op daar de concurrentie in de onderste regionen
eveneens een punt in de wacht
sleepte. Dat Zandyoortmeeuwen de nul vasthield kwam
voornamelijk door het voortreffelijke keepen van Wim
van der Kuijl. Komende zondag staat de belangrijke uitwedstrijd tegen De Brug op het
programma.

Foto1 Bram Stijnen

Toernooi ware volleybalhappening

Onder 15 jaar
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Zaalhandbal

Kringkampioen in alle categorieën

De trainersploeg onder leiding van
mevrouw Ter Heijden was zeer tevreden met de resultaten. „Een
tampioenschap waar ik toch wel
even moeilijk tegenaan gekeken
heb," aldus mevrouw Ter Heijden.
,We kunnen nu zo weinig trainen
door de tijdelijke sluiting van zwembad De Duinpan en missen daardoor
veel trainingsarbeid. Maar zoals het
nu hier gegaan is met bijna allemaal
jersoonlijke records, limieten voor
«IJK en NK, fantastische kringrecords en zelfs KNZB-prestatiemedailles, dan ben ik dik tevreden."

Van de geboden ruimte profiteerde HZV handig door via snelle aanvallen de strijd naar zich toe te trekken. Toen het eenmaal 5-3 was stortte ZVM in. HZV speelde het zaalvoetbalspelletje goed en via fraai uitgespeelde aanvallen werd ZVM naar
een kanslose 9-3 nederlaag gespeeld.

Zondag:
De Brug-Zandvoortmeeuwen 14.30 u
Haarlem
TZB-Spaarnestad 14.30 u Sportpark
Kennemerweg
Zaterdag:
Zandvoort'75-OSDO 14.30 u terrein
binnencircuit

Zandvoortse kunstzwemsters
ZANDVOORT - De kringkampioenschappen
kunstzwemmen in het Haarlemse
zwembad de Planeet zijn voor
de kunstzwemsters van de
Zandvoortse Zwem & Polodub „De Zeeschuimers" uitermate succesvol geweest. De
drie andere deelnemende verenigingen, DWT Haarlem, Aliance Zaandam en WZ&PC,
werden royaal verslagen.
Steeds weer wisten de kunstzwemsters uit Zandvoort beslag te leggen op de ereprijzen.

eerste helft trok HZV het spel geheel
naar zich toe en kon de ruststand
bepalen op 4-2.
In de tweede helft zette ZVM aan
voor een offensief en dat bracht de
spanning weer terug toen Bob Brune de aansluitingstreffer scoorde, 43. De Zandvoorters probeerden de
zaak te forceren en drongen sterk
aan.

Folo Bt.im Slipcn

kerkse dames lieten zich zelden verschalken. Daarentegen had Sporting
wat meer moeite met het verwerken
van de serve van Roda'23. Hierdoor
moesten de spelverdeelsters erg
hard werken om nog tot een redelijke set-up te komen. Toch slaagden
Lydia Akkerman en Pauline Vossen
er regelmatig in de ballen goed bij de
aanvalsters te brengen. Pas in de
derde set liep het echt naar wens bij
Sporting. Prompt keerde het enthousiasme terug - trouwens een
van de sterkste punten van Sporting
- en werd Roda'23 onder constante
druk gehouden. Maar in de vierde
set herpakte Roda'23 zich en behaalde alsnog de zege met 1-3.

Heren
De Sporting heren begonnen voortreffelijk tegen Die Raeckse. Goed
geconcentreerd spelend werden de
Haarlemmers onder druk gezet,
waardoor hun aanvalsopbouw moeizaam tot stand kwam. Daarentegen
lag de pass aan Sporting-zijde vrij
goed waardoor er gevarieerd kon
worden aangevallen. Vooral Arnold
Bergstra blonk enkele malen goed
uit met een ijzersterk blok. Zonder
al te veel moeite liep Sporting uit tot
een 2-0 voorsprong in sets en een 8-1
tussenstand in de derde set. Daarna
stagneerde het bij Sporting. De concentratie verslapte, het spel werd
onnauwkeuriger waardoor Die
Raeckse de kans kreeg om terug te
komen in de wedstrijd, via 8-1 werd
het 12-11 waarna zich een spannende
strijd ontwikkelde die Die Raeckse
met 13-15 naar zich toe wist te trekken. Aangeslagen hierdoor liep
Sporting in de vierde set een forse
achterstand op. De inhaalrace, die
toen werd ingezet kon Die Raeckse
niet meer verontrusten waardoor
Sporting OSS genoegen moest nemen met een 2-2 gelijkspel. Hoopgevend is in ieder geval dat de vorm
weer terugkeert bij de heren van
Sporting.
Sporting heren 2 speelde eerder in
de week tegen Triumph 2 gelijk, 2-2
Erik van Dijk bleek een duidelijke
aanwinst. Na de eerste twee sets gemakkelijk gewonnen te hebben, werden de laatste sets aan Triumph vergeven.

Uitslagen: HJ-B VOS-ZVM 5-20, HS
Berdos-ZVM 13-12.
Programma zaterdag in de Pellikaanhal: 13.00 u welpen ZVM-Odin, 13.45 u
MA-B ZVM-Concordia H, 14.30 u MA-A
ZVM 2-Odin 3, 15.15 u MA-B ZVMOdin.
Programma zondag in de Pellikaanhal: 10.30 u HS ZVM 3-HVH 3. 11.35 u
DS ZVM 2-HBC 2, 12.40 u DS ZVMKIC, 13.45 u HS ZVM-Odin, 15.00 u HS
ZVM 2-IJmond 4, 16.05 u DJ-B ZVMNieuw Vennep. Uitwedstrijden: 13.55 u
DS Wijk aan Zee-ZVM 3, 18.40 u HS
BSM 3-ZVM 4, 11.50 u DJ-A Hugo
Girls-ZVM, 13.45 u JA IJmond-ZVM.
Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00
u ZVM 2-Halfweg IB-jun., 18.30 u ZVM
l-DSC'74 2B-jun., 19.00 u TZB 6-Hoofddorp 7, 19.45 U Z'75-NAS, 20.40 u ZVM
dames-Nihot/Jaap Bloem Sport, 21.25
u TZB 8-Car. Snoeks 2, 22.10 u Zandvoort Noord 6-BSM 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 u Scandals-Ellerman'75, 21.40 u
TZB 4-TZB 5, 22.25 u TZB 6-TZB 8.

Standen
voetbalclubs
Vierde klasse KNVB
TYBB
9-15 Van Nispen 9-9
GeelWit
10-15 VSV
10-9
Velsen
9-14 DSOV
9-7
DIO
10-14 Hillegom
10-6
Renova
10-10 De Brug
10-5
Hoofddorp 10-10 Zandvoortm. 10-2
Vierde klasse KNVB Zaterdag
Zandvoort'75 9-14 OSDO
10-9
IJFC
10-14 NAS
10-9
TOV
10-13 Eemnes
10-8
EHS
10-12 Hoofddorp 10-7
Bloemend. 10-11 SMS
9-6
DSC'74
10-11 Halfweg
10-4
Tweede klasse HVB
WH
10-14 TZB
10-10
DSC'74
10-12 Alliance
9- 9
Spaarnest. 10-11 EHS
9- 9
V.zang
10-11 Heemstede 10- 8
BSM
10-10 Schalkwijk 10- 7
KIC
10-10 Spaarnev. 10- 7
Eerste klasse HVB Zaterdag
KIC
10-16 Velsen
10-10
J. Hercules 10-13 SVW
10- 9
SVIJ
10-13 DCO
10- 7
Z'voortm. 10-13 Kennemers 10- 7
Energie
10-11 SVJ
10- 6
Hillegom
10-11 S VB
10- 4

Prima oefenpartij
van Zandvoort 75
ZANDVOOET - Zandvoort '75
oefende afgelopen zaterdag tegen DSOV en toonde aan in
goede doen te verkeren gezien
de duidelijke 6-2 overwinning.
Direct vanaf de aftrap zette
Zandvoort '75 DSOV onder
druk en kreeg diverse mogelijkheden om te scoren. De
DSOV defensie wist dit telkens
te voorkomen. Na ongeveer
tien minuten had Thomas
Schulte toch succes, 1-0. Tot
aan de rust was Zandvoort '75
gevaarlijker maar toch waren
er ook mogelijkheden voor
DSOV op de gelijkmaker.
Na de rust nam Zandvoort '75 het
spel geleidelijk aan in handen en
kwam door een inzet van Mario van
Meelen op een 2-0 vorsprong. Met
een goed schot kwam DSOV terug
tot 2-1 maar kort daarna is het al 3-1
door opnieuw een treffer van Mario
van Meelen. DSOV probeerde terug
te komen maar stuitte op de prima
Zandvoortse doelman Wiebe Beekelaar, die een zeker doelpunt wist te
voorkomen.
Na een aanval over links kopte
spits Philip van der Heuvel uitstekend de bal in de kruising, 4-1. Bij
één van de volgende aanvallen werd
ermee naar voren getrokken René
Paap aangespeeld en deze schoof de
bal langs de uitkomende DSOV
doelman, 5-1. Uit een hoekschop
werd even later de bal doorgekopt
waarna de inkomende Rob Koning
6-1 inschoot.
In de slotfase enige onoplettendheid in de Zandvoortse defensie en
DSOV maakte hiervan gebruik en
bepaalde de eindstand op 6-2. Kort
hierna klonk het eindsignaal van de
goed leidende scheidsrechter Cees
Stokman.
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Prestaties

Volkswagen Golf CL automaat
Plezierig en probleemloos

Topsnelheid 160 km/h. Acceleratie
van O naar 100 km/h in 15,5 sec.
Brandstofverbruik l liter loodvrij
normaal op 11,7 km. Metingen tijdens
de test.

Techniek

Stellen dat de Golf een populaire auto is, is een open deur intrappen.
Toch weten de meeste mensen niet dat de Golfde nr. l in Europa is en
dat zegt wel wat voor een auto die toch al weer 5 jaar in deze vorm op
de markt is. Natuurlijk heeft zijn veelzijdigheid daarmee te maken
want was de Golf niet een trendsetter met de GTI-rage, waarmee hij
op de circuits door de betrouwbaarheid en de toen enorme prestaties
ook een geweldige populariteit veroorzaakte. Verder was de dieselmotor, waar VW in de Golf mee op de markt kwam, ook een trendsetter want was vroeger een dieselmotor alleen voor de grote automobielen, sinds VVV met de kleine Golf diesel op de markt kwam, heeft
elk zichzelf respecterend merk een kleine diesel in het programma.
En die ontwikkeling is hard gegaan want de allerkleinste automobielen zijn nu zelfs verkrijgbaar met een dieselmotor. Ach, verder
dragen de bekende Golf Cabriolet en natuurlijk de Syncro ook mee
aan de veelzijdigheid van de Golf.

Motor 4 cilinder benzine motor,
dwars voorin geplaatst; cilinderinhoud 1595 cm3: boring en slag
81x77,4cm;compressieverhouding
9: l: max. vermogen 53 kW bij 5200
tpm; max. koppel 120Nm bij 2700
tpm; aandrijving op de voorwielen;
wielophanging voor veerpoten en
door triangels aan de onderzijde
zelfcorrigerende stuurinrichting,

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

achterkant wat ruwer naar de buitenkant gaan zwaaien.

Basis-uitvoering

Gewone Golf

Genoeg buitenbeentjes in de Golf-familie en daarom koos ik de/e keer een
gewone Golf met een automatische
versnellingsbak. Deze Golf CL is u i t gerust met een 1.6 liter benzinemotor,
voorv.ien van een katalysator en deze
levert een vermogen van 72 pk en heeft
een acceleratie van O tot 100 km/h in
15.4 sec. Deze waarden liggen iets onder die van de uitvoeringen met een
handgeschakelde
versnellingsbak
maar over het algemeen neemt een
automaat wat pk's tot zich middels de
koppelomvormer.
Het rijden met deze automaat is uitermate plezierig. Alles voelt stevig aan
en de bak schakelt soepel, ook wanneer de kickdown wordt ingetrapt.
Oftewel bij terugschakelen door vol
gas te geven bij bijvoorbeeld inhalen,
gaat de bak niet met een klap of schok
terug maar mooi vloeiend. Ook bij het
accelereren blijft de motor rustig lopen

/.ondereen hoop kabaal te produceren
wat te danken is aan de isolatie rondom
de motorruimte en het interieur. Wie
normaal rijdt met deze broeder haalt
gemakkelijk een brandstofverbruik
van l liter normale loodvrije benzine
op I 1.7 km. waarbij aangetekend moet
worden dat het zuiniger kan maar ook
grover wanneer er constant op vol
vermogen mee gereden wordt. Alleen
in de stad rijden brengt het verbruik
gauw op de I op 10.
De Golf heeft geen last van spoorvorming en ook zijwindgevoeligheid is
hem vreemd. Bij fors genomen bochten of op een afrit zoekt deze makker
de buitenkant van de bocht een beetje
op maar hij reageert beheerst als het
gas losgelaten wordt door de binnenkant van die bocht weer op te zoeken.
Deze reaktie wordt wel wat heftiger
wanneer men met 4 personen en volle
belading in de koffer rijdt. Dan wil de

Duitse automobielen staan er niet om
bekend dat deze standaard al vol met
nuttige of onnuttige accessoires zijn
gehangen en daar is deze Golf ook
geen uitzondering op. De CL-uitvoering is de basis-uitvoering met het
noodzakelijke er op en aan. Het interieur is bekleed met een sterke stof,
zowel de stoelen en banken alswel de
zijbekleding. Ook op de vloer ligt een
sterk maar sober tapijt, waardoor het
er niet spectaculair uitziet maar wel
degelijk is. Hetzelfde kan gezegd worden van het dashboard. Niets noodzakelijks ontbreekt maar een afsluitbaar
handschoenenkastje had toch wel gekund in mijn ogen. Op nuttige en veilige details heeft men in deze CL-uitvoering niet bezuinigd want aan een
rechter buitenspiegel, die van binnenuit te verstellen is, heeft men wel gedacht evenals aan een achterruitwisser
met wis/was installatie, zodat het zicht
rondom onbelemmerd kan zijn. De
bagageruimte is goed bereikbaar en
boodschappen of iets dergelijks hoeven niet hoog getild te worden want de
drempel is laag. Voor grotere artikelen
die de eigenaar wil vervoeren, kan de
achterbank neergeklapt worden zodat
er een zee van ruimte ontstaat. VW
staat bekend om zijn betrouwbaarheid
en redelijk goedkope onderhoud en
daarvan getuigen de hydraulische
klepstoters ook want hiermee is kleppen stellen aan de motor niet meer nodig en dat scheelt toch weer arbeidsuren in de garage.

Conclusie

De Volkswagen Golf is in zijn huidige vorm alweer co'/i 5 jaar op de markt.

Samenvattend is deze Golf CL automaat een plezierig rijdende auto die
ideaal is voor mensen die niet van
poespas houden. Diegenen die
probleemloosheid gekoppeld willen
hebben aan meer luxe en meer aankleding. die zullen of in de accessoirelijst
moeten zoeken en daarvoor dieper in
de buidel tasten, of men moet een andere uitvoering nemen, zoals de GL of
de GT bijvoorbeeld.

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 tel.

18789

Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine én warme stokbroodjes
- .Saté van de haas, TACO en andere
specialiteiten!
- Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen!
Alles handgemaakt en dat proeft u!'
- Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies

haltestraat 52
*
2042 LN zandvoort A
02507 - 17822

-

Geopend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdag en zaterdag tot 3.00 's nachts
'<
Dinsdag gesloten

Tot ziens
i bij Trees en Martha Burger

4
4
4
4
4
4
4 In een sfeervolle omlijsting serveren 4
wij 1ste en 2de Kerstdag een 7
4 gangen
4
keuze
4
4
Kerstmenu ƒ 92,50
4 S.v.p. tijdig reserveren
4
4
44444444444444444

Geld
Volkswagen Golf CL 53 kW
ƒ 27.830,-.
Meerprijs automaat
ƒ 2.445,-. Motorrijtuigenbelasting
van ƒ 378,- tot ƒ 385,-.

Maastricht-Milaan in de
nieuwe "klasse" Alfa 164

achter zelfcorrigerende achteras.
Rondom telescopische schokdempers; velgmaat 5,5J x 13; bandenmaat 175/70 SR 13: lengte 398,5
cm; breedte 166,5 cm; hoogte
141,5 cm; wielbasis 247,5 cm;
spoorbreedte voor 142,7 cm, achter
142,2 cm; draaicirkel 10,5 meter;
taakinhoud 55 liter; massa 835 kilo;
max. aanhangergewicht 1200 kilo
geremd.

(Advertentie)

RIJ DE LANGER EN VOEL
WATPERFEKTIEIS.

MAAK EEN PROEFRIT
IN DE NIEUWE LANGER!
Hij heeft een zeer hoog uitrustingsnivo. Een weggedrag dat
rijplezier, komfort en veiligheid met elkaar kombineert. En
een onderhouds- en kostenpatroon dat hem aantrekkelijk
maakt. Motoren van de nieuwste generatie. Katalysatoren
voor de benzine-versies. Een ECI Multi Point-systeem voor de
injektie-versies. De diesels zijn pittige, soepele, stille diesels.
Automaten met power/economy keuzeschakelaars.
Er is al een Lancer voor f24.995,- (de 1.3 EL).
Prijzen inklusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Kijk
MITSUBISHI
voor dealeradressen in de Gouden Gids.
MOTORS

A

MTSUBISffl/DE GESTAALDE PERFEKTIE

Voor het
seizoen
wisselende
gerechten
(als
het
goed moei

De makers van de auto van het jaar in Japan.

wildwildecht
zijn)

Vanaf l dec. nieuwe
a la carte kaan
Wekelijks
wisselend
4 gangen keuze
menu
voor ƒ 35,00

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV

De Alfa lf>4 is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen, de Twin Spark, de 3.0
V6 en de 2.5 Turbo Diesel, die alle drie boven de 200 km/h rijden.
De naam Alfa Romeo staat voorsportief en snel en de nu leverbare Alfa 164
heeft daar nog een woord aan toegevoegd, namelijk comfortabel en dit wel
met hoofdletters. Op uitnodiging van
Alfa Nederland werd een aantal journalisten in staat gesteld om eens een
echte testrit te rijden om te ervaren
waar deze 164 voor is bedoeld, namelijk grote afstanden snel en onvermoeid afleggen.
Eerst wat over de Alfa 164 zelf. Het is
een in samenwerking met vier andere
autofabrikanten ontworpen basis,
waarvan er 3 in handen zijn van de
Fiat-groep, waar Alfa nu ook toe
hoort. Het voordeel van deze samen werking is duidelijk, de basis samen
ontwikkelen en deze kosten delen.
Daarna maakt ieder er een eigen auto
van meteen uitstraling die bij het merk
past.
Alfa Romeo is de laatste die er mee op
de markt komt en ik zou haast zeggen
lest best. Natuurlijk, smaken verschillen maar qua styling vind ik de 164
bijzonder geslaagd. De auto heeft een
overduidelijk eigen gezicht met een
aparte uilstraling en dat is toch een
knap stuk werk.

Drie uitvoeringen

De 164 is in drie uitvoeringen leverbaar in Nederland, te weten de 148 pk
metende 2.0 liter Twin Spark, de 192
pk leverende 3.0 liter V6 en als laatste
de snelste personenwagen diesel, namelijk de 2.5 liter Turbo diesel met
117 pk. Al deze uitvoeringen zijn goed
voor een topsnelheid van over de 200
km/h.
Het interieur is strak en zeer modern
van uiterlijk, zonder dat dit ten koste is
gegaan van de functionaliteit. Alle
klokken zijn overzichtelijk gemonteerd en dankzij het verstelbare stuur
ook goed afleesbaar voor iedereen. De
stoelen zijn met een duurzame stof bekleed of tegen meerprijs met leder, wat
bloedmooi is maar wat glad om op te
zitten.

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens 'rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-17840

Ik reed deze rit naar Milaan met een
3.0 liter V6, de snelste uit deze reeks.
Alfa Romeo heeft altijd een uitlaatgeluid dat anders is dan dat van anderen
en dat is ook met deze beul het geval.
Nahetstarten klinkterde rustige roffel
waarmee hij aanslaat. Dit geluid blijft
tijdens het rijden waarneembaar zon der dat dit vermoeiend werkt of zelfs
hinderlijk is. Sterker nog, het motoren uitlaatgeluid neemt af naarmate de
snelheid wordt opgevoerd. Op de
Duitse autobanen komt het geweld dat
deze motor levert pas echt goed tot zijn
recht. En dan niet alleen wat betreft de
topsnelheid, die ruim 230 km/h bedraagt maar vooral het enorme koppel
van 245 Nm, dat zorgt voor een grote
trekkracht bij een laag toerental. Een
gevolg hiervan is dat schakelluie mensen niet veel hoeven te schakelen terwijl de sportieve autobaanrijder er een
enorm plezier in heeft om af en toe een
versnelling terug te gaan om medeweggebruikers de elegante achterkant
van deze 164 te laten zien. Dit kwam
tijdens deze rit veelvuldig voor. Op de
Duitse autobaan denken de meeste
automobilisten uit dat land dat alleen
hun produkten deze snelheid veilig
kunnen rijden maar de 164 bewees dat
een Italiaanse volbloed hun de baas
kon zijn. Natuurlijk zijn er ook een
paar gigantische stoppers gemonteerd,
uiteraard voorzien van ABS. om ook
op een verantwoorde manier snel te
kunnen vertragen.
Het grootste compliment voor een
auto is dat je na zo'n rit onvermoeid
kunt uitstappen zonder eerst met veel
moeite te proberen rechtop te komen.
Dat zijn dus fabelachtige stoelen en dat
terwijl ik voor de meeste auto's, waar
afstanden mee gereden moeten worden, adviseer er een speciale stoel op
maat in te monteren in plaats van de
standaard stoel. De Alfa Romeo 164 is
een fijne aanvulling in dit marktsegment en moet, ook gezien zijn prijs,
een leuke plaats kunnen vinden tussen
de gevestigde orde.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

023-255021

HAARLEM 023-270434
Verhuur vartuit Bentveld 023-240102

ELKE VRIJDAG ONBEPERKT
Dinsdags en. 's Woensdag gesloten

MOSSELEN ETEN

behalve voor partijtjes

19-11-88
was een onvergetelijke
jaarwisseling

a f 7,50 PER PERSOON
ELKE ZONDAG ONBEPERKT

Verrassingselement
100%.
De inzet van jullie:
Geweldig!!!

SPARE RIBS
a

Gelukkige Gerrit

ƒ 9 , - PER PERSOON
incl. stokbrood en sauzen
v.a. 17.00 uur

Voor alle bloemen, kaarten, zoenen, handen, kado's: hartelijk dank!!!
Alle medewerkers: „Jullie weten 't!!!

bij Café „De Tap'
Meteen M'cro komt uonderde mensen

NOVEMBER-MAAND

VECTRA-MAAND!
„EXTRA" VOORDEEL in Opel-modellen

* Fiat Panda 34 3-deurs

6.250,11.050,-

kleur beige 1984 ZrTöO1,- nu

* Renault 5 TL 3-deurs VAN

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

kleur rood 1987 t2r7SO,- nu

* Kadett Caravan LPG 3-deurs
kleur rood 1983 9r95Ü,- nu

* Kadett Autom. 1.3 S 3-drs
kleur zilver 1984 ISrSöÜ,- nu

8.250,11.750,-

Ascona 1.6 S Hatchback 5-deurs

En nog veel meer...
GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVC-

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® piafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitle Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien m verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
1 25 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

GRAfoUQIM

-y" RQNDKANTPANELEN J.1DP

=j

J RONDKANT PANELEN c

KUNSTSTOFPANELEN

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

ALUMINIUM
PLAFONDS
Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: aluminium lamellen.
Zij worden in elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd.

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

Tot maar liefst 6 M!
Bij De Graaf in twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd in een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren.

de Graaf plafonds
. SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013APAmsterdam - Tel.:020-848483.
Geopend: Di t/m vri|. 10 00-17.00 u. Zaterdag 10.00-16.00 u.

kleur goldmetallic 1983 13t75ü,- nu l l .950,-

Omega LS 1.8 S Company car
kleur lichtbl. div. extra's 34-£5tr,- nu

Corsa Luxus 1.2 S 3-deurs
kleur zilver 1985 14-^SfJ,- nu

Kadett Club 1.3 Club Sedan
kleur wit 1987 2&75Ü,- nu

28.950,13.250,19.500,-

^-J DE OPEL-DEALER ZEKERHEID VOOR ALLES.

van lent zandvoort

KAM. ONNESSTRAAT 15. TEL. 02507-15346
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Restaurant 't Boeckaniersnest
in andere handen overgegaan

Korpschef verwacht weinig veranderingen

Reservepolitie heeft
nog zeker toekomst
ZANDVOORT - Korpschef
Vlenkhorst verwacht ondanks
tlle onzekerheden weinig verassende veranderingen ten
aanzien van het reservepolitief korps. Dit viel pp te maken uit
iijn toespraak in de bomvolle
Raadzaal, waar afgelopen vrijiagmiddag het veertigjarig be%taan van de Reservepolitie
fverd gevierd. Een feestelijke
Aangelegenheid met een offi:ieel gedeelte en een receptie.
"Wij gaan gewoon door", benaIrukte korpschef Menkhorst tijlens het officiële gedeelte, dat aan
Ac druk bezochte receptie vooraf
iping. Behalve burgemeester Van der
^Teijden waren ook zijn voorgangers
'awijn en Machielsen hierbij aanezig. Menkhorst reageerde hieree op alle geruchten en onzekerheaien omtrent bezuinigingen en de te
j.-erwachten overstap van Beserveoolitie naar Vrijwillige Politie. "Wij
olijven ernaar streven, zowel onze
kennis als het aantal op peil te hou,en".
ij gaf toe dat de omvang van het
eservekorps iets afnam, maar met
|de vier leden die die middag hun
erbandakte ondertekenden, kwam
[het aantal op iets boven de veertig.
Hiermee werd ook voldaan aan het
streven om het aantal vrouwelijke
leden op minstens ongeveer 25% te
jhouden. Twee van de vier ondertekenaars waren vrouwen. Menkhorst
wenste hen succes, want hen wacht
nog een lastige twee jaar durende
'opleiding.
Ook was er een aantal geslaagden.
Burgemeester liet hen de zuivejringseed en de ambtseed, en één de
Ibelofte afleggen. Het waren: W.
Damhoff, J. van de Raad, J. Nijdam
en J. Draijer. Daarnaast waren er
kwee bevorderingen in een kaderrang. "Geen algemene aangelegenheid", aldus Menkhorst, "omdat legio reservekorpsen geen kader hebben". P.C. van Koningsbruggen werd
tot adjudant bevorderd, waarmee hij
de plaats in nam van P.M. van Keulen. Laatstgenoemde blijft echter
nog immer actief voor het korps,
waarvan hij administratie en de financiën beheert. "Binnen het korps
is hij onsterfelijk", aldus de korpschef. Van Keulen, die er 27 jaar
dienst op heeft zitten, werd dan ook
benoemd tot erelid.

waaronder ook een belangrijke taijdrage aan het tot stand komen van
het clubhuis, afscheid nam.
Daarnaast werden zes reservisten
gehuldigd. H. Lefferst en G.W. Verboom omdat zij vijftien jaar lid waren, A. Dekker, H.J. Franke, P. van
Koningsbruggen en B. Keur omdat
zij zich al vijfentwintig jaar voor het
korps hadden ingezet.
Bovendien hadden de ministers
van Binnenlandse Zaken en Justitie
voor alle reservisten een herinneringsmedaille laten vervaardigen,
die door burgemeester Van der Heijden werd uitgereikt. Voor vier leden
die afscheid namen, was er tevens
een schild. Van der Heijden, zijn beide voorgangers en korpschef Menkhorst kregen van commandant
Schaap een herinneringsmedaille
uitgereikt.
Burgemeester Van der Heijden
betreurde het dat het jubileum gevierd moest worden, net op een moment dat de politie meer dan ooit in
de belangstelling staat, met het functioneren en de betekenis van de politie als inzet. 'Een andere sfeer was U
van harte gegund', aldus de burgemeester. Vermoedelijk zal ook hij
blij zijn met de toezeggingen van het
kabinet, die begin deze week bekend
werden gemaakt. Een en ander betekent hoogstwaarschijnlijk dat de acties van de politieambtenaren worden opgeschort of zelfs afgelast.

Onmisbaar

Aan het reservekorps hecht Van
der Heijden grote waarde: "Het is
een niet meer weg te cijferen instituut, een onmisbaar en onmiskenbaar element van onze samenleving". De naam 'crisispolitie' die er
wel eens aan wordt gegeven, is volgens korpschef Menkhorst niet hélemaal terecht. Uiteraard moet het
korps optreden in geval van een 'crisis', maar de taak heeft zich verbreed met onder andere het inzetten
in het dorp om mee te werken aan
het handhaven van de openbare
orde.
"De ondersteuning van het korps
is hard nodig", aldus Menkhorst, die
erop wees dat het drukke seizoen
met evenementen als het jazzfestival en met het drukke strandleven,
nooit is 'te behappen' met de beroepspolitie. "De vrijwillige politie zal er
aan komen", voorspelde hij. "Het zal
dan anders gaan, maar voor ons niet
veel anders. Degenen die het rapport
hebben opgesteld, hebben het geschreven zoals het hier aan toe
Huldiging
gaat". Hij verwacht dan ook dat de
Zo ook werd Th. van Koningsbrug- nieuwe wet zal inhouden 'wat wij
gen geëerd, die na 18 jaar grote inzet, hier al jaren doen'.

ZANDVOpRT - Fred Drogtrop heeft sinds enige tijd de
explotatie van restaurant 't
Boeckaniersnest.Zandvoortselaan 187, overgenomen, na enige jaren als bedrijfsleider bij
het bedrijf betrokken te zijn
geweest.
Drogtrop besloot, toen de gelegenheid zich aandiende, de grote stap
naar dit zelfstandige ondernemerschap te wagen Fred, een bekend
figuur m het Zandvoortse horecawereldje, is bekend met de economische eb- en vloed-situatie van de badplaats Zijn eerste stappen m de horeca zette hij bij restaurant Zomerlust m Zandvoort en sindsdien heeft
hij, zoals het een goed horecaman
betaamt, een keur van bedrijven
doorgewerkt, voor de broodnodige
ervaring, waaronder enige jaren in
het buitenland.
In grote lijnen blijft de opzet van 't
Boeckaniersnest gelijk, de mantie• Gehuldigde reservisten, oud-leden en leden die afscheid namen, kwamen na afloop even bij elkaar voor een me inrichting laat zich nu eenmaal
foto.
Folo Bram Stijnen niet veranderen. De keuken blijft

Onderscheiding voor Zandvoortse garagehouder

BRIEVENBUS

Knuffels voor Afrika
Onvoorstelbaar. Wat een inzet!
Het is gelukt! Dank zij uw hulp! De
vrachtwagen is bijna vol. Héél véél
dank aan al die lieve mensen die
zoveel speelgoed en kleding hebben
gebracht. Zelfs een baby-uitzet. Alles
voor die weeskinderen in Afrika-Oeganda.
Denkt u eens in, 100.000 wezen,
dus is er erg veel nodig. Er zijn acties in heel Nederland, maar Zandvoort heeft beslist een groot aandeel
geleverd. Het gironummer is 6522
t.n.v. Knuffels v. Afrika, want geld is
ook héél héél welkom en hard nodig.
Uw kinderen hebben op school de
videofilm over deze kinderen gezien
dus kunnen ze u vertellen hoe het
daar is. En hoe fijn wij het hier hebben. Het begin van de hulp aan deze
kinderen is gemaakt. Het is een
druppel, maar elke druppel is er een!
Alle scholen in Zandvoort die zo
spontaan aanboden de film te draaien, héél hartelijk bedankt voor uw
medewerking! Het resultaat is fantastisch!
Ook heel erg bedankt de scholen
uit Aerdenhout: de Vondelschool, v.
Eeghenschool en de I.V.O. MAVO.
Geweldig. De vele mensen die zelf
geen kinderen of kleinkinderen hebben en toch meededen, zelf een
knuffel maakten of kochten, erg fijn.
De speelgoedzaken uit Haarlem die
een zak vol nieuw speelgoed brachten.bedankt.
Ook veel dank aan die zaken waar
ik wel een aanplakbiljet op mocht

Frans getint 'Maar we gaan wel
meer inspelen op de seizoenen', zegt
Drogtrop enthousiast. 'Zo hebben
wij al een aspergemaand en een
kreeftenfestival achter de rug, nu op
naar de wildtijd met eendenborst,
bramensaus en reerug. Die is nu al
aarzelend is begonnen En dan de
kersttijd, daar gaan we iets gezelhgs
van maken'.
Veel aandacht gaat hij ook besteden aan de werving en uitvoering
van bruiloften en partijen Goed en
modern verzorgd gaan eten en drinken, met een gastvrij onthaal en prijzen, welke het vergelijken waard
zijn. Zo is er al een 4 gangen bruidsmenu, compleet met bruidsijstaart,
voor / 49,50.
De diverse leuke ruimte's bieden
m zijn totaliteit plaats aan 200 gas
ten. De zalen dragen namen uitde
scheepvaart als Officierendek, Sloe
pendek, Kraaiennest, Vooronder en
Promenade, (de tumzaal). De aparte
aperitief-ruimte: de Loeresbar. Voor
visuele presentatie stelt Drogtrop
een videoband ter beschikking.

hangen. Dat heeft ook heel goed geholpen. De mensen die buiten Zandvoort wonen en de moeite namen
om hier spullen te brengen en degenen die de videobanden overgetaped
hebben, allen heel veel dank, fantastisch!
Ik zal aan de organsiatie vragen of
zij ook een film maken als het speelgoed uitgedeeld wordt met de kerstdagen, dan kunnen jullie op school
weer zien hoe alles uitgepakt wordt.
Misschien zie je dan wel een kindje
met jouw knuffel in z'n hand of met
jouw T-shirt aan, dat zou heel erg
leuk zijn. Zie je dat blijde gezichtje al
voor je. Want dat ze er ontzettend
blij mee zijn is, zeker, hebben ze ook
iets van zichzelf.
Mochten er nog mensen zijn die
nog geen tijd hebben gehad, tot vrijdag 25 november nemen wij nog
graag speelgoed, goede kleding en
schoenen aan. Hogeweg 47, tel.
16658. Dan sluit de actie en brengen
wij het naar de grote verzamelplaats
waar het verscheept wordt en voor
de kerstdagen in Afrika is.
Alle lieve mensen en kinderen,
nogmaals héél héél hartelijk bedankt en een welgemeende knuffel
van die dankbare weeskinderen in
Afrika die met uw hulp nu een beetje
fijne kerst hebben.

ZANDVOORT - Autobedrijf
„Zandvoort" aan de Kamerlingh Onnesstraat mocht zich
afgelopen maandag verheugen
op de komst van de heer Novelli, technisch directeur van Fiat
Nederland. De heer Novelli
was namelijk naar de taadplaats gekomen om de eigenaar van dit garagebedrijf, Rob
Witte, de gouden sleutel te
overhandigen.

van de zaak, de receptie, de bedie„Het is moeilijk om m deze auto
nmg van het personeel, vakbe- branche overeind te blijven, de conkwaamheid, service en garantie.
currentie is moordend" laat Witte
weten. „Om de concurrent de baas
In totaal deden 200 Fiat dealers te blijven moetje op de eerste plaats
uit het hele land aan deze wedstrijd zorgen voor vakbekwaam personeel
mee. Dertien van hen kwamen in en de service en de garantie moeten
aanmerking voor de sleutel, waaron- optimaal zijn", vindt hij. De erkende
der het Zandvoortse garagebedrijf. garagebedrijven m Zandvoort hebEigenaar Rob Witte uit Haarlem is ben volgens hem een goede naam
allang geen onbekende meer in de opgebouwd.
badplaats Na 13 jaar geleden op de Beunhazen vallen vanzelf door de
Dr. Schaapmanstraat met de auto- mand, en hiermee bedoelt Witte de
verkoop in Zandvoort begonnen te malafide handelaren die niet schroDe gouden sleutel is een 'Award' zijn verhuisde het bedrijf m 1980 men hun klanten knollen voor cidie telkenjaren wordt uitgereikt aan naar noord.
troenen te verkopen.
de dealer die bij een enquête onder
het publiek de meeste punten heeft
weten te verzamelen. Het enquêteformulier bevatte twintig vragen, die
door de klanten van een waarderingscijfer dienden te worden voorzien. Enkele van deze vragen betroffen onder andere de bereikbaarheid

Gouden rookworst
ZANDVOORT - De zelf gemaakte
Gelderse Rookworst van Keurslager
Koning uit de Schoolstraat is deze
maand bekroond met het zogenaamde Goudkeur. Deze kwalificatie
werd toegekend na een zware, vaktechnische keuring.

Keurslagers die het felbegeerde
Goudkeur-certificaat, dat één seizoën geldig is, aan hun klanten wilVoor u allen ook heel fijne en ge- len presenteren zijn verplicht elk
zellige kerstdagen en een gelukkig jaar opnieuw hun ambachtelijk ge- • Rob Witte ontvangt uit handen van technisch directeur Novelli de gouden
en gezond 1989.
maakte rookworst ter keuring aan sleutel. De hulde geldt ook de echtgenote, monteurs en overig personeel.
Folo Bram Stijnen
S. en J. WATERDRINKER te bieden.

WINKELCENTRUM NOORD ONTVANGT 30 NOVEMBER SINT NICOLAAS
hercnkopsalon

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

Bij

SPAR

SPAR
altijd
voordeel

pils

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

DIAMANT- BRAADVET
KUIKENS
2 pakken
a 500 BP

krat 8 fles
a 0,5 liter

5,99

diepvries,
3 stuks

2,50

9,95

Knippen
Knippen - föhnen - watergolf

ƒ22,50
ƒ 09,51)

Föh nen of watergolf

ƒ22,50

Permanent v.a

ƒ79,50

Spoeling

ƒ19,50

Verf

ƒ29,50

Coupe Soleil v.a

ƒ45,00

Al onze prijzen zijn incl. verst, en lak

Haarmode Marjo Fijma
's-Maandags gesloten. Vrijdag tot 21.00 uur en
zaterdag tot 13.30 uur geopend. Tel. 14866
PASTEUUSTKAAT 12
2011 VA WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOOKD

CAFÉ
Celsiusstraat 196
Winkelcentrum
Noord
Zandvoort
Tel. 02507-16044
Open van 20 uur tot 03 uur.

goossens

SINTERKI

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
even bellen

SAMEN MET UW KINDEREN
OP VISITE BIJ SINTERKLAAS

WOENSDAG 30 NOVEMBER

Elke dag vanaf 11.OO uur
en Zaterdag de hele dag
volgens afspraak
-•s Morgens zonder af spraak-

van 12.30 uur tot 15.30 uur
ELK KIND KRIJGT EEN PRESENTJE,
MAAR OOK DE BEGELEIDERS
WORDEN NIET VERGETEN

123OS

Ook voors

Drogisterij
Sfaatsloten
Tabaksartïkeleri
Lectuur
BLOEMENHUIS

Toegangsbewijzen te verkrijgen bij:
Spar-supermarkt - snackbar - „Rennes"
drogisterij - Ton Goossens
brood-banket - v.d. Werff
bloemenhuis - W. Bluijs
haarmode - „Marjo"
De foto's kunt u gratis bij bovenstaande
winkels, vanaf 3 dec. ophalen.
Dit alles is mogelijk gemaakt door medewerking
van de volgende bedrijven:
EETCAFÉ„T VRAAGTEKEN"
TANDARTS G. BOUWMAN
INSTITUUT VOOR FYSIOTHERAPIE
- ZANDVOORT NOORD"
BROOD EN BANKET - V.D. WERFF
HAARMODE -„MARJO"
„SPKINGTIME" UITZENDBURO
FOTO BOOMGAARD
DROGISTER1J-HERENKAPSALON
TON GOOSSENS
[
BLOEMENHUIS - „W. BLUIJS" ^
SNACKBAR „RENNES"
SPAR -SUPERMARKT
=^

W. Bluys
PASTEURSTRAAT
ZANDVOORT
Winkelcentrum Nieuwnoord

Telefoon 5025

Bakkerij v. d. Werff
Winkelcentrum Noord
Tel. 17027
As. vrij. + zat.
ROOMBOTERAMANDELSTAAF
^Q5
voor öj

3 BOLLETJES voor 1 5 "
Woensdag 30 nov.
BERLINER BOLLEN

1,-

U kunt ook uw hartige hapjes
voor Sinterklaasavond bij ons
bestellen.

GEZELLIG EN VEELZIJDIG - ZANDVOORT NOORD - RUIM PARKEREN

DONDERDAG 24 NOVEMBER 1988

WEEKMEDIA30

Je koopt een vrijstaand huis... maar wat
is vrijheid als die ophoudt bij het hek?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16, tel. 12270
ELKE DAG een andere daghap voor slechts J

iedere dag

lU/~

Onze alom. bekende
winterschotels zijn
er weer:

VERSE
MOSSELEN

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCIJNERS,
ERWTENSOEP

gebakken of gekookt
met stokbrood en
div. sausjes.
Incl. l glas wijn

17,50

Zie verder onze a la carte kaart.
OOK hebben wij
gelegenheid vooi
bruiloften en
partijen.
Zeer
concurrerende
prijzen en 1ste
klas kwaliteit.

Enkele menu-suggesties voor bruiloften en partijen
TOMATENSOEP
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
25,-

KIPPESOEP
BIEFSTUK
CHAMPIGNONS
COUPE IJS
KOFFIE
30,-

GRAPEFRUIT COCKTAIL
HELDERE
GROENTESOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
35,-

VRUCHTENCOCKTAIL
CHAMPIGNONSOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
SORBET
KOFFIE
45,-

GARNALENCOCKTAIL
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
TOURNEDOS
CHAMPIGNON
OF VARKENSHAAS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET COGNAC
OF LIKEUR
b(l,-

RODE ZALM
OP TOAST
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
OSSEHAAS IN
STROGANOFFSAUS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET FRANSE
COGNAC
OF LIKEUR
OF IRISH
COFFEE
70,-

50% korting

Zandvoorts Nieuwsblad

Kerkstraat 16
tel. 12270

Koffie

Fa.

Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar
Weekmedia

3,75

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Behand. volgens afspraak ook 's avonds

Grieks Specialiteiten Restaurant

ARTEMIS

Haltestr 9, Zandvoort

Kroon Modo

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

Haltestraat 55

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Lissenberg

Drog. Bakels,

JERSEY
PANTALONS

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.

mt 40/48

De Krocht,

Gr. Krocht 17, ZanJvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

7 kleuren

isolatieglas

U bent van harte welkom

Thorbeckestraat 5, t/o Casino
tel.: 02507-20127
maandag en dinsdag gesloten

Pianolessen

door gedïpl.
lerares.
Inl.
tel. 18486.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 - tel. 12270
MENU van de maand
Alexander cocktail
* * *
Kippe-suep
Si ukjes varkenshaas
in rooimaits

Us
*

Koffie

*

Handige
vrouwelijke
duizendpoot gevr.
voor lichte huish.
werkzaamheden
in de avonduren

27,50
BLOEMENHUIS

W. Bluys
PASTEURSTRAAT
ZANDVOORT
Winkelcentrum Nieuwnoord

Telefoon 5025

Ook voor alle GLASSCHADES

06-022.20.20 KEUR
Bel gratis voor vrijblijvende offerte

WEEKMEDIA geeft u meer.' WEEKMEDIA geeft u meer.'
AANSTAANDE BRUIDSPAREN

voor de kerstdagen

SHOPPEN IN LONDEN
16/17 december a.s.
voor slechts ƒ 99,- per persoon
U vertrekt 16 december ± 18.00 uur vanuit Amsterdam per touringcar
naar Vlissingen. Met een nachtboot van de Olau-lijn steekt u over naar
Sheerness op basis van een vierpersoons hut.
Zaterdagmorgen om ± 09.30 uur bent u in Londen.
'Het is mogelijk om met de bus die u naar Engeland brengt een
stadsrondrit te maken. Uiteraard kunt u ook meteen uw eigen gang
gaan en dat doen waarvoor u naar Londen bent gekomen. Als u maar
om 18.00 uur terug bent op de afgesproken plaats voor de terugreis
naar Nederland. Zondagmorgen 18 december rond 10.00 uur bent u
weer terug op uw plaats van vertrek in Nederland.
Kaarten voor dit zeer voordelige reisje zijn m.i.v. donderdag 24
november zolang de voorraad strekt, te koop bij de volgende
kantoren van Het Parool en Weekmedia van maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 15.00 uur.
Amsterdam
Amstelveen
Purmerend
Uithoorn

Wibautstraat 131
Rokin 110
Dorpsstraat 54-56
Weerwal 19
Stationsstraat 70

:

Amstelveen

:

Wibautstraat 131,
Stadionplein,
Cultureel Centrum,

...binnenkort wordt de bouw gerealiseerd
van een projekt van 44 premie woningen in
de premie A- en C-regeling door Hillen &
Roosen Planontwikkeling te Amsterdam,
aan de Sophiaweg, aansluitend.aan het
Clara-projekt...
Betaalbaar en uiterst komfqrtabel wonen
aan de rand van Zandvoort in een schitterende lokatie. (Prijzen van f 148.305,- f 170.232,-). De woningen zijn voorzien
van alle rnoderne woongemakken en
hebben een ideale zonligging...
De plattegronden van deze woningen zijn
optimaal ingedeeld, de zeer kompakte
entree-partij levert een ruime 'living' op,
welke altijd op de grote achtertuin gesitueerd is. De verdieping bevat 3 ruime slaap-

De Felicitatiedienst wil u graag door een hostess laten bezoeken
om u een pakket met nuttige geschenken, waarde- en
reductiebonnen aan te biede.n.
Bovendien treft u in dit
pakket ook een
aantrekkelijk
huwelijksgeschenk
aan van
Het Parool/Weekmedia.
Ook als u iemand anders
kent die trouwplannen
heeft kunt u ons dit laten
weten.
Stuur onderstaande bon,
vóór uw
ondertrouwdatum, naar
Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

>

kamers. De zolder is met een vaste trap
bereikbaar en kan afgebouwd worden tot
extra slaap- en/of hobby-kamer...
De woningen bezitten een kwaliteit welke
duidelijk boven het gangbare gemiddelde
ligt, de gevels, ramen, grondvloer en daken
bezitten een extra hoge warmte-isolatie...
De volgorde van toewijzing van de woningen zal door de gemeente Zandvoort
bepaajd worden. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met het z.g.
'doorstromingseffekt'. Daarbij zal als belangrijkste criterium gelden, het vrijkomen
van goedkope huurwoningen.
Uitgebreide informatie en kpndities over dit
projekt kunt u verkrijgen bij:

i. ^ . ,. , x ,. ., <^.,_.-^^,,. ^ ^ v s v ; .c<; ^

Q.G.

Graag ontvang ik tijdig vóór mijn huwelijksdag bezoek, van een
hostess van de Felicitatiedienst.
vertrek 18.00 uur
vertrek 18.15 uur
vertrek 18.30 uur

De prijs van ƒ 99,- per persoon is exclusief / 5,- annuleringskosten en
ook uw maaltijden en drankjes dient u zelf te verzorgen. Een eventuele
reisverzekering moet u zelf even regelen. Een plattegrond van Londen
krijgt u in de bus uitgereikt.
Voor Engeland is een geldig paspoort vereist.
Het is de bedoeling dat u contant betaalt.
Reserveren is niet mogelijk.
Heeft u belangstelling, beslis dan snel en kom langs bij een van de in
deze advertentie genoemde kantoren.
Deze reis wordt georganiseerd i.s.m. Geos Tours/Oskam B.V.
De verkoopperiode voor deze reis sluit woensdag 14 december of
zoveel eerder als de kaarten zijn uitverkocht.

Naam bruid:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

."
Plaats:

Adres:
Postcode:
Telefoon:
Huwelijksdatum:

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur /
Beheer / Projekten / Adviezen / Hypotheken /
Assurantiën
Hogeweg56A/2042GJ Zandvoort/
Telefoon 02507 -1 29 44 / Fax 02507 -1 86 44

Naam bruidegom:
Plaats:

Openingstijden: Ma. t/m Vr. : 09.00 -18.00 uur
Vr. koopavond :19.00 -21.00 uur
Zaterdag
: 10.00-14.00 uur
Een projekt van:

[fjj] HILLEN & ROOSEN
L~J

WEEKMEDIA geeft u meer?

WEEKMEDIA geeft u meer.'

\x \ \>:r;

'^r*** v ••üx-.^

Bon voor onze lezers

Opstapplaatsen op 16 december zijn:
Amsterdam

PREMIE A- EN C-WONINGEN
'OM-DE-HOEK' VAN HET
KOSTVERLORENPARK EN
HET VISSERSPAD NAAR
KRAANTJE LEK...

WIJ ZIJN DE GEHELE WINTER GEOPEND

(geen sex o.i.d.)
Brieven o. nummer
952700.

Nog voor de winter geplaatst

TE KOOP IN ZANDVOORT:

In ons sfeervolle restaurant kunt u heerlijk
eten tegen betaalbare prijzen
Onze bekende Griekse specialiteiten
zijn een streling voor de tong.

*

Sig. mag.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

op de totale exclusieve kollektie
bijoux, tassen en parfums

Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van div soorten aardappelen, verse groente,
sla, appelmoes en compôte.

Restaurant
Delicia

1

Wegens reorganisatie

Passage l 8,
tel. O25O7-1995O

* a.s. zondag van
15.00-20.00 uur
LEVENDE
MUZIEK

H. W. COSTER B.V. teief.
02007-15531
telefax 02507-20025

schoonheidssalon voor dames en heren

PLANONTWIKKELING BV

BON

Ja, wij zijn geïnteresseerd in het
'Kieviet'-projekt. Stuurt u ons
uitgebreide documentatie.

Naam:
Adres:
Code:
Plaats:
.•
Stuurt u deze bon in een voldoende gefrankeerde
enveloppe naar Van Schaik Makelaar O.G.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

WEEKMEDIA
Donderdag 1 december 1988

Los nummer ƒ1,-

Zandvoort
IMieuwsblad
eek^Aedia

48e jaargang nummer 48

Editie 30 \\

Oplage 4500

Gemeente kan forse schadeclaim verwachten

Uitstel verhuizing mogelijk
fataal voor manege Rückert
ZANDVOOBT De Gemeente Zandvoort kan een fikse schade
claim verwachten van manege Rückert, nog steeds ondergebracht m de tent naast de voormalige Kiewiet Mavo De nieuwe
manege, die de gemeente laat bouwen omdat Rückert moest
wijken voor het Vendoradopark, zou op l december klaar zijn
Die datum, vandaag, is echter bij lange na niet gehaald Rückert
voorziet daardoor een enorme schadepost die volgens hem wel
kan oplopen tot twee ton Maar meer nog vreest hij een faillissement
„De manege is nog lang met klaar,
en gezien het Hollandse klimaat gaat
dat nog minstens twee maanden du
ren Bovendien wordt er tussen 21
december en 3 januari niet gewerkt
Je hebt zelfs grote kans dat het
maart wordt eer ik kan verhuizen In
dat geval kun je er wel vanuit gaan
dat ik failliet ben, want ik lijdt nu al
enorme schade Dan ben ik het be
drijf, waar ik vierentwintig jaar van
m'n leven aan gegeven heb, kwijt
Mijn klanten lopen weg, terwijl de
onkosten, zoals personeel en verze
keringen, gewoon doorgaan'
Hij wijst erop dat hij nu alleen
beschikt over een buitenbak Met dit
koude, natte weer heeft niemand zin
om daar te gaan rijden ' Dertig tot
veertig procent van mijn klanten
zijn al weg En het blijft afwachten
hoe lang het duurt voor zij allemaal
weer terugzijn Dan kun je wel een
mooie manege hebben, maar dat is
net als met een mooi bord Als je

geen eten hebt, dan heb je ook mets
aan dat bord" Rückert voorziet gro
te kosten en problemen als het gaat
vriezen Enerzijds omdat hij dan een
groot aantal extra dekens moet ko
pen om de achtendertig paarden, ge
stald onder tentdoek, warm te hou
den Anderzijds zou bevriezing van
de waterleiding funest zijn omdat
voor elk van de dieren zo'n veertig
liter water per dag nodig is
Zijn grootste zorg is, dat er op
sommige dagen nauwelijks aan zijn
nieuwe manege wordt gewerkt "In
plaats van op 4 oktober is men pas
op 24 oktober begonnen met de
bouw De aannemer uit België heeft
wel flink doorgewerkt, maar nu is er
een onderaannemer aan gezet Vori
ge week is er niets aan gedaan" Het
toezicht van de gemeente wordt vol
gens hem dan ook absoluut niet
goed uitgevoerd Ruckerts advocate,
Mr E R C Kriek den Heeten heeft
de gemeente op 4 oktober reeds een

Sint bezoekt de scholen

brief gestuurd met de waarschuwing
dat de bouw dreigde uit te lopen
zodat de afgesproken datum, l de
cember 1988, niet gehaald zou wor
den 'Aannemer Geerkens kon ons
op dat moment geen enkele garantie
geven dat de manege op tijd klaar
zou zijn'
Een reactie van gemeentezijde
bleef volgens haar uit Zo ook op een
verzoek van haar afgelopen week,
om een spoedoverleg Zij acht het de
morele en juridische plicht van de
gemeente het belang van de manege
houder voorop te stellen "De heer
Rückert is akkoord gegaan met de • De nieuwe manege van Rückert is nog lang niet klaar
verhuizing op basis van beloften Je
hoort met eikaars gerechtvaardigde
beloften rekening te houden De een hek is er met Ik begrijp ook met
heer Rückert heeft dat gedaan, hij dat er niet beter op het materiaal
heeft zich van het begin af aan heel gelet wordt Vorige week werden er
constructief opgesteld" Rückert stiaattegels gebracht maar die heb
wijst erop, dat de gmeente hem in ik maar op de Sophiaweg laten neer
augustus daarentegen gedreigd zetten want hier heb je kans dat ze
heeft met een kort geding, indien hij de volgende dag zijn verdwenen Bo
de oude manege niet op tijd op 24 vendien liggen de isolatierollen m de
augustus ontruimd zou hebben regen en voor de buitenbak zijn er
Men had dan nog vijf dagen om het voor een hoge prijs derde keus biel
oude pand af te breken en de grond sen geleverd
Het zal zeker nog weken duren eer
op te leveren aan Vendorado
ZANDVOORT Het ontslag
het bouwwerk klaar is Volgens de
Van de nieuwe manege staan mo advocate moet de gemeente die zij van R Groenhout, voormalige
menteel alleen de muren met het aansprakelijk heeft gesteld voor de hoofd van de afdeling Sociale
dak Het is een tochtig en koud ge reeds ontstane kosten en inkomsten Zaken van deze gemeente, is
heel De ramen zaten er dinsdag nog derving, feitelijk zoi gen dat het werk donderdagochtend nietig ver
met m en een enkel tussenwandje, m op tijd af is en dat er nu dus extra
wat kennelijk de stal moet worden, snel wordt doorgewei kt 'Als er op klaard Volgens het ambtena
staat er wel maar is nog niet veran korte termijn niets gebeurt is dat rengerecht, dat deze zaak sinds
kerd Van enige sanitaire voorzienin desastreus Het is dan in feite ook enige tijd m behandeling heeft,
gen of de bijbehorende wand of een noodkreet Wij willen eerst pro waren er geen redenen die
vloertegels is nog niets te bespeuren beren er in onderling overleg uit te zwaar genoeg wogen om
en de betonnen vloer vertoont hier komen Dat is in het belang van bei
en daar kuilen waarin nog regenwa de partijen Maar dan moeten er Groenhout te ontslaan
ter staat
geen toezeggingen maar garanties
Het door Groenhout aangevoch
"Het is hier ook levensgevaarlijk komen ' Het spoedoverleg waarom ten ontslag vond vorig jaar al plaats
voor kinderen", aldus Rückert wij zij gevraagd had en dat eerder deze nadat hij eerst enige tijd geschorst
zend op een gat in de vloer van de week zou plaatsvinden werd echter geweest was Dat gebeurde m een
bovenverdieping Zij kunnen hier door de advocaat van de gemeente periode van grote onrust op de afde
ongehinderd in en uitlopen, want afgezegd
hng Sociale Zaken welke tot gevolg

NlCOlaaSSChOOl

Foto Berlotl

ZANDVOORT Sint Nicolaas heeft afgelopen week bepaald met stil
gezeten Hij was zelfs ook regelmatig m Zandvoort te vinden samen
met een paar van zijn Pieten Deze week vereerde de goed heiligman alle
basisscholen met een bezoekje Twee zijn er morgen aan de beurt
Natuurlijk werd hij zingend en juichend binnengehaald, al was het
natuurlijk allemaal wel erg spannend Want wat wist hij veel van al die
Zandvoortse kindertjes' Dat stond natuurlijk allemaal in zijn dikke
boek, dat hij pas nog met zijn goede vriend Ge had bijgewerkt Voor Sint
stijgt de spanning trouwens ook, want nog een paar nachtjes en dan is
hij jarig

Werknemer weg,
kas en auto zoek
ZANDVOORT Namens een race
organisatie in de Kerkstraat werd
vorige week donderdag door een 40
jarige Zandvoorter bij de politie aan
gifte gedaan van de vermoedelijke
verduistering van een auto en de in
houd van de kas, een bedrag van
j 12 500,
Twee dagen tevoren vertrok te
vens een 27 jarige Zandvoortse werk
nemer van dit bedrijf met de noor
derzon Van de man is niets meer
vernomen

Hoorzitting
Circustheater
ZANDVOORT Woensdag 7 de
cember wordt m het Raadhuis een
openbare hoorzitting gehouden in
verband met de Hmderwetvergun
nmg voor het Circustheater, aan
vang 10 00 uur
Het Circustheater is het project
van Play in tussen de Kosterstraat
en het Gasthuisplem, met onder an
dere een kleine toneelzaal en een for
se ruimte met speelautomaten De
Lokale Raad van Kerken en de Stich
tmg Leefbaar Zandvoort hebben bij
Gedeputeerde Staten een bezwaar
schrift tegen het daarmee verbonden
bestemmingsplan ingediend Zij
hebben ernstige bedenkingen tegen
het vermaakcentrum

Waterstanden
Datum
1 dec
2dec

3 dec
4 dec
5 dec

6 dec
7 dec

HW LW HW LW
0834 0355 21 131605
0929 0515 2213 1702
1045 0628 2323 1820
1924
1202 0727
OU ^^ 08 23 1253 2022
01 15 09 15 1333 21 18
01 56 1003 1411 2213
0234 1045 1448 2303
0312 1123 1524 2349

8 dec
9 dec
Maanstanden
Vrijdag 9 dec NM 06 36 uur
Spnngtij 11 Dec 1641 u NAP+123cm

® Burgemeester Van der
Heijden bezorgde Take Huberts een aangename verrassmg.
Pag 7
• De Algemene Beschouwmgen 1989 ademen een
positiever sfeer uit. Pag. 7
Foto Bram St|ncr

Ambtenarengerecht verklaart ontslag nietig

Hoofd Sociale Zaken officieel
nog in dienst van de g<

Algemene beschouwingen positiever

• De Sint werd ook feestelijk ontvangen door de groepen 1 en 2 van de

c Voorkoming Misdrijven
kan een positieve bijdrage
leveren aan het toensmePag. 3

ZANDVOORT De gemeente
lijkt met de komst van burge
meester Van der Heijden toch
wel degelijk in rustiger vaarwa
ter te zijn gekomen, zoals ook
CDA fractievoorzitter Ingwer
sen constateert Dat kwam dui
delijk naar voren tijdens de al
gemene beschouwingen en de
begrotingsbehandeling, afgelo
pen dinsdag- en woensdag
avond
De algemene beschouwingen had
den over het algemeen een vrij rustig
karakter, eerder licht corrigerend en
sturend, dan bruut wijzend op fou
ten Een behoorlijk vertrouwen in
het huidige College van Burgemees
ter en Wethouders leek er uit te spre
ken Het wapengekletter zoals in vo
nge jaren bleef vrijwel geheel weg, al

had wel Gemeente Belangen Zand
voort nog enkele flink kritische op
merkingen Van de beschouwingen
van de diverse pai Ujen vindt men op
een van de bmnenpagma's een korte
samenvatting
Opvallend was wel dat bij veel par
tijen de kosten van extra voorzienin
gen voor het toerisme zoals ten aan
zien van het wegennet zorgen baren
Met name omdat de vraag zich op
drong, wie deze moet dragen Een
zogenaamde vergelijkende budget a
nalyse heeft uitgewezen dat er aan
een aantal zaken in Zandvoort (o a
infrastructuur) veel hogere kosten
zijn verbonden dan in andere steden
met een vergelijkbaar inwoneraan
tal Het rapport gaf echter niet aan,
waar de oorzaken lagen Duidelijk is
wel dat men de inwoners van Zand
voort wil sparen voor een verdere
stijging van die kosten, tarieven en
belastingen

Leerkrachten leven zich uit in traditioneel Sinterklaastoneel

Volgens wethouder Aukema is de
analyse een momentopname en hij
verwacht dat Zandvoort nu 'positief
gaat scoren' Daarnaast is hij van
mening dat niet alles door de toerist
betaald kan worden Een aantal za
ken die voor de toerist zijn aange
bracht wordt ook door de Zand
voortse burgers als plezierig erva
i en, zo voegde hy daar aan toe
De discussie Zandvoort primair
woonplaats of toenstenplaats is
voorlopig nog niet afgerond Volgens
burgemeester Van der Heijden ra
ken deze vlakken elkaar altijd maar
hij wees er nogmaals op dat de belan
gen van de Zandvoorters niet onder
gesneeuwd mogen raken Zandvoort
heeft volgens hem net als alle andere
gemeenten in Nederland een woon
functie, zo liet hij weten Overigens
zonder hierbij een keuze uit te spi e
ken voor een van beide functies van
deze gemeente

had dat een groot aantal ambtenaren
zich ziek meldden De schoen wrong
met name in de communicatie tus
sen de Groenhout enerzijds en aan
de andere kant de sous chef en de
toenmalige gemeentesecretaris Dat
kwam duidelijk naar voren tijdens
de vorige zitting Het was echter
Groenhout die indertijd werd ontsla
gen vanwege onverenigbaarheid
van karakters' tussen hem en zijn
sous chef Onterecht zo was hij van
mening Een aantal van zijn mede
werkers was het met hem eens drie
van hen waren tijdens de vorige zit
ting, begin november, aanwezig om
hun standpunt toe te lichten
Het ambtenarengerecht miste de
motivatie van de gemeente voor het
standpunt onveienigbaarheid van
karakters maar ook een goede mo
tivatie waarom een dergelijk zwaar
middel als ontslag nodig was om de
problemen op te lossen Bovendien
vroeg men zich af waarom de keuze
m dat geval juist op Groenhout viel
en niet op zijn sous chef in aanmer
king genomen dat de verhouding

'Camper' vertrekt
van boulevard
ZANDVOORT - Al enige
maanden bivakkeerde een man
m een oude krakkemikkige
auto op de Boulevard Bar
naart Dit tot grote verwonde
ring van menig regelmatige
voorbijganger, vooral gezien de
koude nachten De Zandvoort
se politie stelde kort geleden
eindelijk een onderzoek in
naar de identiteit van de 'kam
peerder'

De papieren van de 33 jarige Am
sterdammer bleken in orde Aan het
voertuig zelf mankeerde echter het
een en ander Dit bleek met meer
verplaatsbaar vanwege allerlei tech
nische gebleken De man zegde toe
vooi een oplossing te zullen zorgdra
gen Tegeno\ er de politie verklaarde
het weei terecht ' Wel meteen gaan hij dat hij in dit wrak bivakkeert
slapen' nep Stompie het opvallend vanwege zijn revalidatie na een ver
lustige vogeltje achterna, toen hij meend verkeei songeval
het in een kooitje stopte Het diertje
gehoorzaamde onmiddellijk een
schitterend voorbeeld van de humoi
waarmee de speleis veelal spontaan
het stuk doorspekten En wat te den
ken van de opmerking van veld
wachter Holvast (Bert de Vries) die
m zijn gevecht met Gei rit 'op punten
veiloor'
Kortom het spel mocht ei zijn
met stuk voor stuk uitstekende pres
taties Nog niet genoemd zijn de rol
len Siets Aalmoes (Marjan Krodei)
Barones Totenbel (Marg Wevei)
Griet en Melis Deegrol (iespectie\e
lijk Annelies Daalhuizen en Ton Be
zem) 'Wij hebben bewust gekozen
voor een andeie rol dan wij in voor
gaande jaien hebben gespeeld al
dus Ton Bezem Hij geeft toe dat er
ook tijdens de voorstelling nieuwe
dingen wolden ingebiacht soms
spontaan soms bedacht achtei de
coulissen ' We hebben ei met enorm
veel plezier aan gewelkt

'Hans zit hier al twee dagen achter het gordijn'
ZANDVOORT Tal van km
deren hebben afgelopen week
kunnen genieten van leer
krachten die zich weer eens
heerlijk te buiten konden gaan
met het Sinterklaas toneel. Zo
werd er weer een jaar toegevoegd aan een reeds zevenendertigjange traditie in Zandvoort Vrijdagavond was het de
beurt aan oudercomités en an
dere genodigden om plaats te
nemen m de stoelen van gebouw De Krocht
"Wie voor opsluiten is, moet zijn
vinger opsteken9' was een van de
opmerkingen die vanaf het podium
het publiek mgeslmgerd werden
Vele vingers gingen omhoog 'Ja'",
was het antwoord uit de zaal, zij het
wat bescheiden, toen mevrouw Aal
moes vroeg of zij nog eens moest
aanbellen bij de burgemeester Het
waren echter geen kinderen die op
de opmerkingen reageerden Het wa
ren leden van de oudprcomites en
andere genodigden, die zich vrijdag
avond nog eens probeerden in te Ie
ven in de kindertijd Dit op aanspo
ren van Ge Loogman die bij aanvang
alle aanwezigen, waaronder het bur
gemeestersechtpaar Van der Heij
den, welkom heette Zo kon men de
echte sfeer van het Sinterklaasto
neel zoals dat voor een zaal vol km
dei en wordt gespeeld, oproepen
Natuurlijk waren de kindertjes,
die zich 's morgens en 's middags
mochten vergapen aan de kunsten
van hun juffen en meesters, veel uit
bundiger in hun reacties Vooral bij
de allerjongsten was het gejoel en
geschreeuw niet van de lucht Zij za
ten ook niet stil om maar te tonen
wie en waar de boef was De leerhn
gen van de hogeie groepen waren
daarentegen een stuk rustiger en wil
den zich met laten kennen tussen
hun leeftijdgenootjes 'Een beetje
kinderachtig, was dan ook de reac
tie van een van hen Desondanks
werd ei genoten al was het maai

omdat toneelstoelen soms aangena
mer 'aanvoelen' dan de schoolban
ken Het bleef toch een leuk uitje

om het gordijn te openen en te slui
ten Ruimte om ongezien weg te lo
pen was er met
'Opsporing verzocht' was de titel
van het vermakelijke stuk, geschre
ven door Jan Rillema, in 1982 reeds
opgevoerd door de leerkrachten Het
was de boef Gerrit Grijpgraag (Ardy
Henneman) die opgespooid moest
worden, maar door zijn vermom
ming kon hij vrij m het dorp rondlo
pen Daarnaast kwam ei een won
dervogel van de koning in het spel,
die weggevlogen was Voor degeen
die hem ving was een flinke belo
nmg uitgeloofd De buigemeestei
had er wel oien naar ' Allemaal zoe
ken dan kunnen wij eindelijk een
waterleiding aan laten leggen en de
put dempen

En gezegd kan worden dat de leer
krachten hun uiterste best deden,
wat resulteerde m een uiterlijk ver
makehjk spel Vrijdagavond konden
zij zich nog wel eens te buiten gaan
met rake en vrije opmerkingen
' Vanmorgen wisten de kinderen het
nog", zei de uitstekend door Marja
Snijders Blok neergezette burge
meester, toen haar tegenspeler even
geen antwoord gaf op haar9 vraag
'Mag ik bij Hans gaan staan ", vroeg
dorpsomroeper Jons Bel (Ton Ba
vinck), toen hij een plekje op het
toneel moest opzoeken "Hij zit hier
al twee dagen", voegde hij daar aan
toe met een knipoog naar het pu
Natuurlijk kwam het diertje in
bliek Inspicient Hans Visser, die
een groot aandeel in de decorbouw handen van Gerrit Gi ijpgraag maar
had gehad, zat inderdaad al twee da dankzij de inspanningen van Stom
gen m een verborgen op het toneel "pie Aalmoes (Maarten Bothe) kwam

Uw krant niet
ontvangen?

tussen het hoofd en zijn medewer
kei s goed was
Het gei echt verondei stelde dan
ook dat de zaak veel gecompliceer
dei lagen dat juist de karakters \an
de souschef en de andere medewer
kers met te verenigen waren, evenals
die van Groenhout en de toenmalige
gemeenteseci etaris
Uiteindelijk werden alle straf
maatregelen tegen Groenhout nietig
verklaard een onverwachte uit
spraak voor zowel de souschef als de
gemeente Beide moeten hieidoor
een flinke stap terugdoen Dat
maakt het waarschijnlijk dat de ge
meente m hoger beroep gaat Wet
houder Termes heeft inmiddels tf
kennen gegeven hier wel vanuit te
gaan

Een cognacje
voor Landman
ZANDVOORT 'Een cog
nacje', GBZ raadslid Land
man vond dat hij daar wel
recht op had, nadat hij
dinsdagavond tijdens de
begrotingsbehandeling
door een stoel was gezakt
Midden tijdens een betoog
van
PvdA fractievooi zittel
Bloeme klonk uit de hoek van
Gemeente Belangen Zandvoort
enig gekraak en Landman de
nestor van de raad verdween
ondei tafel Van zijn stoel was
een poot afgebroken Hij vatte
het sportief op en eiste een cog
nacje als schadeveigoeding
Al maanden of wellicht al ja
i en wordt er regelmatig gespio
ken over vervanging of opknap
pen van de oude oude stoelen m
de raadzaal \\aarvanbijsommi
ge de veren er onderuit hangen
Voor de taadsleden maakt dat
het bijwonen van vergaderingen
veel mindei aantrekkelijk Het
incident deed de discussie \\eei
even oplaaien VVD fractievooi
zittel Methorst beschikte op dat
moment al ovei een door alle
partijen gesteunde motie om
het matei wal te laten \ e i \ a n
gen Maar deze weid nog met
ingediend omdat zo n middel
toch wat zwaai is vooi een dei
gelijk onderwei p Buigemoes
ter Van dei Heijden beloofde
binnen twee maanden met een
afgerond vooi stel te komen On
dertussen had Landman zijn
cognacje

dertien weken voor maar ƒ 9,75

Betrouwbaar
Wat betreft de reacties van de kin
dei en "De kleintjes zijn het meest
betiouwbaar die loepen dnect waar
de boef is De oudere kinderen reage
ren minder die denken meer 'eens
kijken hoe het loopt als ik mets zeg
Het vijfde en laatste optreden in
deze twee dagen voor de ouderconu
tes is volgens Bezem met mindei
spannend Het is een andeie span
nmg Je wacht ook meer af hoe de
zaal reageeit daaina gaan alle lem
men los Maar je kunt het met te gek
maken, want de speleis mogen niet
de indruk wekken dat zij alleen vooi
zichzelf bezig zijn
Uiteraard zijn de prestaties niet m
de laatste plaats te danken aan de
regie in handen van Ed Fi ansen en
aan de souffleuse Sylvia Holstevn
Joop Schulte vei zorgde het licht
Wil en Sjaak Fredenks de ginne
Vermakelijke situaties kwamen ook dit jaar weer veelvuldig voor tijdens Het Sint Nicolaascomite had het
het Sinterklaastoneel.
Foto Beriott stuk uitgekozen

Naan
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(\\ m controle be^orgmq

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 3 95
O kwartaal / 12 90 O halfjaar / 23 70

UK

O jaar / 43 75

een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnecs gelden andere tarieven
De/e bon in open envelop zonder post/egel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

bellen kan ook:

8 "710371"017003"

020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
De daj; komt op: (uet' stoimira zingen
Ken jij daar. moeder.' Jij. mijn kind.'
O zid die om het licht :ul leringen
U\\ vlucht begint
'geboorte': Ed Hoornik
Zeer gelukkig x.ijn wij met de geboorte \ a n onze zoon
Jordy William
Annelie.s Weller
Will Schep
En n
17 november 1988 - l . f S uur - 1230 gram
Snelleveldstraat 114
1107 VX Amsterdam

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaartuitvaartverzorging
kennemerland

Restaurant Delicia
MENU van de maand
Alcxamlcr cocktail

Sn<k/c">
in rooin\au\

* *• *
/./s

tel. 02507 - 15351

*

*

27,50

*

Kof/k-

DAG EN NACHT VERZORGING

Geloven uw huisdieren
nog in Sinterklaas?

Hartelijk gefeliciteerd
11 december
zijn papa en mama
12i-j jaar getrouwd

Neem geen risico!

Raymond en Sabrina Koper
Pnnsesseweg 11
Zandvoort

LIVE MUSIC
in de Manege Zandvoort
Programma voor dit weekend voor
ongeb. vrije mensen. Zaterd. van
20.00 uur-03.00 uur benedenzaal live
music, bovenzaal d.j./entertainer.
Zond. vanaf 16.00 uur ons gezellige
3-gangen menu.
Corr. kleding V a 25 jaar

Info: 02507-16023

Enige en algemene kennisgeving
Op 25 november 1988 is overleden onze
Philip Peter Jetten
Familie Jagtenberg
Correspondentieadres:
von Brucken Focklaan 5
2102 XA Heemstede
De crematie heeft in stilte plaatsge\onden.

BW

Aquarium tot Zangvogel
ZANDVOORT
Diaconiehuisstraat 36

mini
club

Kerkstraat 16 - tel. 12270

KINDERMODE

/'\
BUUREWEG 1-3 - ZANDVOORT - TEL. 16580

Let op hij komt
Komen jullie vrijdag
2 december je schoen
zetten?

o,
kom er

t

Tel. 19345

ADVERTENTIES

Vergadering*
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere famihebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts j 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041

P. S. Voor de overige familieleden hebben wij:
goudviskommen, hamsterkooien in nieuwe kleuren en
modellen, parkietenkooien met fraaie standaard,
hengelsport art., onderzetters, div. boeken en natuurlijk
niet te vergeten kakatoe-papegaai, kanarie, parkiet,
konijn, cavia, hamster, goudvis.

kijken!

\

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat
bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken de vacature van:

'"*4t/s'"

Leuke dingen

PLANTSOENMEDEWERKER m/v

Te veel om op te
noemen

op basis van 23 uur per week

WEEKEND REKLAME
vrijdag en zaterdag

Functie-informatie:
De aan te stellen functionaris zal voornamelijk
. worden belast met het aanleggen en onderhouden
van groenvoorzieningen, het planten en verzorgen
van bomen, het onderhouden van duinterreinen, met
het behulpzaam zijn bij het delven en dichten van
graven op de begraafplaats.

Heerlijke handappel

Jonagold

Heeik,i0 1,95

Zandvoort

Kerkstraat 20

Grote zoete Spaanse

navels

HONDENKAPSALON

RENEE

10 ^ 4,95

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

kerrysalade

December
Kennismaking conditiezwemmen
voor half tarief, overdag en
's avonds.
Instructiebad met water van 30°.
Vrijzwemmen.
Sportacademie
Nauwelaerts de Age
Overveen
Bloemendaalseweg 152
Tel. 023-276667

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en 4p^naies
,

' f

:

.
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' Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
• ' , ,-WplSfeW;^
Daarnaast
kunt u bij ons
.. -'
• ••-•. ' .-•'•rte3i:*i Hïi&itóïi.iïïiïAfl:!'-'
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Uitvaartverzekering
.

een
^j$$$?$
uitvaartovereenkomst
. •.:,'-£$^8%j§$$iï$$'teVraag rustig vrijblijvend
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,

T

Secretaris
Bosmanstraat 40
: - . •; v ;*-,~ ^•v^'*;^V^'^^*tr,-^ -V-';^''?it- ii:--:t-ï^-; • 2041 KT .?irjd|oi)^p|^ Tel. 02507^iSBK&-^
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'

half pond

StOOfSChOtel Heel pond

Salariëring
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling
plaatsvinden op een salarisbedrag van ƒ1.212,- tot
ƒ 1.775,- bruto per maand.
Onder de 22 jaar zijn de salarissen jeugdig personeel
van toepassing.

bon voor portretfoto

van nov. t/m dec.

2,45

Inlichtingen en sollicitaties:

bij

- Aart Veer

Zwemmen en Lessen
Alle leerlingen geslaagd
GEFELICITEERD!
Weer plaats voor: moeder/baby en
kleuters, jeugd v.a. 3 jaar diploma
zwemmen. Lessen voor volwassenen, individuele behandeling.

GRATIS

Maandag en dinsdag

^

....

Voor elke behandeling

Uit onze keuken

Een begrip voor Zandvoort

'V

Functie-eisen:
- Diploma aankomend hovenier;
- Diploma vakbekwaam hovenier strekt tot aanbevelmg.

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden
ingewonnen bij de chef van de buitendienst van de
Dienst van Pubiieke Werken de heer ing. P. Honderdos, telefoon 02507-61527.
Inlichtingen over de procedure kunnen worden
ingewonnen bij bureau Personeelszaken, telefoon
02507-61401.

Coiffure*
tternard-Lrimat

Tel. 1 44 04

voor hem en haar

Sollicitaties, gericht aan de directeur van de
Dienst van Publieke Werken te Zandvoort kunnen
binnen tien dagen na publicatie van de advertentie worden ingezonden aan bureau Personeelszaken, postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder
vermelding van vacaturenummer PW 88-13.
Linksboven op de enveloppe dient men te vermelden 'vertrouwelijk'.

Uitsluitend volgens afspraak,
('s maandags gesloten)

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld

Schoolplein 4 - Zandvoort
Tel. 02507-15880

Aangevraagde bouwvergunning

'f Is Inmiddels weer 'n jaar geleden
dat de Sint in de HEMA was
H// bleek duid'lijk heel tevreden
in z'n nopjes en in z'n sas.
Al die schoentjes, ol die kinderen
stemden Sint heel vreugdevol,
'n Enkele traan kon hem niet hinderen
en dan al die Pieten, wat 'n lol.
Sint en Piet zijn reeds in het land
dot heb je kunnen merken
en hebben hun hort aan de HEMA verpand
en de Pieten komen daar werken.
Uiteraard niet voor altijd
maar slechts voor één dagje,
nog enkele dagen respijt
en dan . . . en dan . . . dan mag je1.!
je schoentje komen zetten
in de HEMA, net als vorig jaar
tussen de hoeden en de petten
en tja, afwachten maar.
Vanaf WOENSDAG 30 NOVEMBER
kun je je schoentje of komen geven
om op zaterdag 3 DECEMBER
met Sinterklaas 't feest te beleven.
Je krijgt je schoentje dan weer terug
gevuld door Zwarte Piet
die doet zo iets ontzettend vlug
ook jouw schoen vergeet hij niet.
'n Jaarlijks terugkerend thema
daar begint het op te lijken
schoentjes festijn in de HEMA
ze staan in de etalage te prijken.

Te koop
bedrijfsloodsen
's Gravesandestraat
I

Loods 160 m2 met entresol,
kantoor, toilet en kelder.
Wordt opgeleverd met
gevelkachel, krachtstroom
en evt. de werkbanken.
Vraagprijs ƒ 190.000,-.

II Loods 60 m2 met
gevelkachel.

157B88 - oprichten containerberging bij flat Schuitengat
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeesteren wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordehng worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Verleende (en gewijzigde) bouwvergunningen
112B87 - terrein Clarastichting
- oprichten 26 woningen
140B87 - Haltestraat 65
- wijziging bloemenhandel (gewijzigd)
133B86 - J van Heemskerckstraat 6 - oprichten snackbar (gewijzigd)
Zijdiemenen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

l

1 december 1988

30 november 1988

Vraagprijs ƒ 50.000,-.
Voor vele doeleinden geschikt.

Inl. Cense Makelaars o.g.
Tel. 02507-12614.

ELKE VRIJDAG ONBEPERKT

MOSSELEN ETEN
d ƒ 7,50 PER PERSOON
ELKE ZONDAG ONBEPERKT

SPARE RIBS
d ƒ 9,- PER PERSOON
mcl. stokbrood en sauzen v.a. 17.00 uur
As. zondag van 18.00-22.00 uur gezellige
accordeonmuziek op de
„AMSTERDAMSE TOUR"

bij Café „De Tap"
Stationsstraat 20 * Zandvoort Telefoon 12493

groot komfort of
groot onderhoud? *r
Weru kunststof ramen en deuren vragen geen onderhoud
zorgen voor perfekt bedieningskomfort. een betrouwbare
bescherming tegen inbraak en n
hoge geluids- en warmte-isolatie
Bovendien verfraaien ze uw huis
op n stijlvolle en elegante wijze
Leverbaar op elke gewenste
maat in vele kleuren En de prijs7
Gelijkwaardig aan die van
bijvoorbeeld hardhout

ROM
LJ W l N Stuufmi| geheel vri|bli|vend uitgebreide

JAN V.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAAT5-7
UMUIDEN- TEL: 02550-30624

dokumentalie over het Weru systeem
Naam ___
Adres _
Postkode

plaats
_ Teleloon

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder
postzegel zenden aan Jan v d VlugtenZuunB V
AnU\oordnummer314 1970VB Umuiden
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Gezellige reünie oud-leerlingen Mariaschool

WIARIASCHOOL

Oud-zesdeklassers bij elkaar
ZANDVOORT In gebouw
De Krocht vond afgelopen zon
dag een gezellige renie plaats
van oud leerlingen van de Ma
naschool Meer dan de helft
van de aangeschreven voorma
lige zesde klassers, uit het jaar
1961/1962, was aanwezig om tal
van oude herinneringen op te
halen en elkaar te vertellen
over het verdere verloop van
hun leven
De geboortegolf van vlak na de
oorlog zorgde voor overvolle klassen
op de lagere scholen Vooral op de
katholieke scholen kwam het maai
al te vaak vooi dat een klas niet toe
reikend was om alle leerlingen van
hetzelfde jaar te herbergen Zo telde
de zesde klas van de Manaschool in
het jaar 1961/1962 maar liefst onge
veer zeventig leerlingen Om de leer
kracht met dit toch al pittige beroep
met helemaal overspannen te laten
worden, was de groep gesplitst Vooi
klas 6A stond meester Bosman, voor
klas 6B de inmiddels overleden
meester Franken

Het was een gezellige bedoening,
afgelopen zondag m De Kiocht, al
zaten sommige icumsten ei wat on
wenmg bij Zij waien blijkbaar wat
beduusd door het woei zien van al
die klasgenootjes na zovele jaien
Anderen daaientcgen kwebbelden ei
lustig op los de vet halen uit de oude
doos en de hernieuwde kenmsma
king droegen bij aan een geanuncei
de stemming
Kleine kindei en woi den gi oot een
open deui die uiteiaard ook geldt
vooi deze oud leei hngen Maai het
leuke voor de leumsten was te zien
welke verschillende paden leeilm
gen uit dezelfde klas kunnen gaan
bewandelen Zo studeeide Carla
Zonneveld af in de politiek en weid
Nmie Muidei kinderpsychologe
Cocky Disseldoip en Sheila Vissei
werden uiteindelijk, respectievelijk
als meviouw O'Reilly en mevrouw
Toonen, strandpachtsters, geen ge
rmge piestatie in deze gemeente
Ook de kwajongens waren vei schil
lende kanten opgegaan (en sommi
gen ontkwamen op deze leeftijd ken
nelyk met aan het bekende begin
nende buikje)

Niet alle oud leei hngen vvai en zon
dai>midda:> aanwt/ii; want een aan
tal woont lic i tn dei verspreid op
giote afstand v in het gebooitedoip
Zo vei huisde THUIS Lemmens een
van de dochtcis uit een gezin van
dei tien kindei en naar het Biabant
se Deuine Annekc Vüisteege woont
inmiddels in do Veienigde Staten
van Amenka Paul van de Meij in
Fiankiijk en Joep van Essen heeft
een hoieca onderneming in Spanje
Wilma van Gijzel tn Annemiek
Bai kmeiei wonen on wc i ken allebei
in Engeland In verband met de af
stand moesten deze onngi anten hè
laas veistck laten gaan
Bijzondei veel waaidonn» u as 01
vooi Pitt van Staveien ambtenaai
van de afdeling Bevolking en vooi
Cocky O Reilly Voor de ceiste van
wege al het speurweik naai allo
adi essen dat hij belangeloos had
vei richt vooi de tweede vanwege de
poifecte oigamsatie van de reunie
Zij had een opioep gedaan bij eon m
het Zandvooits Nieuwsblad gcplaat
ste oude schoolfoto van oen van de
zesde klassen De andoie klas staat
deze week m de kiant

Deze foto van Lia ter Weeme-Roosenboom toont één van de twee zesde
Tweede rij: Joep Laverman, Sheila Visser, Joke Alders, Vera en Monica
Klassen van de Mariaschool in het schooljaar 1961/1962. De onderwijzer is
Adegeest, Carla Zonneveld, Herbert Dumpel, Truus Vader en Marleen Bos\le heer Bosman, toen tevens hoofd van de school. Volgens de laatste berich- driesz.
:en is hij later verhuisd naar Culemborg.
De andere klas stond enige maanden geleden in deze krant, met de op-oep voor een reunie van alle zesde klassers uit dat jaar.
f\ eel oud-leerlingen gaven hieraan gehoor, zodat inderdaad afgelopen zonia? een reunie kon worden gehouden. Zie hiervoor elders in dit blad.

Derde rij: Lia Roosenboom, Loekie Velder, Rens van Deursen, Martha
Kluiskens, Conny Koreman, Joep van Essen, Janneke Rietveld, Ton Vork
en Ingrid Molenaar.

De leerlingen van de getoonde klas zijn:
Voorste rij (voov.l.n.r.): Wil Drayer, Inge Robbers, Nini Mulder, Frank
•(Choorl, Beppie Apswoude, Sylvia Buis, Rob Guiking, Els Pellerin, Ingrid
i an Zoelen, Ria v.d. Mije en Theo Huying.

Zandvoorters die een oude school- of verenigingsfoto willen uitlenen voor
deze rubriek, zijn van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.
Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een
extra afdruk in het hier getoonde formaat.

WEEKENDDIENSTEN

Postduiven in Gemeenschapshuis

Weekend: 3/4 dec. 1988
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarmnummer 12000
\MBULANCE tel 023319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulan
evervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)
023 334323/363476
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
el 19507, Bart van Bergen Huisart.enpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen tel 15600/15091 Verdere michtingen omtrent de weekenddien
sten worden verstrekt via de tele
'oonnummers van de huisartsen
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieinga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
[\potheek: Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
mndige 023 313233
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand\oort,
tel
02507-14437,
bgg
023313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-

lening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Komn
gmneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
ook mogelijk na telefonische af
spraak, hiervoor kan men bellen van
dmsd t/m vrij d 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Aan deze hulp
verlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, zijn geen
kosten verbonden
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle
mmgstraat 9
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

KERKDIENSTEN
Weekend 3/4 dec 1988
rlervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 10 00 uur Ds J A van Leeu
wen, m m v Herv Kerkkoor
Kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Drs L den Hartog
Kindernevendienst
\ rijzinnige
Geloofsgemeenschap
N'PB, Brugstraat 15
Zondag 10 30 uur Dr S L Verheus,
Haarlem
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur Woord Komm
\ lering met samenzang, B J v Gaart
Zondag (2e zond Advent) 10 30 uur
E V m m v Caecihakoor en Jeugd
soor, D Duijves
Kindercrêche
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166
Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u
dinsdag 10 13 14 16 u
woensdag 911 u
donderdag 10-12 en 1317 u vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041
Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie. Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-12066
Postadres postbus 26 2040
A
A Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 6684859
Abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal
ƒ 23 70 per half |aar ƒ 43,75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
oezorgklachten vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m

Haarlem
Zondag 09 30 uur Zondagsschool
/Bijbelgespreksgroepen
10 30 uur Morgendienst Ds J Over
duin H A
19 00 uur Avonddienst, Ds J Over
duin

BURGERLIJKE STAND
Periode:
22 - 28 november 1988
Ondertrouwd:
Zwemmer, Albert en Laarman,
Alexandra Maria
Paap, Jacob en Blok, Miranda
Geboren:
Boyd, zoon van Zuidam, Hendrik
Rudolph en Van Norden, Elisabeth
Delphina Eduard Marie
Daisy, dochter van Boon, Abraham
Bernardus en De Vre, Marjan Gerar
da
Overleden:
Grautman, Maurits Johannes, oud
81 jaar
Loos geb Van Arkel, Catharma Ma
garetha Hendrika, oud 71 jaar

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen
De bekende Luitenant Kolonel
Majoor A M Boshardt is dinsdag
middag 6 december in Zandvoort te
gast bij de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen Deze bijzondere
vrouw heeft haar leven m dienst gesteld van de in nood verkerende
mens, een vrijwillig aangenomen
taak waarmee zij zich nu op hogere
leeftijd nog steeds bezighoudt Mevrouw Boshardt komt om 14 00 uur
naar het Gemeenschapshuis waar
zij zal vertellen over het werk van
het Leger des Heus in Amsterdam,
over hel Goodwill Centrum dat al 40
jaar bestaat, en onder meer over het
verschil in werkwijze en hulp tussen
vroeger en nu Behalve leden zijn
ook andere belangstellenden weikom Donderdag 8 december 's morgens om 10 00 uur is er iri de wijkzaal
van de Immanuelkers, Van Eg
mondstraat 17 te Haarlem-Noord,
een 'ochtend van schoonheid' Le
den en belangstellenden uit Zandvoort znn welkom

ZANDVOORT Postduivenvereni
ging Plemes houdt m verband met
het vijfenzestigjang jubileum op 3
en 4 december in het Gemeen
schapshms de afdelingstentoonstel
ling van Haarlem en Omstreken De
toegang is gratis
De zaal is op zaterdag 3 december
open vanaf 14 00 uur, op zondag van
af 10 00 uur tot 17 00 uur Sinter
klaas heeft al aangekondigd zondag
een bezoekje te brengen aan de ten

toonstelling Hij wordt rond 14 00
uur verwacht
Tevens wordt er een grote loterij
gehouden, met prachtige prijzen, zo
beloven de organisatoren De op
brengst komt ten goede van de bouw
van een nieuw 'veremgingslokaal'
Vanaf 15 00 uur worden duivenbon
nen verkocht, geschonken door 'pro
minente duivenhefhebbers' Ook
draait regelmatig het Rad van Avon
• De reumsten na zesentwintig jaar nog eenmaal gezamenlijk op de foto.
tuur, zowel zaterdag als zondag

Foto Brcim Stijnen

Politiefunctionaris Frank Steenman wordt regionaal coördinator

'Voorkoming Misdrijven ook richten op toeristen'
ZANDVOORT - De Zand- den Via omzwervingen binnen het
voortse Gemeentepolitie zal bureau, als gevolg van zijn bevorde
keerde Steenman in april
het sinds afgelopen week zon- ringen,
1987 terug bij de surveillancedienst
der een tweetal ervaren korps- en
werd hij coördinator van zowel
leden moeten doen Eén daarWijkteam Noord als van de
van is adjudant Frank Steen het
Vreemdelingendienst
Daarnaast
man, m dienst in Zandvoort had hij de coördinatie van de lokale
sinds 1969, maar per l decem- preventie en voorlichting
ber benoemd tot regionaal
coördinator Voorkoming Mis- Buitenlanders
drijven met als standplaats het
Misdrijven, waarin
bureau van de Gemeentepoli- hijVoorkoming
mettertijd gespecialiseerd raak
tie Haarlem. De Gemeentepoli- te, leidde
tot contacten met het
tie Zandvoort zal beslist nog regionale ook
bureau Gezamenlijk on
van hem horen, zo wist korps- dernam men activiteiten zoals bij
chef Menkhorst maandagmid- voorbeeld met Pinksteren het opladag te melden op de afscheids- ten van een grote ballon bij de Bou
bijeenkomst, met als speciale levard Barnaart Hiermee werden
gast burgemeester Van der de toeristen aangespoord waarde
Heijden Wat betreft zijn vak- volle voorwerpen uit hun auto te ha
en het voertuig af te sluiten "In
gebied heeft Steenman nog len
het actiegebied is toen uit slechts
ideeën genoeg
twee auto's iets gestolen", aldus

mee, maar deze heeft wel zijn nut"
Toch is Voorkoming Misdrijven
volgens Steenman niet een taak van
de politie alleen "Een doelmatige
Voorkoming Misdrijven kun je met
als politie alleen bewerkstelligen
Daar heb je bestuurlijke preventie
bij nodig, plus de medewerking van
de bevolking Bestuurlijke preventie
is bijvoorbeeld terug te vinden bij de
reconstructie van de Boulevard Bar
naart Bij het opstellen van het uit

eindehjke plan is met alle facetten maken Wat dat betreft, kan ik zeg
van preventie rekening gehouden gen wij draaien hier een vierentwin
Zo kun je met de gemeente ook over tig uursdienst, dus als er gebeld
allerlei andere dingen praten, al is wordt, komt er altijd binnen korte
het maar over het plaatsen van een tijd wel een auto langs
bushokje"
Uiteraard is Voorkoming Misdrij
Steenman heeft in de loop der ja ven ook op woningen en bedrijven
ren wel enige verandering bespeurd gericht "Wij wijzen op allerlei voor
bij de bevolking, ten aanzien van cri zorgsmaatregelen tegen inbraak, al
minahteit "Je merkt steeds meer is het met ons doel om de mensen
dat als mensen iets verdachts zien, bang te maken Een huis is om in te
zij bereid zijn hier melding van te wonen, je hoeft er echt geen vesting
van te maken Al moet het natuur
lijk ook niet zo zijn dat men de deur
maar open laat Dat komt nogal eens
voor Maar wij weten hoe er over het
algemeen ingebroken wordt, van die
kennis moet men gebruik maken
Alleen is het wel zo dat je als politie
mets kunt afdwingen Je kunt alleen
advies geven"

Advies

Steenman Tevens werden via de ho
Het eerste afscheidscadeau, van reca folders verspreid en in de etala
iemand buiten zijn werkkring, stond ge van een drogist in de Kerkstraat
afgelopen vrijdag al op het bureau werd een voorhchtmgs videoband
van Steenman Wellicht vertegen gedraaid
woordigt de gulle gever de waarde
Voorlichting aan buitenlanders is
ring van menig Zandvoorter voor
deze vriendelijke politieman, zelf volgens Steenman van groot belang
ook met een echte Zandvoortse "Eigenlijk moet je met de VVV
Paap getrouwd Vele contacten had meereizen naar de toeristenbeurzen
hij in deze gemeenschap, vooral van in het buitenland om daar zoiets te
wege zijn functie op de post pu verkondigen als 'Wij zorgen ervoor
bheksvoorlichtmg en voorkoming dat het leuk blijft op uw vakantiebe
misdrijven, waarop hij in december stemming' Je richt je dan recht
1979 belandde Op dat moment had streeks tot de doelgroep, je kunt uit
hij er bij dit korps al ruim zes jaar leggen hoe men auto inbraken en
recherchewerk opzitten (als logisch dergelijke kan voorkomen De kos
vervolg op zijn gelijksoortige werk ten van zo'n reis zijn er dik uit te
zaamheden bij de Marechaussee), halen, want elke aangifte die wordt
en daarna een periode als groepsbn voorkomen, ook die van een buiten
gadier en wachtcommandant bij de lander, spaart tijd en geld"
surveillancedienst
"Bovendien breekt iemand die zo
Flink wat cursussen en opleidin iets vervelends als bijvoorbeeld dief
gen gingen eraan vooraf, eer hij op stal uit zijn auto meemaakt, meestal
de stoel van publieksvoorlichter direct zijn vakantie af en verdwijnt
/Voorkoming Misdrijven terecht dan met de mededeling 'Ik kom hier
kwam Net in de tijd dat er landelijk nooit meer' Dat is ook in het nadeel
meer aandacht kwam voor het laat van de gemeentekas
ste onderdeel, waardoor gemeenten
hiervoor een aparte functionaris
aanstelden Daarnaast hebben de Bestuur
drie wijkteams ieder twee leden die
En neem nou zo n voorhchtmgs • Adjudant Frank Steenman: 'Eigenlijk moet je met de VVV meereizen naar
Foto Beriott
zich nog eens extra met voorlichting bus over Voorkoming Misdrijven, de toeristenbeurzen'.
Voorkoming Misdrijven bezighou daar verdien je ook niet rechtstreeks

Specialisten houden spreekuur
in het Gezondheidscentrum
ZANDVOORT Een aantal specia
listen heeft zich bereid verklaard,
spreekuur te houden in het Gezond
heidscentrum aan het Beatnxplant
soen Maandag 12 december houdt
een van hen, Jhr J A Boreel, er een
lering over 'Lichaam en Geest'

reeds oogarts Schoorl, huidarts me
vrouw Witkowitz, mensendieck Ie
rares Judith Pijpers en diëtiste me
vrouw Appeldoorn gebruik van de
faciliteiten
Yoga kan men ei beoefenen onder
leiding van de dames Huystee en
Zuidweg, en leden van de Kruisvere
Naast de zenuwarts Boreel zullen mgmg Zandvoort kunnen gratis
ook de neuioloog R Koevoet en de deelnemen aan de zwangerschaps
keel, neus en oorartsen F A J M gymnastiek Daarnaast zijn er nog
van Boxel en R J J Versluis vooi t het laboratorium, zuigelingen- en
aan m Zandvoort spreekuur hou kleuterzorg, schoolmentingen en
den Het Gezondheidscentrum stelt het dagelijks spreekuur van de wijk
hiervoor ruimte beschikbaar om de verpleegkundigen Het bestuur van
plaatselijke bevolking zoveel moge het centrum is bijzonder verheugd
lijk service te bieden op het teriein dat de nieuwe activiteiten hieraan
van de gezondheidszoi g Nu maken konden «vorden toegevoegd

Dommel
XMAFOX K BS cwrvcoe
MoceeN PEZE AscEsseve EN nu MËUl?k5E BtJIEVENBUS ERANPEK5
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Wellicht komen de wat v ei der
gaande ideeën van Steenman vanuit
Haarlem nog eens terug in Zand
voort Advies geven aan de gemeen
ten m de regio Noord Holland West
wordt daar namelijk een van zijn
belangrijkste taken, evenals het ne
men van initiatieven tot onderzoek
en projecten en het begeleiden daar
van Per vandaag, l december, wordt
hij beëdigd voor deze functie, waar
waarschijnlijk binnenkort een be
vordering tot Inspecteur in de rang
A 2 vastzit
Hij zal dus met meer geregeld m
uniform op straat te vinden zijn, wat
in het verleden wel het geval was
' Ik heb altijd gevonden dat je als
politieman de straat op moet Veran
deringen kun je alleen bijhouden
door erbij te zijn" Voortaan zal hij
zelf ideeën en veranderingen zij het
op zijn eigen vakgebied, overdiagen
Ik verwacht van U de nodige mfoi
matie", sprak burgemeester Van der
Heijden maandag tot Steenman De
regionale samenwerking ziet hij als
de basis om de zaak onder de knie te
krijgen 'In die zin beschouw ik U
als een vooruitgeschoven post
Korpschef Menkhorst had eigenlijk
graag een 'transferbedrag' gezien
vanwege de hoge marktwaarde van
Steenman De investeringen waren
groot jij hebt ze waargemaakt
JOAN KURPERSHOEK
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Beach and
Bodyshop

SHELL
ZELFTANK STATIONS
„Duinzicht" en
,,Boulevard'l"

Grote Krocht 20b

medewerk(st)er

bijv. luxe lingerie

voor hoofdzakelijk kassadiensten.
Leeftijd tot 60 jaar.

ook in speciale
kadoverpakking

Vereisten:
moet genegen zijn vroege of late
dienst te lopen,
inclusief weekenddiensten.
Representatief zijn en goed met
klanten kunnen omgaan.
5-daagse werkweek.
Loon volgens C.A.O. Klein Metaal.

Bij besteding boven de 50,- een leuk
presentje.
Ook open op donderdag en vrijdagavond
tot 20.00 uur. Maandag 5 dec. van
10.00-17.00 uur.

Bijzondere bloemstukken van verse,
zijde- en droogbloemen
Vaasklare boeketten
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Zandvoorters
opgelet!!!
Was u te laat?

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Uyiopcvcnr^VUr f+u nL.iJUi-1*

Weekmedia

Sig. mag.
Lissenberg

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanovoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Grote Krocht 20. tel. 12560
bpecialisten in
crganisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Uw drukwerk in
boekdruk en offset

tf bij de tijd
L.. ,

6/jde

.?d&^^^r~

Voor al

k

O5V0

flitsende attentie bij opening Tienerrekening
De Rabobank Heemstede-Zandvoort houdt
van maandag 21 november t/m vrijdag
16 december een unieke spaaractie voorde
jeugd van 10 tot en met 14jaar. Iedereen
in de/e leeftijdsgroep.die een
TieneiTekening opent met een minimum inlage van f 25.-.
krijgt een Hitsend kado . Naar keuze een ludieke
calculator of een eigentijds clip klokje, (zolang de
voorraad strekt).
Met deTieneirekening kan je geld sparen, ontvangen,
opnemen en overschrijven. Over het geld dat gespaard is
krijg je een goede rente en tevens een extra premie van
5Vc. De RabobankTieneirekening loopt vanaf 10jaar tot
15 jaar; daarna is er de zilvervloot (met l()9f premie) en de
betaalrekening.
Wil je meer weten ov er de/e aantrekkelijke
spaaractie met leuke attenties? Kom dan even
naar een van de onderstaande kantoren. Daar
zitten vriendelijke mensen, die graag even tijd
nemen om je alles uit te leggen.
De RabobankTienerrekening van de Rabobank
Heemstede-Zandv oort.
De Rabobank Tienerrekening van de Rabobank
Heemstede-Zandvoort biedt groot voordeel voor
jonge spaarders.

Rabobank fS

Heemstede-Zandvoort
lluoldK.mUHii Hiiiiieii\\cü d" Heemstede (tel 02'-2400'ï(l) K.inluien Z.imhinmseUm 174V V i l l i e l i i i i n j p l e i n 2 l - Km vin Cio\ cnMM.it 20 - Vin--lell,uin l ) Ie HeeniMede Oinle Kti'ihl ^(l-Vitc /.,u

nel 112^07 Ifi44ll
ciitie een pei petsoon. /

iig Je \ t u M t . u i d stiekt

EfTUTl

Petit-Restaurant

EJTUT1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

NIEUWBOUWPLAN
DR. J. G. MEZGERSTRAAT
(PLAN KAREL DOORMAN 21 BIJNA GEREED

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
DECEMBER 1988

De verdeling van de woningen is als volgt:
8 woningen zullen door de vereniging voor de leden beschikbaar
worden gesteld (6 drie-kamerwoningen en 2 vier-kamerwoningen).
De overige 10 woningen zullen door de gemeente Zandvoort worden toegewezen, waarvan de 3 aangepaste woningen reeds zijn
toegewezen.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Grote Krocht 18. Tel. 12600.

Er zijn drie typen woningen te onderscheiden, te weten:
- 3 aangepaste twee-kamerwoningen (MIVA-woningen);
- 11 drie-kamerwoningen;
- 4 vier-kamerwoningen.

ƒ 17,50

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Zandvoort B.V.

4
B O N A P A R T E 44
Passage 8-10
4
Tel. 12490 - Zandvoort
4
4
* 26 december * 2e KERSTDAG * 26 december *
4 KERSTDINER BONAPARTE AANVANG: 20.00 uur 4
4
4 * Gebonden Ossestaartsoep
Reserveren
4
4 * Jambon de Arden met Mewoensdag t/m
4
4 * loen
zondag vanaf
Kalkoenfilet met saus
16.00
uur
4
4 of
Prijs:
ƒ
47,50
4
4 Varkenshaas roomsaus
* groente, appelmoes, FranReserveren
4
4 se frites
gewenst!
4
4 * Kerstijs
Tel.: 02507 - 12490
* Koffie met Likeur
4
4
* 26 december * 2e KERSTDAG
26 december
4
4
f444444444444444444444444441
4
4
4
4
4

ia De 4-kamerwoning
Swaluestraat 14-1
Huur ƒ516,34 per maand

-

De woningen zijn geheel geïsoleerd en van dubbel glas voorzien.

Zaterdag 10 en 17 dec.
Kerstinkopen voor slechts

Zandvoonts Nieuwsblad
De Spar

Rijwiel/Taxicentrale

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR:
De 18 flatwoningen te zamen vormend het complex aan de Dr. J.
G. Mezgerstraat, zullen naar verwachting in de loop van de
maand december 1988 voor verhuur aan de woningbouwvereniging worden opgeleverd.

Extra bussen
DÜSSELDORF,
OSNABRÜCK EN
KEULEN

Voor al uw

199,89,199,289,299,199,399,850,-

P.S. Wij hebben ook een ruime keuze aan gebruikte
fietsen.

Wij hebben een
enorme keuze in
verschillende
kleuren, soorten en
prijzen.

Hét adres voor

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

3 JAAR GARANTIE + GRATIS SERVICEBEURT

een mooie tas of
een prachtige
shawl

Voor afspraak tel. l 7845, Hr.-Mevr. Timmer.

Fa.
Kroonenberg

Hometrainers
Kleuter- + Kinderfietsen
Dames- + Herenfietsen
Omafietsen alle kleuren
Sportfietsen 5 of 10 versnellingen
Vouwfietsen
Mountainbikes
Brom- en Snorfietsen

Geef eens een ander
kadootje!

vraagt

H

Sint Nicolaas Let op!!!
Het adres voor uw nieuwe fiets!

De inschrijving is nu geopend voor de volgende woningen:
1. 3-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 142 (begane grond)
Kale huur: ƒ 598,67 per maand, (woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
2. 3-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 116 (eerste etage)
Kale huur: ƒ 552,27 per maand, (woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
3. 3-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 118 (eerste etage)
Kale huur: ƒ 547,63 per maand, (woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
4. 4-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 124 (eerste etage)
Kale huur: ƒ 594,03 per maand, (woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
5. 3-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 126 (tweede etage)
Kale huur: ƒ 538,35 per maand, (woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
6. 3-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 128 (tweede etage)
Kale huur: ƒ538,35 per maand, (woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
7. 4-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 134 (tweede etage)
Kale huur: ƒ584,75 per maand, (woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
8. 3-kamerwoning Dr. J. G. Mezgerstraat 136 (derde etage)
Kale huur: ƒ538,35 per maand, (woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v. en berging)
De bijkomende service-kosten zijn als volgt berekend: per
maand:
- schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten
ƒ 18,75
(met uitzondering van de woning Dr. J. G. Mezgerstraat 142)
- stroomverbruik gemeenschappelijke ruimten
ƒ 5,00
- glasverzekering
ƒ 2,25

- contributie

ƒ 0,90

De woningbouwvereniging stelt tegen het moment dat de woningen betrokken kunnen worden aan de hand van de dan beschikbare gegevens de voorlopige huur vast, de definitieve huur zal
door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer worden bepaald, wanneer nadat de bouw is voltooid
alle rekeningen en gegevens betreffende de bouwkosten aan dit
Ministerie zijn ingezonden.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 december 1988
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; het
is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient
de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 9 december a.s. in het gevelkastje aan
het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In
-

uw inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
uw naam en adres
uw lidmaatschapsnummer
uw geboortedatum
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem, echter minus het aantal punten dat u scoort voor
het- onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor de drie-kamerwoningen slechts
een woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor de vier-kamerwoningen slechts
een woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen.

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens

2a. De flatwoning
Keesomstraat 203
Huur ƒ651,75 per maand

3a De flatwoning
Lorentzstraat 67
Huur ƒ702,92 per maand

4a. De flatwoning
Lorentzstraat 81
Huur ƒ692,18 per maand
•*
-

Drie bovenstaande flatwoningen bestaan uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. berging en lift.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor de drie bovenstaande flatwoningen slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen

5a. De garage
Keesomstraat M
Huur ƒ62,05 per maand
Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven op bovenstaande
garage. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient
de nieuwe huurster/huurder de op haar/zijn naamgestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 december 1988
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen en/of garages kan men dit kenbaar maken in
één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van
het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 9 december a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In
-

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

RUILRUBRIEK DECEMBER 1988
1. Aangeboden:

4-kamerflatwoning
Lorentzstraat
Huur ƒ 698,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. berging en lift.
Gevraagd: Eengezinswoning met 3 slaapkamers en een tuin.
2. Aangeboden:

2-kamerwoning
Van Lennepweg (begane grond)
Huur ƒ 195,58 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en
grote tuin.
Gevraagd: Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)
Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt,
dat volgt op het, op i iet moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren
tot het einde van deze maand.

DONDERDAG 1 DECEMBER 1988
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Forse overwinningen voor heren- en damesteams

ZVM handbal zet opgaande lijn voort
ZANDVOORT - De zaalhandbalteams van ZVM komen steeds beter in het ritme
wat zondag jongstleden bleek
in de afgewerkte wedstrijden.
De Zandvoortse dames stuurden koploper KIC met een 12-8
nederlaag naar huis en de heren waren beter dan Odin en
wonnen met 22-18.
Vooral in de eerste helft waren de
dames van ZVM erg goed op dreef.
Tot aan 3-3 kon KIC bijblijven maar
toen kwam ZVM op schot. De ijzersterke defensie onderschepte vele
aanvallen en dan volgde de snelle
break en ZVM maakte van KIC een
geslagen ploeg. Ruststand 9-4. In de
tweede helft verliep het wat stroever
maar ZVM hield de wedstrijd volle-

uit en met snel opgezette aanvallen dit was het spelletje wat we van ZVM
werden fraaie treffers gescoord. In kunnen verwachten. Ik blijf erbij
de slotfase bepaalde ZVM de strijd dat we al tien punten hadden moeen stelde de overwinning veilig op ten hebben, maar het is nog een jon22-18.
ge ploeg, die nog wat wisselvallig
speelt. Maar het gaat goed en in de
„Het was een fraaie overwinning," toekomst komt het wel."
aldus coach Jan van Limbeek. „We
Doelpunten ZVM: Jan van Limhebben goed gespeeld en het was een beek 9, Jan Drayer 7, Guido Weideleuke wedstrijd om te zien. De op- ma 4, Menno Trouw l, Evert van der
„Ik ben erg blij met deze overwin- drachten werden goed uitgevoerd en Werf 1.
ning," stelde coach Janna Pennings.
„Er is hard geknokt, en mislukt er
weieens wat dan vecht men zich
weer terug. We zijn een hecht team
geworden, en de dames hebben er
erg veel zin in."
Scores ZVM: Erna van Rhee 3,
Janneke de Reus 3, Wendy van Straten 2, Margreet Sterrenburg 2, Sigrid
de Boer l, Anja Hendriks 1.

dig onder controle. KIC kon tot 11-7
nog even denken aan misschien een
gelijkspel, maar de Zandvoortsen
waren niet van plan de voorsprong
uitbanden te geven. Met geconcentreerd en goed handbalspel bleef
ZVM aan de goede kant van de score
en doet volledig mee in de strijd om
een toppositie, 12-8.

Heren
ZVM en Odin speelde een zeer leuke partij handbal. Ook nu keek ZVM
in de beginfase tegen een achterstand aan (0-2), maar die was snel
weggewerkt. Beide partijen gaven in
de eerste helft elkaar geen duimbreed toe en sloten dan ook af op 1111. In het tweede gedeelte liep ZVM
uit naar 14-11 en ondanks dat Odin
nog terug kwam tot 14-13 is de zege
niet meer in gevaar geweest.
De ZVM defensie schakelde de gevaarlijkste Odin schutters bekwaam

Scandals zorgt bijna voor
sensatie bij zaalvoetbal
ZANDVOORT - Na de grote
nederlaag van vorige week
heeft Scandals in de zaalvoetbalcompetitie zich knap hersteld. Tegen koploper Speedo
werd wel met 5-3 verloren
maar er had een geweldige sensatie ingezeten.
Het telkens weer met personele
problemen kampende Scandals kon
nu aantreden met één wissel, wat
natuurlijk al een stuk beter is, maar
op het eind van de wedstrijd kom je
toch een wissel te kort op dit niveau.
De Zandvoorters speelden een slim
spelletje door vanuit een versterkte
defensie de koplopers counterend te
bespelen. Het Speedo thuispubliek
rolde dan ook van verbazing bijna

van de banken toen het zag dat Scandals zeker wel tot fraai zaalvoetbal
in staat is en een voorsprong nam.
In de eerste helft zorgde Rob Verstraten voor een 0-1 voorsprong
waarna Bert Leijenhorst en Hans
Schmidt de Zandvoorters naar 0-3
schoten.
Er leek een sensatie in de lucht te
hangen, maar toen Speedo al snel in
de tweede helft 1-3 maakte was het
hek van de dam. Onder aanvoering
van de nu weer luidruchtige aanhang trok Speedo fel ten aanval.
Scandals kreeg het erg zwaar en het
gemis aan nog een wissel brak hen
uiteindelijk op. Speedo kwam geheel terug in de strijd en kon alsnog
tot een 5-3 overwinning komen.

ZVM-zaterdag haalt stevig uit
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen heeft geen enkele
moeite gehad om het onderaanstaande SVB met 5-0 te
kloppen. SVB was te zwak om
enige kans te maken op succes
tegen een prima combinerend
Zandvoortmeeuwen.
De Meeuwen kwamen op voorsprong door een benutte strafschop
van Martin Visser. SVB kreeg kort
daarna de enige kans van de wed-

Goede vangsten
zeevisvereniging

strijd maar zelfs van de elfmeterstip
wist men geen raad. Zandvoortmeeuwen was direct weer bij de les
en opnieuw was het Martin Visser
die scoorde, 2-0.
In de tweede helft een steeds beter
voetballend Zandvoortmeeuwen dat
SVB overspeelde. Uit een vrije trap
maakte Bas Heino er 3-0 van en met
twee doelpunten voerde Marcel Elzinga de score op naar 5-0. Zandvoortmeeuwen speelde met de tegenstander en ging lang niet meer
voluit. Zeer fraaie combinaties waren er te zien, die eigenlijk te ver
werden doorgevoerd. Toch veel kansen en als die voor vijftig procent
waren benut dan had de dubbele
stand erin gezeten. „Het was een lekkere wedstrijd", zou zegsman Paul
Blei vertellen. „SVB was veel te
zwak en kreeg geen kans. We draaien lekker mee in de top en gaan proberen het KIC nog lastig te maken".

ZANDVOORT - Een kersvers Zandvoorts bruidspaar
kreeg bij aankomst op vliegveld Schiphol een complete
verrassing te verwerken. Een
feestelijk onthaal door tal van
familieleden en vrienden. De
nieuwbakken echtelieden, Sacko en Els Dijkema, waren buiten medeweten van hun familie en alle kennissen om in het
huwelijk getreden tijdens een
vakantie in Amerika, in de
plaats Las Vegas.

Standen
voetbalclubs
Vierde klasse KNVB
Velsen 10-16, TYBB 10-16, Geel Wit
11-16, DIO 11-16, Hoofddorp 11-11,
VSV 11-10, Renova 11-10, Van Nispen 10-9, DSOV 10-8, De Brug 10-7,
Hillegom 11-7, Zandvoortmeeuwen
11-2.

Vierde klasse KNVB zaterdag
IJFC 11-16, TOV 11-15, Zandvoort '75
10-14, EHS 11-13, Bloemendaal 1111, DSC '74 11-11, OSDO 11-11, NAS
11-11, SMS 10-8, Eemnes 11-8,
Hoofddorp 11-8, Halfweg 11-4.

Tweede klasse HVB

DSC'74 11-14, WH 11-14, Vogelenzang 11-13, KIC 11-12, Spaarnestad
10-11, TZB 11-11, Alliance 10-10,
BSM 11-10, EHS 10-9, Spaarnev. 119, Heemstede 11-8, Schalkwijk 11-8.

Eerste klasse HVB zaterdag

De Zandvoorters hadden in deze
wedstrijd het beste van het spel en
begonnen zeer goed. Chris Jongbloed was als eerste dicht bij een
treffer maar zijn knal spatte uiteen
op de lat. Na ruim een kwartier spelen nam Zandvoortmeeuwen een
verdiende voorsprong toen Riek
Keur een voorzet fraai inkopte, 0-1.
Hierna ontstond een wisselend spelbeeld en het laatste kwartier was
geheel voor De Brug. Zandvoortmeeuwen werd met de rug tegen de
muur gezet en mocht de handen
dicht knijpen, dat de raast met een
voorsprong werd afgesloten.

KIC 11-18, Zandvoortm. 11-15, Jong
In de tweede helft drong De Brug
Hercules 11-14, SVIJ 11-13, Velsen
11-12, Energie 11-12, Hillegom 11-12, sterk aan maar kreeg geen kans om
SCW 11-11, DCO 11-8, De Kenne- gevaarlijk te worden. De uitvallen
van de Meeuwen waren gevaarlijk
mers 11-7, SVJ 11-6, SVB 11-4.

5AGENDA'
VOETBAL
Zondag: DIO-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Haarlem
TZB-KIC 14.30 uur terrein aan de
Kennemerweg
Zaterdag: Zandvoort'75-EHS 14.30
uur terrein binnencircuit

burgelijke stand elkaar het jawoord
te geven.
Binnen twee uur was de zaak beklonken en het jonge paar besloot de
familie in het verre vaderland per
telefoon van dit heuglijke feit op de
hoogte te stellen. Een daad die men
beter achterwege had kunnen laten,
zo bleek later.

Middenmoter OSDO haalt ongenadig uit

Zandvoort '75 lijdt eerste nederlaag
ZANDVOORT - Tegen middenmoter OSDO leed Zandvoort '75 in eigen huis een zeer
verrassende en ruime 1-5 nederlaag. Het was de eerste nederlaag van dit seizoen waarin
de Zandvoorters overigens tot
goede resultaten kwamen.
Door de uitslagen van de afgelopen zaterdag moest Zandvoort '75 de eerste plaats prijsgeven, maar dan wel met één
wedstrijd minder gespeeld.

en de Zandvoorters kregen zodoende ogenschijnlijk een veldoverwicht.
Daaruit ontstonden enige doelrijpe
kansen maar Zandvoort '75 speelde
te weinig doortastend en de scherpte
in de aanval ontbrak. Het sterk
counterende OSDO drong enige keren tot diep in de Zandvoortse defensie door, doch die kon de problemen
gemakkelijk oplossen. Halverwege
de eerste helft lukte dat toch niet en
na een snelle uitval van de gasten
kwam de bal voor de voeten van een
opkomende OSDO speler en deze
gaf Wiebe Beekelaar het nakijken, 0Vooraf had trainer Branderhorst 1.
zijn spelers nog gewaarschuwd voor
Nog voor de rust heeft Zandvoort
onderschatting en het counterende
voetbal van OSDO. In de beginfase '75 geprobeerd de zaken in evenbleek daar niets van en Zandvoort wicht te brengen maar de sterke
'75 trok fel ten aanval. OSDO legde OSDO defensie gaf geen krimp. In
het accent direct op de verdediging de tweede helft werd een agressiever

Zandvoort '75 verwacht om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Dit bleek niet het geval, alhoewel ook nu weer de aanval werd opgezocht. Dat ging echter zonder
overtuiging al kwam toch wel snel
de gelijkmaker tot stand. Philip van
de Heuvel bereikte de vrijstaande
Wim Paap die scoorde, 1-1.
Het speelbeeld veranderde na
deze treffer niet. OSDO loerde op de
counter en had daar kort na de gelijkmaker al succes mee. Doelman
Wiebe Beekelaar was kansloos, 1-2.

Gaten
Nadat Zandvoort '75 de kans om
langszij te komen ongebruikt liet,
kwam OSDO korte tijd later zelfs op
1-3. De strijd leek beslist alhoewel
Zandvoort '75 toch nog enige goede

kansen kreeg om dichterbij te komen. De juiste richting ontbrak echter totaal.
Het aandringen van Zandvoort '75
gaf de voorwaartsen van OSDO dermate veel ruimte dat er grote gaten
vielen in de defensie. Met nog tien
minuten te spelen profiteerde
OSDO van één fout in de Zandvoortse verdediging en dit betekende 1-4.
Voor de Zandvoorters viel er weinig
eer meer te halen en met een gelukkige treffer bepaalde OSDO in de
laatste minuut de eindstand op 1-5.
De zege van OSDO was geflatteerd
maar zeer verdiend te noemen.
Aanstaande zaterdag krijgt Zandvoort '75 de kans zich te revancheren als het Haarlemse EHS op bezoek komt. Aanvang 14.30 uur op de
velden in het binnencircuit.

BASKETBAL
Zondag: Lisse-Lions heren 18.00 uur
te Lisse.
ZAALHANDBAL
Uitslagen: Welpen ZVM-Odin 7-1,
MA-B ZVM-Concordia H. 3-9, MA-A
ZVM 2-Odin 3 11-5, MA-A ZVM-Odin
7-15, DS Wijk aan Zee 2-ZVM 3 19-7,
HS BSM 3-ZVM 4 14-15, DJ-A Hugogirls-ZVM 18-12, JA IJmond 1-ZVM
5-12, HS ZVM 3-HVH 3 16-16, DS
ZVM2-HBC217-11,DSZVM-KIC 128, HS ZVM-Odin 22-18, HS ZVM 2IJmond 4 25-20, DJ-B ZVM-Nieuw
Vennep 6-5.
Programma: komende zondag uitwedstrijden: DS TYBB-ZVM 12.50
uur, HS GVO-ZVM 13.30 uur, HS
BSM 2-ZVM 2 15.40 uur, MA-B ADO
2-ZVM l 9.15 uur. Thuiswedstrijden
in de Pellikaanhal: MA-A ZVM-Concordia H 10.00 uur, JA-ZVM-KIC
10.45 uur, DJ-A ZVM I-De Meer 11.35
uur, DS ZVM 2-Overbos 12.35 uur,
DS ZVM 3-Odin 7 13.45 uur, HS ZVM
3-Odin 4 14.55 uur, HJ-B ZVM 1-HVV
l 16.05 uur.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Z'75-CBS C jun., 18.30 uur
Z'75-DSC'74 2 B jun., 19.00 uur Z'75Concordia dames, 19.45 uur ZVMSekura, 20.40 uur Z'75 3-de Brug 2
dames, 21.25 uur Bad Zuid/ZVN-v.d.
Post, 22.20 uur TZB 3-Concordia 2.
VOLLEYBAL
Zaterdag in de Pellikaanhal: dames:
Sporting OSS-die Raeckse 2 20.00
uur, Sporting OSS 2-Spaarndam l
19.30 uur, Sporting OSS 3-FES 2
19.30 uur, Sporting OSS 4-VCY 3
20.30 uur, Sporting OSS SrAllides 13
20.30 uur. Heren: Sporting OSS 2OVRA 7 18.30 uur. Jeugd: Sporting
jongens-die Raeckse K 18.30 uur,
Sporting OSS meisjes-Allides K
18.30 uur.
(Advertentiel

Vrijwillige Hulpverlening

net op een tweede plaats. Verdere
winstpartijen waren er voor Aksel
Dorel, Floyd en Pepijn van der Mije,
Mirjan Veenhuijsen, Frederik van
Veenstra en Berend Pasman. Dennis
van der Meijden en Andor Sandber
gen deelden de punten.
Volgende week donderdagavond
speelt het eerste team zijn derde
wedstrijd in de externe competitie.
Op bezoek komt dan De Vennep 2 uit
Nieuw Vennep.

Zandvoortmeeuwen nog
dieper in de problemen

ZANDVOORT - In het belangrijke degradatieduel tegen
De Brug heeft Zandvoortmeeuwen het niet kunnen bolwerken. Na een 0-1 voorsprong
bij rust zag Zandvoortmeeuwen De Brug over zich heen
gaan, 2-1. De situatie is wel
zeer hachelijk geworden voor
Zandvoortmeeuwen, dat vijf
punten achterstand heeft op
De Brug en Hillegom.

De TZB'ers begonnen goed. Door
middel van fraai samenspel werd
Spaarnestad enige keren uitgespeeld
en werden mooie kansen gecreëerd,
die helaast gemist werden. Toen de
strijd een meer gelijkopgaand karakter kreeg lukte het TZB wel om te
scoren. Na twintig minuten was het

De verwelkoming op Nederlands
nationale luchthaven was enorm.
Zus Femke, broer Geert en moeder
Corrie hadden voor een grootse ontvangst gezorgd. In totaal zo'n veertig
feestgangers heetten het jonge paar
Al die officiële plichtplegingen tij- bij aankomst welkom.
dens een huwelijksvoltrekking, Sacko Dijkema vond dat allemaal maar
Per gecharterde bus toog men
niks. Vooral het betreden van de huiswaarts om daar op het Raadtrappen van het raadhuis bezorgde huisplein door de verzamelde mede bruidegom-in-spe alleen bij de ge- nigte alsnog te worden toegejuicht.
dachte eraan al nachtmerries.
Ook aan de zo verguisde 'schreden
De negenentwintigjarige Zand- op de trap' ontkwam het bruidspaar
voorter, werkzaam in de grafische niet. Bertus had de loper klaargelegd
sector, en zijn 28-jarige vriendin, de en de fotograaf was ingeseind. Morverpleegster Els van Hartingsveld, gen, vrijdag 2 december zal de bruibesloten daarom om op de elfde van loft alsnog worden gevierd. Dat is de
de elfde in het Amerikaanse uit- consequentie als het enthousiasme
gaanscentrum bij uitstek voor de al- en inventiviteit van familie en vrien- • Het kersverse echtpaar Dijkema ontkwam uiteindelijk toch niet aan de
daar aanwezige ambtenaar van de den te laag worden ingeschat.
trappen van het Raadhuis.
Foto: Bram stijnen

Van Kempen neemt de leiding
in interne schaakcompetitie

de Zandvoortse Schaak Club heeft
Ton van Kempen de leiding overgenomen van Olaf Cliteur, die gelijk
speelde tegen Bais. Ook Brakel, Lindeman, Gorter, Geerts, Drost, te
Bruggen en Marquenie behaalden de
volledige winst. De Graaf-De Oude
en De Bruin tegen Van den Bos deelden de punten.
Bij de jeugd blijft Pepijn Paap de
ranglijst aanvoeren. Zijn directe belager Anta Samsuria blijft door zijn

kleine kansen. Geen van beide teams
wist een stempel op de wedstrijd te
drukken. Een paar minuten voor
tijd kreeg Alex Miezenbeek een geweldige mogelijkheid om de zege in
Zandvoort te houden. Op de middenlijn omspeelde hij zijn directe tegenstander, ging alleen op de Spaarnestad doelman af, omspeelde ook die
maar plaatste de bal naast het lege
stad ontsnapte en scoorde, 1-0. Dan doel. Meer mogelijkheden waren er
lijkt TZB de strijd in handen te heb- niet in de slotfase waardoor de 1-1
ben maar om onverklaarbare reden gehandhaafd bleef.
raakt de organisatie in de verdediging zoek. Spaarnestad kan vijf miAanstaande zondag speelt TZB op
nuten later al weer de gelijkmaker eigen terrein tegen KIC om 14.30
laten aantekenen, 1-1.
uur, en om in de kopgroep te blijven
In de tweede helft een gelijkop- zal een positief resultaat noodzakegaand duel met aan weerskanten li.jk zijn.

TZB bedwingt
Spaarnestad

Familie en vrienden
nooit onderschatten

ZANDVOORT - Een aantal
leden van de Zandvoortse zee17373
visvereniging was afgelopen
zondag present op het Noorderstrand om in de voorlaatste
competitiewedstrijd de degens
met elkaar te kruisen. De verwachtingen waren hoog gespannen daar de verschillen in
de onderlinge competitie zeer
ZANDVOORT - Na de twaalfde
gering zijn.
ronde in de interne competitie van verlies tegen Nicolas Hall nog maar
Na een half uur vissen was het
favoriet Herman Hoogkamer die
een gul op het droge trok. De concurrentie van Hoogkamer zag het somber in na deze vangst doch al snel
daarna toverde Jan Terol eveneens
een gul uit het Noordzeewater. Daar
bleef het niet bij aangezien Rob Dröse een prachtige gul van acht pond
aan de haak sloeg en ruimschoots
eerste werd. Jan Terol werd tweede
en Kees Blom wist zich knap op de
derde plaats te plaatsen met vijf
pond vis. Door deze resultaten blijft
de competitie zeer spannend en de
laatste wedstrijd van 13 december
aanstaande, op het Noorderstrand,
zal de beslissing moeten brengen.

ZANDVOORT - Een met vijf
invallers spelend TZB heeft
Spaarnestad op een 1-1 gelijkspel weten te houden. Ook in
dit duel lieten de Zandvoorters
te veel kansen liggen, alhoewel
het gelijke spel de krachtsver- Alex Miezenbeek die aan de aanhouding goed weergeeft.
dacht van de defensie van Spaarne-

en met wat meer geluk en een goede
afmaker was de voorsprong groter
geweest. Riek Keur knalde tegen de
doelman en de rebound werd door
Jan Hein Carrée op de paal geschoten. Zandvoortmeeuwen scoorde
wel maar tot grote teleurstelling
werd deze treffer afgekeurd wegens
vermeend buitenspel.
Het was jammer voor de Zandvoorters dat de uitblinker van vorige
week, doelman Wim van de Kuijl, nu
een houdbaar schot liet gaan, waardoor De Brug op gelijke hoogte
kwam, 1-1. De Brug drong verder
aan en nam in de 25e minuut een
voorsprong, via een prachtig afstandsschot, 2-1. Het laatste kwartier was volledig voor Zandvoortmeeuwen, dat verwoed probeerde de
gelijkmaker te forceren. Jan Hein
Carrée was daar dichtbij toen hij een
gevaarlijke kopbal losliet. De doelman van De Brug kon met een katachtige reactie een doelpunt voorkomen. Wat de Zandvoorters ook ondernamen, de gelijkmaker bleef uit.
„We voetballen toch wel goed,"
vond de secretaris van Zandvoortmeeuwen Henk Kinneging. „Het
veldspel mag er best zijn, maar we
missen een afmaker. Het wordt wel
heel erg moeilijk, met vijf punten
achterstand. Maar we blijven hopen."

Routine redt OVRA tegen ijverig
damesvolleybalteam Sporting OSS

ZANDVOORT - Waren de
reserves van OVRA- vorig seizoen nog duidelijk te sterk
voor de volleybaldames van
Sporting OSS, nu moesten zij
tot de bodem gaan om Sporting te weerstaan, 3-2. De dames 2 werd geveld door de
machtige serve van Van Nispen 1.

„Een boeiende wedstrijd," daar
waren de meeste toeschouwers het
wel over eens. Maar ook een wedstrijd waarin het scheidsrechterlij ke
duo niet altijd even duidelijk was.
Met name aan het einde van de eerste set bracht dat Sporting nogal uit
het evenwicht, waardoor OVRA de
eerste set met 16-14 naar zich toe
trok. Trainer-coach Jan Philippo
had het op de tweede plaats staande
OVRA goed geanalyseerd. Met snel,
agressief spel zou het mogelijk zijn
om te scoren tegen de altijd degelijk
spelende Haarlemse dames.
Na het teleurstellende verloop van
de eerste set legde Sporting het
hoofd niet in de schoot en ging onverdroten door met het aanvallende
spel. De volgende twee sets waren de
beloning van het goede volleybal en

Sporting won die met 8-15 en 11-15.
Cruciaal was de vierde set. Sporting
begon goed. Tot 11-11 hielden de partijen elkaar in evenwicht, daarna
was het toch de routine van OVRA
dat de doorslag gaf, 15-12. De vijfde
set moest de beslissing brengen.
Maar alras bleek dat OVRA een betere kijk had op het spel van Sporting
en het kon zodoende de tweede
plaats veilig stellen.

ter zou hebben weergegeven. Het
door vele blessures gekwelde dames
2 trof in Van Nispen een keihard
serverend team waardoor de ballen
moeilijk onder controle te brengen
waren. Toch werd het al met al een
redelijke pot volleybal waarin Van
Nispen het betere van het spel had,
3-1. Heemstede 2 en Sporting dames
3 deelden de punten. Het Zandvoortse team was kwalitatief sterker
maar wist op beslissende momenten
toch niet door te drukken. Arda PhiBlessures
lippo draait steeds beter in dames 5.
Toch waren er velen van mening Dat mocht ook Allides 12 ondervindat een gelijkspel de verhouding be- den. Een set mochten zij nog met 1614 winnen maar de overige sets waren voor het jonge beloftevolle team
uit Zandvoort. Ook de meisjes aspiranten deden weer uitstekende zaken. De Nieuwkoopse Waterlanders
waren weliswaar even sterk, maar
HAARLEMMERMEER - De poli- de opslag was beter verzorgd in het
tie constateerde tijdens een controle Zandvoortse team.
dat een inwoner van Boskoop in zijn
auto, naast zijn stoel, een bijl en een
Het tweede herenteam is aan een
'Rambo-mes' had liggen. Verdere bizar seizoen bezig. Tot 8-0 bij voorcontrole van de auto leverde ook een taeeld mogen de tegenstanders wég20-schots windbuks op die in de kof- lopen. Een time-out van aanvoerder
ferbak lag. Bij fouillering kwam een Gerrie van de Eiken is dan meestal
vlindermes te voorschijn. De politie voldoende om het team weer wakheeft de wapens in beslag genomen ker te schudden. Zo werd dan ook
en proces-verbaal opgemaakt.
Heemstede 4 bijna achteloos aan de
kant geschoven.

'Rambo' op de bon

Jeugd kan nog inschrijven voor
het Taptoe-tafeltennistoernooi
ZANDVOORT - Zaterdag 17
december organiseert de Tafeltennisafdeling van Sportclub
Unicum '73 in de Stichting
Nieuw-Unicum aan de Zandvoortselaan het Taptoe-tafeltennistoernooi voor alle basisscholieren van Zandvoort en
omgeving. Een initiatief van
het bekende jeugdblad Taptoe
en de Nederlandse Tafeltennisbond, samen met de plaatselijke tafeltennisvereniging S.C.
Unicum '73.

H altestr.14a 2O42 LM
Zandvoort O25O7-1547G

geven om met de tafeltennissport
kennis te maken. Gratis natuurlijk
en in een lekkere ongedwongen
sfeer. Gewoon meedoen dus. De
Sportclub zal haar best doen om het
alle deelnemers en deelneemsters
naar de zin te maken. In ieder geval
krijgen alle deelnemers na afloop
een oorkonde als herinnering.
Het zelf meedoen staat centraal,
want alleen dan kom je echt met
tafeltennis in aanraking, maar niemand hoeft zich te vervelen want er
worden ook demonstratiewedstrijden gehouden om te laten zien hoe
spannend en vooral hoe snel tafelDe Zandvoortse jongeren kunnen tennis gespeeld kan worden. En nanog volop inschrijven. Het doel is tuurlijk is er ook een tafeltennisroom de jeugd eens de gelegenheid te bot waarmee je een partijtje kunt

proberen te spelen.
Het toernooi wordt gehouden in
de prachtige en royale ontvangsthal
en in de sportzaal van Nieuw-Unicum. De aanvang is om 10.00 uur
's ochtends (zaal open 9.30 uur) en
het toernooi is om ongeveer 16.00
uur afgelopen.
De eerste aanmeldingen zijn al via
de scholen binnengekomen. Het belooft een groot feest te worden. Heb
je nog niet ingeschreven, doe het dan
nu snel want misschien krijg je achteraf spijt. De inschrijfformulieren
zijn op school aanwezig. Vraag ernaar en schrijf meteen in.
Contactadres voor inlichtingen: D.
ter Heijden, Keesomstraat 51, Zandvoort, telefoon 02507-16511.

Blazer van 179,95
nu
Colsweater

div. kleuren

149,95

35,—

Wijde tricotbroek

div. kleuren

45,—

Suède lage
bergschoenen

69,95

Sportieve tas

34,95

EASY FASHION
schoenhandel

BOL
Haltestraat 11
2042 LJ Zandvoort
02507-12612
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BROODJE BURGER

BALK
BAKT

Schoolstraat 4 tel. 18789
-

BROOD

-

Deze week een leuk taartje

-

Pietekop 9,75

Geopend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdag en zaterdag tot 3.00 's nachts
Dinsdag gesloten

Voor een geslaagd Sint Nicolaasfeest
een roomboter amandelletter van

ECHTE BAKKER BALK

Tot ziens
bij Trees en Martha Burger

H o ge weg 28

Te koop
of te huur
vrije gem.
parterre-woonr. m.
zonneterras op 7
Z.W., bev. huisk..'
2 slaapk., keuken,
wc/douche, C.V.

Tel. 14529

TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen

••

Dameshandschoenen.
katoen. Mt S-EL

Tel.:

Studente zoekt
voor
stage-periode
van jan. t/m mei

bak
1000 gr.

2 kilo

2 pakjes voor

GEMBER
gebak
En deze week alleen zaterdag en zondag

SLAGBOOM
TOMPOEZEN

8,90 2,99 1,50

X

(meeneemprijs)

Haltestraat 13, tel. 14738
Geopend van 9.00-18.00 uur
's maandags gesloten.

••

^*

*

tl

t*m

^12

65%

59.-

polyester/35%

Allestoaster. Voor diverse broodsoorten. l jaar
Hema garantie.

27.75

Suède herenhandschoenen met gebreide fourchettes Mt S-EL

VAKANTIEAPPARTEMENT
02507-18987

v.d. Meulen
SPAR
HUZAREN- MELBA
TOAST
SALADE
pak 30 stuks

Waaronder ons
overbekende

-14£3-JL£ji

ƒ 60,- p strekkende meter

Te huur per 1 dec.
voor ca. 4 maanden
Komfortabel

KUIKENBOUTEN

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

75

* **
Tevens

Kroon B.V.

Ruime parkeergelegenheid.

De Hema weet precies wat Sint
graag bij de koffie wil,

Bruynzeelstellingen
Tel 17619-16840

Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine én warme stokbroodjes
Saté van de haas, TACO en andere
specialiteiten!
Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen!
Alles handgemaakt en dat proeft u!
Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies.

Een ruime
sortering
in gebak!

SRARIQ. SUPER

Afneembare fiets/boodschappentas. Met voorvak. Waterdicht nylon.

775

f\ *71T- _M_ •
-ff.l O MtoB

Kmderwanten met borgvoering. 65% polyester/
35% katoen. Mt 134-164.

250.-

-3007-1
Draaitopstofzuiger. Met metalen buizen, electronisch regelbare zuigkracht en opbergvak voor
accessoires. 1000 Watt. l jaar Hema garantie.

4-

vanaf
-4582 Bronzen theelepeltjes-4^5- 4.2 Bronzen gebaksvorkjes-èr?^ 5.- Beide in
cadeauverpakkmg.

kamer in
Zandvoort

75.-

Electromsche personenweegschaal. Ultra plat.

Tel. 04120-25665.

2 voor'
Miss Helen reimgingsmelk, komkommermelkof
gezichtstonic. Inhoud 250 ml.
vanaf

Kroon Mode

Keukenopbergsysteem o.a. enkelvoudig ophangpaneel-&?5'5.Z5.Set a 3 kruidenbusjes

HALTESTRAAT 55

Speciale
aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN

Heren en dames quartz analoog horloge.
Met centrale secondenwijzer en zwarte band.
l jaar Hema garantie.

at,

in dames- en
herenmaten
lusvast

•200:-

170.-

Schroef-klopboormachine. Met electronische
toerentalregeling.torquecontrol.rechts-enlmksdraaiend. 13 mm boorkop, 500 Watt. l jaar Hema
garantie. '

99,Herenhorlô'ge. Chroom of kunststof, analoog én
digitaal Met alarm en stopwatch, l jaar Hema
garantie.

Openhaardhout

vanaf

HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek

vanaf l i O
-9£5-JLi

Audiocassettes Ferro. Per 5 stuks verpakt.
60 mmuten4e^?9.25 90 mmuteni4^5l2.75

Terra Cotta bloempotten. Klem model^-^5-7.75
Groot modeU4-?5-12.75

15
9
•ascntii

Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402

Zachte puntjes of bolletjes. Zak a 10 stuks.
vanaf

9175

f_JJLi

Restaurant
Deiicia

Aluminium wissellysten met ontspiegeld glas.
30x40 cm 2&KT 21.75 40x50 cm 3è-Kr
30.75 48x60 cm 4e-?? 40.75 50x70 cm

Kerkstraat 16
tel. 12270

5

Koffie
Jaaragenda

125

•irSü~Ai
De S van Sinterklaas is weer in de Hema, I^HAflBH^ÉdHiHI dus dat wordt smullen. Een letter van
echte roomboter en zuivere amandelspijs, 500 gram, dagvers uit eigen banketbakkerij. Onze banketbakkers bieden u daarnaast de keuze uit overheerlijke roomboteramandelspeculaas of roomboteramandelstaven 3.95 nu 3.25

97

Q90
C/i

"**: r=^rt*t«

•sasRolcol. 100% acryl. In 10 kleuren.

öoor gedipl.
lerares.

475

Nylon tas met embleem. In rood, groen, blauwen
zwart

75

-607-

9175

Inl.
tel. 18486.

50.-

Badstof herenbadjas. Lusvast. 96% katoen/4%
polyamide. In diverse kleuren. Mt 46/48-54/56.

KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

Jong belegen Goudse kaas. Vers van 't mes. l kg.

27.

Badstof kleuterduster met capuchon. Lusvast.
96% katoen/4% polyamide. In vier kleurencombinaties. Mt 98-116.

95

2 voor"^Ti

Côtes de Duras rouge en blanc 1987. Appellation Côtes de Duras Contrôlée. Inh. 0.37 '/2 Itr.

LJJLi

Damesnachthemd. 100% katoen In rose, lila en
mint. Mt 38/40-50/52
ZwareTruck met bewegende onderdelen en
frictiegeluid Brandweer-, kiep- of service-auto

Gediplomeerde
Pedicure

Eénpersoons zalm- of kip-kernesalade. Bakje a
150 gram.

Katoenen babypyjama. Met voet, mt 68-80.
Zonder voet, mt 80-92.

5

16?

Leren ritsporiemonnee, billfold, geldmapje,
portefeuille of polstasje Diverse kleuren.

5

Damespyjama. 100% katoen. In zwart, fuchsia en
groen. Mt 38/40-46/48.

32?

Courtelle meisjesduster. 100% acryl. In rose, bleu
en mint. Mt 128-164.

2 voor
Chips, licht gezouten. Naturel of paprika. Zak a
170 gram.

2r

Attachékoffer. Met cijferslot en luxe interieur.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
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Is het beroep van politieagent eigenhjk niet een zwaarder geestelijke
belasting dan men over het alge
meen denkf Take Huberts bevestigt
dit. "Zodra je de auto instapt, weetje
datje ergens naar toe geroepen kunt
worden Dat geeft altijd een bepaalde
spanning, want jij moet altijd de eerste beslissing nemen, goed of fout,
afhankelijk van de omstandighti. "n
Je wordt bijvoorbeeld bij een zware
aanrijding geroepen Dan ga je on
derweg al denken wat tref je aan en
is er iemand met zwaar letsel De
sirene gaat aan en onbewust ga je al
harder rijden Zo wordt de spanning
al opgebouwd voor je op de plaats
van het ongeval aankomt En daar
moet jij de situatie overzien en m
eerste instantie de beslissing ne
men"
"Ik kan mij nog precies het eerste
ongeluk waarbij ik werd geroepen,
herinneren En ik weet zelfs nog de
naam op de eerste bekeuring die ik
uitdeelde Maar al wen je er wel
enigszins aan, die spanning blijft altijd Dat maakt een surveillance
dienst van acht uur flink vermoeiend, zowel geestelijk als lichamelijk".

Koninklijke onderscheiding voor scheidende hoofdagent Take Huberts

'Ik was een ouderwetse diender'
ZANDVOORT • Een groot aantal Zandvoorters plus burgemeester Van der Heijden en zijn voorganger Machielsen bezochten afgelopen vrijdag het politiebureau aan de Hogeweg om officieel afscheid te nemen van Take Huberts als politiefunctionaris. Huberts is een van de laatste agenten 'van de oude garde' en
heeft met zijn 27 jaar dienst in deze gemeente vele vrienden gemaakt. Met ingang van vandaag is hij met pensioen, omdat hij
gebruik heeft gemaakt van de 'Regeling vrijwillig vervroegd uitstromen executieve politie-ambtenaren'. Burgemeester Van der
Heijden bracht een aangename verrassing met zich mee voor de
hoofdagent.

dat hij namens de koningin aan Huberts de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau kon- uitreiken, een aangename
verrassing voor de scheidende politieman.
"We zullen je missen", voorspelde
korpschef Menkhorst in zijn afscheidswoord. Eén van de vele waardevolle bijdragen van Huberts in het
korps was volgens hem, dat hij rust
wist te brengen in vergaderingen, zaken kon relativeren en zo af en toe
Van der Heijden had veel lofrijke man met een ruime inzetbaarheid, zijn korpschef ook wat wist af te
woorden over voor Huberts, die hij die zich altijd loyaal en positief had remmen. Door zijn karakter en dooromschreef als een gedegen politie- opgesteld. Hij was dan ook verheugd dat hij tot de weinige oudere korpsle-

Algemene Beschouwingen

den behoorde, werd Huberts ook
vaak benaderd als vertrouwenspersoon. Jongere agenten voor wie de
spanning soms wat te veel werden,
vonden bij hem een gewillig oor. De
hoofdagent zelf bedankte tijdens de
feestelijke bijeenkomst op zijn beurt
zijn vrouw Greet en de kinderen, bij
wie hij veel steun en begrip had gevonden en die voor hem in moeilijke
dagen een 'uitlaatklep' vormden.
Huberts had de laatste jaren 'Bijzondere wetten' tot zijn takenpakket. Dat bevatte zaken die te maken
hadden met onder andere Milieu-wetten, de Nuttige Dierenwet, de
Jachtwet, de Visserij wet en de Horeca-wet. Daardoor had hij contact
met tal van Zandvoorters, op een directe en duidelijke wijze die overigens wel gewaardeerd werd.
"Ik was een ouderwetse diender,
een Good-will maker", zo weet hij
zichzelf te omschrijven. De tijden
zijn echter danig veranderd, daarvan
is hij zich terdege bewust. "De oude
straatdiender, lopend of op de fiets,
bestaat niet meer. Maar het contact
dat je op die manier had, was erg
nuttig. Je kende de mensen en zij
kenden jou. Vaak was het heffen van
het vingertje als vaderlijk gebaar al
voldoende als waarschuwing. En of
het nu de upper ten was of Jan Boezeroen, dat interesseerde me niets.
Ik kon met beide goed opschieten.
Als er problemen waren, bijvoorbeeld toen in die zogenaamde nozemtijd, dan ging je praten en dan
werd het onderling wel opgelost".
"Het hele aanzien was anders. De
jeugd bijvoorbeeld keek meer tegen
je op. En een dronken vent, ach, die
bracht je even naar huis. Op bepaalde dagen werd er geld gebeurd en als
je dan bij een kroeg een bepaalde
fiets zag staan, wist je dat je even
moest opletten om eventueel een
handje te helpen. Op straat diende je
ook als vraagbaak en kon je hier en
daar een praatje maken. Het ging
allemaal wat gemoedelijker. Er was
tijd voor, en zo niet, dan maakte je er
wel tijd voor".
"Ondertussen zijn zowel de politieopleiding als de mentaliteit veranderd. Er is geen 'mindere' agent gekomen, maar wel een 'andere'. Bovendien is heel langzamerhand ook
het publiek veranderd Zo kon je
vroeger bij controles de straat nog
op zonder wapen, tegenwoordig gaat
dat niet meer. Toch roep ik niet dat
vroeger alles beter was. Zo is bijvoorbeeld de invoering van computers
best een goede zaak. Al heb ik door
mijn leeftijd wel eens tegen de modernisering aan lopen hikken. Maar
het gaat er ook niet om hoe het vroeger was, het gaat om nu. Daar moet
aan gewerkt worden".

PvdA: 'Geen hapklare brokken meer'
ZANDVOORT - De Partij van de
Arbeid signaleert na de komst van
burgemeester Van der Heijden een
nieuw begrip, 'bijna een nieuw fenomeen'. 'Woonden we tot voor kort in
Zandvoort aan Zee, dit jaar zijn we
onderdeel geworden van het produkt Zandvoort'. Of dit produkt
Zandvoort ook het juiste is, verdient
nog nader onderzoek, aldus Bloeme,
de nieuwe PvdA-fractievoorzitter.
Hij wijst erop dat volgens het
ODRP-rapport een 'totaalplan' noodzakelijk is, dat alle facetten van het
gemeentelijk beleid in samenhang
moet omvatten. 'Wij hopen dat het
facet van de beleidsvisie hoog in het
vaandel staat bij de reorganisatie'.
Bloeme is van mening dat aanzetten tot een gemeenschappelijk gedragen beleidsvisie ('een heel belangrijk punt in dit proces'), door de
gemeenteraad vastgesteld dienen te
worden, voordat het college hieraan
verder gaat werken. 'Tot nu toe
wordt de raad te vaak geconfron-

teerd met hapklare brokken, zonder
dat vooraf gesproken is uit welke
ingrediënten de brokken moeten bestaan'.
Als voorbeeld noemt hij de tweede
fase in de reconstructie van de boulevard (Favauge, red.). In augustus
1987 werd medegedeeld dat er subsidie voor was, maar de raad kreeg pas
in oktober 1988 de plannen te zien,
drie maanden voor aanvang van de
werkzaamheden.
Ten aanzien van de woningbouw
mist hij vaak een visie. Vooral nu,
voor de laatste grote bouwlocatie, 'is
het van het grootste belang om vooraf duidelijke afspraken te maken
voor wie er op deze locaties gebouwd
gaat worden'.
Andere punten die Bloeme aanroert zijn: doortrekking Herman
Heijermansweg, hij hoopt nog
steeds dat CDA, GBZ en WD dit
plan zullen afwijzen; lastenverlichting, vooral voor uitkeringsgerechtigden, arbeidsongeschikten en ouderen met alleen een AOW-inkomen;

de financiering van het toeristisch
deel van het totale produkt, dit 'mag
niet ten koste gaan van de woonfunctie'. Fractiegenoot Kuijken: 'De prijs
kan niet blijvend aan de burger gepresenteerd worden in de vorm van
belasting en tarief verhogingen'. De
rekening moet volgens hem gepresenteerd worden aan degenen die gebruik maken van het toeristische
produkt en aan de ondernemers die
hiervan profiteren.
Bloeme wacht nog op een minima-beleid en op de verdere, noodzakelijke uitwerking van de plannen
rond kinderopvang. 'Volgens de recente kabinetsplannen moeten via
gemeentelijke inspanning zoveel
mogelijk opvangplaatsen tot stand
komen. lokale initiatieven dienen
dan ook positief benaderd te worden'.
Kuijken kreeg van wethouder Van
Caspel de toezegging dat een deel
(ƒ10.000,-) van de post straatverlichting wordt gebruikt voor extra
boombeplanting.

CDA: 'Meer controle toeristenbelasting9
. Het Christen Democratisch Appèl
deelt een compliment uit aan het college vanwege de verbeterde financiële positie, al houdt deze gelijke tred
met de economische ontwikkeling in
Nederland. "Gesteld mag worden
dat de zeilen op tijd zijn bijgezet en
de noodzakelijke tering naar de nering werd gezet", aldus fractievoorzitter Ingwersen. Volgens hem is het
resultaat deels ook te danken aan
het vorige college. •
Ingwersen constateert dat de
plaatselijke politiek in 'bestuurlijk
rustiger vaarwater' is gekomen. 'Het
zich samen verantwoordelijk voelen
is ook hier klaarblijkelijk aangeslagen', waarbij hij wijst op de meer
collegiale omgang in de gemeenteraad.
Wat betreft de reorganisatie van
de gemeente hecht Tiij belang aan

overleg met de betrokkenen. Hij
hoopt ook dat de reorganisatie zal
leiden tot een 'nieuwe stijl' van deze
gemeente, ook bij het optreden naar
buiten. Belangrijk acht hij ook samenwerking met de maatschappelijke organisaties en de gemeenten in
regioverband.
Het CDA kan grotendeels instemmen met de voorstellen voor nieuw
beleid, maar zet vraagtekens bij de
'dure' voorlichter en de 'onbestemde
post' voor emancipatie.
Ingwersen wijst ook op het verband tussen het tekort op de recreatiebegroting en het feit dat een aantal kosten (o.a. infrastructureel,
Red.) hoger is dan in gemeenten met
een vergelijkbaar inwonertal: 'Bepaalde kosten zijn bij ons veel te
hoog, terwijl de lokale belastingdruk
eveneens veel te hoog is'. Hij vraagt
zich af welke prijs de toerist of de

inwoner van Zandvoort na 1992 gaat
betalen en of het verwachte verbeterde imago van deze gemeente niet alleen op de inwoners wordt afgewenteld.
Financieel gezien wil hij voorstellen zien voor een verantwoord gebruik van het terrein Sterre der Zee.
'Financieel is hetbraakliggen van dit
terrein niet langer verantwoord'.

Acties
> Na rondgereden te zijn in een wagen met sirene worden Take Huberts en
zijn vrouw Greet 'opgebracht' voor de feestelijke afscheidsbijeenkomst
op het bureau.

De veranderingen die Huberts
meegemaakt heeft, zijn niet mis, wat
wel blijkt uit een stukje geschiedenis
van deze politieman, die, na opgegroeid te zijn in Drente, zijn carrière
35 jaar geleden m Leeuwarden begon. Vreemd genoeg dankzij zijn
kwaliteiten als muzikant! "Het Leeuwarder Politie Muziekkorps was een
hobby van de toenmalige commissaris. Hij ronselde muzikanten. Bij
mijn sollicatie bij het politiekorps
moest ik dan ook verschijnen met
mijn muziekinstrumenten", aldus
Huberts, die onder andere grote
fluit, picolo en klarinet speelt. "Ik
moest voorblazen voor de dirigent".
Toen men overtuigd was van zijn
muzikale kwaliteiten volgden er een
invuloefenmg van drie regels en een
korte keuring bij de GGD. Kort daarna moest hij voor de burgemeester,
hoofd van de politie, verschijnen en
in totaal anderhalf uur later was hij
aangenomen als aspirant.
Huberts is altijd muziekaal actief
geweest, ook als dirigent voor zangveremgingen en als instructeur van
het Zandvoortse Tamboerkorps, een
afdeling van het plaatselijke muziekkorps. Ook op het solistische vlak
bleven de triomfen niet uit, zo als de
keer dat hij met accordeon kampioen van Drente werd. De laatste
jaren is de muziek wat op de achtergrond gebleven. "Ik speel nog wel
eens met Sinterklaas voor de kleine
pohtiemannetjes en -vrouwtjes. Dan
komt de accordeon nog wel eens uit
de doos". Muziek vormt slechts een

Foto: Bram Stijnen

onderdeel van de vele activiteiten
van Huberts. Zo liep hij de vierdaag
se en vele keren de avondvierdaagse.
en was hij coach van het politie-elftal Daarnaast is Huberts al vijftien
jaar voorzitter van de Volkstum
dersvereniging en, iets totaal anders,
hij maakte deel uit van het schoolbestuur van de Beatrixschool (met
vroeger apart de Woelwaters)

IJscoman
De stranddiensten behoorden tot
'de mooiste periodes' aldus Huberts,
die deze diensten vele seizoenen lang
gedraaid heeft. "Maar met voor moeder en de kinderen. Buiten de veertien dagen vakantie was ik geen
weekend vrij. Wij hadden vier man
in totaal, maar naar verhouding was
het drukker. Zo hadden we soms
honderden weglopers per dag We
hielden ook wel eens een kind over,
dat werd dan bijvoorbeeld vermist m
Katwijk of Umuiden. Daar moesten
wij 's avonds nog naar toe om het
weg te brengen. En ook als we er een
tekort kwamen, gingen we met naar
huis, voor deze terecht was".
Huberts kan nog lachen om het
feit dat hij, gezeten in de witte Landrover, soms werd aangezien als ijscoman. Maar moeilijke momenten waren er ook voor de mannen van het
stranddetachement, met name als
een vermist kind verdronken bleek
en ergens was aangespoeld. Hij
prijst zich gelukkig dat hij gedurende zijn carrière thuis een uitlaatklep
vond.

Huberts trad gedurende drieën
twintig jaar op als bestuurder van de
Algemene Christelijke Politiebond
Een woordvoerder van deze bond
was vrijdag aanwezig om dank te be
tuigen Te verwachten is dan ook dat
Huberts zich achter de pohtie-acties
van de afgelopen weken schaart. "Ik
heb mijn insigne met verve gedragen Bij inkrimpingen kun je die
spreuk, zoiets als 'Wij waken terwijl
U slaapt', maar dan in Latijn, wel
vergeten. Maar de bevolking betaalt
belasting en heeft dan ook recht op
hulp, daar zijn wij ook voor Als de
bezetting sterk achteruit gaat en er
meer samenwerking komt met korpsen uit de omgeving, krijg je wellicht
via een achterdeur toch nog de eerder afgeketste gewestelijke politie
Bovendien heb je dan kans dat het
strand afgestoten moet worden. Gelukkig hebben we nog de reservepolitie, anders had niemand meer vrij".
"Als de korpschef niet meer weet
waar hrj aan toe is, druppelt dat ook
naar onder. Bovendien betekent in
krimpen dat er minder kaderpersoneel komt. Het bevordermgsbeleid
wordt nihil en je kunt hoofdagent
worden zonder verdere vooruitzichten". De onzekere toestanden lijken
weinig motiverend voor het politiepersoneel
Men zal het voortaan echter zonder Huberts moeten stellen, want
voor hem is er een eind gekomen aan
het politiewerk. Hij zal er voornamelijk mooie herinneringen aan overhouden, dat is wel duidelijk. "Het is
een mooi beroep, maar je moet er
wel wat van maken. Ik heb het vijfendertig jaar lang met veel plezier gedaan en ik heb er een heleboel vnenden mee gemaakt".
JOAN KURPERSHOEK

Een ander financieel punt: 'Na de
hondenbelasting nu de toeristenbelasting'. De hondenbelasting werd
voorheen geraamd op enkele tienduizenden guldens, nu levert deze
ƒ170.000,- op door een scherpere controle. Ingwersen dringt er op aan, nu
ook extra aandacht te besteden aan
de inning van de toeristenbelasting,
zij het na dit middels publicaties bij
het publiek onder de aandacht gebracht te hebben.

D'66: 'Leefbaarheid voor alle bewoners'
Volgens D'66 fractievoorzitter
Sandbergen heeft het college een
goede keuze gemaakt bij het bepalen
van het negental doeleinden, in het
kader van nieuw beleid. Het merendeel is gericht op het verbeteren van
de leefbaarheid.
Toch vindt deze partij dat er nog te
weinig gedaan wordt voor die leefbaarheid: de toeristische functie
geeft veel overlast, vooral in het centrum. 'Door moeilijke bereikbaarheid, lawaai, parkeeroverlast, rommel en baldadigheid wordt het leefklimaat van dit deel van Zandvoort
heel direkt aangetast'. Tevens dreigt
er een sluipend proces van uitholling van de woonfunctie, aldus D'66.

Het college mag zich niet neerleggen bij de tendens van het dalende
inwoneraantal, voorzien met 75 per
jaar. Leegloop en vergrijzing ontstaat volgens deze partij ook doordat
'de toeristische functie bezig is de
woonfunctie langzaam weg te drukken'. De nadruk op bevordering van
het toerisme mag dan ook niet te ver
doorslaan, aldus Sandbergen. Het
gaat de partij uiteindelijk om de leefbaarheid van 'alle bewoners', valide
en invalide. Een uiteindelijke oplossing ziet D'66 in een scherpe scheiding tussen de wijken met een toeristisch-recreatieve functie en de wijken met een woonfunctie. 'Deze
scheiding moet strikt gehanteerd

worden in het toelatingsbeleid m.b t.
horecavestigingen en de op toeristen
georiënteerde winkels en bedrijven'.
Tevens dient met regelgeving en
voorzieningen de overlast van publiektrekkende gebeurtenissen in
het centrum beperkt te worden, het
parkeren in de woonwijken door bezoekers zoveel mogelijk geweerd.
Een goed centrumplan kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het leefklimaat. Financieel gezien zijn de meest opmerkelijke standpunten dat doortrekken
van de Herman Heijermansweg onverantwoord is en dat er geen extra
geld meer wordt uitgetrokken voor
het circuit.

GBZ: 'Kaarten zijn veelal al geschud'
Gemeente Belangen Zandvoort is
'in algemene zin positief gestemd
voor het jaar 1989'. Toch maakt GBZ
zich zorgen over de wijze waarop college en raad functioneren: 'Naar
onze mening leven wij momenteel in
Zandvoort weer in een 8+1=9 doctrine, omdat een weloverwogen raadsdiscussie, waarna eerst dan pas een
raadsmeerderheid wordt bepaald,
vrijwel niet meer voorkomt', aldus
fractievoorzitter Jongsma. 'De kaarten zijn veelal al geschut'.
Met het ODRP-rapport komt hij
terug op uitlatingen van D'66 wéthouder Termes in diens partijvergadenng. Gesproken werd over een bestuurlijk chaotisch beeld van de jaren 1982 tot 1986. Jongsma weerspreekt dit.
Voor de brandweer wordt teveel
geld uitgegeven, aldus Jongsma, hij
wenst duidelijkheid hierover. Ver-

der dringt GBZ aan op een discussie
over het centrumplan, én de bereikbaarheid van het centrum. 'De lijn
Sophiaweg-Kostverlorenstraat-Koninginneweg is verre van ideaal door
de vernauwing die onderweg optreedt'.
Ten aanzien van sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
wenst GBZ op de hoogte gebracht te
worden van de juiste stand van zaken, ook t.a.v. personele zaken, invullingen en achterstanden. Daarnaast betreurt de partij nog steeds
het opheffen van een kinderdagverblijf en vraagt nogmaals aandacht
hiervoor. GBZ staat trouwens positief ten opzichte van kinderopvang
in 't Stekkie.

volgens GBZ 'niet in verhouding tot
de ernst en de noodzakelijkheid'. De
partij dringt er dan ook sterk op aan
'om nu eens aan de slag te gaan. Niet
voor niets is er in de vorige periode
veel in gang gezet'. Ook tegen de vergrijzing van de gemeente wenst
Jongsma beleid.

Fliennga mist nog 'de bestuurlijke
concensus die achter een behoorlijk
financieel beleid hoort te zitten'. Uiteraard leidde dit weer tot een felle
reactie van wethouder Aukema.
Maar Flieringa constateerde ook dat
de bezuinigingsronde goed was
doorstaan. Wat betreft het doorschuiven van de kosten van toerisme
naar de burger, is volgens hem 'de
grens wel bereikt'. Daarnaast drong
Het huidige tempo en de interesse hij er op aan 'de cijfers aan te sluiten
van het college ten aanzien van Ou- op het politieke beleid, en niet anderenzorg en Ouderenbeleid staan dersom'.

WD: 'Strenge aanpak drugstoerisme'
De VVD maakt zich zorgen om de
houding van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland. Met name rond
kwesties als De Zeereep en het Roggeveld, de verhuizing van manege
Rückert, de verontreinigde bodem
bij de Kabelloods en zo nog meer.
'Een (niet-Zandvoorts) bestuurder
uit de regio heeft vroeger eens gezegd dat de provincie de natuurlijke
vijand van de gemeenten is. De WD
vraagt zich thans af of deze uitspraak aan aktualileit heeft ingeboet', aldus fractievoorzitter Methorst. Wethouder Van Caspel gaf op
dit moment echter blijk van vertrouwen in GS.
Daarnaast dringt de fractie aan op
verdere openheid, ter beschikking
stellen van concept-(raads)voorstellen aan de pers en het streven naar
plaatselijke T V-krant.

Veel waarde hecht de VVD aan een
strenger drugbeleid dan het gedogen
van softdrugs. 'Wij allen weten dat
het gebruik van softdrugs in Zandvoort hand over hand toeneemt.
Deze vorm van drugs-toerisme kunnen wij missen als kiespijn en is een
anti-reklame voor Zandvoort'. Volgens burgemeester Van der Heijden
moeten de landelijke richtlijnen
worden gehanteerd, maar hij zal een
en ander bespreken in het driekhoeksoverleg met de officier van justitie en de korpschef.
Voorts moet volgens de WD de
daling van het inwoneraantal in de
gaten gehouden worden, omdat het
voorzieningenpakket hierdoor duurder dreigt te worden. Daarnaast
wijst men op het belang van samenwerking met de omringende gemeenten plus de Rijks- en Provmcia-

le Overheid, voor de ontsluiting van
Zandvoort. B&W zullen alle mogelijkheden moeten onderzoeken.
Wat betreft openbare orde en veiligheid, mag het volgens de VVD niet
zo zijn, dat, door de bezuinigingen,
'de plaatselijke politie onevenredig
zou worden gepakt. Die bon heeft de
Zandvoortse politie niet verdiend.
De plaatselijke VVD heeft al in een
brief naar haar partijgenoten in Den
Haag haar verontrusting uitgesproken over een eventuele inkrimping.
Fractiegenoot Van Marie dringt er
op aan, in de Voorjaarsnota uitgebreid aandacht te besteden aan het
draagkracht vergrotend effect van
de in Zandvoort gepleegde investeringen. Bovendien zou er een 'wensenlijst' van investeringen moeten
komen.

Kom nu praten over onze koopsompolis
dan zit u er straks een stuk warmer bij.
De Rabo Lijfrente Koopsom pol is
biedt u straks een welkome aanvulling op uw
pensioen en nu een interessante aftrekpost
van maximaal f16.812 op uw inkomstenbelasting 1988. Plus nog een aantal andere aantrekkelijke voordelen.
Allereerst hebt u de zekerheid van eei
van te voren afgesproken eindbedrag op een
van te voren af te spreken einddatum.
Dit eindbedrag is zeer aantrekkelijk
dank zij een hoog spaardeel en een hoog
rendement. Ook wat het verzekeringsaspect
betreft, bent u in vertrouwde handen"

Zeer bijzonder is tenslotte dat de Rabo Lijfrente Koopsompolis geheel op ü\\ situatie kan
worden afgestemd.
Als u nu een afspraak maakt, rekent de
Rabobank u snel de mogelijkheden voor,waardoor u er straks een stuk \\armcrbij kunt zitten.

Rabobank

geld en goede raad
Zandvoorl, Grote Krocht 30-36
telefoon 16941

* De Rabobank is een bemiddelaar voor Interpolis. *\\ero Ner/ekenngen en Delw.uillCiewesten
in samenwerking waarmee de Rabo Lijlrente KtwpvimpolixuonJl aangeboden
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huur ƒ 750 + 1 mnd borg Tel
28411 of afgeven/zenden aan
DENNIS PAPEGAAIEN
02507 19246
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM
een
begrip
m
Nederland
Bel
Zandsvoort
* Elke dinsdag en vrijdag
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421 voor gratis mfoboek 020 zwemmen wij in Sonneveld
AA Uithoorn
665 7658 Inruil en fin mog
Kom ook een keer kijken van
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant, Aangeb CURSUSSEN in bij 17 30 18 30 uur Meteen meeZwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venne- na 100 TALEN op CASSET- doen mag ook Inl 15155
per Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse TES enz ƒ 65 (ook voor bui * Elke maand in Zandvoort
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buiten- tenlanders die Nederlands maar elke week in de afdeling
veldertse Courant. Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer- willen leren) Tel 02274-1404 biedt de N V v H u diverse
/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsteractiviteiten Wordt nu lid en
dams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad Mannequmschool Nouveau
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Aanv cursus A dam m janua bel 19583/12127
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentie- n Bel voor info 085-450220
Foto Boomgaard
edities ƒ 5,84 per millimeter
PRIVÉ LES, Engels Latijn,
Grote Krocht 26
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
Grieks, Dutch lessons Jan
Telefoon 13529
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Bakker, Botticellistraat 38",
Uw film op video, ƒ 1,75
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoA dam (bij Olympiaplem) Tel
per minuut met gratis
ren verkrijgbaar
achtergrondmuziek
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening ge- 020-751664 of 020 123456
bracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten
AROLA 4-wielig invalide-auFoto Boomgaard
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers tootje m goede staat, rijdt 40
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten km p u ƒ4500 Inl tel 020ook voor
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor 6681168
portretfoto s,
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht.
pasfoto's,
RELIANT bestelwagen voor
receptiefoto s,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefogroepsfoto's aan huis
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor be- motorrijbewijs, weinig gereden en nog m nieuwstaat,
zorgklachten) of zenden aan
Grote Krocht 26
kleur rood 020-6681168
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Tel 13529
Postbus 122,
RADIO STIPHOUT Thorbec- * Gevr Storchenmuhle of
1000 AC Amsterdam.
kestraat 15 tel 13378
Bobob
autostoeltje
Tel
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Reparatie kleurentelevisie en 17948
in dezelfde week Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro- video in 1 dag gereed
* Gevr Storchenmuhle of
kaart
* Bebe car combiwagen, Bobob
autostoeltje
Tel
buggy, parasol + dekbed, 17948
wippertje flessenwarmer, babykleding 56 tot 80 Alles m * Happy birthday to you,
happy birthday to you, happy
een ƒ300 Tel 17030
GRATIS
birthday Monique, happy
Bevoegd leraar geeft BIJLES birthday pitcher Paul/Willem
Woninggids van Zandvoort
boekhouden en economie
* Hartelijk gefeliciteerd Nao
Tel 02507-17160
mi met je 3e verjaardag KusBONTMANTELINRUIL
jes Oma
makelaars o.g.
(kleine) bijbetaling tegen excl
NVM
lichtgewicht lammy s/nappa HEEFT U NOG WAT OP TE
Tel. 02507-12614
mantels Ook heren lammy's RUIMEN? Boeken, serviesbontgevoerde regenmantels, goed of andere spullen? Bel
02507-18248
moderne bontmantels
KOMT MESSIAS JEZUS NU GAUW TERUG?
Tel 020-233488
* Help de Polen Stuur eens
Hierover spreekt H STRANDERS m de KONINGKERK,
1
Geen
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61, een 7voedselpakket
Haarlem Zocherstraat 32 (bij het Kennemerplem)
adres
Dat
hebben
wij
voor u1
Haarlem,
023-324026
op 14 en 15 december s avonds om half acht
TOEGANG GRATIS en voor IEDEREEN Voor JONG en OUD RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u Inl tel 02907-5235
voor cursussen, vergaderm- * Het plan voor 't park ligt ter
gen, workshops, lezingen, inzage Ons boekje over het
praktijkruimten enz
park ligt steeds ter inzage en
Grote sortering ook witte kerstbomen blauwsparren, kunst- CENTRUM ISIS Zijlstraat 61, te koop bij Cult C en Gen
sparrentakken sparrenshngers en adventskransen
Oud-Zvt voor ƒ 15
Haarlem, 023-324026
Privé consulten Tarot, Mas- * Hiep, hiep, hoera Naomi, 3
Coralin kunstbloemen en planten
sage, Droomduiding, Psycho- jaar Nokkie
metrie (foto behand) enz
Oostelijke Handelskade 29, Amsterdam, tel 020-254341
Hotel Zuiderbad
Vanaf CS bus 28, naar Javakade Grote eigen parkeerruimte * Clipperspel Armada ƒ5
Showroom geopend van 917 uur (zaterdags gesloten)
(compl), zit babypop, ± 50 Gevr ambulant kamerpers
cm , aangekl, ƒ 15, jongens- voor Kerst t/m Nieuwjaar, evt
- OPLEIDING TOT AUTORIJ-INSTRUCTEUR (B) en meisjespop (Zapf) p st langer Bellen va 12 dec
Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding ƒ 25, Olymp spelen 52 en 64 02507-12613 of 023-243141
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Michel Tel 18371, na 18 uur
* Ik spaar Baedekers en GuiBEL MICHEL TELEFOON 020 - 85 30 57
* Cor, staat de Bokma de Bleus (reisverslagen) Wie
heeft ergens nog exemplaren
Amerikaans grenen SLOOP koud" Paul/Willem
liggen Tegen red pr Tel
HOUT, vloerdelen en balken * Dames-zaalvoetbal''
15004, na 18 uur
Tevens dakbedekking
Zandvoort '75 start bmnenTel 03240-21738
kort met een geheel nieuw 4e J. van Campen & Zn
Na 18 uur 03240-14278
team vanaf 14 jr Interesse''
voor al uw
Ook voor het ontwkkeien vart u
Bel Henk Vermeulen 12324
DE VRIENDEN EN
schoenreparaties
* Desperately seeking the
VRIENDINNENLIJN
Vandaag
Corn Slegersstraat 2
Sig mag
gebracht
Tel 020951600 en 900604 bietjes Willen de bietjes zich
Lissenberg
bij het postkantoor
bekend
maken''
Trees
en
OverHalteTel 02507-15449
Martha
Burger
morgen
straat 9
LOVE de gehele dag relaxen
Schoonmaakbedrijf
klaar
tel 02507ƒ200 all-m Balthasar Flons- * Diverse LP s te koop o a
12151
str 37hs Adam 020-762176 Supertramp Pink Floyd, Bob
De Witte Tornado
voor uw gebouwen
Dyina Moody Blues enz Pnj
ZAAN ESCORT
en kantoren
ƒ 175 p u 075 172123 Meis- zen varieren van ƒ 7 50 tot
Tel 02507-18546
torn & Profrtwr »rvon(
jes gevr in A dam/Zaanstad ƒ15 Tel 02507-18052

M

CEfl/E

Kunstkerstlïsiomen

Kleurenfoto's
vanaf 45 cent

5 REGELS

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
k o o p b r u i d s |a p o n ! m t
T e
1 e u k e
m0 d
3 8 J
s a 1 0n t a f e 1 J
T e 1 0 2 0 - 111 .
r i e t en s t o e 1

*

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16, tel. 12270
ELKE DAG een andere daghap voor slechts J

VERSE
MOSSELEN
gebakken of gekookt
met stokbrood en
div. sausjes.
Incl. l glas wijn

17,50

5

Naam

!

Of afgeven bij'

| Adres'

B
l

L

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

Telefoon
Postcode

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Voor een
verantwoorde lening
naar de Rabobank!

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCIJNERS,
ERWTENSOEP

Ook hebben wij
gelegenheid voor
bruiloiten en
partijen.
Zeer
concurrerende
prijzen en 1ste
klas kwaliteit

* a.s zondag van
15 00-20.00 uur
LEVENDE
MUZIEK

Enkele menu-suggesties voor bruiloften en partijen
TOMATENSOEP
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
25,-

VRUCHTENCOCKTAIL
CHAMPIGNONSOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
SORBET
KOFFIE
45,-

KIPPESOEP
BIEFSTUK
CHAMPIGNONS
COUPE IJS
KOFFIE
30,-

GRAPEFRUIT COCKTAIL
HELDERE
GROENTESOEP
BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
IJS
KOFFIE
35,-

GARNALENCOCKTAIL
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
TOURNEDOS
CHAMPIGNON
OF VARKENSHAAS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET COGNAC
OF LIKEUR
bO,-

RODE ZALM
OP TOAST
HELDERE
OSSESTAARTSOEP
OSSEHAAS IN
STROGANOFFSAUS
IJS SPEC.
KOFFIE
MET FRANSE
COGNAC
OF LIKEUR
OF IRISH
COFFEE
«O,-

Wanneer u geld wilt lenen voor een nieuwe auto, het
inrichten of verbouwen van uw woning, kom dan in ieder
geval eens praten met de Rabobank.
U krijgt een gedegen advies en de rente is aantrekkelijk
laag zodat u niet teveel betaalt.
Maak daarom nu een afspraak met de adviseur van de
Rabobank.

Rabobank tS
geld en goede raad

Zandvoort, Grote Krocht 30-36, tel. (02507)-16941

Al onze hooidgerechten zijn voorzien van div soorten aardappelen verse groente
sla appelmoes en compôte

J. van Campen & Zn
sleutelservice

Silhouettes

Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Tekoop2vogelkooien/15
en ƒ25, mimwash ƒ35, kl
aquarium + lichtkap ƒ25,
* Liliane en Marcello veel bruin 4-pits gasstel ƒ 40 Tel
sucses m jullie pizzeria toege- 02508-19673
wenst door de enige echte Te koop 2000 STRAATTEbabysit'
GELS, ƒ0,20 per stuk Tel
* Lmda een fijne verjaardag 02507-15602, Keur
zondag De meiden van Flo- •*• Te koop aangeboden VCC
ns-vis softbalteam
videorecorder, merk Anstona,
* Lmda, hartelijk gefelici- met aantal banden o a Raw
Deal Tel 02507-16174
teerd Flons
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film * Te koop autoped ƒ 25, kinv a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25 derautoped, hout, ƒ10, tvper week Corn Slegersstr standaard, chroom, ƒ25,
fietsstuurzitje/ 10 Tel 16125
2b, tel 02507-12070
* Mijn baas is zondag jarig, * Te koop dekbed, 2x2 m.
ƒ 130,
schoorsteenklok,
gefeliciteerd Rakker
elektr, ƒ 40, weegschaal ƒ 25,
* Milieu probleem, uw oude 1-pers ledikant ƒ30 Tel
verf kunt u gratis afleveren bij 02507-13868
Keur en Zoon, Paradijsweg 2
* Te koop eenvoudige hot/o politiebureau
mecomp met bijbeh snoe* Monique, hartelijk gefelici ren en datarecorder + curteerd Flons
susboek programmeren m
* Monique hartelijk gefelici- basic Prijs ƒ 125 Tel 17923
teerd met je verjaardag TZB Te koop eethoek, mahonie en
Flonsvis softbalteam
vitrinekast mahonie, twee bij* Neem aan het eind van zettafels, mahonie en twee
1988 een goed besluit wordt schemeriampen
voor maar ƒ 30 een heel jaar Tel 02507-13219
lid van de Ver Vrouwen van Te koop FIAT PANDA 45, wit,
Nu' Tel 14462
APK-gekeurd, bj 83, ƒ3000
•*• Onze Papa Peter is zondag jarig Wij wensen hem
een prettige dag Van de klei
ne Lippies
* Pa en Ma Hakhoff, het
eten was geweldig lekker, be
dankt Andre, Yvonne, Ruud,
Ron, Monique P s wanneer
doen we het nog eens7

* Pretty pretty • Lmda we
wish you a happy birthday
Paul/Willem

Wat 'n wijnfeest

* Te koop Nordica skischoenen, maat 38, ƒ40, ijshockeyschaatsen, mt 43, ƒ 85
en mt 32/25 Tel 19606
* Te koop Opel Kadett portierwindschermen ƒ 35, ouder
type), 2-pits gasstel, als
nieuw, ƒ 30 Tel 02507-13868

MAATKLEDING EN
Nu ook autosleutels
VERANDERWERK
op code
Tel 18599, Corn Slegersstr2
Corn Slegersstraat 2
Geopend dinsdag t/m zaterbij het postkantoor
dag van 1000-1400
Tel 02507-15449
SINT en PIET voor een beJong stel zoekt 3 of 4-kamer- zoek aan huis, ƒ 35 Ook ver- T k partij gebr 1-pers stalen
flat, liefst aan zee Tel enigingen Tel 19065
SPIRAALBEDDEN Prijs ƒ45
02507-14872/15068
pst Tel 02269-3113
* Staat 15 dec al genoteerd
KAMER TE HUUR
m uw agenda voor concert * T k Ph toaster ƒ 20, boeDe Witte Zwaan
toonkunstkoor
Zandvoort renbont theepot ƒ 20, Soehne
Tel 02507-12164
(TOZ) in Herv Kerk om 20 15 weegsch ƒ 10, schapenwol
d slippers ƒ 25, 7-7'/2, kl rond
* Kom zwemmen bij de Zee- uur'' Toegang ƒ 1250
schuimers Elke dinsdag en * Take wij stonden vrijdag j l Ind tafeltje ƒ 15 Tel 15253
vrijdag van 17 30-18 30 uur m in een file bij jouw afscheid, T k ruim 100 fraaie GRAVUSonneveld Bel voor ml helaas was je toen onbereik- RES uit 1740 (bijbel voorstel02507-15155
baar, alsnog van harte1 Fam Imgen), in één koop op contant Tel 02507-14737
Lijsten op maat Vermeulen
vooorzet-open-gas* Te k oud petroleum olie- * T k
bij
stel, m goede staat Prijs ƒ 20 haard + 4-pits gascomfoor
Tel 15130
Foto Boomgaard Tel 17193

* Peter wordt 40, gefelicieerd Liesbeth, Peter jr en
vlartijn

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

Geld nodig uoor uw woninginrichting?

Zie verder onze a la carte kaart.

* Pascal is jarig, hartelijk ge
feliciteerd en een heel hele
'ijne dag toegewenst Liefs
n Kusjes, Mananne

30

Onze alom bekende
winterschotels zijn
er weer:

iedere dag

Papa een prettige verjaardag zondag, i p v voetbal
een feestje, ook leuk Peter
en Martijn

Zandvoorts Nieuwsblad

1U,~

f

* T k wasmachine-combinatie, bovenlader Tel 15130
* T k a damesgolftas met ijzers, 3-5-7-9 en putter, ƒ 250
Tel 12565
* Verz zoekt uniformen, medailles, insignes, originele foto's, helmen, documentatie,
periode 1939-1945 Discr
verz Tel 02507-17469

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

was het bij

CAFÉ KARIN
Haltestraat 32
De wijn vloeide rijkelijk

en
de hapjes, paté en kaas
gingen er als de bekende koek in.

Lieve vrienden(innen)
jullie waren groots
A propos
ik heb nog een paar flesjes
Beaujolais Primeur staan.
Kom even binnen, wees mijn gast en we
drinken samen een goed glas

Te koop PARTIJ STOELEN,
± 100, type stalen buisframe
met stoffen rugleuning/zittmg, ideaal voor kantine/vergaderruimte, horeca etc Tel
02269-3113

* Te koop skischoenen, Nordica NS720, maat 12, met verstelbare wreef, donkergrijs
Prijs ƒ 250 Tel 13388
* Te koop tafelbiljart, comVideotheek 'Domlao' pleet
2 keus + ballen op lei
Corn Slegersstraat 2B
1 75 x 95 Tel 18698
Tel 02507-12070
•*• Te koop twee originele
1 film ƒ 5// 7,50 p d
bed-hardboard-bodems, ma5 films ƒ 25 p week
ten 200x90x2 5 cm Prijs / 75
Verhuur movie-boxen
Tel 02507-17320
* Te koop weg omstandigheden 5 kippen en 1 haan
Totaal ƒ 25 Tel 02507-16220
* Te koop witte schommelTel na 18 uur 13192, overdag
wieg, 4 maanden gebruikt,
• Reflectanten op adverten- beeldig, dekbed + hemel,
14745
ties onder nummer gelieven ƒ125 Tel 02507-17030
*• Te koop gevraagd rotan/
ervoor te zorgen dat het numrieten stoelen + tafel Tel
mer m de Imker-bovenhoek * Te koop zelfgemaakte
15760
op de envelop staat vermeld knuffelbeestjes v a ƒ 10 en
* Te koop gevraagd houten en dat de brief geadresseerd kmdertruitjes tot 1 Vi jaar Tel
beelden uit Afrika of Azië, ook wordt aan Centrale Order- 15021
schilden enz Tel 15760
afd Weekmedia, Postbus * Tmeke en Dirk, hartelijk ge•*• Te koop kunstschaatsen, 122, 1000 AC Amsterdam Dit feliciteerd Pa en Ma Koning
maat 37, ƒ 15, motorkoffer voorkomt vertraging m de be- * T k 3-pers bank, schaatmet beugels compleet, voor handelmg
sen, noren, merk Viking, maat
Suzuki GLX 550, blauw, ƒ 100
36, ƒ 100 Te koop gevr buiTel 19606
tenkerstboomverlichting Tel
02507-20021
* Te koop lage noren, mt 37,
(nieuw) ƒ40, mt 44, ƒ25 Tel
* T k 9 tinnen ambachts19506
beelden van Kon Daalderop
CADEAU BOUTIQIE AQUARILS
Vast prijs ƒ250 Tel 18990
* Te koop Langlaufbroek,
mt 52, nieuw, schitterende
* T k bontjasje, nerts, mt 36,
kwaliteit, blauw 4 kleur Prijs
ƒ 100, vouwdeur ƒ 35, vloerkl
ƒ60 Tel 02507-12469
ƒ45, laag tefeltje f5/f\5,
wringer ƒ 25, dskledmg, mt
* Te koop massage-app , 2
36/38 Tel 02507-19968
versn Tel 02507-13868

* Te koop MSX l homecom* Samen Kerstliederen zin- puter m cassetterecorder
gen op de Kerstsamenzang ƒ250 Tel 02507-12644
n de Herv Kerk op zondag
18 dec, 1430 uur m m v •* Te koop nieuw nappa
Zandvoortskamerkoor
e a blouson, maat 50 Tel 14304
"oegang ƒ 4
* Te koop nieuwe haar* Te koop poppenwagen, droogkap Tel 02507-14752
ioog model, diversen pop- T k DAIHATSU CUORE, okt
pen, beer, stoeltjes, barbies '83, m radio, 9000 km, als
Tel 02507-18026
nieuw, ƒ6000 Tel 13055
Te koop rijjasje, mt 36, * T k elektr orgel dubb
z g a n , Harns tweed en witte klav ntm box, merk Cosmo
ijbroek mt 36 Tel 17807
Vox Tel 18698

Karin

Santé

Daar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige

woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt

sneller want

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

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer

Telefoon: 02977-25 141 *
Telefax: 02977-21968

Voor al uw

grote en
kleine

geschenken,

bedienen wij
u op
uw wenken

Cadeau Boutique Aquanus
Kosterstraat 11-13
Zandvoort
ZONDAGS GEOPEND v.
1200-1800 uur
di.za. 900-18.00 u.
Maandag 5 december
geopend

VAKBLADEN
Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

Specialisten in organisatie- en
pubhciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte produktie,
klein genoeg om U bij thuis te voelen
Wij maken ook Uw familiedrukwerk
Wij leveren o.m.:
• periodieken
• katalogi
• folders
• kantoordrukwerk

DONDERDAG 1 DECEMBER 1988

WEEKMEDIA30

Het rijden gaat prettig, de aulo helt
/oals genoemd over in bochten maar
I)c- llyumlai Sielliir w een bijzonder heeft verder een /eer voorspelbaar
kompleet uitgevoerde automobiel. weggedrag en zal hij iet.s te snel genomcn bochten de/e wal ruimer willen
beschrijven dan de bestuurder heeft
gepland maar bij gas loslaten duikt de
hele handel weer naar de binnenkant
van de bocht. De Stellar stuurt prettig,
alleen hij hogere snelheden gaat het
sturen wat vager aanvoelen maar dat is
debet aan de bekrachtiging die overigens verder zij n werk goed doet. Vooral in de stad assisteert de/e erg goed.

MW 316i met
nieuwe motor

genhelasting van ./ 726.- tot / 752.pcr jaar.

Techniek

Vooringeplaatste viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud 1997 cm?.
Boring en slag 85\88 mm: compressieverhouding 8.6:1: ma\.
vermogen 66 kW hij 5000 o n w /
min: ma\. koppel 137 N m hi| 345(1
omw/min.
Voorwiolaandrijving:
5-\eisiiellingshak met a c h t e r u i t : u i e l o p h a n ging voor onafhankelijke mei
McPherson veerpoten: \vielophanging achter vijfpuntsophanging mei
schroefveren en gasgevukle schokdempers: geventileerde schijfremmen voor. trommels achter, hekrachligd en gescheiden: s t u u r i n richting tandheugel: draaicirkel 9.6
m.
Lengte 455.6 cm: breedte 175.5
cm: hoogte 138.1 cm: wielbasis
257.9cm: spoorbreedle voor 144.5
cm: achter 142.5 cm. Stillen velgen
in de maal 5.5 .1 met 185/70 SR" 13
banden.

Conclusie

Hyundai Stellar 2.0 GLS
Een zeer complete automobiel

Dezer dagen is de verkoop gestart van
Je BMW 3 16i met nieuwe viercilinder
i M40) motor. Daarmee is nu hetcompletc BMW autoprogramma voorzien
\an motoren met digitale motor elecironica voor benzine-inspuiting en
ontsteking.
Ondanks een geringer slagvolume en
de toepassing van een geregelde 3-weg
katalysator zijn de prestaties (topsnelhcid 182 km/h en acceleratie van
O-100 km/h in 12, l sec.) van dit meest
\erkochte BMW model gelijk geble\cn: het benzineverbruik werd zelfs
iets verbeterd. Het gemiddelde ECE\erbruik bedraagt nu 8.5 1/100 km.
oftewel l op 11.7. Het maximale vermogen is nu 100 pk precies, wat overcenkomt met 73 kW, bij 5500 toeren.
Het maximum koppel ligt op 141 Nm
hij 4250 tpm.
Deze nieuwe M40 motor, die eerder in
de BMW 318i zijn opwachting maakte,
heeft vele constructieve eigenschappen
die zijn overgenomen van de BMWiwualfcilinder uit het topmodel 750i.
Uitgangspunten bij het ontwerp van
deze viercilinder waren onder meer
een beter koppelverloop over het gehele toercngebied: een uitlaatgaskwaliteit die voldoet aan de zwaarste emisMe-eisen. bij iedere brandstofkwaliteit
( R O Z 91. loodvrij); levendige motorkarakteristiek zonder verlies aan
comforteigenschappen; lange levensduur, grote duurzaamheid en beirouwbaarheid: minimaal onderhoud:
bescheiden verbruik evenals compacte
houw met een aansprekende vormgeving.
Het belangrijkste voorde BMW-ingenieurs was echter een viercilinder te
construeren die zich wat betreft stille
loop en souplesse zou kunnen meten

Van de voorkant gezien zit er tussen de
twee grote koplampen een wat ouderwets aandoende grill, die het totaal
beeld van de auto een beetje verstoort,
evenals de ruitenwissers die ook nog
erg duidelijk uit de paravan komen,
dus volop de rijwind vangen met als
gevolg dat deze bij een wat hogere
snelheid gaan fluiten.

Ruim interieur

Het interieur is ruim van opzet, met
stoelen die in allerlei mogelijke standen te verstellen zijn. De bekleding
van het interieur is luxueus en zeer degelijk afgewerkt met achterin ook veiligheidsriemen. Voorin is de hoofdruimte voldoende voor lange mensen
maar achterin is het krap terwijl de
beenruimte zowel voor als achter weer
ruim voldoende is. Het dashboard is
overdadig luxe afgewerkt met voor alles wat denkbaar is wel een waarschuwingslampje. Ook aan metertjes geen
gebrek. De toerenteller en snelheidsmeter zijn centraal geplaatst met daaromheen een brandstof-, watertemperatuur-, accuvoltage- en een oliedrukmeter. Onder de ruit is in het midden
ook nog een digitaal klokje gemonteerd. De-verdere afwerking van het

dashboard bestaat uit wat plastik
"houten" stripjes.
De vcrwarmings- en ventilatiemogelijkheden zijn ook ruim voldoende
maar voor mensen die dat erg op prijs
stellen kan er ook een airconditioning
geleverd worden. Het heeft zijn voor
en zijn tegen maar een radiocassctterecorder is eveneens standaard gemonteerd in de middenconsole.
Electrisch bedienbaar centraal slotsysteem voor alle portieren alsmede de
van binnenuit eveneens elektrisch bedicnbare buitenspiegels zijn allemaal
standaard in deze Stellar. Natuurlijk
zijn ook alle ramen elektrisch te openen en te sluiten en dat maakt deze
auto toch echt compleet in zijn klasse.

Zalige toerauto

De motor, zoals al eerdergenoemd een
in licentie gebouwd Mitsubishi blok. is
voorzien van een carburateur, levert
66 kW en zorgt voor redelijke prestaties zonder daarin echt op te vallen. Zo
is de topsnelheid na lang wachten te
brengen op 165 km/h en de acceleratie
van O tot 100 km/h in 14 sec. is natuurlijk ook niet echt flitsend.
Maar deze auto vraagt er ook niet om
om stoer en hard bereden te worden.

verbouwing zijn wij

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Tel. 12060
De specialist in al uw bloemwerken

VIVA VIERT VOORDEEL
Alleen vrijdag en zaterdag a.s.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 10
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

r^^
DROGISTERIJ

BOUWMAN

OOK NAAR MAAT

op alle mantels, japonnen,
pakjes, jumpers, blouses en
ook op héél véél rokken en
pantalons.

in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

48 mnd.*
143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
887,02

BEL NU

05270-16991
ma-vrij van 09.00-20.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

191.255,511.767,-

-v.a.

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f
f
f
f
f

1.000,3.000,5.000,7.000,10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f 20.000,-

Ik wil terug betalen ƒ

D
D
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f28.000,f30.000,-

D
D
D
D
D

f 34.000,(35.000,f 40.000,f 50.000,f 60.000 -

per maand

Beroep-

-Geb datum
-Netto inkomen

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op m een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR RV
HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

DE WIT VERHUIZINGEN

SPEELGOED
SPOTGOEDKOOP
Kerkstraat, Passage
Zandvoort

. IRKBIDE
VRHUIZKS

A. J. v.d. Moolenstraat £4rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Restaurant Delieia
Kerkstraat 16, tel. 12270

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk
• Vrije besteding • Zekerheidsstelling niet nodig
• Goedlopende leningen nemen wij graag over
• Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000 is mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,- D 10.000,- O 17.500,- D 30.000,D 5.000,- D 12.500,- D 20.000,- D 35.000,D 8.000,- D 15.000,- n 25.000,- D
Ik kan per maand aflossen:
D 50,D 200,D 350,D 500,D 100,D 250,G 400,D 550,D 150,D 300,ü 450,D
Ik wil mijn geld ontvangen:

Tel 02507-12150 ol 13050 U kunt ons bellen tot s avonds 9 uur
Helmersstraat 1' - Zandvoort

BELLI E RIBELLI
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

221.295,591.886.-

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
rente en
afl. p.mnd.
11.000.220.0.87°o
16.000.320.0.83
30.000.600.0.83
41 .000.820.0.81
50.000,1000.0.81

Verhuizen is vakwerk!

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

Kinder- en tienermode

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

120 mnd.*

Adres
Poste /woonplaatsTel.

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

96 mnd. *

CTCD Naam

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247 Zandvoort

met

60 mnd.*
120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
742,96

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
'Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
'Vlot en diskreet
"Rente fiskaal aftrekbaar
'Meestal kwijtschelding bij overlijden

D kontant
D per cheque D per giro O per bank
naam + voorl
geb.datum
Adres
•.... woonplaats
beroep
netto inkomen
gehuwd met
netto inkomen
huur/hyp.kosten
tel
ik heb nog leningen .bij

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

Geld

ƒ 28.995.- incl. BTW. Motorrijtui-

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaaiiS

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

10 % korting op uw
Sinterklaasinkopen!

Topsnelheid 165 km/h. Acceleratie
van O tot 100 k m / h in 14 sec. Gemiddeld verbruik tijdens de test l op 10.9.

EEN ANDERE AUTO KOPEN!

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

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNHE- en
ENKELSTUKKEN

Prestaties

(Advertentie)

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

tijdelijk verhuisd naar de
ZEESTRAAT 44

BEDEKKINGSBEDRIJF

Het is een zalige toerauto, een beetje
op de Amerikaanse leest geschoeid eigenlijk. Dat vinden we ook weer terug
in de vering van de aulo. Deze is erg
soepel wat een beetje hinderlijk is in
bochten en bij het remmen. In het eerste geval hangt deze 1230 kg wegend
Stellar tamelijk over en met remmen
duikt hij nogal. Dat remmen gaat
trouwens prettig, wat deels in de bckrachtiging gezocht moet worden die
zeer goed dosecrbaar is.

Als u zonder auto bent

Wegens

Fa. Frank
DAK-

Tel. 02507-17840

met de befaamde 6-cilinders die in de
320i en 325i worden toegepast. In dit
streven zijn de technici van BMW volledig geslaagd.
Al deze eisen zijn constructief vertaald
in een lichte (123 kg) en compacte
motor, die vele overeenkomsten vertoont met de inmiddels al befaamde
V 12 van BMW, die in de 750i huist. De
technische elementen die het mogelijk
maakten te voldoen aan het omvangrijkc eisenpakket zijn van uiteenlopende aard.
Een beter koppelverloop werd mogelijk door de nieuwe in- en uitlaatkanalen. klephoeken en verbrandingsruimten, waarvan de vormgeving doet
denken aan die van de V 12. Ook de
digitale motor elektronica zorgt voor
optimale cilindervulling en dus een
beter koppel over het gehele toerenbereik. Bovendien maakt deze elektronische motorsturing het gebruik van
(ongelode) benzine met een octaangetal van ROZ 91 mogelijk.
Ook de reactie op het intrappen van
het gaspedaal is spontaan dankzij de
best denkbare mengselvorming. Uiteraard heeft BMW ook aan de vormgeving van deze krachtbron gepaste aandacht geschonken.
Het belangrijkste verschil met dezelfde
M40-motor van de 3 18i bestaat uit de
kortere slag. die een cilinderinhoud
van 1596cm3 oplevert. De3l6i-motor
is gekoppeld aan een 5-versnellingsbak, waarvan de hoogste versnelling
het karaktervan een 'overdrive' heeft.
De 316i is ook met een automatische
4-versneIlingsbak verkrijgbaar.
De catalogusprijs van de BMW 316i
bedraagt ƒ 36.990,-: de meerprijs
voor een 4-versnellingsautomaat is
ƒ 3.600.-.

Meestal vergissen de mensen zich in het herkomstland van dit merk
dat uit Korea komt en niet uit Japan. Niet dat er geen Japanse trekjes
te vinden zijn in deze auto want er is wel degelijk gebruik gemaakt
van Japanse technieken. Zoals de motor bijvoorbeeld, deze komt
van oorsprong van Mitsubishi maar wordt in licentie gemaakt in
Zuid Korea. De bekendste telg van het merk Hyundai is de kleine
broeder van de Stellar, de Pony en deze zorgt grotendeels voor de
stijgende verkoopcijfers van dit merk, ondanks de zakkende autoverkopen over het algemeen. Maar de Stellar verdient eigenlijk
veel meer waardering want het is een auto van behoorlijke afmetingen met een zeer luxe interieur en dat gecombineerd met een zeer
aantrekkelijke prijs. Aan de buitenkant vallen onmiddellijk de grote bumpers op, waarbij ter hoogte van de bovenkant van deze bumpers een forse rubber strip langs de gehele zijkant loopt zodat het een
hele toer zal worden om kleine parkeerdeukjes op'te lopen want dat
rubber kan een behoorlijke klap hebben. De bumpers zelf zijn in de
kleur van de carrosserie meegespoten en aan de voorkant loopt de
bumper door in de vorm van een spoiler. De deurgrepen liggen mooi
verzonken in het portier en een rechter buitenspiegel behoort ook
tot de standaard uitrusting.

Wie heel normaal rijdt mei de/e Stellar
en een hoop luxe en accessoires op
prijs stelt, heeft voor./' 28.995.- een
verschrikkelijk scherp geprijsde auto
onderzijn achterste, die erg degelijk en
betrouwbaar overkomt. Ook het verbruik is aantrekkelijk, wij reden 10.9
km op l liter loodvrije ben/ine. Voor
mensen die veel kilometers rijden is
het aantrekkelijk om op LPG over te
gaan maar houd dan /eker rekening
met hel hoge eigen gewichl van 1230
kg. De motorrijtuigenbelasting wil er
dan fors inhakken, /odat er erg veel
kilometers gereden moeien worden
om dat rendabel te maken.

,<^^^^
Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

RESERVEER TIJDIG UW KERSTDINER!!!
Grapefruitcocktail
Heldere Kippesoep,
Biefstuk Champignons
Us
At
Koffie
C
Garnalencocktail
Heldere Groentesoep
Varkenshaas Roomsaus
of
Tournedos Champignons
Us speciaal
Koffie met Likeur
of Fr. Cognac

KINDERMENU
Kop Soep
keuze uit
1/4 Kip, Pannekoek
Patat, Kroket
Us met Surprise

l 'nichtencockiail
Gebonden Osseslaan'soep
Hazerug
Lis speciaal
/ra// Cojjee
Heldere
Ossestaartsoep

Tong

'

Us speciaal
French Coffee •

BEIDE
KERSTDAGEN
GEOPEND
\.i\. 17.00 uur
Lotende mu/.iek
Al on/e hoofdgerechten /.ijii
voor/ien \:m dn. soorten
aardappelen, verse groenten, sla.
compôte. appelmoes.
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schoonheidssalon voor dames en heren

BEKENDMAKING

Wegens reorganisatie

0% korting
de totale exclusieve kollektie
ijoux, tassen en parfums
Passage l 8,
tel. O25O7-1995O
Behand. volgens afspraak ook 's avonds

SIEMENS
AUDIO
VIDEO
Siemens FS 920
Black-FST beeldbuis 55 cm,
4 1 programma's (waarvan 2 AV),
Teletekst, 40 Watt muziek
vermogen, stereo, f

Siemens FM 605

afkomstig van een bekende buitenlandse fabriek

ALLES WORDT VERKOCHT

(Deze verkoop

VOOR SLECHTS

start vrijdag

FRACTIES VAN DE
NORMALE PRIJZEN!

2 december
's morgens
10.00 uur)

Deze verkoop is
EENMALIG
en zolang de voorraad strekt, dus haast u! op is op

VHS-systeem, QSMcassetteloopwerk, geheugen
voor 39 programma's, perfect
stilstaand beeld door 3-koppentechniek, slow-motion, quickmotion, timer-programmering via
LCD-afstandsbediening.
f 1.398.-

i i on

KOCHT DE GEHELE
VOORRAAD BLAZERS
ROKKEN - PANTALONS

KERKSTRAAT 4
ZAN D V • I I RT

DF o II

Gehele week geopend
van 10.00-18.00 uur

- 's maandags enzondags
van 13.00-18.00 uur

Tel. 02507-13397
Sint
koopt bij
ERICA
Siemens. Doordacht enduurzaam.
- •

i Uw dealer:
y.;.1» (H.,;E ;!.£,..;;;.,'.•,-

M ^

_ <^^

•

_

radio stiphout
VERKOOP - REPARATIE
- TELEVISIE - HI-FI-STEREO

zijn bloemen
'n keus te veel om
op te noemen.
En Piet verwent
zijn klanten
met de mooiste
planten

- Tvcstaurané

cnnehoek
Bloemendaal aan zee
Tel. 023-252280

OP BEIDE KERSTDAGEN
HOUDEN WIJ EEN
KERSTDINER a ƒ 62,50
Met een keuze menu van 5 gangen,
muzikaal omlijst door

pianist Dico van Putten
Het menu zenden wij u op
aanvraag gaarne toe.

Verder kunt u bij ons terecht voor een
maandelijks wisselend

4-GANGEN MENU a ƒ 29,50
Daarnaast bieden

GESPECIALISEERD IN
WpfEDRIJFS-GELUIDSAPPARATUUR
I: ^Thorbeckestraat 15, ZANDVOORT
Tel. 02507-13378
t.o. Casino
S *t ,"ï' ','ij|*^ ^'''
s

ERICA
Grote Krocht 24

wij u een ruime keuze aan
WILDGERECHTEN
VISSPECIALITEITEN
VLEESGERECHTEN
Alle dagen van de week geopend.
Ruime eigen parkeergelegenheid.

ttï

Hoogstraat 3, HAARLEM
Tel. 023-357501

Meteen Micro komt u onderde mensen.

WEEKMEDIA geeft u meer/
kerstinkopen doen in

KOLN
op zaterdag 10 december
donderdag 15 december
De traditionele Duitse kerstmarkten zijn zo langzamerhand een
begrip. In Koln vindt u bovendien veel prachtige winkels,
interessante musea en een oude stadskern (met de prachtige
Dom) die een wandeling zeker waard is.
Geos Tours/Oskam B.V. organiseert exclusief voor onze lezers
enkele dagtochten op bovengenoemde data voor slechts ƒ 39,50
per persoon.
Bij deze prijs is inbegrepen:
- vervoer per luxe touringcar v.v.
- een plattegrond van Koln
- een diner (op de terugweg) bestaande uit soep, onbeperkt
jachtschotel en dessert.
Om 17.00 uur vertrekt u weer uit Koln richting Nederland.
Om ± 22.00 uur bent u dan weer terug op het punt waar 's morgens
uw reis begon.
De opstapplaatsen zijn:
vertrek 07.45 uur
- Amsterdam : Wibautstraat 131,
Stadionplein,
vertrek 08.00 uur
vertrek 08.15 uur
- Amstelveen : Cultureel Centrum,
Kaarten voor deze dagtocht zijn, van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 15.00 uur te koop bij onze kantoren in:
Amsterdam : Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen : Dorpsstraat 54-56
Purmerend : Weerwal 19
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Heeft u belangstelling, neem dan snel actie. Reserveren is helaas
niet mogelijk en u dient contant te betalen. Deze aanbieding
is geldig zolang de voorraad kaarten strekt.

WEEKMEDIft geeft u meer.'

WEEKMEDIA

Nieuwsblad

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 6KXOOO BRIEVENBUSSEN
Donderdag 8 december 1988

Amnesty houdt
fakkeloptocht

Los nummer ƒ 1 ,-

48e jaargang nummer 49

Volop belangstelling voor postduiven

Morgen en overmorgen staat er in
de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg een speciale stand.
Daar zijn kerstkaarten te verkrijgen
met een kerstgroet aan bepaalde gewetensgevangenen. Ook kan men er
allerlei informatie krijgen.
Om half zes wordt er een stille
fakkeloptocht door Zandvoort gehouden. Deze begint bij het station
en gaat via de Kerkstraat naar het
busstation. De optocht eindigt omstreeks half zeven bij de bibliotheek.
Belangstellenden voor de tocht
kunnen contact opnemen met Arjan
de Boer, tel. 02507-12572.
Bij de ingang van de Zandvoortse
kerken brandt op zondag elf december een fakkel. Tevens liggen er
kaarten met kerstgroeten klaar.

ZANDVOORT - Zandvoort
voert zijn taken ten aanzien
van het milieu niet goed uit.
Dat blijkt uit een onderzoek
van het bureau Twijnstra Gudde. Van de zes gemeenten van
het gewest Zuid-Kennemerland neemt Zandvoort slechts
een vijfde plaats is.

Onder het uitvoeren van de taken
op het gebied van het milieu wordt
onder andere verstaan toezicht op
het naleven van hinderwetvergunningen, voorlichting over het gescheiden ophalen van afvalstoffen.
De gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude voert van de gemeenten van het gewest Zuid-Kennemerland de milieutaken het best uit. In
het gewest Zuid-Kennemerland was
volgere het rapport Haarlem tweede, Bloemendaal derde, Heemstede
vierde, Zandvoort vijfde en Bennebroek zesde.

se Postduivenvereniging Pleines. Het grote aantal bezoekers, de gezellige receptie en de denderende feestavond, afgelopen zaterdag, waren duidelijke tekenen dat
de vereniging nog volop bestaansrecht heeft.
Meer hierover op een van de binnenpagina's. Foto Berioit

Gemeente zoekt begrip bij staatssecretaris Dees

'Provincie brengt voortbestaan van
het Zandvoortse circuit in gevaar'
ZANDVOORT - De Provincie
Noord-Holland staat positief
tegenover het plan van aanpak
voor de reconstructie van het
circuit. Zij is echter niet van
plan een ontgrondingenyergunning af te geven, vooruitlopend op de resultaten van het
onderzoek naar de gevolgen
voor het milieu. De gemeente
Zandvoort 'betreurt dit ten
zeerste', omdat dit het voortbe-

staan van het circuit in gevaar
brengt. Het College van Burgemeester en Wethouders benadrukt dit laatste in een schrijven van 30 november 1988 aan
staatssecretaris Dees van
WVC.

De uitnodiging aan de leden ging
vergezeld van een tarief van secretaris J.H. Oonk, waarin het bestuur
zijn teleurstelling uit over de gang
van zaken ten aanzien van de feestverlichting. Misschien wat achterhaald, nu ondernemers in de Haltestraat en de Kerkstraat het heft in
eigen handen hebben genomen en
voor de komende feestdagen verlichting lieten plaatsen. Horeca-exploitanten van het Kerkplein hebben aangekondigd dit initiatief te
volgen. Een en ander gebeurt echter
buiten de coördinatie van OVZ om.
De brief is misschien niet hélemaal achterhaald, omdat OVZ vooral de aandacht vestigt op de verlichtmg in de maanden april tot en met
september. De enkele mensen die
dit in het verleden verzorgden,
moesten over veel overredingskracht en tijd beschikken om de ondernemers te overtuigen van het nut
van een 'verlicht Zandvoort', aldus
het bestuur. 'In 1988 werd de verlichting nog net vóór het seizoen gerealiseerd, voor 1989 liggen de zaken helaas anders'. Men wijst erop dat de
ondernemers van de Grote Krocht
en de Kerkstraat geen initiatieven
meer willen ontwikkelen om 'het
hart' van Zandvoort te verlichten.

omdat de benodigde voorzieningen
op verantwoorde wijze aangebracht
kunnen worden.
Gedeputeerde Staten willen de
aangevraagde Ontgrondingenvergunning alleen zien in het kader van
de gemaakte afspraken, terwijl de
gemeente Zandvoort de nadruk legt
op het uitgangspunt het circ'ut te Hotels
<?^ f
OVZ wil nu alie ondernemers opDe houding van de provincie handhaven. Hiervoor is de baanverroepen hun (financiële) medewerkwam naar voren tijdens een bespre- legging noodzakelijk.
king te verlenen aan een 'verlicht
king waar naast vertegenwoordigers
Indien een of meer partijen reke- Zandvoort' omdat niet alleen de onvan de gemeente Zandvoort en de
ministeries van VROM, EZ en L&V, ning houden met de mogelijkheid dernemers uit de betrokken straten
ook Dees zelf aanwezig was.
dat de baan uiteindelijk toch niet ervan zouden profiteren. 'Elke onwordt verlegd, is dat onaanvaard- dernemer in Zandvoort realiseert
Commandant Schröder hangt de vlag uit
Wel is de provincie het eens met baar voor het college: 'Wij zijn in dat zijn omzet voor een groot gedeelte
de stelling dat er haast geboden is en geval genoodzaakt terug te vallen op uit het Toeristisch Produkt Zandmen is dan ook voornemens het de formeel-juridische betekenis van voort. Daarom is het niet juist dat de
plan van aanpak zo snel mogelijk op de A-status en de in dat kader over- ondernemers in het centrum alleen
te zetten. B & W van Zandvoort wij- eengekomen 'voorwaarden' als niet
zen er echter op, dat er in de ontwik- dwingend aan te merken'. Burgekeling van het nieuwe circuit al een meester en Wethouders hopen met
ZANDVOORT - De Zandvoort- voor het eerst in 1986 van de begro- aanzienlijke vertraging is ontstaan, het schrijven bij de staatssecretaris
se brandweer moet materiaal ting geschrapt, wordt niet opgevuld. mede doordat de officiële onder- begrip te vinden voor hun standvoorstel om te over- steuning uit Den Haag lang uitbleef. punt.
hebben voor een zogenaamd Van Schröders
elders in Zandvoort een nieuC-risicogebied. De gemeente- wegen
Het zuidelijk baangedeelte van het
Tijdens de behandeling van de
kazerne te laten bouwen, wilde
raad ging vorige week woens- we
de meerderheid in de raad niets we- circuit moet echter voor 1991 zijn plannen in de diverse Kamercomdag alsnog akkoord met dit ten.
verlegd, in verband met het Vendo- missies, afgelopen donderdag, sprak
ZANDVOORT - Het Strandvoorstel van commandant Rob
De brandweercommandant acht radopark. De exploitatie mag niet in Dees de verwachting uit, dat de pro- schap Zandvoort wordt volSchröder, dat was overgeno- dit raadzaam in verband met de las- gevaar komen, zo stelt het college, vincie over vijf a zes maanden de gend jaar hoogstwaarschijnlijk
men door het College van Bur- tige locatie in het centrum, lastig wat inhoudt dat er niet gewacht kan MER rond heeft. Zandvoort hoeft ontbonden. Het bestuur heeft
vooral op drukke zomerse dagen.
worden op de Milieu Effecten Rap- echter niet te rekenen op veel over- eind vorige maand ingestemd
gemeester en Wethouders.
Nieuwbouw neemt echter te hoge portage (MER).
heidssteun, zo voegde hij daar aan
met dit voorstel van het Colletoe.
Schröder toonde zich een geluk- kosten met zich mee en blijkbaar is
ge van Burgemeester en Wétkig man na de beslissing. Zijn uit- hierover in het verleden al genoeg
Burgemeester Van der Heijden houders. De gemeenteraden
voerige rapport met daarin de moti- gediscussierd, zo viel waar te neOnaanvaardbaar
gaat op korte termijn ook praten van Zandvoort, Haarlem en
vatie waarom Zandvoort een C-risi- men.
Wel ziet het ernaar uit dat er in
Volgens het college is dat niet zo'n met zijn collega in Bloemendaal. Amsterdam moeten nog akcogebied is, was niet voor niets geweest en hij stak afgelopen donder- Zandvoort-noord, waarschijnlijk bij probleem omdat diverse zaken erop Deze gemeente heeft bezwaren geuit koord gaan.
dag dan ook persoonlijk de vlag uit de Remise, een blusvoertuig gestald wijzen dat het uitgangspunt is 'het tegen het circuit, met name vanwege
De regeling van het schap is in
op de kazerne. Een en ander houdt kan worden.
accommodatieplan uit te voeren', en de verkeersoverlast.
in dat het wagenpark kan worden
aangepast. Het gaat onder andere
bestaan uit twee tankautospuiten en
een redvoertuig, waarschijnlijk een
ladderwagen. De materiaal/gereedschapwagen, de landrover, de bus en
de commandowagen worden vervangen door twee multifunctionele
voertuigen. Eén daarvan wordt uitgevoerd met een zwaarder chassis,
een kraan en een platte bak, waarop
medewerkers uit alle geledingen van Russische volksdanspasjes hadden
ZANDVOORT - Sinterklaas
losse pompen en slangen geplaatst had
De Sint was wat vertraagd, zo kon- Huis in de Duinen, een wervelende ingestudeerd.
maandag
voor
de
bewodigde activiteitenbegeleidster Willy en anderhalf uur durende show op
kunnen worden. Om het geheel te
De show in de bomvolle recreatiecomplementeren worden er twee ners van Huis in de Duinen een Brand aan, doordat hij een klein on- de planken. De bewoners konden ge- zaal werd aaneengepraat door Willy
motorspuiten en 3000 meter brands- wel zeer bijzondere verrassing: gelukje had gekregen en de politie nieten van uitstekend optredende Brand zelf, die dit idee bedacht en
lang aangeschaft. Een en ander bete- een 'surprise-show'. Hij had de geldigheid van zijn rijbewijs wil- sterren als Nana, BZN, Doe Maar en uitgewerkt had. "Het was enig", verkent een investering van ƒ 1.352.000,- enkele medewerkers van het de controleren. Maar hij stuurde Iwan Rebrov.
klaart zij enthousiast. "Maar de mete verrekenen over vijf jaar. Met bejaardenhuis, inclusief direc- zijn Hoofdpiet met een briefje voordewerking van personeel en staf was
Deze
laatste
rol
werd
vertolkt
deze opzet realiseert Schröder een teur Brabander, zover gekre- uit om de show aan te kondigen en
dan ook grandioos. Voor zo'n show
door
directeur
Brabander,
bijgebesparing van ƒ360.000,- ten opzich- gen, dat zij een artiestennum- van start te laten gaan. Zo bracht een
hoeven we eigenlijk geen echte argroot aantal 'vrienden van de Sint', staan door drie dansmeisjes die tiesten meer te nemen, want de bete van de oude begroting.
mer
op
de
planken
zetten.
Tegen dit laatste waren aanvankewoners waren verschrikkelijk enlijk nogal wat bezwaren gerezen,
thousiast. Het werd enorm gewaarmaar woensdagavond was hier vrijdeerd".
wel niets meer te merken. Wel werd
algemeen de voorwaarde van het
Meningen
CDA aanvaard, dat de materiële eisen van het C-risico van het jaar 1988
Een maand geleden had zij een
van kracht blijven, ook indien in
circulaire rond laten gaan onder het
Den Haag de richtlijnen hiervoor
personeel om de meningen te polveranderd zouden worden.
sen. De reacties waren zeer positief
De personeelssterkte blijft geen besloten werd het idee uit te voehandhaafd op vierenveertig brandren
weerlieden. De vijfde beroepsplaats,
Dat de medewerkers wel voor dit
soort dingen te vinden zijn, hebben
zij al vaker laten zien, zoals bijvoorbeeld in juni van dit jaar, toen Huis
in de Duinen een aantal dagen was
omgetoverd m hotel Groot Badhuis
Zoals gezegd, het werd een bijzonder aangename verrassing voor de
HW LW HW LW
Datum
bewoners, die na de show ook Sint
02.34 10.45 14.48 2303
8 dec
nog mochten begroeten Hij was ge0312 1123 15.24 2349
9 dec
bracht
met een wagen met zwaai-.-16.011158
0350
10 dec
licht.
16.41 1233

Brandweer krijgt materiaal
berekend op C-risicogebied

Oplage: 4.500

Ondernemers Verenigini
wil meer samenwerkin:
ZANDVOORT - De samenwerking tussen de plaatselijke ondernemers is niet bepaald wat
het kan zijn. Zo kwam de Sinterklaas- en Kerstactie dit jaar
niet verder dan de ideeënbus,
en ook over het aanbrengen
van f eestverlichting zijn de meningen verdeeld. Ondernemers
Vereniging Zandvoort, die
haar invloed ziet slinken, wil
de noodzaak van samenwerking nog eens onderstrepen tijdens de komende ledenvergadering op 14 december.

• ZANDVOORT - Kijken en keuren. De 'kenners' konden
hun hart ophalen op de postduivententoonstelling. Maar
liefst tweeduizend bezoekers telden de organisatoren
van de tentoonstelling, die afgelopen weekend in het
Gemeenschapshuis werd gehouden. Het was een bekroning van het vijfenzestigjarig jubileum van de Zandvoort-

Editie:30

'Omzet deels te danken aan Toeristisch Produkt Zandvoort'

ZANDVOORT - De Zandvoortse afdeling van Amnesty International houdt de komende dagen een aantal extra activiteiten. Dit in verband met het feit
dat veertig jaar geleden in de
Verenigde Naties de verklaring
van de Rechten van de Mens
werd afgekondigd.

Zandvoort voert
milieutaken
niet goed uit

Week

deze kosten dragen'. In verband
daarmee stolt do vereniging voor do
contributie te verhogen van /125,naar /150,-, en hotels en pensions
extra te laten betalen voor de verlichting. De rest van het benodigde
bedrag, ongeveer 70°o, moet worden
opgebracht door de ondernemers
die gevestigd zijn aan: Grote Krocht,
Haltestraat, Kerkplein, Kerkstraat,
Raadhuisstraat en Schoolstraat.
Voorde vergadering is tevens oud-circuitdirecteur en toekomstig manager van het Vendoradpark Jim
Vermeulen uitgenodigd, om zijn verwachtingen uit te spreken over de
uitstraling van het park op Zandvoort Andere punten zijn: verkiezmg bestuurslid, waarvoor het bestuur strandexploitant J.C Paap
heeft voorgedragen; Winkelsluitingsverordemng 1989 en volgende
jaren, verslag van een onderhoud
tussen OVZ en het College van B &
W. Oud-voorzitter Henny Hildering
is ook van plan te komen: "Ik hoop
dat er een grote opkomst is, zodat de
bestuursleden tenminste weten dat
zij niet voor niets bezig zijn. Zij besteden een hoop van hun vrije tijd
aan het belang van het dorp".

• De Kerst-In biedt weer
een aantal gezellige dagen.
Pag. 3
• Het zat de ZVM-handbalteams
niet
bepaald
mee.
Pag. 5
• Een veiling in De Witte
Zwaan is volksvermaak
nummer één.
Pag. 7
• De nieuwbouwplannen
op 'Sterre der Zee' krijgen
geen
schoonheidsprijs.
Pag. 7
• De strandpachters zijn
allerminst tevreden over de
perikelen rond het pachtcontract.
Pag. 9

China-tentoontstelling
ZANDVOORT - Deze maand staat het verre China centraal op
een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg. Daarnaast is er nog een aantal onderwerpen, waaronder
ook één voor de jeugd, waaraan speciale aandacht wordt besteed.
Op de tentoonstelling vindt men
boeken en andere materialen die
alle met China te maken hebben.
Gedurende deze expositieperiode,
de maand december, kan men tevens een uitleg inzien van het Chmese schaakspel, de Teleac-cursus Ni
Hao lenen, of Chinese muziek op
plaat of compact-disc. Gewoon kijken en boeken inzien kan uiteraard
ook, evenals een kijkje komen nemen bij de diaserie over China die
deze maand wordt getoond.
In de maand december is er ook
een speciale hoek ingericht met boeken over alternatieve geneeswijzen.
Dit omdat wijkcentrum 't Stekkie in
Zandvoort-noord de decembermaand in het teken heeft staan van
alternatieve geneeswijzen. Gaat men

een cursus volgen bij het Stekkie,
dan heeft de openbare bibliotheek
wellicht de gewenste achtergrondinformatie.
Voor de jeugd is er een tentoonstelling over Greenpeace met verhalende boeken over milieuvervuiling.
Maar ook informatieve boeken over
bedreigde dieren en natuurlijk over
Greenpeace zelf.
Daarnaast vestigt de bibliotheek
de aandacht op een aantal CD's en
platen, in verband met het 150-jarig
bestaan van het Concertgebouw.
Maar ook op de kerstboeken en
kerstmuziek, en de verzameling
werken van J. Visser-Roosendaal,
schrijver van de maand december.

Opheffing per l januari 1990

Strandschap Zandvoort overbodig

Medewerkers Huis in de Duinen verrassen
bewoners met wervelende 'surprise^show'

Waterstanden

0430 00.30
11 dec
05.12 01.04 17.21 1311
12 dec
0557 01.35 1805 1353
13 dec
14 dec
06.44 02.12 18.55 14.39
0737 02.58 19.55 1528
15 dec
0836 03.50 21.11 1623
16 dec
Vlaanstanden
Vrijdag 9 dec NM 06 36 uur
Springtij 11 Dec 1641 u NAP+123cm

• Sinterklaas bezorgde de bewoners van Huis in de Duinen een bijzonder aangename verrassing.

Directeur Brabander sprak zijn
dank uit aan alle medewerkers. Zo
ook Zwarte Piet. die allen bedankte
met een kerstster en een dikke zwarte-pietenzoen. Willy Brand mocht
onverwacht nog een bloemstuk in
ontvangst nemen, een blijk van
Foto Bcrioti waardering van de activiteitengroep.

1946 aangegaan tussen deze drie gemeenten en had als bevoegdheid
'het behartigen van - gemeenschappelijke - belangen op het gebied van
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid en het daartoe maken van
verordeningen, door strafbepaling
of politiedwang te handhaven. De
bevoegdheid gold voor het strand
met aan de oostzijde een strook van
200 vierkante meter en met aan de
westzijde dezelfde grens als van de
gemeente Zandvoort Dat er drie gemeentes bij betrokken waren, had te
maken met de 'bovenlokale' betekems die aan de te stellen regels werd
toegekend en met de waarborg dat
de voorschriften zouden beantwoorden aan de landelijke inzichten. In
het bestuur waren tevens de ministenes van Binnenlandse Zaken en
VROM vertegenwoordigd terwijl
ook plaatselijke instanties die met
het strandleven te maken hebben,
hun inbreng hadden.

de bestuursvergaderingen steeds
minder aanleiding tot inhoudelijke
discussies en besluitvorming overeenkomstig de doelstellingen van de
regeling. Van een krachtdadig beleid
of het nemen van initiatieven was
daardoor de laatste jaren geen sprake meer. Daarnaast bestaat het ge
voel dat de - overigens beperkte kosten van het apparaat met meer in
verhouding staan tot de functies
daarvan. Bij de burger bestaat er onduidelijkheid over de bevoegdheden
op het strand, omdat deze zowel te
maken heeft met de Verordening
Ordemaatregelen als met de Algemene Politieverordening.
ADVERTENTIE

Kopers van het
KIEVIETPROJÊCT

OPGELET
Zie adv. elders in dit blad

Redenen
Er zijn verschillende redenen om
het Strandschap te ontbinden. Zo
geven bijvoorbeeld de agenda's van

Zandvooi
IMieuwsbBa
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon

(i v m controle berorgmg) ' \ \ K ,

Daarna word ik abonnee en belaal per
O maand / 3 95' O kwartaal / 12 90 O halfjaar / 23 70 O jaar ƒ 43 '
" een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor poslabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop /onder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

8 "710371"017003"

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

HOERA!

Met grote blijdschap geven wij kennis van de komst van
etn nieuw familielid

Miriam Gort
Jan en Miriam veel geluk'
Opa en tante Dina
Wil Astnd, Mieke Riek Hans Lucy,
Mirjam Robm Jan Mia Angelique, Ab,
Bep Gerard Ronald Claudia, John Jann>
Bianca en Jordv

*

i

ATTENTIE
De 128 wordt WIM

-te
•If
-K

50

*

Gefeliciteerd
•te
•K

Janna, Diana en Peter

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Keesman

ALEXANDER
18 jaar
Haitehyk gefeliciteerd
Je moeder en Jan

*
-*
•*
-«(
*

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Tel. 02507-13278

Egbert Derk Gerrits

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

P. J. ti'HONT

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

H. W. COSTER B.V. teiei. 02007-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Meteen Micro komt uonderde mensen.
Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller want

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Aangevraagde bouwvergunningen
158B88 plaatsen tuinhuisje
- Volkstumencomplex Keesomstraat, tuin 4
159B88 vergroten woonhuis
- Parnassialaan 11
160B88 plaatsen 2 paardenboxen- Dumrooslaan 1
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30
tot 1230 uur Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeImg worden betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Adres: Parallelweg l O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
9
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

Verleende bouwvergunningen
En de makelaar weet van
wanten en kranten

136B88

oprichten woning

- Duindoornlaan nabij nr 4

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort postbus 2
2040 AA Zandvoort

Kapvergunningen
1 populier
2 dennen

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

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

ff

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

Piet Kerkman

-t!

DAG en NACHT bereikbaar

geb 14 januari 1893
overl 6 december 1988
Wij hopen dat hij nu de rust heeft
ge\onden \\aarnaar hij zo op :oek was
Zandvoort
J Gernts-Vos
Zandvoort
M Paap-Gernts
A Paap
Haarlem
E J Komng-Gernts
Zandvoort
L J Norberhuis-Gernts
H Norberhuis
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg l kamer E 089
2042 XM Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag van 19 00 tot 19 30 uur in de
rouwkamer van het Huis in de Duinen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
9 december om 10 00 uur in het crematonum
Velsen te Dnehuis-Westerveld
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren m een
der ontvangkamers

Als iets hefs ons verlaat
blijft toch de liefde
Voor uw warm medeleven betoond na het heengaan van
mijn lieve man, onze vader en opa

zeg ik u, mede namens mijn kinderen, ontroerd en hartelijk dank
De vele bloemen, lieve bneven, telefoontjes en uw weiHierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belang- gemeende handdruk zijn voor ons een grote steun en
stelling en medeleven m de voor ons zo moeilijke dagen troost geweest
tijdens de ziekte en na het overlijden van
Uit aller naam
*
•*
Herma Kerkman-Frantzen
Siny
Drogtrop-Reidinga
*
2042
PN
Zandvoort,
december 1988
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan* ken hopen wij dat u langs deze weg onze erkentehjk•*
* heid wilt aanvaarden
*
Uit aller raam
-*
*
W Drogtrop en Kinderen
*
-K
/dnd\oort
december
1988
-k

•K

Na een liefdevolle verzorging in het Huis in de
Duinen te Zandvoort en na een langzaam afnemende gezondheid hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze fijne vader en
opa

betuigen wij U onze oprechte dank
W M C Keesman-Koper
Zandvoort, december 1988

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties
en bemiddeling bij hypotheken en assurantiën

tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

THE CANNON GROUP NEDERLAND B.V.

- W Draijerstraat 14
- Parnassialaan 18

Zij die menen door eer vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kunnen
op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2
2040 AA Zandvoort

Bouwplannen
Burgemeesteren wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 18a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor
het oprichten van een garage op het perceel Zandvoorterweg 2

y

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 12 december 1988 gedurende 14 dagen
i de afdeling Bouw- en Woningtoezicht ter inzage Raadhuisplein 4 (geopend maandag
t en met vrijdag van 09 00 -12 00 uur)
jdurende de termijn van de ter inzage ligging kan een ieder bij burgemeester en
sthouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen
december 1988

CANNON BELLEVUE CINERAMA

SPECIALE PREMIERE VOOR DE WITTE BEDJES
Zondag l l december a.s. om 1 l .00 uur m Cannon Bellevue Cinerama in
Amsterdam. De zaal gaat open om l 0.30 uur. Prijs per persoon ƒ 7,50.
De opbrengst van deze speciale première komt geheel ten goede
aan de Stichting Witte Bedjes.
Big is een familiefilm bij uitstek en gaat over een jongen die een wens doet om
groot (big) te zi|n. En de verwikkelingen die dat geeft als blijkt dat zijn wens
plotseling is uitgekomen. Iedereen tussen de 7 en 77 jaar zal van deze film
genieten.
Kaarten voor deze première zijn vanaf heden, tussen l 0.00 en l 6.00 uur, te
koop bij de kantoren van Het Parool in Amsterdam:
* Wibautstraat 131
* Rokin l 10
Reserveren is helaas niet mogelijk. Kaartverkoop zolang de voorraad strekt.

«u
941-5250
tSTMOBHMMU
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Kinder-playbackshoiu, musical, instrumentale- en zanggroepen

Wilhelminaschool 1936

Kerst-In biedt ook dit jaar
zeer veelzijdig programma
ZANDVOORT - "Eigenlijk
had ik niet gedacht dat ik ooit
nog eens over de Kerst-In zou
komen praten", zegt Tine de
Leeuw, wanneer wij, gewapend
met blocnote en balpen tegenover haar zitten. Eind 1987 had
de voorzitster namelijk besloten er na al die jaren een punt
achter te zetten, temeer omdat
de schuldgevoelens tegenover
haar kinderen steeds sterker
werden.
Tine do Leeuw had echter buiten
de waard gerekend, in dit geval de
overige leden van het Kerst-in-team,
die in meerderheid besloten er dan
ook maar mee te stoppen. Dat betekende dat aan de jarenlange traditie
van een Kerst-In een eind zou komen. Die verantwoording wilde mevrouw De Leeuw, indertijd één van
de initiatiefneemsters, niet op zich
nemen. Toen bovendien bleek dat de
kinderen geen enkel probleem hadden met de sociale taak van hun
moeder, integendeel, werd de zaak
op de oude voet voortgezet. Vroeg in
het voorjaar werden dus weer plannen gemaakt om met een aardig, afwisselend programma voor de dag te
komen, en dat is weer uitstekend
gelukt.

De oude schoolfoto van deze week werd gemaakt in 1936 en toont de
toenmalige vierde klas van de Wilhelminaschool. De foto is ingezonden door
A.W. Spiers.
Op de achterste rij van links naar rechts: Jan Dalman, Cors Zwemmer, Piet
Sebrechts, Henk Borger, Ab Koning, Vok Schaap, Piet Kuik en Piet Dikkers.
Op de voorste rij van links naar rechts: Jasper Hoogendijk, Jaap Koning, Dik

Weekenddiensten
(Weekend: 10/11 december 1988

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
14444.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
uimmer 12000.
WIBULANCE: tel. 023-319191 (On- Spreekuur op dinsdag en donderdag
^evalllen), Centrale Post Ambulan- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
cevervoer (CPA) Kennemerland.
mogelijk na telefonische afspraak,
DIERENAMBULANCE (Regionale): hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
023-334323/363476.
Belbus: Om van de belbus (voor beHuisartsenpraktijk Nieuw Noord: woners van 55 jaar en ouder) ge. 19507, Adë Scipio Blüme. Huls- bruik te kunnen maken, dient men
artsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. zich 24 uur van tevoren op te geven
l'aardekoper: Voor dienstdoende bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusirts bellen: tel. 15600/15091. Verdere sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
nlichtingen omtrent de weekend- bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
iensten worden verstrekt via de te- binnen de gemeente.
efoonnummers van de huisartsen: Alg. Maatschappelijk Werk ZandAnderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
inga, 12181; Zwerver, 124J19.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Ver:irts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inS'eutel, tel. 13073
iVijkverpleging: Voor informatie woner van Zandvoort, is gratis.
ver de dienstdoende wijkverpleegWetswinkel: Gemeenschapshuis L.
^undige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine Davidsstraat. Eerste en derde
udshoorn, Kochstraat 6A, Zand- woensdag van de maand van
.'oort,
tel. 02507-14437, bgg: 17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
023-313233.
)ierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fleaeckestraat 17 te Zandvoort, tel. mingstraat 9.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
;15847.
ientrum Voor Vrijwillige Hulpver- Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
peekend: 10/11 december 1988

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenzang, D. Duijves

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappeijke Ger./Herv. Dienst in Hervormie Kerk, Ds. J.A. Selms, vlootpredi;ant, Haarlem. Kindernevendienst

Derde zondag v.d. Advent, 10.30 uur:
E.V. m.m.v. Caeciliakoor, D. Duijves
Kinderwoorddienst

"iereformeerde Kerk:
2ondag 10.00 uur: GemeenschappeJijke Ger./Herv. Dienst in Hervormpe Kerk, Ds. J.A. Selms, vlootprediTtant, Haarlem
' indernevendienst
Geloofsgemeenschap
Vrijzinnige
ÏPB:
nondag 10.30 uur: Ds. A.G. Hoekejna, Haarlem
[«oomskatholieke Kerk:
f'rijdag 10.00 uur: Eucharistieviefing

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.
Kantoor: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507
•17166. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13,14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 13'7 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
'421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041.
Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 - 1206C. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Abonnementsprijzen: / 12,90 per kwartaal;
' 23,70 per half jaar; ƒ 43,75 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,-.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Ja t/m vr 08/30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
oezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 '7166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. 023-244553.
_

Burgerlijke stand

p

Periode:
29/11 - 5/12 1988
Ondertrouwd:
Kistemaker, Eric en Kostense, Bianca.Kortekaas, Daniel en Berger,
Maria Cornelia.Alders, Gerardus Johannes Maria en Bakker, Paula
Yvonne.Van der Mije, August en
Spaans, Carla
Geboren:
Nadine Louise, dochter van: Huijnen, Johannes Hendricus en Van
Esveld, Edith Louise.Sidney Philip,
zoon van: Piller, Dave Salomon en
Braun, Rosemarie Jeanette.Martijn
Jasper, zoon van: Mol, Olav Renë en
Brugman, Anna Maria Geertruida.Stephanie Mariëlla, dochter van: Mol,
Olav René en Brugman, Anna Maria
Geertruida.Teunis Pieter, zoon van:
De Bakker, Hendrik en Ruige, Monetta.Sule, zoon van: Yu, Shangkai
en Xie, Yaoshu

Beentjes, Arie Spiers, Bert Muller, Wim Josso, onb., onb., Henk Draaier.
Zandvoorters die een oude school- of verenigingsfoto willen uitlenen voor
deze rubriek, zijn van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.
Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig mogelijk terug, inclusief een extra
afdruk in het hier getoonde formaat.

Studio 118 treedt op tijdens
Dansamateurf estival 1988
ZANDVOORT - Studio 118
uit Zandvoort is een van de
deelnemers aan het Noord-Hollands
Amateurfestival
1988. Dit begint op zondag 11
december om 14.00 uur in het
Cultureel Centrum te Amstelveen.
Studio 118 wordt vertegenwoordigd door Saskia Bol en Danny
Clark, met een choreografie van hun
lerares Conny Lodewijk. Zij zijn
twee van de vele deelnemers aan het
festival, dat voor de derde keer
wordt georganiseerd door de Werkgroep Dansdocenten Noord-Holland. Aan het festival zijn geen prijzen verbonden. Meedoen en met z'n
allen een voorstelling realiseren zijn
de voornaamste drijfveren van de
deelnemers. De provincie verleent
subsidie voor dit evenement.
Als deelnemers treden dansamateurs voor het voetlicht, zonder professionele ambitie, van dans- en balletscholen, dansgroepen en verenigingen. Afkomstig uit Amsterdam,
Enkhuizen, Haarlem, Hilversum.
Hoorn, Krommenie, Purmerend en
Zandvoort. Zij zullen laten zien dat
er een grote variatie is binnen de
diverse dansvormen.
Kaarten, a ƒ7,50 p.p. zijn uitslui-

Volksdansen
in't Stekkie
ZANDVOORT - Wijkcentrum 't Stekkie start binnenkort met volksdansen. Aanstaande dinsdag, 13 december,
is er alvast een open avond,
aanvang 19.30 uur.

tend verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop (deze is reeds gestart)
aan de balie of telefonisch:
020-458444. Om overbelasting van de
kassa op de dag zelf te voorkomen is
het wenselijk niet tot het laatste moment te wachten met het ophalen
van de kaarten.

Acupunctuur
ZANDVOORT - Wijkcentrum 't
Stekkie, Celsiustraat 190, houdt vanavond, donderdag 8 december, een
thema-avond over acupunctuur.
Deze wordt geleid door acupuncturist Hans van Brero en begint om
20.00 uur. De entree bedraagt een
gulden.

ZANDVOORT - De opbrengst van
de collecte in Zandvoort, ten bate
van de Nederlandse Brandwonden
Stichting, heeft ƒ5051,15 opgebracht.
De stichting dankt de collectanten
en ieder ander die zijn medewerking
heeft verleend of een bijdrage heeft
geleverd.

Collecte

Na het kerstdiner (voor deelname
even opgeven bij Liny Hoekstra, tel.
12758) brengt Milly 'Zantvoort met
haar groep, bestaande uit Rob v.d.
Bosch, Greetje de Ruyter, Tineke
Burger, Annemarie Terol en natuurlijk Milly zelf, een gevarieerd programma van muziek en zang. 'Good
old' Wim van der Moolen zal gedurende deze dagen de tombola's en de
trekking van de grote verloting voor
zijn rekening nemen, terwijl Jopie
en Torn Puts zich over de kinderen
ontfermen. Er kan geklaverjast worden onder leiding van de heer Lemmens, en erkende wedstrijdleiders
als Henny en Jos Witters geven leiding aan het bridgen, waarvoor men
zich met of zonder partner tot 22
december kan aanmelden bij de familie De Leeuw, tel. 17436. Wanneer
men slecht ter been is en niet over
eigen vervoer beschikt, mag men
rustig bellen naar de heer H. Schol-

Het is niet voor de eerste keer dat
toneelvereniging 'Wim Hildering'
dit stuk opvoert. Dat gebeurde ook

Klaverjasinstuif
ZANDVOORT - Wegens
enorm succes van de vorige
keer organiseert wijkcentrum
't Stekkie komende zondag 11
december opnieuw een klaverjasinstuif.

ZANDVOORT - In Zandvoort
heeft de nationale collecte voor geesDe instuif begint om 14.00 uur.
telijk gehandicapten een bedrag van Ook nu zijn alle kaartliefhebbers
Overleden:
Braat geb. Van Oosten, Johanna Eli- bijna ƒ3000,- opgelverd. Het werk weer welkom, ook beginners. Degesabeth, oud 93 jaar.Vierbergen, Hen- ten bate van deze gehandicapten nen die les willen hebben, kunnen
krijgt daardoor weer een nieuwe im- zich van tevoren al melden bij Frits
drik, oud 76 jaar
Veth, Pieter, oud 85 jaar.Verhulst, puls. Daarbij gaat het onder andere Koning, tel. 02507-17113. De entree
Antonius Wilhelmus Leo, oud 81 om zaken als noodopvang, en prakti- kost ƒ l,- per persoon, exclusief hapsche en opvoedkundige thuishulp. jes en drankjes.
jaar

Gezelligheid
Het is plezierig om nu eens niet
aandacht te hoeven vragen voor liet
gironummer. Dankzij subsidie van
de gemeente, een paar sponsors en
een gift van de Protestantenbond en
de Gereformeerde Kerk is de Kerst-In financieel rond. Tot slot wil Tine
de Leeuw graag kwijt dat er bij de
voorbereidingen heel prettig is samengewerkt met secretaresse Fini
van der Meulen, penningmeester Ed
Hagen, het echtpaar Van Dongen,
Liny Hoekstra, Ria van der Moolen
en Milly Zantvoort.
Wat betreft de vaak gehoorde opmerking 'De Kerst-In is niet voor
mij, want ik ben geen zielepiet', herinnert zij nog eens aan de woorden
van oud-burgemeester Machielsen:
'Een Kerst-In is er om tijdens de
kerst wat extra gezelligheid, hartelijkheid en medemenselijkheid te
bieden aan hen die daar behoefte
aan hebben'.
C.E. KRAAN-MEETH

Kerstdiner
Op kerstochtend zullen Didi Companjen en haar combo zich laten horen, evenals de gitarist Wim Pols, en
gezien hét succes van verleden jaar
is er opnieuw een uurtje ingeruimd

• Rosa King en haar band vormen een van de hoogtepunten van de
optredens op de Kerst-In.

VVV zoekt bloemenmeisjes

VERENIGINGSNIEUWS

ZANDVOORT - Het regionale als buitenland in te zetten.
VW-kantoor zoekt vrijwilligsters die actief willen zijn als Bovendien moeten zijn behalve NVvII
Nederlands ook Duits en Engels
Dinsdag 13 december gaat de afdebloememneisje.
kunnen spreken, terwijl kennis van ling Zandvoort van de Nederlandse
het
Frans
een
voordeel
is.
Vereniging van Huisvrouwen met
Van de kandidaten'wordt
verwacht dat zij in de periode Voor nadere informatie kunnen twee bussen naar de kerstsfeer in
Zo is zeker de kerstvan l februari 1989 tot 15 belangstellenden zich wenden tot Dusseldorf.
markt een bezoekje waard. Op de
maart 1990 op afroep beschik- mevrouw E. A. Kraak-Alders, tele- terugweg
gaan de huisvrouwen dinebaar zijn.
foon 023-272568, na 18.00 uur. Voor ren in Woudenberg. De busreis kost
De meisjes moeten bereid
zijn om zich zowel in binnen-

aanmeldingen kan men contact opnemen met mej. J.H. van den Brink,
telelefoon 023-313506.

'Wim Hildering' sluit jubileumjaar
af met toneelstuk Het Derde Woord
ZANDVOORT - De Zandvoortse Toneelvereniging Wim
Hildering bestaat op 16 december 1988 precies veertig jaar.
Het jubileum heeft al geleid tot
een serie feestelijke activiteiten, waaraan op 16 en 17 december de opvoering van 'Het
Derde Woord' wordt toegevoegd. Op zondagmiddag 18
december kan men bestuur, leden en oud-leden feliciteren tijdens de officiële receptie in het
Gemeenschapshuis.

ten, tel. 15434 en tijdens de Kerst-In
naar het Gemeenschapshuis, tel.
14085.

Wanneer op kerstavond de deuren
van het Gemeenschapshuis open
gaan, is de koffie bruin en zorgt
Emiel Jillings op zijn keyboard voor
achtergrondmuziek. Oud-leerlingen
van de Hannie Schaftschool voeren
de musical 'Het spoor van Bijster'
op en het Zandvoorts Kamerkoor
brengt onder leiding van Dico van
Putten Christmas-Carols ten gehore. Onder zijn leiding zal aan het slot
van de avond de samenzang van
kerstliederen plaatsvinden, waaraan ook het kamerkoor medewerking verleent.

al tien jaar geleden. Toen won het
Zandvoortse toneelgezelschap een
aantal belangrijke prijzen met de opvoering, onder andere de regie- en de
decorprijs.
De vereniging ontmoet op de re-

Bijzonder aan het komende optreden in gebouw De Krocht is onder
Iedereen is dinsdagavond van har- andere, dat er twee acteurs op de
te welkom om te komen kijken en/of planken staan, die veertig jaar gelcmee te doen. De entree voor deze den aan de wieg van de vereniging
avond is gratis en verplicht tot niets. stonden.
Indien men interesse heeft, kan men
Dat laatste geldt ook voor Alie Bolzich ook opgeven voor de volksdansgroep, elke dinsdagavond van 19.30 -Koper, die voornemens is met dit
toneelstuk 'Het Derde Woord' offitot 22.00 uur.
'Bij volksdansen wordt vaak al- cieel voor de laatste keer de regie te
leen maar gedacht aan Nederlandse voeren.
klompendansen, maar het beslaat
'Het Derde Woord' is een stuk van
een veel breder gebied', aldus de Alejandro Casano dat zich afspeelt
Zandvoortse Yvonne Brakel. Onder in het Spaanse Catalonië. Een man,
haar leiding leert men in 't Stekkie ontgoocheld door het bedrog van
een aantal volksdansen uit allerlei zijn vrouw, tracht in het bergachtige
landen. Het ligt in de bedoeling dat gebied zijn zoon op te voeden, gelukmen deze af en toe ook met 'levende kig in de natuur en wars van de algemuziek' kan uitvoeren.
De groep is uitermate geschikt mene beschaving.
voor beginners, maar ook gevorderden kunnen zich hiervoor opgeven, Fortuin
zowel jong als oud. Deelname kost Als de vader sterft laat hij een
ƒ48,- per kwartaal. Voor méér iniich- groot fortuin achter en de zoon
tingen kan men 't Stekkie bellen: tel. wordt ondergebracht bij twee tantes. Het onaangepaste gedrag van de
02507-17113.
jongeman zorgt echter voor een
hoop problemen en verwikkelingen.

Opbrengst ƒ5000,-

voor de
Kinder-Playbackshow.
Hoogtepunt vormt het optreden van
Rosa King met haar band, voor de
trouwe Kerst-In bezoekers een hernicuwde kennismaking met deze
ras-musicienne.

./'45,-, incl. diner. Vertrek 07.45 uur
van perron K te Haarlem. Men verwacht rond 22.00 uur weer terug te
zijn. Inlichtingen: tel. 19583.

Vrouwen Van Nu

Vereniging Vrouwen Van Nu viert
maandag 12 december in Delicia op
feestelijke wijze het tienjarig bestaan van de klaverjasclub. De leiheeft een gezellig programma
ceptie op 18 december ook graag de ding
en natuurlijk wordt
oud-leden, ook degenen die geen tae- samengesteld
er, zoals gebruikelijk in de kersttijd,
richt hebben gekregen.
een kaartje gelegd. Voor de winnaars en winnaressen zijn mooie
Van een aantal van hen zijn name- prijzen
beschikbaar gesteld.
lijk de adressen niet meer bekend.
Op dinsdag 13 dec. is de avondtocht gepland. Deze voert naar Gouda, waar men het feestelijke 'kaasopsteken' zal bijwonen. Na afloop van
de kerstzang kan men verschillende
evenementen in Gouda bezoeken.
De bus vertrekt om 17.45 uur vanaf
reisbureau Zandvoort op de Grote
Krocht.
Zaterdag 17 december bezoekt
Vrouwen Van Nu een Duitse stad
om te winkelen en te genieten van de
kerstsfeer.

AGENDA
Exposities:
Donderdag 8 december:
Thema-avond acupunctuur in 't
Stekkie, aanvang 20.00 uur. Entree
./l,-.
Commissievergadering Financiën,
Raadszaal, aanvang 20.00 uur.
Commissievergadering Maatschappelijk Welzijn, Commissiekamer,
aanv. 20.00 uur.
Zondag 11 december:
Klaverjasinstuif in 't Stekkie. aanvang 14.00 uur. Entree ƒ!,-.
Maandag 12 december:
Verg. Sportraad Zandvoort in Kapkluskantine ZSV Zandvoortmeeuwen (V. Lennepweg), aanvang 20.00
uur
Dinsdag 13 december:
Open avond volksdansen in 't Stek• Alie Bol neemt met Het Derde Woord als regisseuse officieel afscheid kie, aanvang 19.30 uur. gratis deelnavan 'Wim Hildering'.
me.

Dommel
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10 dolle dagen bij
BRUIDSBOUTIQUE
ANGELA

De Hema laat je lekker slapen en
maakt j'e nog op tijd wakker ook.
475
"Alles over zwangerschap en bevalling".
Een compleet handboek.

*•
Stretch kinderhandschoenen Eén
maat,
past altijd!

e

Speciale aktie van 7 t/m 17 dec.

10 t/m 50% korting:

-«*775

op alle aanwezig bruidsjaponnen
Sarphatipark 104
Amsterdamseweg 418
Amstelveen

Het complete magnetronkookboek.

2 voor Xi

Tel. 762730
Tel. 436369

Thee- en keukendoeken 100% katoen
In diverse kleuren.

^ &&.

2 voor

-6^075

Speciaal shampoos: kuur-, balsam-,
crème-, glans- en kruidenshampoo.
Inhoud 300 ml.

2 voor \Jt

Doos met 50 theelichtjes m capsule.

Sint Bertus-Nicolaas
tot Balledux

25

2 voor

5

8?

-638-,
2 voor

Hartelijk dank voor uw (je)
medewerking tot het doen
slagen van mijn
„Sinterklaasavondfeest" en
vooral: wat hebben we
gelachen.

8j*

Kaart metlO dubbelescheermesjes. Passen op alle dubbelsysteemapparaten.

Doos met 30 huishoudkaarsen. In wit,
rose, rood en mint
Evercleanfluortandpasta.lnhoud75ml.

Koffiezetapparaat. Maximaal 12 kopjes
koffie. Met anti-nadruppelvoorzienmg.
l jaar Hema garantie.

Dank je wel Bertus

Babysneeuwpak. In diverse kleuren.
100% polyamide. Mt 68-80.

Karin
vanaf

korting
Supersmalle (16 mm) kunststof jaloezieen. Antistatisch, hchtecht en UVbestendig. In wit, grijs, geel en zwart.
75 cm breed
vanaf-39r?5- 33.75
90 cm breed
vanaf AlrK 40.50
105 cm breed
vanaf•§&=-46.75
120 cm breed
vanaf€ft='51.Verkrijgbaar m 130 en 175 cm hoog.

regionale vvv
zuid kennemerland
Naast informatieverstrekking vanuit de i-kantoren te Zandvoort en
Haarlem, verricht de organisatie ook promotionele en wervende
activiteiten ten behoeve van het werkgebied, bestaande uit de
gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmeriiede en
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Ten behoeve van de afdeling Promotie en Marketing roept zij

2.-

2 voor i

15%korting

Kogellampen. Grote en kleine fitting.
Mat: 1 5-40 Watt ±33 2 voor 2.5 Watt ±35 2 voor 3.Flame: 25 Watt 5r252voor4.40 Watt 2^ü 2 voor 4.50
Egaal wit: 25 Watt ^K 2 voor 3.40 Watt 2^- 2 voor 3.50

Je zou je bijna verslapen in zo'n ••••••^•••••^•dH warme flanellen pyjama. Daarom
heeft de Hema ook de wekkers in de aanbieding gedaan. Als u deze week nog komt, krijgt u op de volgende artikelen
15% korting: flanellen herenpyjama of damespyjama 29.75, flanellen nachthemden 19.75 en 22.75, jongens/meisjespyjama 18.75. Allemaal van 100% katoen. Om weer wakker te worden: bellenwekker 12.75 of quartzwekker 18.75.

vrijwilligsters
bloem enm eisje
op die de organisatie als

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

willen vertegenwoordigen.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
1. Op afroep voor aktiviteiten beschikbaar zijn gedurende de periode 1
februari 1989-15 maart 1990
2. bereid zijn zich zowel in binnen- als buitenland in te zetten,
3 de Duitse, Engelse en uiteraard Nederlandse taal vlot spreken
(Frans is een pre)
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot: mevrouw E. A
Kraak-Alders (023-272568, na 18.00 uur)
Voor aanmeldingen: mej J. H van den Brink, hoofdkantoor Regionale
VVV Zuid Kennemerland (023-313506)
Tevens is er een plaats vrij voor een

assis ten t-leids ter
met all-round ontwikkeling.
Naast bovenstaande functie-eisen wordt tevens verwacht:
1. prima contactuele eigenschappen,
2 ervaring in soortgelijk werk,
3 in het bezit van auto en rijbewijs
Belangstellenden voor deze free-lance functie worden verzocht
schriftelijk te solliciteren bij de Regionale VVV Zuid Kennemerland
afdeling Promotie/Marketing. Postbus 1196.2001 BD Haarlem, (met op
enveloppe B B)

Kerstsfeer in „De Manege,rr
Elke zaterdag v.a. 20.00 uur.
Dansen, sfeer en gezelligheid
Elke zondag v.a. 16.00 uur
Diner-Dansant
Beide kerstdagen geopend
met speciaal menu.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Uitsluitend voor ongebonden
mensen. V.a. 25 jaar.
Corr. kleding.

i ^

Hypotheek- en Assurantiekantoor

HERINGA

Inl. 02507-16023

Heerlijk Hema
w v

Mooie Kerstbomen
en Blauwsparren
met en
zonder kluit

GAAT U BINNENKORT EEN HUIS IN EEN NIEUWBOUWPROJECT KOPEN?
Teken dan niet tegelijkertijd met de koopakte van uw
nieuwe woning de hypotheekofferte.
Informeer eerst vrijblijvend hij hypotheek- en assurantiekantoor HERINGA voor een goed en onafhankelijk
advies op hypotheekgebied. Speciale tarieven voor
nieuwbouw, ook in Zandvoort.

••

HAmNJASfKS
Hema huiswijn.
Rood en wit.
Fles a l liter

Q75

Ie kwaliteit vers gekapt
Gediplomeerde
Pedicupe
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

Roomboteramandelkransjes.
Doosa 200 gram. _
&* 1.75
Koffie "Extra Aroma". Snelfiltermaling. Pak a 500 gram

2 voor 9.60

Jonge Goudse kaas.
Vers van 't mes. l kg__4è£a 9.50
Verse Gelderse rookworst
a 250 gram
__
-SröÜ 2.Roomboter-appelkruimeltaart
met verse appelen -- -é£5 4.75

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-19930

voor scherpe prijzen

rei 023-246666
Mijiieyomlaan 3, Aerdenhout

INDONESISCH SPECIALITEITEN

RESTAURANT

"RUMOURS" Haltestraat 21 Zandvoort
MENU MAAND DECEMBER

TAXI CENTRALE
ZANDVOORT
Grote Krocht 18
tel. 12600
7 dagen per week geopend

Wij bezorgen gratis in geheel Zandvoort

Pangsit Goreng
******
Nasi kuning speciaal
gele rijst geserveerd met 6 gerechten (plate)
******

Koffie met spekkoek of pisang goreng
26,50 per persoon
******

Vanaf vrijdag 23 december t/m Nieuwjaarsdag
FEESTMENU min. 2 personen
Soto ajam of pangsit goreng
******
Uitgebreide rijsttafel bestaande uit
12 gerechten en 5 bijgerechten geserveerd
met nasi of bami goreng of witte rijst
******

koffie met spekkoek of pisang goreng
40,- per persoon
* voor reservering 02507-18619
* keuken geopend van 17.00 tot 22.30 uur

DONDERDAG 8DECEMBER

WEEKMEDIA30

ZANDVOORT - Koploper in
de interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club, Ton
van Kempen, heeft in zijn vorige week donderdag gespeelde
partij tegen Hans Drost, niet
de volledige winst kunnen be- waren er voor Twint, Van Eijk, MarZANDVOORT - Na de goede De inzet was er wel maar we hadden naar een 28-22 overwinning. Coach ook van mening dat we dit niet meer halen. Remise was slechts het quenie, De Graaf en Gorter.
resultaat.
De stand na de 13e ronde is nu. 1.
resultaten van vorige week wa- onze dag niet en bovendien was de Jan van Limbeek was na deze neder- moeten doen.
Doelpunten ZVM: Jan Drayer 7,
Door deze halve winst kon Olaf Van Kempen, 2. Cliteur, 3. Geerts, 4
erg goed. Deze wed- laag teleurgesteld. „Het was een zeer
ren de verwachtingen van de TYBB-keepster
moeten we maar snel verge- slechte partij. Het is buiten propor- Menno Trouw 3, Jan van Limtaeek 3, Cliteur zijn achterstand ruim- Lindeman, 5. Twmt
ZVM-handbalteams hoog ge- strijd
ties dat er zo veel gescoord werd Ronald Vos 2, Peter Pennings 2, Gui- schoots inlopen door een zege op
ten."
Vanavond speelt het eerste team
spannen. Het kwam er echter
Van Brakel. Andere winstpartijen zijn derde wedstrijd in de externe
Doelpunten: ZVM: Janna ter Wol- door GVO. De jongens waren zelf do Weidema 4, Erwin Spruit 1.
niet van het afgelopen week- beek
2, Janneke de Reus 2, Sylvia
end. De ZVM-dames behaal- Blom l, Marja Brugman l, Margreet
den, tegen het altijd lastige Sterrenburg l, Wendy van Straten 1.
TYBB, een 8-8 gelijkspel en de
heren namen het misschien Heren
\vat te licht op tegen GVO en
In het eerste kwartier leek er niets
verloren met 28-22.
op dat ZVM met een grote nederlaag
ZANDVOORT - „Het komt er niet uit, wat wij in gedachten
De strijd tussen TYBB en de Zand- naar huis zou worden gestuurd. In hadden. Wij hadden het initiatief niet uit handen moeten gevoortse dames was niet groots en dat kwartier liep het namelijk voor- ven," aldus een teleurgestelde trainer-coach Jan Philippo, na de
vooral in de eerste helft had ZVM treffelijk en GVO werd geen kans 1-3 nederlaag tegen Die Raeckse 2. Sporting Oss 2 moest even
nioeite om enige lijn in het spel te gegeven. Via een 2-5 voorsprong
brengen. Door slordig spel kon kwam ZVM even later op 3-6. Dat wennen in de nieuwe opstelling maar speelde daarna het betere
TYBB een voorspong nemen van 2-0 leek een goed uitgangspunt voor het volleybal en stuurde Spaarndam met een 3-0 nederlaag naar
en die twee punten verschil kon vervolg van de wedstrijd. Het ging zo huis. Het eerste herenteam had een week vrij. Het tweede
ZVM niet wegwerken. Ruststand 5-3. gemakkelijk dat waarschijnlijk een herenteam won knap tegen OVRA 7, met 3-1.

Gelijkspel dames, verlies heren

Remise voor
Van Kempen

ZVM-handbalteams presteren matig

competitie Op bezoek komt De Vennep 2 uit Nieuw Vennep. Vanaf 20 00
uur is dit voor iedereen te volgen m
het Gemeenschapshuls Volgende
week maandagavond is alweer de
derde les op de AVRO TV van de
cursus „Van huisschaker tot Club
schaker". Wanneer men vanuit een
stoel dit wil meemaken, dan moet
om 18.10 uur worden afgestemd op
Nederland 2
De Zandvoortse Schaak Club is
ook begeleider voor de cursisten van
deze cursus.

Sp.-OSS geeft wedstrijd uit handen

In de tweede helft een wat beter op
dreef ZVM dat met een paar snelle
breaks en fraaie doelpunten terug
kwam in de strijd, 5-5 en een 5-6
voorsprong. ZVM bleef tot vlak voor
tijd aan de goede kant van de score
17-8) maar door balverlies kon
TYBB er nog een laatste aanval uit
persen en die doeltreffend afronden,
8 8. „Het was niet mooi deze keer,"
aldus coach Janna Pennings. „We
hebben slecht gespeeld en dan ben
ik best nog tevreden met het punt.

lichte onderschatting in het team
sloop. GVO kon terug komen en
vooral defensief liet ZVM nogal eens
een steek vallen. Bij de rust had
ZVM al een 12-8 achterstand opgelopen.
In de tweede helft heeft ZVM getracht de bakens te verzetten en
kwam nog wel terug tot een verschil
van twee doelpunten maar meer zat
er niet in. GVO liep te gemakkelijk
door de Zandvoortse defensie heen
en bouwde de voorsprong verder uit

Hoofdschuddend zat hij op de
bank. Jan Philippo kon het nog begrijpen. Na een vlotte en goed gespeelde eerste set werd zijn team
alsnog naar een duidelijke 1-3 nederlaag gespeeld. Die Raeckse had in de
eerste set moeite met het attractieve
spel van Sporting OSS. Met Jolanda
Dekker in de hoofdaanval wisten de
Zandvoortse dames regelmatig te
scoren. Maar de Haarlemse dames
draaien al jaren mee in de top van de
promotieklasse en vooral op het ge-

Liever een amfibievoertuig dan
vierwiel aangedreven Land Rover
1

ZANDVOORT/MANAUS De bruggenbouwers onder de
deelnemers aan de tiende Camel Trophy in het Braziliaanse
Amazonegebied zijn zonder
twijfel in het voordeel.
Leden van de verkenningsploeg
keerden onlangs enthousiast terug
uit de binnenlanden van het onmetelijke land dat nagenoeg half ZuidAmerika beslaat. Zij hadden kennis
gemaakt met een gebied waarvoor
de échte liefhebber van een off road
avontuur „helemaal uit z'n dak
gaat".
Dat geldt zeker als het droge seizoen plaats heeft gemaakt voor de
regentijd, want in die periode wordt
The Amazon '89 gehouden. Dan treden machtige rivieren als de Amazone en de Tapajos volledig buiten hun
oevers en overspelen zij de route
waar het konvooi tussen 31 maart en
14 april volgend jaar langs zal trekken. „De deelnemers zouden wensen dat zij een amfibievoertuig tot

Zandvoortse
Bridgeclub
Verslag van de 5e wedstrijd in de tweede competitie.
Mevrouw Paap en de heer Vergeest voelen zich goed thuis in de Alijn, wat wel weer bleek uit hun goede resultaat van afgelopen week. Zij
werden welverdiend eerste met
64,59°'. Mevrouw De Leeuw en de
heer Braun lieten het ook niet afweten en werden goede tweede met
62,95%. Door hun goede score hebben mevrouw De Leeuw en de heer
Braun nu van plaats verwisseld met
het echtpaar Heidoorn, op de derde
plaats staan nog mevrouw Spiers
met de heer Emmen jr.
In de B-lijn scoorde het echtpaar
Hoogendijk het beste met 59,otS%.
Goede tweede werd het echtpaar
Van Beek met 58,04%. Aan kop van
deze lijn is er niets veranderd, perste
staat het echtpaar Peeman, tweede
het echtpaar Van Beek en derde het
echtpaar Hoogendijk.
De dames Keur en Veldhuizen
hadden een goede avond in de C-lijn,
want zij scoorden 58,21% en dat is
niet gering voor de recent gepromoveerden. De tweede en derde plaats
werd gedeeld door de heren Groenewoud en Smit en het gelegenheidskoppel mevrouw Meijer met de heer
De Leeuw, zij behaalden 56,07%. De
heren Holtrop en Van Zoelen staan,
verrassend, nog steeds riant aan kop
m deze lijn, de heren Groenewoud
en Smit zijn echter naar de tweede
plaats opgerukt terwijl de dames
Van Mancius en Veltman nu derde
staan.
Het echtpaar Van Til wil duidelijk
naar de C-lijn terugkeren, zij werden
afgelopen woensdagavond eerste
met maar liefst 70,83% en lieten de
rest van de D-lijn daarmee ver achter zich. Tweede met 56,94% werden
de dames Van Duijn en Koning. Promotie kan het echtpaar Van Til niet
meer ontgaan, de dames Van Duijn
en Koning hebben zich nu op de
tweede plaats genesteld en de dames
Haverkate en Rudenko zijn naar het
derde plan verwezen.
Inlichtingen over de bridgeclub
kan men verkrijgen bij de wedstrijdleider de heer C. Braun, telefoon
14060, of bij mevrouw E. Visser, telefoon 18570.

Z75-EHS
gestaakt
ZANDVOORT - Zandvoort '75
beeon vol goede moed aan de
wedstrijd tegen EHS met de
gedachte revance te nemen op
de grote nederlaag van vorige
Week.
Het is er echter niet van gekomen
aangezien de wedstrijd na een klein
half uur spelen gestaakt werd. De
Zandvoorter Bert van Meelen werd
zeer ongelukkig geraakt en liep een
beenbreuk op, waarna de scheids''echter besloot de wedstrijd te sta«en.

hun beschikking hadden in plaats
van een vierwiel aangedreven Land
Rover," voorspelde één van de verkenners na diens missie door de
Braziliaanse jungle.
Bij het uitzetten van het traject
tussen Alta Floresta en de hoofdstad
van het Amazonegebied, Manaus,
passeerde hij samen met zijn companen maar liefst 67 bruggen. De
vraag is of deze nauwelijks solide te
noemen bouwwerken nog bruikbaar
zijn als de moessonregens de rivieren onbarmhartig over de kling hebben gejaagd. En als de bestaande
infrastructuur al overeind blijft, dan
nog zullen vele problemen moeten
worden overbrugd om het 1700 kilometer lange traject in twee weken
tijd af te leggen.
Een regelrechte uitdaging voor
nuchtere mensen die ervan overtuigd zijn dat in het collectief de
kracht schuilt om al die onvoorspelbare natuurelementen het hoofd te
bieden.
Veertien landenteams zijn van de
partij op de tiende verjaardag van de
Camel Trophy. Van het af te leggen
traject volgen de deelnemers slechts
280 kilometer een verharde weg.
Verder moeten zij zichzelf een weg
door de Braziliaanse binnenlanden
banen.
Meteen na de start in Alta Floresta
hebben de eerste klassementsproeven plaats. Daarna trekt de groep
noordwaarts richting Santarem
over een afstand van 1350 kilometer.
In de omgeving van deze plaats nemen de landenteams het opnieuw

tegen elkaar op. Daar staan in totaal
vier klassementsproeven op het programma.
De weg tussen Santarem en Itapiranga, de voorlaatste halte op weg
naar de finishplaats Manaus, vormt
in de regentijd zelfs voor de niet bepaald kinderachtige Land Rover 110
Turbo Diesel een onneembare barrière. Vandaar dat deze afstand met
een boot wordt afgelegd. Zo'n 350
kilometer verderop wachten de deelnemers nabij Manaus de vier afsluitende klassementsproeven, waarna
definitief bekend is welk land zijn
naam als winnaar aan de jubileumeditie zal verbinden.

(Advertentie)

OPLOSSING VAN DE PUZZEL
„WIE HELPT SINT ZOEKEN"?
luidt: achter een boom in de Kennemerduinen

bied van tactiek hoeft dat team weinig meer te leren. De aanvalsopzet
van de Haarlemse dames werd veranderd. De Sporting verdediging
werd bestookt door diep in het achterveld geslagen ballen of door prikballetjes kort over het net. Ofschoon
veel van de ballen van de grond gehaald werden door de Sporting verdediging, vooral Marja van der Lugt
onderscheidde zich met enkele
fraaie reddingen, waren de goede
passes zeldzaam. Hierdoor nam het
aanvalsgeweld van Sporting OSS af.
Ook werden de ballen dikwijls te gemakkelijk voor de verdediging van
Die Raeckse, over het net gespeeld,
met als gevolg dat Die Raeckse kon
blijven aanvallen. Vooral de nummer zeven van Die Raeckse was vele
malen ongrijpbaar voor de defensie
van Sporting. Het enthousiasme,
normaliter een sterk wapen van
Sporting, nam zienderogen af. Een
korte opleving in de derde set ten
spijt bepaalde Die Raeckse toch de
wedstrijd.
Met op de middenaanval een sterk
debuterende Natasje van Steenbergen en good-old Fransje Smit op de
spelverdediging was het even wennen voor dames 2 in de wedstrijd
tegen Spaarndam 1. Maar na de
moeizame eerste set (16-14) was het
team ingespeeld en Spaarndam uitgespeeld, 3-0.
FES 2 en Sporting OSS dames 2
speelden een merkwaardige wedstrijd. Beide teams speelden enkele
malen zeer sterk en op andere momenten uitgesproken zwak. FES en
Sporting deden in dat opzicht niet
voor elkaar onder zodat de puntenverdeling terecht was. Toch bracht
de terugkeer van Miralda Kok wat
meer lijn in het team. VCY 3 was niet
sterker dan dames 4 maar de vele
persoonlijke fouten aan OSS zijde
leverde toch een overwinning op
voor de IJmuidense dames. Allides
13 had een moeilijke opslag die ma-

F. M. M. Boon, Piet Leffertsstraat 14, Zandvoort; M. Heintjes-Paap, Piet Leffertsstraat 18, Zandvoort; Tonny Drost, Fahrenheitstraat 56, Zandvoort; C. J.
Kingma, Van Lennepweg 93, Zandvoort; G. Koning, Kanaalweg 21, Zandvoort;
Philip Waaning, Kostverlorenstraat 70, Zandvoort; H. Weber-Koning, Gasthuisstraat 1, Zandvoort; M. Brugman, Weimarweg 4, Zandvoort; Sandra v.d. Boom,
de Favaugeplein 55 II, Zandvoort; D. Spaans, Fahrenheitstraat 25, Zandvoort;
Jeffry Keur, Haarlemmerstraat 36, Zandvoort; Bas Warmerdam, Hogeweg 29,
Zandvoort; T. Drayer, Zandvoortselaan 369, Bentveld; D. Noortman, de Genestetstraat 17, Zandvoort; llona v.d. Storm, Grote Krocht 33, Zandvoort; J. Drayer,
Kostverlorenstraat 109, Zandvoort; E. Brugman-Kerkman, Haarlemmerstraat 6,
Zandvoort; Joke Koper-Duivenvoorden, Van Lennepweg 57, Zandvoort; D. v.
Dam Lefferts, Haarlemmerstraat 23, Zandvoort; M. Noltee, Fahrenheitstraat 36,
Zandvoort; Diny Driehuizen, Van Lennepweg 22 III, Zandvoort; M. KerkmanDrayer, Jan Steenstraat 3, Zandvoort; J. Smits, Haarlemmerstraat 60, Zandvoort;
J. F. Kleine Budde-Paulis, Burg. v. Fennemaplein 16/10, Zandvoort; M. HarderZonneveld, Van Lennepweg 61-3, Zandvoort; C. v. Ingen v. Tiel, Zandvoortselaan
244, Bentveld; A. Luykx, Van Lennepweg 2-22, Zandvoort; G. F. Paap, Flemingstraat 244, Zandvoort; G. J. Rilnders, Koningstraat 95, Zandvoort; T. Sikkens,
Brederodestraat 9, Zandvoort; A. H. Wiersma, M. Molenaarstraat 10, Zandvoort;
L. J. Zonneveld, Diaconiehuisstraat 21, Zandvoort; Margreet Sterrenburg, Stationplein 111, Zandvoort; S. Seijsener, Q. v. Uffordlaan 27, Zandvoort; Roy Koper, Mezgerstraat 60, Zandvoort; T. Stokman-Schiebergen, Potgieterstraat 18,
Zandvoort; H. J. P. v.d. Zon, Duinstraat 7, Zandvoort; S. Beekman-Jutte, W.
Draijersstraat 14, Zandvoort; W. J. Keur, Flemingstraat 368, Zandvoort; PelKramer, Kostverlorenstraat 44, Zandvoort; M. Wijnbeek v.d. Molen, Louis Davidsstraat 4, Zandvoort; G. van Zutphen, Celclusstraat 83, Zandvoort; F. Tichelaar, Pasteurstraat 12, Zandvoort; D.M. Harms, Mr. Troelstrastraat 6, Zandvoort;
J. de Graaf, Jac. Catsstraat 10, Zandvoort; Wies de Jong, Tjerk Hiddesstraat 8
fl.3, Zandvoort; G. A. Geerts v.d. Peppel, Lijsterstraat 2 flat 25, Zandvoort.

Bovenstaande prijswinnaars kunnen tijdens onze kantooruren
een prijsje trekken uit de zak van Sinterklaas.
Onze kantooruren:
Maandag 13.00-16.00 uur, Dinsdag 10.00-16.00 uur, Woensdag
9.00-11.00 uur, Donderdag 10.00-17.00 uur, Vrijdag 9.00-12.00

uur.

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Goel
Wit 14.30 uur terrein Vondellaan
Heemstede-TZB 14.30 uur te Hc-cm
stede.
Zaterdag:
DSC'74-Zandvoorl'75
14.30 uur te Haarlem.
BASKETBAL

Zaterdag: Onze Gezellen 2-Lions dames 21.30 uur te Haarlem-Noord
Hillegom'85-Lions heren 19.15 uur
te Hillegom.
VOLLEYBAL

Zaterdag in de Zandvoortse Pellikaanhal, dames: 20.00 uur Sporting
OSS-Umtas 2, 20.30 uur Sporting
OSS 2-Die Raeckse 5,19.30 uur Sporting OSS 3-Kennemerland, 19.30 uur
Sporting OSS 4-VCY 5. Heren: 18.30
uur Sporting OSS-PSVH, 20.30 uur
Sporting OSS 2-SBY 3. Jeugd' 18.30
uur Sporting OSS meisjes-Atalanta
K, 18.30 uur Sporting OSS jongensWO K.
ZAALHANDBAL

Uitslagen: DS TYBB-ZVM 8-8, HS
GVO-ZVM 28-22, HS BSM 2-ZVM 2
17-12, MA-B ADO 2-ZVM 8-6, MA-A
ZVM-Concordia H 13-8, JA ZVMKIC 12-7, DJ-A ZVM-De Meer 5-13,
DS ZVM 2-Overbos 9-11, DS ZVM 3Odin 7 11-2, HS ZVM 3-Odin 4 11-19,
HJ-B ZVM-HVV 34-11.
tig verwerkt werd door het jeugdige
Sporting dames 5. Alleen de tweede
set was aardig te noemen, 0-3.

ander herenteam in het veld, dat
OVRA kansloos maakte. Met deze
overwinning nestelen de heren zich
in de top van hun klasse.
De meisjes adspiranten mochten
Heren
weer een overwinning bijschrijven
De wedstrijd tussen Sporting OSS op hun conto. Toch was Allides K
2 en OVRA 7 kende een merkwaar- een lastige tegenstander, 2-1. De jondig precedent. Bij een stand van 0-14 gens overtroffen zichzelf met een
in de eerste set voor OVRA kon inte- overwinning op Die Raeckse. Al was
rim-coach Jaap het niet meer aan- het op het nippertje met setstanden
zien. Hij verliet zijn werkterrein in van 17-15 en 15-13. Edse de Bruin
de kantine en betrad het speelveld was als zoveel een steunpilaar in het
om z'n team alsnog naar de overwin- team. Ondanks de inzet van ook
ning te coachen. Na de verloren eer- Paulien Vossen verloor Sporting
ste set stond er ineens een geheel Oss I van Die Raeckse II.

Zwaarbevochten zege Bad Zuid
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie behaalde
Bad Zuid/ZVN een zwaar bevochten overwinning op Post
M. met 3-2. ZVM/Auto Versteege is op dit moment uit vorm
en werd naar een kansloze 3-8
nederlaag gespeeld door Sekura.

Programma zondag, uitwedstrijden:
DS Umond-ZVM 13.00 uur, DS Blmkert 4-ZVM 2 12.00 uur, DS KIC 4ZVM 3 11.50 uur, HS OG-ZVM 2
14.40 uur, HS OG 2-ZVM 3 15.50 uur,
HS Concordia 3-ZVM 4 09.30 uur,
DJ-B Odin 2-ZVM 12.40 uur, MA-A
ADO 4-ZVM 2 10.50 uur, JA-A OdinZVM 10.00 uur, MA-B ADO-ZVM
10.05 uur, Welpen Bunkert 2-ZVM
09.00 uur.
Thuiswedstrijd in de Pellikaan, zondag 19.00 uur HS ZVM-Meervogels.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal.
18.00 uur ZVM-Halfweg B jun., 18.30
uur ZVM 2-Score A B jun., 19.00 uur
Z'75 2-DSS 2 dames, 19.45 uur Nihot/JBS-Otte Eagles, 20.40 uur Nihot/JBS-Verkaik dames, 21.25 uur
Cl. Maritime-HD Lanser, 22.20 uur
ZVM 3-SIZO 2.

doel van doorboring schoon te hou- sie wel goed sloot, kwamen er in de Maandagavond in de Pellikaanhal:
den. Toch wisten de Zandvoorters in eerste tien minuten minimale kans- 20.45 uur ZVM-La Belle/PT, 21.40
de zevende minuut de leiding te ne- jes, die geen succes opleverden.
uur ZVM 5-TZB 5, 22.20 uur TZB 4men door een enorme knal van Riek
Na ingrijpen van coach Ap Lam- Zandvoort Noord 4.
Keur. Eén minuut later kon Bad mers schroefden de Zandvoorters
Zuid/ZVN opnieuw juichen, toen het tempo weer op en dat leverde in
Marcel Schoorl een knappe combi- de 12de minuut een prachtig uitgenatie met Ivar van der Smaal snoei- speelde aanval op, die door Gerard
hard afrondde, 2-0.
Ramkema beheerst werd benut, 3-1.
ZANDVOORT - Zo'n zeshonderd
Post M. gaf de moed echter niet De veilige voorsprong was maar van doffers en duivinnen uit de gehele
In het treffen tegen Post M. ont- op, zodat Wim van de Kuyl met veel korte duur, want al na enkele minu- regio bevolkten de tot tentoonstelbraken bij Bad Zuid/ZVN Jack Goe- elan enkele gevaarlijke doelpogin- ten bracht de gevaarlijke Van Lierop lingsruimte omgetoverde zaal van
degebuure en Bert van Staveren gen moest elimineren. Desondanks de spanning terug door opnieuw te het Gemeenschapshuis. De dertig ledoor ziekte. Hierdoor maakte Frans was hij in de 21ste minuut kansloos scoren, 3-2. De gelijkmaker hing van- den tellende Zandvoortse postduiPost zijn rentree, hetgeen hem uit- toen Post M. door Van Lierop, na af dat moment in de lucht en Post M. venvereniging „Pleines" vierde dit
stekend afging. Vanaf het begin een snelle uitval, wist te scoren. Na kwam enkele malen angstvallig weekend haar 65-jarig jubileum, een
werd al duidelijk dat beide teams rust maakte Bad Zuid de fout de bal dicht bij een doelpunt. Dank zij rus- mijlpaal waar men natuurlijk de novoor de volle winst speelden en te veel te brengen, waardoor het tig en kordaat optreden van Wim dige ruchtbaarheid aan wilde geven.
moesten de beide doelverdedigers tempo te laag werd om de tegenstan- van de Kuyl bleven beide punten
Volgens Peter Bol, voorzitter van
veelvuldig in actie komen om hun der te verrassen. Doordat de defen- toch in Zandvoort. Door deze over- de tentoonstellingscommissie, is
winning en de misstap van de koplo- men volledig in de opzet geslaagd
per staat Bad Zuid op een gedeelde gezien de grote belangstelling die
eerste plaats.
men tijdens deze twee dagen durende manifestatie van het publiek
mocht ondervinden. De receptie op
zaterdag werd druk bezocht en ook
ZANDVOORT - In de za- lemmers kwamen tot een licht slo- ZVM/Auto Versteege
de feestavond, met medewerZVM/Auto Versteege verkeert op voor
terdagmiddag voetbalcompeti- toffensief maar kregen geen kansen.
king van de musicus Dico van PutMet
snelle
uitvallen
waren
de
betere
dit
moment
m
een
mindere
fase.
tie heeft Zandvoortmeeuwen mogelijkheden voor Zandvoort- Een incompleet team is met in staat, ten, was veel belangstelling.
een belangrijke overwinning
De spanning was er wel in ondanks een voorbeeldige inzet, het
De tentoonstelling zelf trok maar
behaald. In de strijd om de meeuwen.
de slotfase doch de Zandvoorters niveau te halen van het begin van de liefst tweeduizend bezoekers. Voltweede plaats en tevens om verdedigde
de verdiende 2-1 voor- competitie. Het zeer soepel combi- gens voorzitter Jaap Harteveld 'een
aansluiting te behouden met sprong bekwaam.
nerende Sekura was gewoon te sterk unicum in de geschiedenis van Pleide koploper, bleven de Meeuvoor de Zandvoorters. Via vlotte nes'. Maar hij voegde eraan toe het
wen Jong Hercules met 2-1 de
aanvallen kwam Sekura al snel op 'bijzonder jammer' te vinden dat het
een 0-2 voorsprong, waarna Victor gemeentebestuur geen belangstelbaas.
Gerke weer hoop bracht m de Zand- ling had getoond'. „We hebben het
In een boeiende en leuke wedvoortse gelederen, 1-2. ZVM/Auto college uitgenodigd. Van de burgeVersteege drong aan maar door meester wisten wij dat hij in het verstrijd hielden de teams elkaar in de
eerste helft goed in evenwicht. Zandtwee-minutenstraffen kon Sekura leden zelf een verwoede duivenmelvoortmeeuwen kwam tot het beter
slim counterend naar 1-4 uitlopen. ker is geweest. Daarom hadden wij
verzorgde voetbal maar kon niet tot
hem graag tijdens een officiële bijeen doeltreffende afronding komen.
In de tweede helft heeft ZVM/Auto eenkomst het beschermheerschap
De tweede helft was nog maar nauVersteege tevergeefs geprobeerd de over onze vereniging aan willen biewelijks begonnen of de Zandvoorachterstand weg te werken. Victor den. De bij dit ambt behorende onters hadden gescoord. Marcel ElzinGerke slaagde er wel in 2-4 te scoren, derscheidmg hadden wij al gemaar paal en lat stonden meerdere kocht". De speld wordt bewaard
ga bracht Martin Visser in scoringstreffers m de weg. Toen Sekura ech- voor een volgende gelegenheid
positie en die faalde niet, 1-0. Zandter 2-5 scoorde was het verzet van de
voortmeeuwen kwam goed in de
De duiven zelf bekommerden zich
wedstrijd. In de 20e minuut leverde
Zandvocrters gebroken. De overtui- niet
om dit probleem, zij zaten geVierde
klasse
KNVB
ging verdween en Sekura kon ge- woon
dat de beloning op in de vorm van
mooi te wezen in hun kooien
11-18 Renova
11-10 makkelijk zaalvoetballend uitlopen
een doelpunt. Bob Brune vertrok TYBB
die in lange rijen in één der zalen
10-16 Van Nispen 10- 9 naar een 2-8 voorsprong.
van eigen helft met de bal aan de Velsen
11-16 De Brug
12- 9
voeten richting Jong Hercules doel, Geel Wit
Frans Valks wist in de laatste mi- stonden opgesteld. De meeuwen
11-16 DSOV
11- 8 nuut de eindstand te bepalen op 3-8. rode vossen, bonte, vale en schallies
omspeelde de keeper en scoorde be- DIO
Hoofddorp 11-11 Hillegom 12- 7 „Het lukt op dit moment niet," zou werden op zaterdagmorgen door de
heerst, 2-0.
11-10 Z'voortm. 11- 2 coach EU Paap na afloop stellen. „Ik keurmeesters van de postduivenverNa een half uur spelen was een VSV
hoop dat we snel weer volledig zijn eniging Haarlem en omstreken gemisverstand in de Zandvoortse de- Vierde klasse KNVB Zaterdag
keurd. Een niet geringe taak gezien
fensie er de oorzaak van dat Jong TOV
12-17 OSDO
12-12 en dat het dan weer gaat draaien. het
grote aantal dieren die uit de
Hercules kon tegenscoren. De Haar- IJFC
11-16 NAS
11-11 Gelukkig verliest de concurrentie
Zandv.rt '75 10-14 Eemnes
12- 9 ook, zodat we boven in blijven gehele regio in Zandvoort waren bijeengebracht. De mooiste duivin was
EHS
11-13 SMS
11- 8 staan."
van Hans Heiligers uit Zandvoort,
Bloemend. 12-13 Hoofddorp 12- 8
terwijl Sengers en Megens uit Haar
DSC '74
12-13 Halfweg
12- 4
lem op de eerste en tweede plaats
Tweede klasse HVB
eindigde.
DSC '74
11-14 Alliance
10-10
G. Poel uit Zandvoort wist met
VVH
11-14 BSM
11-10
maar liefst twee koppels de derde en
ZANDVOORT - De Bad- Vogelenz.
11-13 Heemstede 12-10
ZANDVOORT - De politie vierde plaats te veroveren, terwijl
minton Club Duinstreek start KIC
11-12 EHS
11- 9
Heremans, Ben Alfrink,
aanstaande dinsdagavond in Spaarnest. 10-11 Spaarnevog. 11- kreeg vorige week maandag Jan-Piet
Jaap Harteveld, Peter Bol en Wim en
van
een
verontruste
moeder
de Van Pagéehal met een nieu9
Jaap Koper, allen uit Zandvoort, een
we trainingsgroep voor begin- TZB
11-11 Schalkwijk 11- 8 het verzoek of zij even langs eervolle vermelding kregen.
wilden komen.
ners.
Voor de dertig leden tellende vereEerste klasse HVB Zaterdag
De vrouw was er achter gekomen niging ziet de toekomst er veelbeloVanaf 21.00 uur tot 23.00 uur is dan KIC
12-20 Hillegom 12-13
de mogelijkheid de badmintonsport Z'voortm. 12-17 SCW
12-11 dat haar 12-jarige zoon een reep cho- vend uit. De oude lokatie aan de Linte beoefenen. Ook voor gevorderden J. Hercules 12-14 DCO
12-10 colade had weggenomen uit een win- naeusstraat wordt afgebroken en
zijn nog enige plaatsen over. Inlich- SVIJ
12-13 De Kennem. 12- kel. De zoon werd door de agenten- men verhuist binnenkort naar het
vermanend toegesproken. De jonge- binnencircuit, waar op korte termijn
tingen zijn te verkrijgen bij Peter
9
van Wijk, Koningstraat 29, telefoon Velsen
12-13 SVJ
12- 6 man beloofde de reep de volgende een nieuw onderkomen zal worden
gebouwd.
16288.
Energie
12-13 SVB
12- 4 dag alsnog te gaan betalen.

Jubileum Pleines

Goed spel ZVM-zaterdag

foto: BRAM STIJNEN
Uit de honderden inzendingen heeft Sint-Nicolaas de volgende
prijswinnaars getrokken:

3VGEND
VOETBAL

Standen voetbal

Trainingsgroep
BC Duinstreek

Beter laat dan nooit
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IS DE OPRUIMING BEGONNEN?
Dat niet, maar wel, héél véél hoge kortingen op het grootste deel van onze kollektie,
enige voorbeelden.

BEGIJNE BOETIEK
GROTE KROCHT 23 2043 LT Zandvoort 02507-18412

30% KORTING op
MarcOTolo

en

PART TWO

Mantel 498, 298,-, Japon 2§9, 159,-, Blouse 139, 69,^7

Kom snel, er is nu nog volop keus.

5!Z .

iFf WA w&de mei 'n kant
T

T

T ^W

GROTE KROCHT 1
19, ZANDVOORT

GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel 15068 /13612 /12518

r
\

Aangeb
te Zandvoort

woonr. v.
1 pers.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

keukenblokken,
kasten en bladen

NOVILON MARMOLEUM

lage prijzen

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken
Vrijblijvend prijsopgaaf

* **
Tevens

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Eigen ingang

Deskundig advies

KDT
Tel na 1800 uur

Voor al uw

13975

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Vraag vrijblijvend

offerte

TE KOOP

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

Bruynzeelstelllngen

ELEKTRO-INSTALLATEUR

ƒ 60,- p strekkende meter

Voor een vrijblijvende prijsopgave:

Kroon B.V.
Tel 17619-16840

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME

HAARLEM:

ZANDVOORT:

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Kroon Mode
Haltestraat 55

UITNODIGING
door de Kruisvereniging „Zandvoort'
en Gezondheidscentrum „Zandvoort"
tot het bijwonen van een lezing over
het onderwerp

„LICHAAM EN GEEST"
Door de sinds kort in het
gezondheidscentrum spreekuur
houdende zenuwarts J A Boreel
Op maandag 12 december om 20 00
uur m het Gezondheidscentrum
(Beatnxplantsoen)

Schiesser
aktie
herensmglets
en slips -in QC
2 stuks 19,90
wit, blue en
huid

Welke vrouw
kan mij helpen met

ONZE KWALITEITS KOFFIE

lichte
werkzaamheden

STAAT KLAAR. TOEGANG VRIJ.

o a m de avonduren
Trees Burger

Tel. 19470 Of
Broodje Burger 18789

KERSTAANBIEDING

ZONNESTUDIO

PASSAGE 42
Zonnekanon

40 mm 25,-

Passage 42, tel. 02507-12500

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 tel. 18789
-

Ruim 40 soorten belegde broodjes
witte bruine en warme stokbroodjes
Saté van de haas. TACO en andere
specialiteiten1
Voor uw salades, borrelhapjes en lunch, even
BROODJE BURGER bellen!
Alles handgemaakt en dat proeft u1
Kom bij ons binnen voor de informatiefolder of
vraag vrijblijvend advies

Geopend dagelijks
van 11.00 tot 1.00 's nachts
Vrijdagen zaterdag tot 3.00 's nachts
Dinsdag gesloten
Tot ziens
bij Trees en Martha Burger

DROGISTERIJ

Kopers van het Kievietproject

OPGELET!
Dit is uw unieke kans
RENTE 5.9%

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

Te koop wegens
overcompleet
RONDE NOTENHOTEN
EETKAMER TAFEL
0 110 cm (uitschuifbaar tot
150 cm) + 4 BIJPASSENDE STOELEN
m beige velours bekleding
Nw waarde 4500 Nu 2200,-.
Tel. tussen 1800-2200
uur 02507-14754.

De
familie
over de
krant

STARTHYPOTHEEK
5 jaar vast vanaf
10 jaar vast vanaf

graag tijdig bestellen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

v.a. 5.90%
6.50%
6.80%

* Wij bieden u deze tarieven aan tot l-3-'89

Geld van Z.V.S. voor elk doel

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
HYPOTHEKEN NU v a 7%
Informeer mij vrijblijvend over een lening van
D 3000,- D 10000,- D 17.500,- D 30000,D 5000- D 12500,- O 20000,- D 35000,D 8000,- D 15000,- D 25000,- D
Ik kan per maand aflossen
D 50,D 200,D 350,d 500,D 100,D 250,D 400,D 550,D 150,D 300,D 450,D
Ik wil mijn geld ontvangen
D kontanl
D per cheque D per giro D per bank
naam + voort
geb datum
Adres
woonplaats
beroep
netto inkomen
gehuwd met
netto inkomen
huur/hyp kosten
tel

Kievietproject te Zandvoort

onze PROJEKT-RENTETARIEVEN zijn

Kerstboeketten,
Kerststukjes

Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk
• Vrije besteding • Zekerheidsstellmg niet nodig
• Goedlopende leningen nemen wij graag over
a Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
of vul de bon m
Elk bedrag tussen 1 000,- en 50 000 is mogelijk

nog steeds
actueel

BEL NU 02507-16941
vraag naar de heer E. Giling

*-*ï «A

ik heb nog leningen bij
!n gesloten envelop met posLeget opstu en naar Postbus 247 Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN
Te 02507 12150 ol 13050 U kunt ons bellen tot s avonds 9 uur
Helmersstraat 11 - Zandvoort

l
l
I
l
ï
t
t
£
\

KLEDING

Fa. Gansner & Co,

s
t
\•
C

onmisbaar

Coöperatieve Rabobank Zandvoort B.A.
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Veiling bij Waterdrinker volksvermaak nummer één

9

Japie pas op, z'n poten zitten los'

ZANDVOORT - Met wat passen en meten kun je er nog net
bij. Het is bomvol in veilinggebouw de 'Witte Zwaan' aan het
Gasthuisplein, de ochtendveiling is achter de rug en de
lunchpauze is net afgelopen.
De 'tweede voorstelling' kan
beginnen. Veilingmeester Simon Waterdrinker, hoog gezeten achter zijn groen beklede
tafel, heeft zijn hamer al in de
aanslag. De volgende versie
van wat best 'volksvermaak
nummer één' genoemd kan
worden, gaat beginnen.
De naast Waterdrinker zittende
deurwaarder Terhoeven uit Haarlem kijkt geamuseerd in het rond.
Eenmaal in de twee maanden mag
hij komen opdraven om ten overstaan van hemzelf de 'show' te leiden. Voor geen goud ter wereld laat
hij dit aan een ander over. De helpers Jaap en Benno Waterdrinker
en zwager Arie staan klaar. Het publiek en potentiële kopers kijken vol
verwachting op naar de veilingmeester. 'Ik hoop dat u allen smakelijk
gegeten hebt.' Simpn spreekt wat geaffecteerd, alsof hij hiermee wil aangeven dat het geheel toch een officieel karakter heeft. Het publiek
knikt braaf. 'Kaviaar,' roept een
grappenmaker. Simon kijkt de 'onverlaat' bestraffend aan. 'De grappen komen vandaag bij mij vandaan,' zegt hij streng. De lolbroek
kijkt schuldbewust, het volk lacht,
het ijs is gebroken. Simon kijkt op
zijn lijst.
'Het eerste stuk is een centrifuge,
zo goed als nieuw,' roept hij. De helpers Benno en Arie komen aangezeuld met een loodzwaar geval.
Waarschijnlijk het eerste prototype
van zo'n dertig jaar geleden. Er is
maar weinig animo voor en het stuk
'antiek' brengt daarom niet meer
dan twaalf gulden op. De advertentie
heeft het reeds aangekondigd. Geveild worden vandaag meubilair,
modern en uit oma's tijd, vloerkleden, schilderijen, verlichting, glaswerk, porselein en ander kleingoed.
In rap tempo gaan de stukken onder
de hamer. Simon en zijn trawanten
hebben er duidelijk lol in. Met een
grap en een grol wordt het programma afgewerkt.

'Kwaliteit'
De 'teller' achter de groene tafel
tikt ijverig op een ouderwetse telmachine de bedragen in. De controlestrook wordt allengs langer, maar
toch zal het eindsaldo niet hoog uitvallen. 'Het is allemaal voor een
scheet en drie knikkers,' merkt een
der aanwezigen op. Een bielzen tafel, 'zo looiig als de pest vanwege de .
kwaliteit' zoals Simon meent te
moeten opmerken, levert geen stuiver op. 'Laat maar staan Jaap,' roept
de veilingmeester, 'volgende keer
proberen we het weer.' Voor de hondemand is duidelijk wat meer belangstelling. Twee dames, een oude
en een jonge, bieden driftig tegen
elkaar op. Het bedrag gaat met een
gulden omhoog. Ze zijn al bij de

(Advertentie)

ALS JE GOED
WILT
SKIËN.

• Geen enkele beweging ontgaat veilingmeester Simon Waterdrinker,
deurwaarder Terhoeven wser een kostelijke middag bezorgt.

met zijn op- en aanmerkingen
Folo Bram Stijnen

twaalf gulden en het duurt de veilingmeester toch wel wat lang. 'Gooi
die hond van u toch weg, die van
haar kan niet meer lopen,' adviseert
hij de jongere dame. Zij begrijpt de
hint en haakt af. De oude dame is
zielsgelukkig met haar nieuwe aanwinst. Het publiek geniet.
Het volgende kavel: twee pastels
en een stilleven, duidelijk gefabriceerd door een beginner, worden
aangeprezen als waren het Rembrandts. 'Ik wil hebben dat jullie
goede kunst in huis krijgen,' probeert Simon. Toch kunnen de
'kunstwerken' de toets der kritiek
niet weerstaan. Geen mens heeft er
een cent voor over. 'Donder die rotzooi maar in de container.' De opdracht is duidelijk.

Hoge nood
'Deze stoelen staan geëtaleerd
voor driehonderdvijftig gulden het
stuk.' Aan de beurt is een compleet
eetkamerameublement, dat er nog
redelijk uit ziet. Voor een habbekrats verwisselt het geheel van eigenaar. Simon hamert er lustig op los,
maar het blijkt dat ook dit instrument de tand des tijds niet heeft
kunnen weerstaan. Tot grote hilariteit van het publiek vliegt de kop
eraf om enkele meters verder tussen
de bezoekers te belanden. Deurwaarder Terhoeven ligt dubbel,
maar onverstoorbaar monteert de
veilingmeester het weerspannige instrument en deelt mee dat dat ding
volgende keer op de veiling gebracht
zal worden.
De lange zit veroorzaakt bij één
der aanwezigen hoge nood. De toiletten zijn verderop en schielijk verdwijnt de man achter het gordijn. De
veiling gaat gewoon door en als de
man is teruggekeerd, probeert hij

weer even onopvallend als voorheen
zijn plaats weer in te nemen. Simon
krijgt de toiletganger in de gaten.
'Mijnheer, u bent twintig minuten
weggeweest, wat hebt u gedaan?'- De
man verstijft en met een hoofd als
een biet zoekt hij vlug zijn plaats
weer op. Een elektrische schrijfmachine gaat voor vijfendertig gulden
de deur uit en ook voor de hangklok
hoeft maar weinig betaald te worden. De radio 'gaat' voor een tientje,
de koper is onze toiletman. 'Wil meneer hem hier, of zal ik hem op het
toilet zetten?', vraagt Jopie fijntjes.
De man verschiet die middag ten
tweede male van kleur.
'Ik heb jeuk aan m'n neus,' fluistert een bejaarde dame tegen haar
dochter. 'Niet krabben mam, als je je
poot omhoog doet, hang je.' Inderdaad is de veilingmeester zeer allert.
Een knik met het hoofd of het roeren van de vinger is voor hem al
aanleiding om te veronderstellen
dat je een bod hebt uitgebracht. Het
zwaaien naar een bekende is daarom
dan ook uit den boze. 'Ja, maar het
kriebelt zo.' De vrouw kijkt benauwd. 'Houd je hoofd dan omlaag
als je krabbelt, dan ziet hij het niet.'

Tegensputteren
Het lijkt een goed idee. Als de
vrouw later overeind komt is de jeuk
weg. Opgelucht haalt ze adem en
wist zich de zweetdruppels van haar
voorhoofd. Waterdrinker ziet haar
hand omhoog gaan en het op dat
moment geveilde voetenbankje is
voor zes tientjes haar eigendom. Tegensputteren heeft geen zin. De veilingmeester is onverbiddelijk. Jaap
tilt het meubelstuk omhoog om de
nieuwe eigenares haar pas verworven bezit te laten bewonderen. 'Pas

op Japie, z'n poten zitten los.' Broer
Benno is nog net op tijd, snel wordt
het stuk afgevoerd. 'Stomme trut,'
sist de dochter wel zeer oneerbiedig.
Het tekent de spanning onder de
aanwezigen.
Toch is op het eind van de middag
iedereen dik tevreden. Velen hebben
op deze dag een koopje kunnen binnenhalen, terwijl de meeste bezoekers van de veiling louter en alleen
voor de gezelligheid kwamen. 'Ik
neem iedere keer een halve snipperdag,' laat Zandvoorter Henk van de
Meulen na afloop weten. 'Mijn
vrouw en ik maken er zo samen een
kosteloze maar kostelijke middag
van'. En zo zijn er meer. Want ook
deurwaarder Terhoeven uit Haarlem komt graag naar Zandvoort,
niet voor de verdiensten maar 'gewoon voor de lol', zoals hij zelf zegt.'
B.S.

ZANDVOORT - Na jaren is de
gemeente afgelopen dinsdag
met plannen gekomen voor de
bebouwing van het terrein
Sterre der Zee, tegenover de St.
Agathakerk.
In de Commissie voor Publieke Werken werd een ontwerp
getoond van de Amsterdamse
architect Peek, met een gebouw van vier a vijf verdiepingen met een grootste hoogte
van 14 meter, plus een kleiner
blokje van drie bouwlagen.

'begint' tegenover de kerk en volgt
dan de ronding naar de Hogeweg. De
holle kant bevindt zich aan de zuidzijde.
In totaal telt het ontwerp vierentwintig appartementen variërend
van 110 tot 190 vierkante meter. De
prijzen zullen naar verwachting komen te liggen tussen ƒ200.000,- en
ƒ400.000,-. De flinke hoogte hiervan
wordt vooral veroorzaakt door de
hoge grondprijs.
Het is een 'eigentijds gebouw' aldus architect Peek. PvdA-fractievoorzitter Bloeme leek het daar wel
mee eens, maar volgens hem was het
Het gebouw, compleet met een on- juist veel te 'trendy' voor die locatie.
Hij was dan ook niet gelukkig met
dergrondse garage voor 33 auto's,

Gemeente verplicht tot aanleg

Strandtrap Vendoradopark
valt weer in verkeerde aarde
ZANDVOORT - De gemeente zit contractueel vast aan het
bouwen van een houten trap ten behoeve van het Vendoradoproject.
Wethouder Van Caspel wees hier dinsdagavond op, na diverse
bezwaren ten aanzien van het bouwwerk. De trap moet worden
aangelegd van de boulevard, voor het hoofdgebouw, naar beneden naar het strand.
Het oorspronkelijke plan omvatte 'hangijzer van de brug blijkbaar niet
ook een loopbrug over het fietspad zo heet was', als in het verleden was
en het trottoir aan de zeezijde. Maar kenbaar gemaakt. Ook met dit voorhiertegen werden enige tijd geleden stel toonde hij zich, evenals Bloeme
zoveel bezwaren ingebracht, dat dit (PvdA) weinig gelukkig. Landman
onderdeel is vervallen. Maar ook nu (GBZ) wees erop dat de trap zou
warön de raadsleden er maar weinig uitkomen op het zonneterras van
gelukkig mee, vooral omdat het over strandpachter Driehuizen. Een
het algemeen ervaren wordt als een groot bezwaar volgens hem, vooral
zinloos cadeautje van ƒ260.000,- aan omdat er tien meter verderop een
Vendorado. Bovendien is er in het normale strandafgang ligt. CDAontwerp geen rekening gehouden -raadslid Van As behield zijn stem.
Zijn partij had eerder om financiële
met gehandicapten.
redenen tegen gestemd.
Sandbergen (D'66) constateerde
Strandpachter Toonen wees op de
met dit gewijzigde ontwerp, dat het
ongelijke behandeling van de ondernemers: "Er wordt gemeten met
twee maten. Wij als kleine middenstanders moeten onze eigen strandafgang onderhouden, terwijl zo'n
miljoenen gigant een houten trap
krijgt aangeboden". Het was voor
hem dan ook volstrekt onredelijk.
"Het maakt deel uit van het totaalpakket", verweerde wethouder Van
Caspel het project. Het resultaat van
'onderhandelen, geven en nemen'.

B EXTRA LESSEN
HALVE PRIJS!

SKI-PISTE
DEMEERBERG
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503J-34746 tot 20.00 uur,
of kom langs (ook zondags),
(weekend 10.00 tot 17.00 uur)

Consequenties woningruil
Vroeger kon woningruil alleen tot
stand komen met medewerking van
alle daarbij betrokken partijen (verhuurders en huurders). Ook het oorspronkelijk wetsontwerp, dat tot het
nieuwe, sedert 1 juli 1979 geldende
huurrecht heeft geleid, bevatte
geen verplichting tot medewerking
aan een woningruil.

woning van het echtpaar X was de
„Woningstichting Nijverdal" te Nijverdal (gemeente Hellendoorn).

Maar dank zij een amendement
(Wijzigingsvoorstel) van het Tweede-Kamerlid mevrouw Salomons
werd artikel 231 in het Burgerlijk
Wetboek opgenomen.

Hierop verzocht X de kantonrechter
te Almelo hem te machtigen om mevrouw Y in zijn plaats als huurster
van de woning te stellen. X legde
daarbij een brief van een psychiater
over, waaruit bleek, dat het in het
belang van de geestelijke gesteldheid van zijn vrouw was, dat zij zou
verhuizen naar een plaats buiten de
gemeente Hellendoorn.

Dit artikel maakt woningruil tegen
de zin van de verhuurder met machtiging van de kantonrechter mogelijk. Indien de huurder een zeer
zwaarwichtig belang bij ruil van
woonruimte heeft - bij voorbeeld
een medisch belang - moet hij dit
door tussenkomst van de kantonrechter kunnen verwezenlijken, zo
lichtte mevrouw Salomons haar
amendement toe.
Het zijn niet de rijken, die hun toevlucht nemen tot woningruil, doch
degenen, die van een bescheiden
inkomen moeten leven. Deze mensen zijn aangewezen op woningen
met lage huren. Zij komen dan terecht bij woningbouwverenigingen.
Maar nu komt de moeilijkheid. In de
statuten van een woningbouwvereniging staat als regel, dat alleen
verhuurd mag worden aan personen, die door hun werk of maatschappelijk gebonden zijn aan de
betreffende plaats of streek.
Hoe lost de kantonrechter, die de
belangen van verhuurder en huurder tegen elkaar moet afwegen, dit
probleem in de praktijk op? De heer
en mevrouw X woonden te Hellendoorn.
Om medisch-psychische redenen
was het gewenst, dat mevrouw X
naar een andere omgeving zou verhuizen. Het echtpaar X vond mevrouw Y te Weesp bereid een woningruil aan te gaan. Mevrouw Y wilde dolgraag in de mooie natuur van
Hellendoorn gaan wonen.
Zij vroeg en verkreeg de medewerking van de verhuuider van haar
woning te Weesp om het echtpaar X
in haar plaats als huurder te aanvaarden. Maar in Hellendoorn liep
het niet zo vlot. Verhuurster van de

Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort
is goed voorbereidop najaarsconcert
ZANDVOORT - Toonkunst
Oratoriumkoor Zandvoort is
momenteel druk bezig met de
laatste voorbereidingen voor
het najaarsconcert. Het optreden, met orkestbegeleiding en
medewerking van solisten,
vindt volgende week donder-

Geen schoonheidsprijs voor ontwerp
bebouwing terrein Sterre derZee

17166

ZANDVOORT - In verband
met de naderende kerstdagen
houdt de groep Parochiegesprekken van de St. Agatha op
12 en 19 december in de St.
Agathakerk een bijbelavond.
De bijeenkomsten, onder leiding
van pastor D. Duijves, vinden plaats
in de ontmoetingsruimte, van 20.00
tot 21.30 uur. De geboorteverhalen
over Jezus van Nazareth, zoals Lukas en Mattheus die vertellen, zullen
dan kritisch en vergelijkend worden
bekeken. Iedereen is welkom.

Happen en slikken voor gemeenteraadsleden

Uw krant niet
ontvangen?

Bijbelavonden
St. Agathakerk

Van haar kant legde de Woningstichting de „Regeling uitgifte Huurwoningen" over. Daarin staat voorop, dat uitgifte alleen plaatsvindt
aan personen, die economisch of
sociaal aan de gemeente Hellendoorn zijn gebonden. Haar beleid
aangaande de toewijzing van woningen zou worden doorkruist, indien het verzoek tot woningruil zou
worden ingewilligd, zo betoogde de
Woningstichting.
De kantonrechter was van oordeel,
dat de heer en mevrouw X een
zwaarwichtig belang bij de woningruil hadden. Beiden zijn zij niet
meer in het arbeidsproces betrokken. Zij zijn evenmin sociaal aan de
gemeente Hellendoorn gebonden.
Het is zelfs voor mevrouw X gewenst, dat de sociale bindingen met
Hellendoorn worden doorgesneden.
Ook mevrouw Y is economisch,
noch sociaal aan Hellendoorn gebonden.
In deze situatie kan de Woningstichting in redelijkheid geen bezwaren hebben tegen de voorgestelde woningruil. Immers, of de
heer en mevrouw X blijven dan wel
worden vervangen door mevrouw Y,
in beide gevallen is het huis bewoond door een niet economisch of
sociaal met Hellendoorn verbonden
huurder. Met deze overwegingen
willigde de kantonrechter het verzoek van X in.
Mr C. A. Baron Bentinck

(Advertentie)

H altestrWlB 2O42 LM
Zandvoort O25CT7-15<4"X3

din^sorkest, samengesteld uit een
aantal jonge leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Wederom verleent een aantal solisten
zijn medewerking aan het concert.
Daaronder bevindt zich de in Zandvoort reeds bekende alt Marion van
Als vanouds wordt het koor bege- den Akker. Ook landelijk heeft zij
leid door het Amsterdams Begelei- naam gemaakt met optredens met
onder andere hot Radio Philharmonisch Orkest, het Promenade Orkest en het Residentie Orkest. Verder zijn dat de sopraan Hieke Meppelink (zij trad reeds op voor radio
en televisie o.a. met het Concertgebouw Kamer Orkest), tenor Henk
Vonk (o.a. lid van het ensemble de
Utrechtse Vocaalsolisten) en bas
Emile Godding (tradt op bij diverse
concerten en maakte meerdere keren radio-opnames).
Lourens Stuifbergen zal het orgel
bespelen. Hij is geen onbekende in
deze gemeente. Zo is hij zelf lid geweest van TOZ, trad zelfs een paar
jaar op als dirigent en bespeelde tijdens zijn studietijd aan het conservatorium in Amsterdam gedurende
een aantal jaren het orgel in de Agathakerk. Momenteel is hij hoofddocent op dit conservatorium.

Volkskerstzang met solisten
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt zondagmiddag 18
december weer de traditionele
Kerstsamenzang gehouden,
georganiseerd door het Comité
Volkskerstzang Zandvoort.

gen, begeleid door organist Gerard
van Zwieten de Blom en trompettist
Willem Lekkerkerker.

Het Zandvoorts Kamerkoor, onder leiding van Dico van Putten, verleent medewerking aan de samenzang. Dit koor heeft zich m zijn nog
Gezamenlijk zullen de aanwezi- maar korte bestaan al met succes
gen vele bekende kerstliederen zin- gemanifesteerd, zowel in Zandvoort

'Terwijl jij op school zit'
wordt het water bewaakt
AMSTELVEEN - „Terwijl jij op
school zit" is de titel van een videofilm voor de hoogste klassen van het
basisonderwijs en de eerste klassen
van het voortgezet onderwijs. Zij is
gewijd aan de zorg voor de waterkwaliteit, de dijken, het waterpeil,
vaar- en landwegen. De film is gemaakt in opdracht van de Unie van
Waterschappen ter gelegenheid van

WONINGBELEID

dag, 15 december, plaats, vanaf
20.15 uur in de Hervormde
Kerk. Het geheel staat onder
leiding van Frans Bleekemolen.

het ontwerp en behield zijn stem
voor. Het braakliggende terrein kost
de gemeente al jaren lang jaarlijks
veel rente. Maar nu ineens haastige
spoed doet volgens Bloeme geen
goed.
Op het programma staan drie werCDA-raadslid Van As was ook 'niet
ken: de Kerstcantate van M. Haydn,
zo gelukkig met zo'n groot kolossaal
het Requiem van Cimarosa en Missa
gebouw', maar met alle op- en aanPastoralis van F.X. Brixi. Het Toonmerkingen vond hij het een aankunst Oratoriumkoor Zandvoort,
vaardbaar geheel. Vooral 'omdat er
dat al 21 jaar bestaat en momenteel
nu wat gedaan moet worden dat fizo'n zeventig leden telt, is al sinds
nancieel haalbaar is'. Ook Landman
het voorjaarsconcert bezig met de
(GBZ) was teleurgesteld door het
voorbereidingen. Er is in een 'uitstemassale object, zoals het volgens
kende harmonie' aan gewerkt, aldus
hem overkomt vanaf de kant van de
de heer De Hoop. nu al voor het elfde
Haarlemmerstraat.
'Maar
niet
jaar voorzitter van TOZ. Er valt dus
slecht' voegde hij er later aan toe.
heel wat te verwachten.
Sandbergen (D'66) was 'er niet kapot' van. Aan het verlangen van de
Het concert begint om 20.15 uur,
gemeenteraad dat er iets representade toegang bedraagt /12.50. De kaartiefs zou komen, was volgens hem
ten zijn bij de leden van TOZ in de
niet tegemoetgekomen. "Ik kan het
voorverkoop te verkrijgen en 's
alleen zien als iets dat het terrein
opvult, daar is alles mee gezegd". De • Mezzosopraan Marion van den Akker, geen onbekende meer in Zand- avonds in de kerk aan het Kerkplein.
Jong (VVD) leek zich bij het ont- voort.
werp neer te leggen, wijzend op de
beperkte mogelijkheden.
Alleen Bloeme durfde gehoor te
geven aan zijn afkeer en de knoop
echt door te hakken. Hij zei dan ook
'nee' tegen het project. Volgens hem
kon er best nog gekeken worden
naar andere mogelijkheden.
De gemeente had vier architecten
verzocht om een ontwerp, daarvan
hadden er tot nog toe twee gereageerd. Maar zonder overige steun zal
de PvdA weinig uit kunnen richten.
De Welzijnscommissie, die moet
oordelen over de 'schoonheid', heeft
het plan al goedgekeurd.

De Woningstichting weigerde de
betreffende woning aan mevrouw Y
te verhuren, omdat zij niet economisch of sociaal aan de gemeente
Hellendoorn gebonden was.

het 60-jarig bestaan. Volgend jaar
bieden het Zuiveringschap Amstelen Gooiland, het Waterschap
Drecht en Vecht en het Hoogheemraadschap Amstelland de film aan
aan het onderwijs in de regio. Donderdag 15 december zal de videoband gedraaid worden in het Raadhuis van Amstelveen, waar het algemeen bestuur van het Zuivering

schap in vergadering bijeen komt
De vertoning zal ongeveer durer
van 19.30 tot 20.30 uur.
Tijdens de vergadering komt ver
der aan de orde: de benoeming er
toelating van nieuwe bestuursle
den, de wijziging verordening ver
ontreinigingsheffing Amstel- er
Gooiland en het vergaderschema
voor 1989. Wat de verordening betreft, dit gaat hoofdzakelijk om
technische wijzigingen, zoals het
aanbrengen van een onderscheid
tussen de begrippen heffing en bijdrage en het wijzigen van de heffingsregeling voor woonruimte op
recreatieterreinen en zogenaamde
kleine bedrijven. De vergadering
van het algemeen bestuur van het
schap is openbaar.

als daarbuiten. Het optreden wordt
afgesloten met een Chnstmas Carol
die samen gezongen wordt met de
sopraan Daphne Druijf. Zij is een
oud-leerlingen van de bekende zangpedagoge Erna Spoorenberg. Zij studeerde af aan het Sweelinck Conservatorium en trad bij vele concerten
op als soliste, met werken van onder
andere Bach, Mozart en Schubert.
Tijdens deze kerstsamenzang zal zij
onder andere een aria uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach ten
gehore brengen.
De schriftlezingen worden verzorgd door Corry van der Linden die
tevens een gedicht voordraagt. Haar
stem. door menigeen als 'warm' ervaren, is bekend door haar bijdragen
in de hoorspelkern van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Sweater met
schoudervulling
Broek met
steekzakken

CQOR
Do,95
_
49,95

beide in div. modekleuren
Lederen laars mei
*>'f.nn
hak
1$*g5i99?5
Tas (leder)
49?5
Bijpassende ceintuur^.
(leder)
44-35 39?5

EASY FASHION
schoenhandel

BOL
Haltestraat 11
2042 LJ Zandvoort
02507-12612

Scholieren letten
op verlichting

ZANDVOORT - De gemeentepolitie van Zandvoort hield
vorige week maandag in de
vroege morgenuren een verlichtingscontrole, waarbij met
name scholieren op de korrel
werden
genomen.
De zangdienst begint om 14 30
Het bleek dat de scholieren er over

uur, de kerkdeuren gaan om 13.45
uur open. De entreeprijs bedraagt
/4,-, het programmaboekje is tevens
toegangsbewijs. Behalve op 18 decemtaer aan de kerk is dit ook in de
voorverkoop te verkrijgen bij de
VVV. Schoolplein l, en het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12.

het algemeen goed voor zorgen dat
hun vervoermiddel m orde is. Bijna
alle kinderen hadden hun vervoermiddel van een deugdelijke verhehting voorzien. Van de honderden gecontroleerde fietsen en bromfietsen
bleken slechts 14 niet aan de vastgesteldo eisen te voldoen.
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2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

A
fc

5 GANGEN MENU
op Ie en 2e Kerstdag in 't Bunkert je

i*

Passage 32-34, Zandvoort

En nog veel meer...
GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

Nieuw m het exclusieve programma van De
Graaf, het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
®
zie hierboven.

U heeft liever geen houtstruktuur' Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is m de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M
GRAfol-UX?

GRAf oLOlM

PVCKUNSTSTOFPANELEN
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
noutstruktuur.
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 W, of 5.10 M.

ALUMINIUM
PLAFONDS
Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: aluminium lamellen.
Zij worden m elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd.
Tot maar liefst 6 M!
Bij De Graaf m twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd in een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren.

^ RONDKANTPANELEN cj

-y^ RONDKANTPANELEN

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

de Graaf plafonds

i
fc
fc

Ie Kerstdag
Pasteitje

2e Kerstdag
Pasteilje

Tomatensoep

Kippesoep

Haasbiefstuk
Stroganoff

Varkenshaas
Champ. roomsaus

IJs met slagroom

IJs met slagroom

Koffie

Koffie

40,- p.p.

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met groente, gebakken
aardappelen of patat.
Reserveer op tijd. Tel. 16178
Tot ziens!

. SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel.:020-848483
Geopend: Di t/m vri|. 10.00-17.00 u Zaterdag 10.00-16.00 u.

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

SPAR
ERWTEN
OF BRUINE
BONEN SOEP

GOTHISCHE
SPAR
KAARSEN PINDAKAAS
pot

MAAK KANS OP EEN
( WINTERSPORT TIJDENS!
HET GRAND GALA PEUGEOT.

12 stuks

350 gram

2,98

2 blikken
a 0,8 liter

1,15

2,98

BALK
BAKT
BROOD

7171

DEZE WEEK

WIN ÉÉN VAN DE 100 WEKEN WINTERSPORT VOOR 4 PERSONEN.
Wanneer u tijdens ons Grand Gala een proefrit maakt, of uw huidige auto laat taxeren,
kunt u gratis lid worden van de Ski Club de France, bovendien kunt u meedoen aan een
wedstrijd met schitterende prijzen: een week lang een luxe studio voor 4 personen inclusief 4 ski-passen in de Franse wintersportplaats Valfrcjus. Een wintersportgebied met maar
liefst 18 pistes en afdalingen tot 15 kilometer.
Kom daarom gauw bij ons langs voor het wedstrijdformulicr met alle voorwaarden.
Alle kans dus dat uw proefrit een sportief vervolg krijgt.

BIENVENUE.
Peugeot viert de laakte maand van weer
een succesvol jaar met een Grand Gala.
Een Grand Gala waarop Peugeot uitpakt met
een sprankelende show en klinkende
voordelen. Een autofcest waar
heel wat geschonken wordt. w«.

GRATIS: SCHUIFDAK
EN METALLIC LAK.

Als u tijdens onze show een nieuwe 205
koopt en registreert voor 31 -1-89 kunt u profiteren
van een fantastisch financierings aanbod. Informeerbij ons naarde voorwaarden.
** Dit aanbod geldt voor alle 34 uitvoeringen
van het sterke nummer. Puur rijplezier dat al begint bij 17.585,-.

De Peugeot 205 Magnum met 5-bak en 1.1
iter schone motor is tijdelijk uitgerust met een
gratis schuifdak en donkergrijze metallic
lak. Zowel in 3- (XL) en 5- (GL) deurs uitvoering
als in benzine of diesel (XLD/GLD). De Magnum
is er v.a. 20.275,-.
"l £ Q C

Om het Peugeot-succcs te vieren, zijn
de Peugeot 205, 309 en 505 tijdelijk
leverbaar in Magnum uitvoering met
gratis een schuifdak en gris graphitc
metallic lak (donkergrijs).
Extra's die normaal gesproken op de
respectievelijke modellen . 1.685,-, 1.860,-,
2.705,-,kosten,
maar die u
in de feest maand
december
geschonken
worden, zolang
de voorraad strekt.

Uw voordeel

J. U O -J 5~

PROEFSTOL
Hogeweg 28

Bar 't Zeepaardje

Kroon Mode

Stationsstraat 17

HALTESTRAAT 55
Speciale
aanbieding

Zondag 11 december
v.a. 19.00 uur
Live in 't Zeepaardje

VOSSEN
BADJASSEN

Special Performance from
Black American Singer
Mr. Tommy Hunt

99,Dc reeds bijzonder compleet uitgeruste
Peugeot 309 XL presenteert zich als de meest
zuinige en comfortabele gezinsauto in z'n klasse.
Gratis een schuifdak en donkergrijze
metallic lak maken 'm nog aantrekkelijker,
in 3- (XL) en 5- (GL) deurs in benzine of
diesel (XLD/GLD). Er is al een 309 Magnum
v.a. 23.445,-.
1 Q£ft

Uw voordeel

J. O O \J 7"

3,40

ECHTE BAKKER BALK

m dames- en
herenmaten
lusvast

TOOST MET ONS OP
HET SUCCES VAN PEUGEOT.
Tijdens het Grand Gala bieden wij u een sprankelend inruilaanhocl en toosten wij graag met u op
het /.eer succesrijke jaar van
Peugeot.
O
Een in alle oplichten bruisend jaar dat \ \ i j graag beklinken met een glas champagne in
de/.e toch a! feestelijke maand.
1988 l everde ons de titel Auto
\ a n het Jaar op.
Niet alleen een grote eer
maar het droeg er ook toe bij
dat Peugeot /.ich als één van
de meest succes\olle merken
heeft geprofileerd.

205 NU HALEN
ZOMER '89 BETALEN.

Entree gratis

KERSTMENU ƒ 97,50
(6 gangen)

SOS SX MAGNUM
SKI CLUB DE FRANCE
FRANKRIJK DAAR GA |E VOOR DOOR DE KNIEËN

DE NIEUWE 405 BREAK
GEEFT U DE RUIMTE.
Op ons Grand Gala tonen wij u met trots een
schitterende primeur: de Peugeot 405 Break.
Een combinatie-auto die de voortreffelijke
eigenschappen van de Auto van het Jaar 1988
combineert met nog meer ruimte.
Ruimte voor gebruik door de week, maar
vooral ruimte voor uw weekends, hobby's en
vakanties. Want de Peugeot 405 Break stelt u
in staat om het nuttige stijlvol te verenigen met
het aangename.

U heeft de keus uit maar liefst 8 uitvoeringen:
van de zuinige 1.6 GL, met of zonder katalysator
tot de sportieve 125 DIN pk van de SRI, of" van de
l .9 liter diesel tot de 92 DIN pk van
de turbodiesel met intcrcoolcr.
Kortom, een Break die qua
prestaties en uitrusting niet onder
doet voor een Sedan. Er is al een
405 Break vanaf 31.775,-

De Peugeot 505 straalt klasse en autoriteit uit.
Deze uiterst representatieve zakcnauto met z'n
toch al zeer scherpe prijsstelling krijgt in
de Magnum uitvoering nog eens een gratis
schuifdak en donkergrijze metallic lak.
In 2.0 liter benzine en 2.5 liter diesel uitvoering
v.a. 35.900,-.
U w voordeel

muzikaal omlijst

Bel voor info 12401
gcvlicvglj
't gocchnntcnwcöt"
Cafe-Restaurant-Partycentrum

Zandvoortselaan 187, Zandvoort. Tel.: 02507-12401

ƒ.

•AIC.IHULI) 4ÜS SKI IICHIMnAirs VI[GIN Tl GfN Ml! KI'HI|S miKHAAR
»»IM LLMNG WOIUJ1 DOOIt IIUGIO1 1AI liül UNANUEKIMi \LKS1KLM
UMJLK m nrimuiM LIJKE \ouHWAAKurN VAN Hiiunkool'ov i HU NKOMST,
\VAARHI] DL I'IUCÏLOT ORGANISATIE [)! KINTL/RtNll KrUUCTIL VUOK
HAAK KIKLNINC. NtTMT I'H1|7LN INU HTW TXCL AtUMKINGSKÖSTIN

\\ IJ7IGING! N vooKltrmnint N

WEEKEND REKLAME
vrijdag en zaterdag

Grote
Grapef ruits

5 v00r

1,98

Hagelwitte

Champignons Per doosje 1,59
Uit onze keuken

Waldorfsalade h*,»* 2,50
Maandag en dinsdag Panklaar

VAN 8 T/M 31 DECEMBER GEEFT PEUGEOT VEEL CADEAU.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

HUTSPOT heel pond

1,25

•u,. Aart Veer GROENTE EN FRUIT
1^^ -*fj

Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

/EEKMEDIA30
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•trandpachtersonaangenaam
errast door nieuw contract
ZANDVOORT - De behandeing in de raadscommissies
van de nieuwe overeenkomst
inet de strandpachters, is uitesteld. De raadsleden wilden
r niet verder over discussieen, toen bleek dat de pachters
:elf de inhoud nog nauwelijks
:enden.

"Wij hebben het contract tot hedenmorgen nog nooit onder ogen geliad", was het commentaar van
; trandpachter Toonen. "Ik heb het
vanmorgen zelf op het gemeentehuis opgehaald". Hij gaf hiermee
aan dat hij en zijn collega's de in-

Zwalkende
bestuurder
ZANDVOORT - Een 34-jarige Zandvoorter werd vrijdagnacht op de Boulevard Barnaart tot stoppen gedwonen.
Dit gebeurde in verband met
een alcoholcontrole die in die
nachtelijke uurtjes door politiekorpsen uit Zandvoort enBloemendaal op meerdere
plaatsen binnen de gemeentegrenzen werd uitgevoerd.

houd nog niet hadden kunnen bestu- beide andere instanties. Een voorderen. Voor de raadsleden was het beeld is de verlenging van het seiechter een voorwaarde dat de pach- zoen. De pachters hadden gevraagd
ters akkoord zouden gaan met het dit te verlengen tot 31 oktober. Dit is
echter niet terug te vinden in het
contract.
contract.
De pachters hadden inmiddels wel
"Ik sta hier vreemd van te kijken",
ontdekt dat er 'drastische wijzingen' was de conclusie van Van As, CDA.
waren aangebracht ten opzichte van Hij zag dan ook als enige oplossing
het concept voorstel. Aanleiding dat het college het stuk terug zou
hiertoe was volgens wethouder Van nemen, tot gemeente en strandpachCaspel een aantal eisen van Rijnland ters op een lijn zijn gekomen. Ook
en Rijkswaterstaat. Toonen maakte Bloeme vond het 'vreemd' dat de
zich vooral ook druk, omdat hij de uiteindelijke versie niet met de beindruk had gekregen dat het college langhebbenden was besproken. Hij
de wensen van de pachters niet of raadde aan hier de tijd voor te nenauwelijks had verdedigd tegenover men.

De 'zwalkende' auto wekte bij de
agenten de nodige argwaan waarna
men besloot de bestuurder eens nader aan de tand te voelen Bij het
openen van het portier rolde de man
spontaan uit zijn vervoermiddel en
ook de gang naar de gereedstaande
politiebus verliep niet geheel vlekkeloos. Met vallen en opstaan werd het
doel bereikt.
Nadat men aldaar had geconstateerd dat het alcoholpromillage de
toegestane limiet verre had overschreden, besloot de politie de man
een rijverbod op te leggen. Ook het
proces-verbaal werd daarbij niet vergeten.
Bij de controle werd gebruik gemaakt van gloednieuwe ademanalyse-apparatuur-

Gebruikte fietsen en gereedschappen
goud waard voor ontwikkelingsland

ZANDVpORT - Overtollig een vak. Als springplank naar een
werktuig is goud waard voor baan draaien hiervoor al een tiental
de ambachtslieden in de ont- werkplaatsen op volle toeren.
Landelijk wordt dit al een aantal
wikkelingslanden. Zij kunnen jaren
door Gered Gereeddaarmee een bedrijfje starten, schap geregeld
en Vraag en
hun omgeving opknappen en AanbodteinAmsterdam
Tilburg. Projecten in de
wat geld verdienen voor de da- ontwikkelingslanden worden met
gelijkse hap.
zorg uitgezocht en staan onder Ne-

In Zandvoort kan men dit aanbieden in de Wereldwinkel, Oranjestraat 2A. Bij voorkeur eerst mondeling of schriftelijk (eventueel door
de brievenbus) want de opslagruimte is hier beperkt. Wanneer u wilt
praten over uw hulp bij zo'n werkplaatsje in Zandvoort of meer informatie wilt, dan kan dat ook.

Voor jonge werklozen in Nederland heeft het ook voordeel. Zij
knappen eerst uw spulletjes op en
leren zo onder deskundite leiding

De winkel is geopend van dinsdag
t/m zaterdag tussen 14 en 18 uur,
tijdens de koopavond tot 20 uur en
het telefoonnr. is 17433.

derlandse leiding. Uw keus uit uw
overtollig bezit kan groot zijn: ook
tuin- en naaimachines, rolstoelen en
ander vervoermateriaal zijn weikom.

sint en Piet mochten in het Plantinghuis tussen het 'publiek' plaatsnemen.
Foto Bram Stijnen

Hoog bezoek in het Plantinghuis

ZANDVOORT - Ook voor de
kinderen van het Plantinghuis
aan de Kostverlorenstraat is
het Sint Nicolaasfeest niet ongemerkt voorbij gegaan. Rond
vijf uur maandagmiddag verscheen de Goedheiligman in de
speelzaal om samen met zijn
twee pieten een hartverwardinxveense) is de hals zelfs héle- mend welkom in ontvangst te
maal 'opgevuld'. Deze werden ook mogen nemen. Lekker beschilgebruikt voor de kortebaan-wed- derd en leuk verkleed dolden

Bijzondere expositie over schaatsen
in Cultureel Centrum Zandvoort het
ZANDVOORT - Van 10 december tot 29 januari is er in
het Cultureel Centrum een expositie over de historie van het
schaatsen.

Er zijn schilderijen, prenten en foto's, en natuurlijk veel schaatsen te
zien. Een ingewijde in deze materie
was bereid een en ander over dit
onderwerp te vertellen.
Wie aan een belangstellende leek
vraagt wat de allereerste schaatsen
waren, heeft grote kans ten antwoord te krijgen: dat waren benen
schaatsen of koeieribben. Dit antwoord is dan goed... en fout. Botten
waren inderdaad de allereerste voorwerpen waarop men zich kon voortbewegen over het ijs, maar schaatsen zoals wij dat tegenwoordig doen,
is iets heel anders. Benen schaatsen
of - wat een betere benaming is 'glissers of glijders', kwamen al in de
pre-historie voor. Men bewoog zich
hierop voort zoals op een prikslee
(maar dan staande), met behulp van
één of twee stokken.
Toch zijn ook ijzeren schaatsen al
heel oud. Er bestaat een houtgravure uit 1498, waarop de heilige Schiedamse maagd Lydwina - die als jong
meisje in 1395 ten val kwam - op
ijzeren schaatsen staat afgebeeld.
IJzeren schaatsen waren dus
reeds bekend omstreeks 1500. Op
schilderijen van de echte grote ijsschilders, zoals Aart van der Neer,
Hendrick en Barent Avercamp, zien
we regelmatig schaatsende mensen
afgebeeld. Ze hebben dan schaatsen
onder met prachtige krullen, speciaal geschikt voor 'schoonrijden'.
De schenkel echter - het ijzeren gedeelte dat aan het houtje vastzit - is
nog erg laag. Later wordt deze hoger
en ïn het houtje gemonteerd: een
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meer vertikale bevestiging, die het
voordeel biedt dat je hoger boven
het ijs staat.
In de 18e en 19e eeuw, ja zelfs tot
aan het begin van onze eeuw, ondergingen de schaatsen weinig veranderingen. Men onderscheidde onder
andere de Hollandse schaatsen met
de grote krul, waarvan de hals al dan
niet versierd was. Daarnaast kende
men de Friese redens, waarvan het
ijzer tot bovenaan toe bekleed was,
maar die niet zo'n mooie krul hadden. De funktie was ook anders: Hollandse schaatsen waren om te zwieren en de Friese om hard te gaan.
Dan bestaat er nog een derde
grondvorm: de Hollandse baanschaats, een korte, wat gedrongen
schaats, zeer sterk en met een korte
hals. Bij een bepaald type (de Wad-

strijden; met de Hollandse krulschaatsen zouden namelijk de
grootste ongelukken gebeuren. Een
ander voordeel van deze korte hals
was, dat je bij het rijden over bevroren rivieren of grote lassen lang niet
zo'n last had van het hobbelige, ongelijke ijs. Met een beetje fantasie
lijkt de hals van zo'n Hollandse
baanschaats dan ook wel op de boeg
van een schip!
Grappig is te merken dat ieder
dorp dat zichzelf respecteerde een
eigen schaatsmerk had. Zo kom je
namen tegen als Leerdamse, Haastrechtse, Waddinxveense of Ouderkerkse schaats, maar ook van Akkrumse Korthals, Ulster schaats en
Oudkerker (Friesland). Ieder dorp
had vroeger zijn eigen smid, die in
het stille seizoen (de winter) een leuke bijverdienste had aan het maken
van schaatsen, in samenwerking
met de timmerman en de zadelmaker, die voor het 'tuigje' zorgde.
Naast deze drie hoofdtypes bestaan er talloze variaties: grappige,
zoals de klompschaats van Yde
Hamstra uit Oudkerk, zeer praktische, zoals de Koninginneschaats
met brede leren banden en koperen
voetplaat (zo genoemd omdat koningin Wilhelmina hier zo fijn en
veilig op reed), én de zeer slim bedachte, zoals de duplex- schaatsen,
uitgevonden door de heer TJbel Wierda omstreeks 1900, waarop men zowel 'recht' als 'rond' kon rijden.
A. C. B.

De waardering van de Sint voor
de kindertjes in het rond tot
groot vermaak van Sint Nico- het gebodene was enorm. Na de uitvoering kregen alle kinderen en het
laas en het personeel.
De groepsleiding is weken in de
weer geweest om met instuderen
van een aantal toneelstukjes voor
deze ontvangst. Zo gaven de sprookjes Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen en Klein Duimpje in een geheel
eigen interpretatie een extra dimensie aan het feest.

personeel een cadeautje van de
goedheiligman. Uiteraard na eerst
toch een beetje vermanend of bemoedigend te zijn toegesproken. De
gelden voor deze operatie had de
Sint deels weten los te peuteren van
de VARA-speelgoedactie, het resterende bedrag was een financiële bijdrage van de Rooms-Katholieke
kerk uit Zandvoort.

Zonder rijbewijs
achter het stuur

Radar controle

ZANDVOORT - In een winkel aan
de Grote Krocht werd vorige woensdag een 34-jarige Zandvoorter aangehouden onder verdenking van diefstal van enkele karbonades ter waarde van./ 13,95.
De man werd meegenomen naar
het bureau waar proces-verbaal
werd opgemaakt.

Nonchalance
levensgevaarlijk
ZANDVOORT - De bouwactiviteiten in Zandvoort bezorgen de politie bij extreme
weersomstandigheden handen
vol werk.
Zo moest afgelopen maandag m de
nachtelijke uren tijdens de storm
een gedeelte van het korps uitrukken om een grote houten plaat zeker
te stellen. Deze dreigde van een woning in de Schoolstraat naar beneden te waaien. Ook van een bouwwerk aan de Zeestraat waaide die
nacht een groot aantal schuimplaten, bestemd voor isolatie, de Burgemeester Van Alphenstraat in. Om
ongelukken te vooi komen klom een
der agenten via de steigerpalen naar
boven om het materiaal van de tweede etage naar beneden te halen.
Wachtcommandant Hans van de
Bos noemt de nonchalance van sommige bouwondernemers ergerlijk en
levensgevaarlijk.

ZANDVOORT - Zondagnacht rond vier uur veroorzaakte een 21-jarige Zandvoortse op de Kostverlorenstraat fikse schade aan twee
geparkeerde auto's. De jongedame, die niet in het bezit was
van een geldig rijbewijs, had de
auto even geleend van een
vriend.
Allerminst vertrouwd met een
dergelijk vervoermiddel reed zij in
eerste instantie de buitenspiegel van
een geparkeerd staande auto aan
flarden, waarna zij in een te late reactie bovenop een volgende wagen
belandde. Deze werd tegen een
boom gedrukt en raakte zwaar beschadigd. Ook de geleende wagen
kreeg het zwaar te verduren.

Karbonades
gestolen

V-wkeursinbraak
Een van de foto's die op de tentoonstelling Kijken en Zien '88 is te
bewonderen.

Kijken en Zien '88 in bibliotheek

ZANDVOORT - Uit een kledmgzaak aan de Kerkstraat werd vorige
week woensdag voor 20.000 gulden
aan kleding gestolen.

De dieven hadden het vooral voorZANDVOORT - Dinsdag werd op
zien op de duurdere merken. De pode Zandvoortselaan binnen de beZANDVOORT - Het werk van Fotokring Zandvoort is vanaf 6 litie heeft de zaak m onderzoek.
bouwde kom een snelheidscontrole december weer enkele weken te bewonderen. Dit keer wederom
gehouden. In totaal passeerden 843 in de Openbare Bibliotheek.
voertuigen het controlesysteem. Het
bleek dat 28 automobilisten zich
De tentoonstelling Kijken en Zien '88, de tweeéndertigste al weer, is te
Vrijwillige Hulpverlening
niet hielden aan de 50 km grens. Een bezichtigen tot en met 6 januari, tijdens de openingstijden van de biblioautomobilist bereikte zelfs het snel- theek.
De tentoonstelling is dagelijks te be- heidsrecord van maar liefst 103 km.
Deze tijden zijn: maandag van 14.00 tot 17.30 en 18.30 tot 20.30 uur;
zoeken van 13.30 tot 16.00 uur, behaldinsdag van 14.00 tot 17.30 uur; woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00
ve op maandag en dinsdag, beide
De hardrijders werden allen be- tot 17.30 uur; vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 17.30 uur en van
17373
kerstdagen en oud en nieuw.
keurd.
18.30 tot 20.30 uur, en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Wacht
met
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elkaar ook een beetje beter begnj pen. Doen

willen, dus in de rede vallen helpt niet Geef ze

Henk

l n formatie voor mensen metstotterproblemen

liever even de tijd om uit hun woorden te komen
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MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,35 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Zandsvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities. ƒ5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
« BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-adverteniie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week. Voorde betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kunstkerstbomen
Grote sortering, ook witte kerstbomen, blauwsparren, kunstsparrentakken, sparrenslingers en adventskransen

Coralin kunstbloemen en planten
Oostelijke Handelskade 29, Amsterdam, tel 020-254341
Vanaf CS bus 28, naar Javakade Grote eigen parkeerruimte
Showroom geopend van 9-17 uur (zaterdags gesloten)
* Alle kinderen met minimaal
1 diploma zijn welkom iedere
dinsdag en vrijdag bij de Zeeschuimers in Sonneveld Inl
02507-15155
AUTOVERZEKERING
TE DUUR'
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507-18505 (ook 's avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk

* 16 en 17 december, uitvoenng van het Jubileumstuk
Het laatste woord, door Toneelveremging Wim Hildenng
in gebouw de Krocht Donateurs hebben gratis toegang
CENTRUM I9S, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026
RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u
voor cursussen, vergadenngen, workshops, lezingen,
praktijkruimten enz

CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026
RADIO STIPHOUT, Thorbec- Privé consulten Tarot, Maskestraat 15, tel 13378
sage, Droomduiding, PsychoVerhuur van kleurentelevisies, metne (foto behand ) enz
video's en videocamera's
* De Zeeschuimers zwemRADIO STIPHOUT, Thorbec- men iedere dinsdag en vnjkestraat 15, tel 13378
dag van 1730-18.30 uur in
Reparatie kleurentelevisie en Sonneveld Kom ook een keer
video m 1 dag gereed
langs Bel voor ml 15155

Schoonmaakbedrijf
* T k 1-p divanbed ƒ40; 1* Elke maand in Zandvoort,
maar elke week in de afdeling
De Witte Tornado pers dekens ƒ 35; mass app
ƒ 130; elektr klok (smeedbiedt de N V v H u diverse
voor uw gebouwen
werk) ƒ25, dekbed (synth ),
activiteiten Wordt nu lid en
en kantoren
2x2 m, ƒ 40 Tel. 02507-13868
bel 19583/12127
Tel 02507-18546
* T k div oude J P Thijsse
ENERGIE MASSAGE Een
Verkade albums, vanaf ƒ 15
diep werkende ontspanningsOok and compl. plaatjes-alPolanteitsmassaHEEFT U NOG WAT OP TE massage
bums, vliegt, auto's, scheMAATKLEDING EN
RUIMEN? Boeken, servies- ge, voor evenwicht m jezelf
pen, sport enz 02503-14727
VERANDERWERK
goed of andere spullen7 Bel Inl E Schoorl 02507-17474
Tel 18599, Corn Slegersstr2 T k electronisch ORGEL, Ya02507-18248
Foto Boomgaard Geopend dinsdag t/m zater- maha B 35, zeer compl org
* Help de Polen Stuur eens
Grote Krocht 26
dag van 1000-1400
Tel 02507-16057
1
een voedselpakket
Geen
Telefoon 13529
7
1
adres Dat hebben wij voor u
Uw film op video, ƒ 1,75
Inl tel 02907-5235
per minuut met gratis
GRATIS
achtergrondmuziek.
* Het Zandvoorts kamerkoor
Woninggids
van Zandvoort
zingt op de Kerstsamenzang
Foto Boomgaard
op 18 dec in de Herv Kerk
ook
voor
1430 uur Toegang ƒ4
portretfoto's,
Q*hl L/C makelaars o.g. 'lll
* Hoera, hoera Kim van der
pasfoto's,
NVM
Werff heeft zwemdiploma A
receptiefoto's,
lAKELAAfl
Tel. 02507-12614
groepsfoto's aan huis
Hotel Zuiderbad
Grote Krocht 26
Gevr ambulant kamerpers
Tel 13529
* Sint heeft u nog mini-pups * T k mod. kl d skisch , mt
voor Kerst t/m Nieuwjaar, evt
Gevr
FREE-LANCE
HULP in gevonden'? Of kom anders 39, ƒ50, Kalonk haardrkap,
langer Bellen va 12 dec
Snackbar v zaterdag en/of zelf handballen bij de heren kan hangen en staan, als nw,
02507-12613 of 023-243141
zondag Liefst enige ervaring Ik blijf bij de dames 3' Tot ƒ 25; gr. wastafel met zuil, ba•* ledere maandagavond bij Tel 02507-14301
ziens bij Z V M Petra
hamab./35.T 02507-14271.
de AVRO t v de cursus "van
* Steeds meer jongere vrou- * T k. skisch , mt 38; ijshoc*
Gevr
hulp
voor
schoonhuisschaker tot clubschaker"
wen sluiten zich aan bij de keysch , mt 43, ƒ85; ijshoco l v Hans Bohm Voor info houden van klem trappenhuis NVVH Als u ƒ45,80 overkeysch , mt 32, ƒ 25; motorin flatgebouw, 1 x per maand
17272/15721
maakt bent u lid tot 1-1-90 koffer, compl met beugels,
Tel 02507-18873 of 15304
Suzuki GLX 550 Tel 19606
J. van Campen & Zn •*• Gevr v verzameling Bel 19583
AVON figuren, flessen, ook Studente, 28 jaar, zoekt per * T k weegschaal, schuifgesleutelservice
lege Tevens miniaturen par- januari WOONRUIMTE m wichten, ƒ 25, gestikte deken,
Nu ook autosleutels
fumflessen (monsters) Teg Zandvoort of omgeving Tel dekbed, ƒ20. Tel 02507op code
020-6648598
13868
verg Tel 02507-12028
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
* Gevraagd voor de Com- * Surprise, surprise van * T k Zanussi ijs/vneskast,
Tel 02507-15449
modere 64 programma Pro- Trees en Martha Geen Taco 250 liter Prijs ƒ 100 Tel.
logen C-compiler Tel 023- op de stoep maar een1 echte 02507-13312
J. van Campen & Zn 291810
mallemolen bedankt
Afz
Moeder Kaktus
voor al uw
AU£S|
* Gevraagd werkster voor
schoenreparaties één ochtend (drie uur) in de * Te koop 1 paar kunststof |
lONDEBÉÉND
Corn Slegersstraat 2
twee weken 02507-18935 ijshockey schaatsen, mt 39
Tel. 02507-16752
bij het postkantoor
tussen 1800-1900 uur
INSTITUUT
Tel 02507-15449
* Hanna ik ben zondag 18 * Te koop 2 1-pers. ledikanten,
90x200,
2
nachtkastjes
+
•* Jan en Miriam gefelici- december niet thuis Je kunt
teerd Ab, Bep, Gerard, Clau- me dan vinden in het Ge- toilettafel, gebr wit, samen
dia en Ronald
meenschapshuis
Kom je ƒ 150 Tel 02507-17333, na 18 ]
Kap- en
7
uur
schoonheidssalons
* Jan en Miriam gefelici- ook Veel liefs van je René
Voetreflexzone- en
aangeboden
teerd Hans, Lucy, Robin en P s. dan is de receptie van de * Te koop
toneelvereniging Wim Hilde- Lima treinbaan, ƒ 65, veel rails
Bachbloesemtherapie
Mirjam
7
nng Weet je wel
Thalassotherapie
en wagons, Carrera race* Jan en Miriam gefelicibaan, met uitbreidingen
Zeewaterbedden
*
Hartelijk
gefeliciteerd
Roteerd Wil, Astnd, Mieke en
Zonnecabines
nald met je zwemdiploma Tel 15146
Riek
Algenpakking
Oma, Pieter, Leida en Jos
* Te koop aangeb opklap* Jan en Miriam gefeliciYoga - fitness
bed met houten schuifdeuteerd Opa en Tante Dma
ren, incl nieuw matras, ƒ 100.
Kosterstraat 13
* Jan en Miriam gefeliciTel 02507-16505
2042 JJ Zandvoort
teerd Janny, John, Bianca en
* Te koop beeldschoon geJordy
gediplomeerd
watteerd rose meisjesjasje
Tel. 02507-14975
hondentrimster
KAMER TE HUUR
met applicaties, mt 104 Tel
De Witte Zwaan
02507-13004
Friedhoffplein 10
• Reflectanten op advertenTel 02507-12164
2042 BN Zandvoort
* Te koop Blaupunkt kleu- ties onder nummer gelieven
1
* Kerstmarkt In Zandvoort
Tel. 02507-12773
ren-t v., 62 cm, met afst.bed , ervoor te zorgen dat het numKosterstraat 11 (hoek Kerkƒ250 Tel. 02507-17296
mer in de Imker-bovenhoek
plem)
* Nick Opa en Oma zijn erg * Te koop elektrisch fornuis op de envelop staat vermeld
* Kerstsamenzang, samen trots op je met het behalen met oven, merk Etna, vrijwel en dat de brief geadresseerd
Kerstliederen zingen m de van je zwemdiploma A, nu op nieuw Vraagprijs ƒ300 Tel. wordt aan: Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
Herv. Kerk op 18 dec 14.30 naar B! Dikke kus van Opa 02507-12527
122,1000 AC Amsterdam Dit
uur m m v Zandvoorts Ka- Dick en Oma Geja
*
Te
koop
Etna
gasfornuis,
voorkomt vertraging m de bemerkoor e a Toegang ƒ 4.
* Nu Sint + Piet pleite zijn beige met gnll/oven/draaispit, handeling
* Lieve Nick gefeliciteerd naar Spanje's zon en wijn kan z g a n
Prijs ƒ225 Tel.
* Te koop voor liefh dubb
met je A-diploma Papa en het overtollig pondje bij de 02507-13312
CD Bach, 6 sonates viool/piaMama en Deborah en Chica dijen en het kontje weg met
*
Te
koop
gevraagd
slaapno, 3 son cello/piano, uitv
zijn erg trots op je, onwijs basketbal. Das fijn
bankje wat tevens 2-zits bank Glenn Gould. Nw pr. ƒ80, nu
gaaf hoor.
* Ronald Hakhoff gefelici- is Tel 02507-16505
ƒ25 Tel. 15414
teerd met je zwemdiploma A.
Lijsten op maat
Gaaf hoori Mama, Jhonny, * Te koop gevraagd bolder- * Te koop pick-up, Akai, diwagen Tel. 02507-19649
rect-dnve, ƒ 85; Sharp port st
Bart
bij* Te koop kunstkerstboom, radio, FM14,/100 Tel 02507•*•
Ronald
van
harte
met
het
Foto Boomgaard
blauw spar Pr n o t.k Tel 16848
behalen van je zwemdiploma
Grote Krocht 26 A op naar zwemdiploma B 02507-14178
* Te koop platenspeler, m
* Te koop onderschuifbed, goede staat, zonder boxen,
Willem, Manna en Hayo
Tel. 13529
2x
1-pers,
ƒ50
Tel ƒ100 Tel 02507-15710
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film * Schaken Doe het iedere 02507-14058
* Te koop Praktica fototoedonderdagavond
m
het
gev a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
stel + flitser en zoomlens Teper week Corn Slegersstr meenschapshuis bij de Zandvens koffertypemachine, Revoortse schaakclub Voor info
2b, tel 02507-12070
mmgton Tel 02507-12965
tel 15721-17272.
* Ma, hartelijk gefeliciteerd
*
Schaken
en
geen
tegen* T k a 6 notehouten eetk
Henk, Elly en Simone
stander7 Die is er altijd op de Ook voor hel ontwikkelen van uw dialilms stoelen m armleuning, ge* Mam, een hele fijne dag en Zandvoortse
schaakclub,
stoff zttt, 1 pracht, ong olieop naar de zeventig
vanavond in het gemeenhanglamp met kaarsen, anAl, Laura, Annette
Vandaag
Sig.mag.
schapshuis
tiek; t e a b 02507-14249
Lissenberg
gebracht
* Toneelvereniging Wim HilHalteOverstraat 9
morgen
denng nodigt alle oud leden
tel. 02507klaar
uit op haar receptie op zon12151
dag 18 dec a.s m het gemeenschapshuis
BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
lichtgewicht lammy's/nappa
mantels Ook heren-lammy's,
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels
Tel 020-233488

Silhouettes

I HET IS ZOVER!!! j
BLOEMENHUIS
J. BLUYS
heropent zijn deuren op het
vertrouwde adres
HALTESTRAAT 65
TEL. 12060
DINSDAG 13 DECEMBER
*

De specialist in al uw bloem werk \

•4

Ellen Cats

Kleurenfoto's
vanaf 45 cent

* blj ^ Uid
wjDW*
oaX>

*fl de

Videotheek 'Dombo'

flitsende attentie bij opening Tienerrekening
De Rabobank Heemstede-Zandvoort houdt
\an maandag 21 november t/m vrijdag
16 december een unieke spaaractie voorde
jeugd van K) tot en met 14jaar. Iedereen
in de/e leeftijdsgroep.die een
Tieneirekening opent met een minimum m lage van ƒ25.-.
krijgt een Hitsend kadcv'. Naar kcu/e een ludieke
calculator of een eigentijds clip klokje, (zolang de
voorraad strekt).
Met dcTiencrrekemng kan je geld sparen, ontvangen,
opnemen en overschrijven. Over het geld dat gespaard is
krijg je een goede rente en tevens een extra premie van
5Vr. De Rabobank Tieneirekening loopt vanaf 10jaar tot
15 jaar: daarna iserde/ilvervloot (met \()7r premielende
betaalrekening.
Wil je meer weten over de/e aantrekkelijke
spaaractie met leuke attenties? Kom dan even
naar een van de onderstaande kantoren. Daar
/itten vriendelijke mensen, die graag even tijd
nemen om je alles uit te leggen.
De Rabobank Tienerrekening van de Rabobank
Heemstede-Zand voort.
De Rabobank Tienerrekening van de Rabobank
Heemstede-Zandvoort biedt groot voordeel voor
jonge spaarders.

Rabobank EB

Heemstede-Zandvoort
Hoohlk.mlooi Hinni'tmcgb? Hccinstoili.' ud (l2'-2y(K)?(l) K.muucn 7,indMiortsel,i.m I7C)
VVillK'lniinjpIcin?! - Kin \.m Cii>M.%iisir.uit20- VmstelUin1) te Heemstede Grote Kiojit 10 W le/j
l

l lol o:?07-lf> >4l)

.illenlie een pei peisoon. /oLing de \oon.uid stickt

Corn Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ 51ƒ 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

•* Zaterdagavond 17 decembei is er ,,bal na" bij toneelvereniging Wim Hildenng. Dat
kan gezellig worden Bram
danst nnki
* Wat doet de NVVH? Consumentenvoorlichting Sociaal contactvorming + cursussen Wordt lid voor ƒ 45,80 p j
en bel 19583
Werkende jongeman zoekt tijdelijke WOONRUIMTE m
Zandvoort Tel 02207-12350
* Wie heeft er interesse in
video-films, VCC Tel 0250716174

* Toneel-vereniging Wim Hildenng jubileert, alle leden en
oud-leden zijn op zondag 18
december van harte welkom
m het Gemeenschapshuis.
Aaanvang 1500 uur.
* Toonkunstkoor Zandvoort
Uitvoering van enkele (t o z )
prachtige werken op do 15
dec m Herv Kerk Toegang
ƒ 12,50. U komt toch?
* Verloren gouden armbandje met plaatje, naam
Jesseerop Tel 02507-19649
* Verz zoekt uniformen, medailles, insignes, originele foto's, helmen, documentatie,
periode 1939-1945
Discr
verz Tel. 02507-17469
* Verz. zoekt uniformen, medailles, insignes, originele foto's, helmen, documentatie,
periode 1939-1945.
Discr
verz Tel. 02507-17469
* Voor slechts ƒ30 kunt u
een heel jaar deelnemen aan
het programma v d Verg
VROUWEN VAN NU Wordt
ook lid of bel nr 14462

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

5 REGELS

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
Te k oo
*
3 8 ; mo d
r i e t e n s

p b r u idS ia Po n , mt
sa 1on t a e 1
T e 1
0

t oe 1

;

2

1 euk e
0 • 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSEVERKOQPADHESSEN
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31. Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanovoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam: . . .
Of afgeven bij:

Adres: . . .
Telefoon:

.

Postcode: ..

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Lada Samara 1300 5-deurs
Moderne, vlot ogende Rus
Bij de naam Lada heb ik nog steeds in mijn achterhoofd het idee van
een iet of wat achterhaalde auto op basis van een Fiat. Sterke en
goedkope auto's weliswaar maar gewoon een beetje uit de tijd. De
Lada Samara echter zorgt er wel voor dat je dat idee in de kortste
keren kwijtraakt want die Samara is een moderne, vlot ogende rniddenklasser met alles er op, in en aan. Nu vraagt u zich waarschijnlijk
onmiddellijk af hoe die Russen dat allemaal zo even voor elkaar
gebokst hebben om in één keer een moderne auto in elkaar te fabrieken want de sprong voorwaarts is wel erg groot. Maar ook dit is
simpel uit te leggen. Aan de ene kant hebben de Russen hun ogen niet
in hun zak zitten en aan de andere kant zijn ze ook wel weer zo slim om
de problemen, waar ze echt niet uitkwamen, voor te leggen aan west
Europese bedrijven, die regelmatig met dat bijltje gehakt hebben. Zo
moet u maar van mij aannemen dat het ontwerp van de motor van de
Samara uit de winkel van ene meneer Porsche komt en zo zijn er wel
meer onderdelen zoals de versnellingsbak en de wielophanging gecreëerd door bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Helemaal geen
schande, het lijkt mij zelfs erg verstandig om zulks te doen als je zelf
de nodige know how nog niet in huis hebt.

Samara zich als een robuuste voorwielaandrijver tegen het nemen van een
bocht. Hij zet dat zelfs vrij lang en hevig
door. Gas loslaten resulteert na een
wijle wel in het bijkomen van de achterhand maar gelukkig gebeurt dit alleen
als het wel erg hard gaat. Houden we de

Suzuki Carry
met zijruiten

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

het bij deze keer want een keer goed
schrikken zorgt er voor dat de gewenning er erg gauw is. De Samara heeft
geen stuurbekrachtiging, hetgeen ik
overigens alleen miste bij parkeerma-

Accessoirepakketten
voor Opel Vectra

Moderne middenklasser
Ik vertelde het u al, die Samara is beslist
een moderne middenklasser met - zoals
het hoort in die klasse - voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor.
De motor is een viercilinder met een
zuigerverplaatsing van 1288 cm3, die
een vermogen weet op te hoesten van
65 pk en een max. koppel heeft van 98
Nm. Geen vermogen om onmiddellijk
de Samara in te schrijven voor de toerwagenraces in Zandvoort maar ruim
voldoende om in het hedendaagse verkeer mee te komen en om een caravan
te trekken van pakweg een dikke 850
kg. De topsnelheid die gehaald kan
worden is 148 km/h en het sprintje van
O tot 100 km/h vergt 14,8 sec. Milieubewust zijn ze daar in Rusland ook al
want de Samara's zijn allemaal voorzien
van een katalysator met als consequentie dat er loodvrije benzine gestookt
moet worden en ook die stookkosten
vallen mee want ik had een gemiddeld
verbruik van l op 14,2.
Op de woon/werkruimte is weinig aan
te merken. Vier personen zitten er riant,
een vijfde kan ook maar dan is achter
het riante er een beetje af. Het instappen en beladen is ook al geen probleem,
de vijf deuren zorgen er voor dat het
instappen een fluitje van een cent is en
het beladen van de bagageruimte
moeiteloos verloopt Het is zelfs zo dat
de vijfde deur zover omhoog draait dat
u. staande op uw visstekkie, daar droog
onder blijft wanneer u zo nodig tijdens
een forse regenbui een visje wilt verschalken. Alleen moet u dan niet langer
zijn dan 1.80 m.
De bagageruimte is van een innemend
soort en met de achterbank neergeklapt
kunt u zonodig een besteldienst opzetten. De stuurman heeft ook al geen klagen, het dashboard is duidelijk en overzichtelijk en de bedieningsorganen zittendaarwaarze behoren tezitten. Voor
uw veiligheid is ruimschoots gezorgd.

11

noeuvres. Ach, die Samara is gewoon
een puike aanbieding, een auto zonder
kapsones, die op mij een zeer betrouwbare indruk maakte. En de prijs van
ƒ 17.495.- lijkt mij dan ook alleszins
redelijk.

Er zijn speciale accessoircpakketten leverbaar voor de Opel Vectra. General
Motors levert een pakket dat bestaat uit
originele Opel accessoires, waardoor de
Vectra uiterlijk veel overeenkomsten
vertoont met de Vectra 2000. Het pakket bestaat uit een voorspoiler, sideskirts. achterspoiler met paneel, kolïerbakspoiler, sportstuur en lichtmetalen

sportvelgen.
Ook Irmscher Timing uit Duitsland
heeft een speciaal accessoirepakket
voor de Vectra ontworpen met spoilers
voor en achter, side-skirts, dubbele uitlaatpijp en een verlaagde wielophanging.
Voor de onderdelen van beide pakketten kunt u terecht bij de Opel dealer.
(Advertentie)

Prestaties

Topsnelheid 148 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 14,8 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik l op 14,2.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

Geld

ƒ 17.495,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 446,- tot ƒ 456,- per
jaar.

in handen
5.500,7.500.10.500,1 5.000,20.000,40.000,60.000,-

Techniek

Maar liefst vijf gordels staan de bestuurder en zijn passagiers ter beschik king en mochten die passagiers van een
zwaarwichtig soort zijn, waardoor de
koplampen ten hemel wijzen, ook al
geen probleem want deze zijn van binnenuit instelbaar. Alle drie- en vijfdeurs
auto's kennen het probleem van het vuil
worden van de achterruit maar ook
daarin is bij de Samara voorzien middels een wis/was installatie. Kortom, die
Samara is toch wel een knap compleet
uitgeruste auto.

Rijden

- De rij-eigenschappen zijn zeer behoorlijk. Vanzelfsprekend verzet ook deze

snelheden binnen de perken, dan is de
Samara best goedaardig en voorspelbaar in zijn bochtengedrag.
Zoals het een moderne auto betaamt
was ook deze Lada Samara voorzien
van een vijfversnellingsbak, die zonder
problemen zijn werk verricht. De opstellingvan de pedalen echterstelde mij
wel even voor een probleem. U moet
namelijk weten dat ik gezegend ben met
schoenmaat 47, een tikkeltje aan de
forse kant dus. Vandaar dat ik door de
krappe opstelling van de pedalen bij een
onverwachte remmanoeuvre niet alleen
het rempedaal intrapte maar tevens het
gaspedaal. Kunt u zich voorstellen dat
ik het heel even druk had om de zaak in
het gareel te houden? Gelukkig bleef

Dwars voorin geplaatste viercilinder
lijnmotor. Cilinderinhoud 1288
cm3. Boringx slag 76x71 mm. Compressieverhouding 9,9:1. Max. vermogen 48 kW bij 5600 omw/min.
Max. koppel 98 Nm bij 3600 omw/
min. Voorwielaandrijving. 5-versnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor McPherson systeem,
torsiestabilisator.
Wielophanging
achter starre as met schroefveren.
Telescopische schokdempers rondom. Schijfremmen voor, trommels
achter, diagonaal gescheiden, bekrachtigd, lastafhankelijke remdrukregelaar. Velgen 4,5 J, banden
165/70 SR 13. Wielbasis 246 cm.
Spoorbreedte voor 140 cm, achter
137 cm. Lengte 400,6 cm, breedte
175cm, hoogte 140,2cm. Massa 900
kg. Max. aanhanggewicht geremd
890 kg, ongeremd 450 kg. Draaicirkel 11 m. Inhoud brandstoftank 43
liter.

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,50 p.d. ex btw.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering
Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV

Oproep

Kr is nu een Su/uki Carry bestelwagen
op de markt met grijs kenteken en toch
voorzien van zijruiten. Door het verhoogde dak van de/e Super C.irry Van
High Rooi'voldoet hij aan de w ettelijke
eisen die in bestelwagens het gebruik
van zijruiten toestaat. De laadruimte is
189 cm lang. 123 cm breed en ov er de
gehele lengte 138 cm hoog. Aan de /ijkanten /ijn grote schuifdcuien en aan
de achterkant is de laadruimte dooreen
grote achterklep goed bereikbaar. De
auto heeft de uitrusting van een personenauto. een royaal dashboard kastje en
andere beigruimten en een over/.ichtelijk instrumentarium met knoppen en
handels onder handbereik. De bestuurdersstoel is zowel in lengte als qua
rugleuning verstelbaar. De Carry gebruikt normale loodvrije benzine, is
zeer betrouwbaar en kost / 13.330.excl. BTW.

48 mnd.*
143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
887,02

60 mnd.*
1 20,48
160,89
222,88
318,41
424,55
742,96

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
'Meestal kwijtschelding bij overlijden

BEL NU

96 mnd. *

120 mnd.*

221.295,591,886,-

191,255,511,767,-

-v.a.

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
rente en
afl. p.mnd.
11.000,220,0.87°c
16.000,320,0,83
30.000,600.0.83
41.000,820.0,81
50.000,1000,0.81

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,- D f 22.000,- D f 34.000,f 14.000,- D f 24.000,- D f 35.000,f 15.000,- D f 25.000,- D f 40.000,f 18.000,- D f 28.000,- D f 50.000,f20.000,- D f 30.000,- D f 60.000,-

Ik wil terug betalen ƒ

CTO Naam

05270-16991
ma-vrij van 09.00-20.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Adres
Postc./woonplaats
Tel.
Beroep

-Geb. datum —
-Netto inkomen •

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in Het Zandvoorts Nieuwsblad van 29 december 1988

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

B

HAARLEM 023-270434
Verhuur varluit Bentveld 023-240102

PRIMEUR VOOR ZANDVOORT

ƒ 18,00 excl. 6%btw

ƒ 27,00 excl. 6% btw

Na reorganisatie en een kleine verbouwing

openen wij binnenkort
STEENGRILL RESTAURANT

ƒ 58,00 excl. 6% btw

Ff'DE VUURBOET"
(voorheen Restaurant No 36)

K. JANSEN
ƒ 15,00 excl. 6% btw

Dorpsstraat Zandvoort
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Zelf uw gerecht aan tafel maken op „DE STEEN"
antieke kookkunst, om gezond te eten,
zonder boter of olie!
Diverse schotels ± 400 gr. vlees (vis), 6 sauzen,
6 salades, stokbrood en een aardappelgerecht.
Beide KERSTDAGEN geopend

GEEN KERSTMENU

BON:
Ik kies model: . . . in Het Zandvoorts Nieuwsblad
Dit is mijn tekst:

Winny en Rob Pieters wensen u hele gezellige kerstdagen en hopen
u in ,,DE VUURBOET" of „'t Pannekoekenhuisje" te mogen
verwelkomen.
Gaarne tijdig reserveren.

Tel. 17616
ZEESTRAAT 36 38

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór 16 december 1988 aan:

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

Handtekening:
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

T
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KERSTMENu

Kwekerij
P. van Kleeft
VAN STOLBERGWEG 1
ZANDVOORT
Tel. 17093

2e Kerstdag in De Wadden
v.a. 17.00 uur

KERSTBOMEN

Grapefruitcocktail
Toast boter
Bouillon stokbrood
Ossehaas
Aard.puree
Spruitjes
Venkel
Kiwimoes
Slagroom

Div. maten

KERSTPLANTEN
*

cyclamen, azalea's, kerststerren,
begonia's, ed.

KEiSïARTIKELEN

4750

Groot assortiment insteek, zowel natuur
als kunst, voor het zelf maken van
kerststukjes. Alle artikelen zijn los
*
verkrijgbaar.
*
Kerstboom versiering, oasebakjes en
-schalen

KERSTGROEN
blauwspar, nobilis groen, Douglas spar,
dadels, eucalyptus, droogbloemen,
beshulst, bonte hulst.

Passage 6
Zandvoort
Tel.
19538

djompol ;
INDONESIAN FOOD

Keizerstraat la
Haarlem
Tel.
023-328009

*'s
*s
ft s Reservering

ft

ft
ft
ft
ft

*

* Wilt u met de Kerstdagen
* gezellig thuis blijven en toch
*
*

lekker Indisch eten?
Bestel

*s,
*

DJEMPOL'S KERSTMENU

Nasi Koeningtafel kompleet
37,50

*

(ook kindermenu's)
Beide Kerstdagen geopend.
Bestellen voor 23 december a.s.
Tel. 19538 na 16.00 uur

*
*
*

gewenst.
Tel 16972

*
*
*

Wildpaté
Cumberlandsaus
stokbrood
Bouillon stokbrood
*
Kerstpunch
*
Hazerug met
cranberrysaus
Aard.puree
Spruitjes
Zuurkool
*
*
Plate december
*
Vanille-ijs + peren *
*
en warme

chocoladesaus

NIEUW IN ZANDVOORT

H. C,S.
Party en Catering Service
verzorging van recepties,
feesten en partijen bij u thuis.
Levering van koude buffetten,
bitter garnituren, belegde broodjes,
uitgebreide salade schotels.
Alles vers uit eigen keukens,
thuis gebracht zonder leveringskosten.

Vraag ons uitgebreide assortiment lijsten.

55,- ** BEL VOOR INFO TEL. 02507-18520

BEKENDMAKING
KOCHT DE GEHELE
l
l

ROKKEN - PANTALONS
afkomstig van een bekende buitenlandse fabriek

ALLES WORDT VERKOCHT
VOOR SLECHTS

SPOEDVEILING
VIIGENS OPHEFFING RESTAURANT FLIPPER
PASSAGE 38 • ZAHDVOORT
's Morgens 10.00 uur op bovengenoemd adres t.o.v.
deurwaarder H. Terhoeven uit Haarlem.

Er zal worden geveild:
De gehele inventaris bestaande uit: Restauranttafels,
stoelen, lambrizering, verlichting. Koelgebakvitrine, vleesmachine, koffiezetmachine, flessenkast, ijsblokmachine,
magnetron, koelkasten, vrieskisten, sigarettenautomaat,
fornuis met afzuiger, terrasstoelen, parasois, werktafels,
porselein, glaswerk, enz.

Kijkdagen:
zondag 11 en maandag 12 december
van 10.00-16.00 uur.
Veilingmeester S. Waterdrinker
Inl.: na 18.00 uur 02507- 16658.

FRACTIES VAN DE
NORMALE PRIJZEN!
Deze verkoop is
EENMALIG
en zolang de voorraad strekt, dus haast u! op is op.

Petit-Restaurant

BONAPARTE
Passage 8-10
Tel. 12490 - Zandvoort
Vier HIER in CAFÉ BONAPARTE Uw Oudejaarsavond!
Geen Rotzooi, Geen Afwas, Geen Inkopen, Maar al Uw
Hapjes en Drankjes worden de gehele avond verzorgd door
de bemanning van Bonaparte.
Aanvang: 21.00 uur
OM 24.00 UUR een Champagne Cocktail
En wij gaan gezellig door tot in de kleine uurtjes!

Prijs: ƒ55,- p.p.
Reserveren gewenst! Woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur
SLUITINGSDATUM RESERVERINGEN
27 DECEMBER 1988

Komt u ook ja, gezellig!

KERKSTRAAT 4
ZANDVOORT
Gehele week geopend
van 10.00-18.00 uur

- 's maandags en zondags
van 13.00-18.00 uur

Tel. 02507 13397

WEEKMEDIA
27 NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 15 december 1988

CultureelCentrum
behoudt diorama

Los nummer ƒ1,-

Nieuwsblad
48e jaargang nummer 50

Kerstsfeer op Raadhuisplein

ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum zal waarschijnlijk permanent de beschikking
krijgen over het kunstwerk
van Loni van Heezik, betreffende het strandleven. De commissie voor financiën is vorige
week akkoord gegaan met de
aankoop van het werk.

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag
17 december een oefening met het
Wippertoestel.
Hiervoor vertrekt men om 10.00
uur vanaf het boothuis, Thorbeckestraat 6.

Volgens de tot l januari 1989 lopende overeenkomsten tussen de
Gasunie en de Vegin wordt de gasprijs ieder halfjaar, per l januari en
per l juli, aangepast aan de ontwikkeling van de gasolieprijzen. Wat
beide genoemde tariefsgroepen betreft, daalt de kubieke-meterprijs
per l januari 1989 met 1,08 cent. De
consument gaat volgend jaar echter
in totaal 2,4 cent per m' minder betalen, als gevolg van een tegoed van
1,32 cent per m' over 1988.

• Jan Zwemmer (in 't 'bakkie') en Jaap Schraal van Publieke Werken
brachten maandag het Raadhuisplein al vast in kerstsfeer. Foto: Bram
Stijnen

ZANDVOORT - De kerstdagen
naderen, dus deze week was het
weer tijd om op het Raadhuisplein
een kerstboom te plaatsen. De
| boom, een uit Hilversum afkom| stige en twaalf meter hoge 'fijnspar', is bekostigd door Onderne-

mers Vereniging Zandvoort en
werd (voor een 'vriendelijke'
prijs) geleverd door kwekerij Van
Kleef.
Afgelopen maandag werd het gevaarte door de dienst Publieke
Werken geplaatst.

gelijk was en het verschil werd als
tegoed aangehouden. Het doel hiervan was, kort op elkaar volgende
schommelingen in de gasprijs te
voorkomen. Het tegoed wordt nu in
1989 in zijn geheel terug gegeven aan
de verbruikers. Het tarief daalt daardoor in totaal van 36,27 naar 33,87
cent per m', exclusief B.T.W.
De vermindering van de gasprijs
kan echter nog5 oplopen van 2,4 tot
3,5 cent per m . Dat gebeurt indien
het parlement het kabinetsvoorstel
om het B.T.W.-tarief voor de particuliere verbruiker van 20% naar
18,5% te verlagen, goedkeurt.

Voor degenen die abonnementstarief betalen, gaan de prijzen omlaag
van ƒ78,- naar ƒ75,- gulden per wooneenheid per jaar (voor uitsluitend
kookdoeleinden), en van ƒ177,- naar
ƒ186,- (voor kookdoeleinden en
warmtapwaterbereiding), exclusief
B.T.W.
Momenteel wordt er gewerkt aan
een nieuwe meerjarenovereenkomst
tussen Gasunie en Vegin, maar naar
verwachting is deze op l januari
1989 nog niet gereed. Daarom zal de
lopende overeenkomst nog voor de
duur van een jaar worden verlengd.

De Zandvoortse politie kwam de
man op het spoor na een inbraak in
een plaatselijk garagebedrijf. De
brandkast was gekraakt en uit een
lade was geld verdwenen. Zo ook een
groot aantal kentekenbewijzen, autosleutels en één van de auto's, een
Porsche.
Korpsen uit de omringende gemeenten werden gewaarschuwd en
aan de hand van het signalement
van de auto kon het gestolen voertuig opgespoord worden. Het werd
aangetroffen bij het Brouwerskolkje. De bestuurder, genoemde Zandvoorter, kon worden gearresteerd.
Deze gaf na verloop van tijd toe de
kentekenbewijzen en autosleutels in
een met zand verzwaarde geldzak in
het water te hebben gegooid. Om
deze boven water te halen, werd assistentie gevraagd van de Haarlemse
brandweer. Dit onderzoek heeft echter nog geen resultaat opgeleverd.
De Zandvoorter werd naar huis gestuurd in afwachting van het moment dat de zaak voorkomt. Dinsdag werd hij voor de tweede keer in
hechtenis genomen omdat er nieuwe misdrijven op tafel waren gekomen, waarvan hij wordt verdacht:
een inbraak in een woning en diefstal van een auto uit een ander garagebedrijf.

ZANDVOORT - Een groepje
jongeren vond afgelopen zondag in de 'grotten' van het in
aanbouw zijnde zwembad van
het Vendorado-complex twaalf
schietpatronen.

ZANDVOORT - Bij strandafgang
10 bij de Rotonde werd vorige week
woensdag door personeel van de
dienst Publieke Werken een 30 centimeter lange granaat gevonden. Onderzoek deed het vermoeden rijzen,
dat het een granaat was van het type,
dat op schepen wordt gebruikt.

Pony opgejut
ZANDVOORT - In de Gort van de
Lindenstraat werd zondag in een
tuin een pony aangetroffen. Volgens
de eigenaar is het dier opgejut door
honden, omdat het beest zich uit
zichzelf nooit zou hebben losgerukt.
Het dier is door zijn baasje teruggebracht naar zijn plaats in het duin.

Waterstanden
Datum
15dec
16dec
17 dec

18 dec
19
20
21
22
23

dec
dec
dec
dec
dec

HW
07.37
08.36
09.41
10.47
11.51
00.28
01.27
02.20
03.10

LW
02.58
03.50
04.55
06.22
07.32
08.40
09.39
10.22
11.03

HW
LW
19.55 15.28
21.11 16.23
22.18 17.26
23.23 18.33
--.--19.38
12.50 20.50
13.44 22.08
14.33 23.00
15.20 23.42

Vervolg op pagina 1

• De leerkrachten van de
Gertenbach Mavo timmeren aan de weg.
Pag. 3
• TZB nam afgelopen
weekend
revanche
op
Heemstede.
Pag. 5

• Binnen de Fotokring
Zandvoort liggen de leeftijden ver uit elkaar. Pag. 7
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De Haarlemse brandweer werd ingeschakeld om in het Brouwerskolkje naar kentekenbewijzen te zoeken.
Foto. Bram Stijne

Gemeente vindt passende oplossingen

Problemen rond vernieuwing
Boulevard de Favauge opgelost
ZANDVOORT - De gemeente
is tegemoet gekomen aan een
aantal bezwaren rond de plannen voor de boulevard, tussen
de J. v. Heemskerckstraat en
de Seinpostweg. De bezwaren
waren voornamelijk afkomstig
van omwonenden en ondernemers.

Patronen gevonden

Granaat gevonden

plaatsen. 'Daardoor verdwenen veel
toeristen naar de zuid-boulevard of
naar andere gemeenten', was de conclusie. Uit een omzet-vergelijking
tussen de pachters van zuid- en
noord-taoulevard bleek dat eerstgenoemden met een forse stijging te
maken kregen, laatstgenoemden
met een flinke daling. Met als uitgangspunt de gemiddelde omzet bedroeg het verschil tussen beide ongeveer vijftig procent.
Naast de parkeerproblematiek
hadden de pachters ook te maken
met de veranderingen op camping
De Branding. Sinds de bewoners van
De Zeereep daar zijn ondergebracht,
kan hier nog maar ongeveer een
kwart van het oorspronkelijke aantal kampeerders terecht.

ZANDVOORT - De arrestatie
van een tweeëndertigjarige
Zandvoorter leidde deze week
tot een duik-speurtocht van de
Haarlemse brandweer in het
Brouwerskolkje, eveneens te
Haarlem. De Zandvoorter zou
hier een aantal gestolen kentekens hebben laten verdwijnen.

Het tarief werd in juli van dit jaar
namelijk minder verlaagd dan mo-

Zij vertelden de politie dat er nog
meer patronen lagen, evenals een
aantal schiethamers. De agenten die
op onderzoek uitgingen troffen echter niet meer aan. Men vermoedt dat
het resterende materiaal door anderen is meegenomen.

Johan Driehuizen. "Tot half juni
kon je er niet eens lopen". Na de
voltooiing is het parkeerterrein nog
ongeveer drie weken afgesloten geweest, omdat het gekeurd moest
worden in verband met de oplevering. Dit steekt de pachters tachoorlijk, omdat juist tijdens die zonnige
periode het meest te verdienen viel.
De rest van het seizoen viel grotendeels in het water.
Bij hun mondelinge toelichting,
afgelopen donderdag in de commissie van financiën, wezen enkele
pachters erop, dat de nieuwe parkeerplaats volgens hen honderd
plaatsen minder bevat dan voorheen, maar ook dat in het achterland een grote parkeercapaciteit
verloren is gegaan door de werkzaamheden van Vendorado: naast
garage Strijder 400 plaatsen, ter
plaatse van het hoofdgebouw 300

Arrestatie leidt tot duik-onderzoek

Gasprijs gaat per l januari omlaag
ZANDVOORT - De gasprijs
gaat per l januari 1989 met 2,4
cent omlaag. Dat geldt zowel
voor het kleinverbruikers- als
voor het blokverwarmingstarief. Het vastrecht blijft gelijk.
De verlaging van de kubieke-meterprijs kan oplopen tot bijna 3,4 cent oftewel ruim 9%.

Inkomsten strandpachters
door werkzaamheden aan

Volgens de pachters van de langs
de Boulevard Barnaart gelegen paviljoens, is het strand in het voorjaar
niet of nauwelijks bereikbaar geweest voor de vele toeristen die met
de auto kwamen. "De boulevard was
niet op tijd klaar doordat er fouten
zijn gemaakt", aldus strandpachter

Jeugdige joyrijder
ZANDVOORT - Een vijftienI jarige Zandvoorter stapte vori' ge week woensdag zonder medeweten van zijn moeder in
haar auto. De vrouw waarschuwde even later de politie.
Agenten keken uit naar het vervoermiddel, maar omdat dit niet
snel binnen de gemeentegrenzen
werd gesignaleerd, schakelden zij
hun collega's in omliggende gemeenten in. Uiteindelijk kon de jonge joyrijder door de gemeentepolitie van
Heemstede aangehouden worden.

Schadevergoeding voor 'schrijnende 'gevallen

ZANDVOORT - Een aantal
strandpachters heeft afgelopen jaar ongeveer 25 tot 30%
minder omzet gehad als gevolg
van de werkzaamheden aan de
Boulevard Barnaart. Zij hebben bij de gemeente een verzoek om schadevergoeding of
kwijtschelding van pacht ingediend, maar hieraan zal niet
worden
tegemoetgekomen.
Hooguit in 'schrijnende gevallen'.

Het werk van Van Heezik telt
meer dan vijftig kleine beeldjes of
sculptures. Te zamen vormen deze
een diorama over het strandleven
van rond 1840 tot op heden, dat zeer
goed blijkt aan te slaan bij de bezoekers van het Cultureel Centrum.
Emmy van Vrijberghe de Coningh,
artistiek leidster van het centrum,
wil het diorama graag behouden en
er een permanente tentoonstelling
van maken.
De gemeente, waaronder het Cultureel Centrum valt, koopt het
kunstwerk aan voor een bedrag van
ƒ8.000,-. Het 'potje' waaruit dit wordt
betaald, de reserve kunstaankopen,
bevat momenteel bijna ƒ33.000,-.

Oplage: 4.500

Editie:30

Met een fakkeloptocht vanaf het NS-station werd vrijdagavond aandacht gevestigd op de 'Groetenactie' en het
jubileum van de Verklaring van de Rechten van de Mens.
Foto Bcrioti

Tweehonderd kaarten voor gevangenen
tig kaarten verkocht voor gevangenen waaraan voortdurend aandacht
wordt besteed door Amnesty in Nederland. Op de kaarten kon men bijvoorbeeld een kerstgroet of een bemoedigend woord schrijven. Ook bij
de kerken waren kaarten te verkrijgen, daar werden er ongeveer negentig verkocht. Daarnaast kwamen er
diverse giften binnen, waaronder
een van ƒ500,-. Dit geld, en eventuele
andere giften die nog binnen mochten komen op gironummer 4202255
t.n.v. Amnesty Werkgroep 190 Zandvoort, wordt voornamelijk benut
De verklaring werd vastgesteld in voor promotie-materiaal.
de Algemene Vergadering van de
De werkgroep is uiteraard niet alVerenigde Naties op 10 december
1948. Met het jubileum werd nog- leen in december actief. Dat gaat het
maals de aandacht gevestigd op het hele jaar door. Zo staat men in het
feit dat nog tal van mensen op deze voorjaar met een stand op het Raadaardbol ten onrechte en vaak onder huisplein en in november was er een
erbarmelijke omstandigheden ge- schrijfavond in de bibliotheek, waar
vangen worden gehouden, en veelal men tal van brieven heeft geschreook nog gefolterd. De Werkgroep ven. Bovendien heeft men in deze
190 Zandvoort en een aantal sympa- gemeente sinds september ook zo'n
thisanten deelden vrijdagavond 350 handtekeningen verzameld,
hiervoor folders uit op het station en waarmee er bij de regeringen nogtijdens een fakkeloptocht door het maals op wordt aangedrongen, dat
men de rechten van de mens waardorp.
borgt.
Aan de stand in de Openbare Bibliotheek werden zo'n honderd derDe 'Groetenactie' op 10 december

ZANDVOORT - Vanuit Zandvoort zijn afgelopen week aan
ongeveer 220 politieke gevangenen, verspreid over de hele
wereld, kaarten gestuurd om
hen moreel te steunen. De Amnesty International Werkgroep 190 Zandvoort is erg blij
met dit resultaat van de actie,
die in het teken stond van het
40-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

met een stand in de bibliotheek is
een jaarlijks terugkerende activiteit.
Waarschijnlijk
wordt
daaraan
voortaan ook een fakkeloptocht gekoppeld.
Degenen die tussentijds al een steentje willen bijdragen kunnen Arjan de
Boer bellen, tel. 12572.

De bevoorrading van de strandpaviljoens zal niet plaatsvinden langs
het Schuitengat. De bewoners van
het Schuitengat vreesden overlast
van de auto's en vrachtwagens die
hiervoor langs zouden rijden.
Met deze oplossing tonen zij zich
blij en erkentelijk. "Het woongenot
blijft gelukkig bestaan", aldus een
van hen. "Daar zijn wij erg blij mee,
want het zou erg sneu zijn als dat
verminderd zou worden, vooral nu
er grote investeringen zijn gedaan
om de balkons in orde te maken.
Alle problemen zijn daardoor voorbij".
De bevoorrading zal nu gebeuren
via de noordkant van dit stuk van de
boulevard, vanaf de J. v. Heemskerckstraat, en via de Seinpostweg.
Dit wordt in principe mogelijk tot
11.00 uur, maar volgens wethouder
Van Caspel mag er gerekend worden
op enige 'soepelheid'. Hij sluit het in
overleg afgeven van ontheffingen
niet uit. Strandpachters hadden nameh'jk nogal moeite met het tijdstip
van 11.00 uur. Zo vrezen zij bijvoorbeeld dat bij files op de toevoerwe-

gen de bevoorrading niet op tijd
komt. De toezegging dat vaste leveranciers een ontheffing konden krijgen, stelde hen gerust.
Directeur De Graaf van het Palace
Hotel was niet blij met de geplande
parkeerplaatsen ten noorden van
het hotel. 'Die doen afbreuk aan de
locatiewaarde' zo stelde hij vorige
week nog eens tijdens de commissievergadering voor publieke werken.
Die locatie is volgens hem ook niet
zo geschikt om auto's neer te zetten
omdat deze, tot nu toe altijd het
eindpunt van de boulevard, nu een
middelpunt zou worden door alle
nieuwe ontwikkelingen. Hij toonde
zich 'bijzonder teleurgesteld' en
vond dat het gemeentebestuur te
weinig waardering toonde voor het
hotel en de betekenis daarvan voor
Zandvoort.
Ook tegen de parkeerplaats van
motoren, bij het Casino, waren bezwaren binnengekomen. Deze zul-

len benut worden voor fietsen, al i
er voor de motoren nog geen paskls
re oplossing.

Reddingboot
De Strandweg blijft afgesloter
wat betekent dat de reddingboot va:
de KNZHRM een andere rout
krijgt. De proef die enkele weke:
geleden werd genomen aan de Bot
levard Paulus Loot, is zeer geslaagc
In aanwezigheid van burgemeeste
Van der Heijden werd uitgeprc
beerd of de reddingboot via ee:
strandafgang nabij de Seinpostwe
naar beneden kon worden gereder
Dit lukte goed, al moet de afgan
zeker een meter worden verbreec
aldus de heer Attema, aanwezig n;
mens de KNZHRM. Daarnaast ste
de hij dat er bij het parkeren op d
Seinpostweg en de boulevard op g(
let moet worden dat er vrij baa:
blijft voor de boot.

Naam:
(Advertentie)

Adres:
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:

BEGIJNE BOETIEK
GROTE KROCHT 23 2043 LT Zandvoort 02507-1 841 2

30%

O

Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per:
O maand / 3,95* O kwartaal / 12,90 O halfjaar ƒ 23,70

WK

O jaar ƒ 43.7!

' een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.

KORTING

OP DE WINTERKOLLEKTIE

Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam,

bellen kan ook:

g

020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
Nacht of avond, middag, mor,gen.
Maak je om de tijd geen zorgen.
Kraaienpoten, grijze hare',i.
Laat je drijven op de /oren.
£n heb lak aan de kalender,
Als je maar zeggen ',vmt'

Ik Ben „D'R"

Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn
lieve vrouw en onze- zorgzame moeder, schoonmoeder en fijne or;>.'d

Kerstsamenzang

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351

OP ZONDAG 18 DECEMBER 1988

in de

HERVORMDE
KERK
KERKPLEIN
AANVANG 14.30 UUR

DAG EN NACHT VERZORGING

Eilke Aag'je, Halderman-Swaagman
op de leeftijd van 81 jaar.
j. Halderman
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
2042 JS Zandvoort, 8 december 1988,
GasVhuishofje 26.
De crematie heeft dinsdag 13 december plaatsge'nad.

met medewerking van
het ZANDVOORTS KAMERKOOR
o.l.v. Dico van Putten
DAPHNE DRUIJF - sopraan
CORRY VAN DER LINDEN - schriftlezing en
declamatie
GERARD VAN ZWIETEN DE BLOM - orgel
WILLEM LEKKERKERKER - trompet
Toegangsprijs ƒ 4,00

Aangevraagde bouwvergunningen
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw belangstfjlling en medeleven na het overlijden van onze vader
en opa
Leendert Paap
Leen, Marja, Linda Paap
Gonst. Huygensstraat 20

DOKTERSBERICHTEN

161B88 verbouwen winkel
- Haltestraat 13
162B88 verbouwen winkel
- Kerkstraat 36
163B88 oprichten verenigingsgebouw - Binnenterrein Circuit
164B88 oprichten duivenhokken
- Binnenterrein Circuit
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 1230 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

J. G. Anderson
huisarts
van 20-12-'88
tot ll-l-'89
Waarneming
tel. 12058

N

**«*
BURG. VAN FENEMAPLEIN 2
2042 TA ZANDVOORT - HOLLAND

KERST AAN ZEE

GEMEENTE ZANDVOORT
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
In verband met het geringe aanbod wordt de maandelijkse zaterdagopenstelling
van het vuillaadstation aan de Van Lennepweg met ingang van 1 januari 1989
opgeheven.

40 JAAR

Overeenkomstig artikel 28 lid 6 van de Wet op de R uimtelijke Ordening ligt ingaande
maandag 19 december 1988 gedurende één maand bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, Raadhuisplein 4, voor een ieder ter inzage het besluit d.d. 29
november 1988 nr. 43 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, houdende
goedkeuring van een wijziging, van artikel 9 van het bestemmingsplan 'Recreatieproject van Lennepweg Vondellaan' vastgesteld 19 juli 1988.

De Zandvoortse Toneelvereniging
„Wim Hildering" bestaat veertig jaar.

Aangezien geen bezwaren bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend is bovenvermeld
besluit onherroepelijk en kan geen beroep bij de Kroon worden ingesteld.

„WIM HILDERING"

Ter gelegenheid hiervan wordt een
receptie gehouden op:

l

14 december 1988

15 december 1988

Diner-dansant met Helen Shepherd

j

Een
uitgebreid
avondvullend
dinerdansant; zó viert het PALACE HOTEL met haar
gasten de Kerst. Een gezellige, stijlvolle
avond, hoog boven Zandvoort, heerlijk eten
en dansen onder begeleiding van:

Helen Shepherd
en haar trio.

in het Gemeenschapshuis.
"Leden, oud-leden en belangstellenden
zijn van harte welkom.

Simone, Ilse, Felix, Miep
-n 'alle sjouwers zonder jullie hulp was de verhuizing
looit zo snel gelukt.
Hartstikke bedankt
Ron en Irene

Specialisten in organisatieen publiciteitsdrukwerk

VOOR RESERVERINGEN
EN INFORMATIE:
TEL. 02507- i 29 ii

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25141*
Telefax: 02977-21968

2e KERSTDAG
Restaurant normaal geopend !

in Het Zandvoorts Nieuwsblad van 29 december 1988

A. LOOS
Dr. J. P. Thijsseweg 15

B

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

/58,00excl. 6%btw

K. JANSEN
/15,00excl. 6%btw

Dorpsstraat Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

iÉITVAARTVERZÖRCÏER
'•

•

75

Kaas
taartjes
Echte
Crème
Fraiche

Dagverse
Mozzarela's

boeren
kwark
ideaal als basis voor
uw dessert

Kerst
149
Kaas 250 gram ne„,
Kadoos

Ik kies model: . . . in Het Zandvoorts Nieuwsblad

De Tromp Winkel bij u in de buurt.
Grote Krocht 3-5, Zandvoort.
Gen. Cronjéstraat 87, Haarlem.
Brinkmann Passage 5, Haarlem.

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
H30AE Aalsmeer
Telefoon. 02977-25I4I '
Telefax 02977-2 l 968

Groot genoeg voor een efficiënte
produktie. klein genoeg om U
bij thuis te voelen

iiii 100 gram 99
van 2,98 voor.

BON:
Dit is mijn tekst:

Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

met hele noten

Tip: vermijd de drukte.
Kom'smorgens vroeg of tijdens de
sfeervolle koopavonden. Let op de
openingstijden in uw Tromp Winkel.

|P. Jï^'HOIff
'

walnoten
kaas

chateau
belles rives

'^

«^Ü^ft-'^-^'-^'•••

^Secretaris Bosman straat 40
1^041 KT Zandvoort.
Kei. 02507-17244
^i

~bi

/27,00excl. 6%btw

D

M**; Vraag Vustig vrijblijvend!
p Salie inlichtingen bij: ,

$$''X

^__^

echte volle

Daarnaast kunt u bij ons
^terecht voor:
% inschrijvingen
Uitvaartverzekering

•' .^,'&$k'*•>*>*:••'•'•' "' ''

•-

dé kerstwijn

nu per fles,,,

/18,00excl. 6%btw

Daar ligt onze belangrijkste
aak en dienstverlening.

|fef4if-='.

Chevre
de Noëll

mooie fonkel
rode wijn

DAG en NACHT bereikbaar

^ X een Naturag,i uitvaartovereenkomst

Tiramisu

a.c.bordeaux 1985

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

roomboter
Kerstklokken

•• -

-^sj, — -^*

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS

lierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle beangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.

l

95

l e KERSTDAG (25 december)

ZONDAGMIDDAG 18 DECEMBER

-van 15.30 uur tot 18.00 uur

100%

boeren
kerst kaas

Voorhet aanbieden van puin, bouw/sloopafval e. d., is het vuillaadstation uitsluitend
nog geopend op woensdagen van 08.00 -12.00 uur en van 13.00 -16.00 uur.
De directeur, ing. N. Wertheim
Bestemmingsplannen

ZANDVOORTSE
TONEELVERENIGING

Juist nu is een bezoek aan onze speciale
kaaszaak zeker de moeite waard.
In een sfeervolle ambiance presenteren wij
u een zéér grote keus aan uitgelezen kazen
en kaas j es uit heel Europa. Kom proeven;
Volop keus én uiterst prettig geprijsd!
lekker
fai 'extra grote

Wijziging aanbieden grofvuil

Afwezig

ADVERTENTIES

^(PALACE HOTEL

wensen
u witte
Kerst-kazen!

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór 16 december 1988 aan:
Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

Handtekening:
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

U bent van harte welkom!

WEEKMEDIA30

15 DECEMBER 1988

Vervuiling door hondepoep wordt aangepakt

9

TZB Honkbal

'Jaar van de Hond uniek
plan gemeente Zandvoort
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort krijgt volgend jaar 'Het
jaar van de hond'. Het College van Burgemeester en Wethouders is voornemens dit in te stellen om de overlast door deze
huisdieren drastisch aan te pakken. Het idee wordt binnenkort
aan de gemeenteraad voorgelegd.

De oude foto van deze week werd gemaakt in 1963 en toont het TZB
honkbalteam dat in dat jaar, exact vijfentwintig jaar geleden, kampioen werd
in de klasse 2c. Coach was indertijd de heer Stuy. De foto werd ingezonden
door W. van der Sloot.
De spelers zijn:
Achterste rij (v.l.n.r.): Raymond Keuning, Hans Kerkman, Jacob Koning, Rob

Volksdansen

Agenda
Donderdag 15 december:
Concert Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort in Hervormde Kerk,
Kerkplein, aanvang 20.15 uur
Vrijdag 16 december:
'Het Derde Woord' door toneelver.
Wim Hildering in geb. De Krocht,
Grote Krocht 41, aanvang 20.15 uur
Zaterdag 17 december:
'Het Derde Woord' door toneelver.
Wim Hildering in geb. De Krocht,
Grote Krocht 41, aanvang 20.15 uur;
afsluiting met 'Bal na'.
Zondag 18 december:
Receptie toneelver. Wim Hildering
i.v.m. 40-jarig jubileum, Gemeenschapshuis, 15.30-18.00 uur.
Kerstsamenzang,
inHervormde
Kerk, Kerkplein, aanvang 14.30 uur,
entree ƒ4,-.
Dinsdag 20 december:

Alg. Vergadering Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht,
geb. De Krocht, aanvang 20.00 uur
Gemeenteraadsvergadering
in
Raadszaal, aanvang 20.00 uur (wijziging voorbeh.)
Kerstconcert Kinderkoor m.m.v.
The Wild Bunch, Hervormde Kerk,
Kerkplein, aanvang 20.00 uur

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnumniers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-

Kerkdiensten
Weekend: 17/18 dec. 1988
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen; tevens Kinderdienst i.h. Jeugdhuis.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Dhr. J.M.J.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.
Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507
-17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13. 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041.
Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12. Zandvnnrt, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Abonnementsprijzen: ƒ 12.90 per kwartaal;
/ 23,70 per half jaar; ƒ 43,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,-.
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ZANDVOORT - Degenen die
kennis willen maken met het
volksdansen kunnen ook volgende week dinsdag hiervoor
gratis terecht in Wijkcentrum
't Stekkie.
Op 20 december wordt wederom
een open avond volksdansen gehou-

den, met dansen uit diverse landen.
Dit begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 22.00 uur.
De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden, jong en oud, en
deelname kost ƒ48,- per kwartaal.
Men hoeft echter pas vanaf januari
te betalen. Voor meer inlichtingen
kan men 't Stekkie bellen: tel. 17113.

Prijzen van
Pleines loterij
ZANDVOORT - Enkele prijzen van de loterij die tijdens de
postduivententoonstelling in
het Gemeenschapshuis werd
gehouden, zijn nog niet afgehaald.
Het betreft de nummers: Oranje:
967, 877, 800. Groen: 254. Wit: 567,
799. Rose: 758, 6, 244. Geel: 586, 738,
62,854,839 en 718. De prijzen kunnen
worden afgehaald bij J. Harteveld, C.
v. Rennesstraat 11, of bij P. Bol, A.J.
v.d. Moolenstraat 39.

De gemeente wil met deze maatregelen laten zien, dat zij van haar
kant er alles aan doet om deze vorm
van vervuiling te voorkomen. Het
woord is dan aan de hondebezitter.
De belasting die deze betaalt, zou
dan besteed kunnen worden aan
voorlichting en het plaatsen van de
zakjesautomaten. Bij de afdeling
Publieke Werken leeft de overtuiging dat men afmoet van de slogan
'Hond in de goot' omdat de goot ook

Er zijn binnenkort nog meer milieu-vriendelijke maatregelen te verwachten, zoals het gescheiden ophalen van klein chemisch afval, eventueel gecombineerd met glas en oud-papier. Waarschijnlijk worden er
behalve de glasbakken ook papierbakken geplaatst.

VERENIGINGSNEUWS
Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu bezoekt zaterdag 17 december een
Duitse stad om te winkelen en te
genieten van de etalages in kerstsfeer. Dit keer is gekozen voor Osnabrück, omdat deze stad niet al te ver
van de grens is en men daardoor
meer over tijd heeft om te winkelen.

Hals voor een bezoek aan dit museum o.l.v. dhr. Kooij. Dit keer is de
aandacht gericht op kerkinterieurs
en het beroemde St. Lucas-drieluik.
De kosten bedragen ƒ4,- p.p., excl.
entree museum.

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen houdt haar kerstviering op 20 december in Die Raeckse,
Raaks l te Haarlem, aanvang 14.00
uur. In een sfeervolle atmosfeer kan
Maandag 19 december begint ook men genieten van samenzang, koorom 14.00 uur in gebouw De Krocht zang en declamatie door mevr.
.,_,de Kerstviering, waarbij onder ande- Wolfs.
re de alom bekende Luitenant-KoloTevens staat een optreden van de
nel A.M. Boshardt zal vertellen hoe
zij bij het naderen van het kerstfeest eigen toneelclub Amadillus op het
terugziet op haar vele ervaringen. programma, met de eenakter 'GasHet programma garandeert een ten aan tafel'.
Het bestuur zal het op prijs stellen,
sfeervolle middag.
veel Zandvoortse leden te mogen
Woensdag 21 december komt men verwelkomen. Ook introduce'S zijn om 11.00 uur samen bij het Frans tegen een kleine vergoeding" - weikom.
Maandag 19 december start om
12.30 uur in Hotel Fawlty Towers de
Kerstdrive van de bridge-club.

Directeur en mede-leerkrachten Gertenbach Mavo timmeren aan de weg
Vrijwillige Hulpverlening

17373

Weekenddiensten
Weekend: 17/18 dec. 1988

Kerkman, Peter Auberlen en Charles v.d. Moolen (?).
Voorste rij: Roy Auberlen, Carlo Robbers (?), Ger Vrees en Hans v.d. Mey.
Zandvoorters die een oude school- of verenigingsfoto willen uitlenen voor
deze rubriek, zijn van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig
mogelijk terug, inclusief een extra afdruk in het hier getoonde formaat.

Gedacht wordt aan het aanwijzen
van enkele honden-vrij gebieden
binnen de gemeentegrenzen. Ook
overweegt men een strengere controle op loslopende honden. Daarentegen worden mogelijk ook plaatsen
aangewezen waar men het dier wél
los kan laten lopen.
De overlast van hondepoep kan
bestreden worden met uitbreiding
en vergroten van de hondentoiletten, én met een hondenverordening.
Met deze laatste zou de bezitter die
zijn hond uitlaat, verplicht kunnen
worden materiaal bij zich te dragen
om de poep op te ruimen. Een vergelijking is te trekken met de verplichting voor automobilisten om een gevarendriehoek bij zich te hebben:
het is voor het geval dat...! Het materiaal is bijvoorbeeld een schepje, of
een hiervoor reeds ontworpen papieren zakje. Deze zakjes moeten her
en der verkrijgbaar zijn, en overwogen wordt om hiervoor automaten
neer te zetten.

geen gewenste plaats is. Ook beschouwt men het inzetten van materieel om hondepoep op te ruimen als
omdraaien van de zaak. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de hondebezitter en niet bij de
gemeente. Uitgegaan wordt van de
welwillendheid van de hondebezitter.

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
ook mogelijk ha telefonische afspraak, hiervoor kan men bellen van
dinsd. t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Aan deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, zijn geen
kosten verbonden.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

'Als kleine school moet je veel te bieden hebben'
ZANDVOORT - Directeur E.G. Karst is het helemaal eens met
de stelling, dat er alles aangedaan moet worden om de Gertenbach Mavo voor Zandvoort te behouden. Tijdens de begrotingsbehandelingen in de gemeenteraad, eind november, werd er
opnieuw van diverse zijden gepleit voor een actieve houding van
het College van Burgemeester en .Wethouders. Al lange tijd doet
zich het probleem voor van een dalend leerlingenaantal, als
gevolg van de vergrijzing van Zandvoort en het verdwijnen van
leerlingen naar Haarlemse scholen. Volgens Karst is dat laatste
niet terecht.

"De school functioneert goed en is het gevolg dat het lespakket prakook nooit slecht geweest", aldus tisch hetzelfde is.
"Eigenlijk zou eens onderzocht
Karst die in september directeur
Nijboer opvolgde. "Wij blijven erop moeten worden, waarom zoveel leerletten dat de school goed functio- lingen voor voortgezet onderwijs
neert, want een eerste vereiste is dat buiten Zandvoort kiezen", aldus
de organisatie klopt". Karst is al ze- Karst. "Uiteraard moet een school
venentwintig jaar aan de school ver- tegemoetkomen aan de gerechtvaarbonden als leraar, de laatste tien digde wensen van leerlingen en oujaar ook als adjunct-directeur. Daar- ders, maar dat doen wij óók". Wel
door maakte hij ook de bloeiperio- ziet hij in dat kinderen van een bedes mee, met gemiddeld zo'n drie- paalde geloofsrichting bijna vanzelf honderd leerlingen. Dit jaar zijn dat sprekend naar een school gaan die
er nog maar honderdvierenveertig. dit geloof onderschrijven. Dit arguVoor een deel ligt dat aan het da- ment zou echter niet moeten gelden
lende geboortencijfer in Zandvoort, voor degenen die 'er' eigenlijk niets
wat ook duidelijk blijkt uit de leer- aan doen.
Dat de school organisatorisch
lingenaantallen op de plaatselijke
basisscholen. In 1985 telden deze in goed in elkaar zit en dat dit, waar
totaal nog 1127 leerlingen, afgelopen mogelijk, voortdurend verbeterd
jaar 974 en voor 1992 worden niet wordt, kan Karst wel aantonen. Als
meer dan 898 leerlingen voorspeld. voorbeelden noemt hij de nauwe
Deze cijfers zijn afkomstig van het contacten met het basisonderwijs
Centraal
Orgaan
Gemeentelijk voor een soepele doorstroming en
Voortgezet Onderwijs (COGVO). de uitgebreide begeleiding bij de • De leerkrachten van de Gertenbach Mavo blijven aan de weg timmeren. Het duidelijkste voorbeeld is dit bord bij
Bram stijnen
Ook ten aanzien van het aantal leer- keuze van het vakkenpakket. Maar de ingang, waarbij enkele van hen poseren. Voor in het midden directeur E.G. Karst.
lingen op de Gertenbach Mavo ook de verbeterde opvang bij ziekte
schijnlijk, al sluit hij dit ook niet uit. twintig leerlingen. Op de grotere
wordt een daling voorspeld.
van een leerkracht. "De leerlingen worden tijdens een vrij uur".
"De Mavo-opleiding en de mogelijk- scholen zijn dat er ongeveer dertig
De leerkrachten geven aan er alles worden in dat geval niet naar huis
"En spijbelen komt bij ons bijna heden die deze biedt, worden nogal per klas. Maar de leerkrachten van
aan te doen om deze te beperken. De gestuurd, maar krijgen meestal een
niet voor, want als een leerling er eens onderschat. Toch hebben veel de Gertenbach Mavo blijven aan'-de
daling wordt niet helemaal veroor- andere leerkracht voor de klas".
De Gertenbach Mavo blijft ook niet is, wordt dezelfde ochtend naar oud-leerlingen van ons al hoge maat- weg timmeren omdat zij unaniem
zaakt door de lagere geboortecijfers.
Tal van leerlingen laten, al dan niet niet achter bij de nieuwe ontwikke- de ouders gebeld om te informeren schappelijke posities bereikt. De op- van mening zijn, dat hun school
onder invloed van hun ouders, bij lingen. "Als kleine school moet je waar hij of zij blijft. De ouders weten leiding is uitermate geschikt om ver- kwaliteit en daardoor bestaansrecht
hun keuze voor het middelbaar on- veel te bieden hebben om te kunnen daardoor dat zij hun kinderen rustig der te leren, met name via het mid- heeft. Dat hun werkgelegenheid
derwij s de Gertenbach Mavo links concurreren", benadrukt Karst, die hier naar toe kunnen sturen. Wij delbaar beroeps onderwijs. Daar zit hiermee samenhangt, is voor hen alliggen om zich op een school in ook zitting heeft in de Centrale Com- hebben toch ook een gemeenschap- veel toekomst in. Want bijvoorbeeld leen maar een reden te meer om de
Haarlem in te laten schrijven. Ook missie van Haarlemse Schoollei- pelijk doel? Daarom streven wij voor MTS'ers staan de ondernemers kwaliteit te garanderen. Daarbij
als zij naar een Mavo gaan, of naar ders. Dat geldt niet alleen voor het naar meer openheid naar de ouders al op de stoep en ook onder wordt de aantrekkelijkheid voor de
Brants, Haarlem; tevens Kinderne- een Havo, een opleiding die de eer- onderwijs op zich, zoals met de aan- toe, want de school is ook een beetje MEAO'ers zijn er maar weinig werk- leerlingen niet vergeten, getuige alste jaren tevens op de Gertenbach te schaf dit jaar van een aantal compu- van hen. Maar tevens gaan wij ervan lozen. De aansluiting tussen de leiiei culturele en gezelligheids-acüvendienst.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap volgen is, met een directe aanslui- ters voor het vak informatica. Ook uit dat de leerlingen zich hier thuis Mavo en deze scholen is uitstekend, viteiten en excursies.
Karst is uiteraard blij dat het geting op de hogere klassen op het wat betreft de nieuwe trend, dat ou- moeten voelen, al moeten zij daarbij terwijl de leerlingen profijt houden
NPB, Brugstraat 15:
ders voor een traditionelere school wel hun eigen verantwoordelijkheid van de 'brede' opleiding die zij hier meentebestuur de school een warm
Zondag 10.30 uur: Adventsdienst Coornhert Lyceum.
genoten hebben". Daarnaast wijst hart toedraagt, omdat steun van
kiezen, waar de regels strakker wor- kennen".
verzorgd door eigen leden.
Op dit laatste worden zij ook regel- hij nogmaals op de Havo-opleiding deze zijde de Gertenbach Mavo alden gehanteerd. "Zo zijn wij een
Roomskatholiëke Kerk:
stuk strenger geworden ten opzichte matig gewezen, wat volgens Karst op de Gertenbach, met de uitgekien- leen maar goed doet. "In mijn hart
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samen- Onderzoek
Met deze school worden uitste- van leerlingen die te laat komen. Zij een erg positieve uitwerking heeft. de overstap naar het Coornhert Ly- ben ik optimistisch. Ook omdat wij
zang, J. v.d. Meer; Zondag (4e zond.
Advent) 10.30 uur: E.V. m.m.v. Cae- kende contacten onderhouden, met krijgen een taak, die verricht moet In verband daarmee wijst hij op ver- ceum. "De leerlingen hoeven dan de veel good-will genieten op de basiswijten betreffende wangedrag, die eerste twee jaar die reis naar Haar- scholen". Het directeurenoverleg
ciliakoor, J. v.d. Meer, tevens Kinsoms worden gemaakt door de bui- lem niet te maken".
had in juli, tijdens het afscheid van
derwoorddienst
(Advertentie)
tenwereld. "Ten onrechte, want als
directeur Nijboer, bij monde van de
wij de zaak uitzoeken, blijkt telkens
toenmalige voorzitter Van As al.zijn
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Optimistisch
weer dat het niet om leerlingen van
steun aan de Gertenbach Mavo toeHaarlem:
.GEKLEED"
DE
FEESTDAGEN
IN
MET
de Gertenbach Mavo gaat".
Karst blijft realistisch maar ook gezegd. In een vergadering in sepZondag 09.30 uur: ZondagsschoolScholen met het achtervoegsel optimistisch en benadert de zaken tember werd dat nog eens herhaald.
/Bijbelgespreksgroepen; 10.30 uur:
KLEDING
EN
SCHOENEN
VAN
'Lyceum' herbergen vaak ook een liefst zoveel mogelijk van de positie- "Wij zijn vol goede moed", besluit
Morgendienst Ds. J. Overduin; 19.00
Mavo-opleiding. Maar dat de tanen- ve kant. Zo noemt hij bijvoorbeeld Karst dan ook, waarbij hij benauur: Familiekerstfeest.
de belangstelling voor de Gerten- als voordeel van een kleine school drukt, namens alle leerkrachten van
bach te maken heeft met het op- het geringe aantal leerlingen per de school te spreken.
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
schrift 'Mavo' acht Karst niet waar- klas of werkgroep, gemiddeld zo'n
JOAN KURPERSHOEK
Smedestraat 37 te Haarlem:
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.

CONFETTI EN BATA

j Dommel

B Burgerlijke stand
Periode: 6 - 12 december 1988

ONZIN ,EEN ANUEI?
" ZWAAR

Gehuwd:
Meijer, Harmen Albert en De Haan,
Bettina Petronella Francisca
Geboren:
Felicia, dochter van: De Looper,
Hendrikus Gerardus en Offerhaus,
Frangoise Lea Suzanne
Overleden:
Halderman geb. Swaagman, Eilke
Aagje, oud 81 jaar
Fokkema, Jans, oud 73 jaar
Gerrits, Egbert Derk, oud 95 jaar

Bata en Confetti wensen iedereen een
prettige Kerst en een gelukkig en
gezond 1989

OW JA?OH JA0 EN WAAROM 15
ONZE0COT
.
PAT LA6 NIET
KEN
\ AAN 'T ANKER?/

HET
ANKECTOUW
WASTE
KOET/

ZELLIGE KERSTDAGEN
&

^ CABANA
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ARGENTIJNS RESTAURANT

Beide Kerstdagen geopend
Argentijnse kerstspecialiteiten •
en
a la carte menu

Schoolstraat 4 - Tel. 18789

'£'
~y,

kan voor U verzorgen
tijdens de feestdagen:

^Tevens beide dagen live muziek^
'~
Gelieve even te reserveren
Haltestraat 75
02507-17229

^< - 4 in 1 salade
<ff

'y

(zalm-, vlees-, ei- en huzarensalade)

^- huzarensaSade „culinair"
vV ~ eiersaSade
<"ï'

(alleen scharrelei)

'jïvii~
'^<iL^4~
7£-4-

ham/kaas salade
vieessalade
ei-tornaat-salade
zalmsalade
crabsalade
garnalensalade
borrelhapjes
luxe borrelhapjes

KERSTMENU

De Meerpaal

"RUMOURS"

CHINEES INDISCH
CIALITEITEN RESTAURANT

ZEESTRAAT 49 - ZANDVOORT - TELEFOON 02507-14567
Aüe prijzen zijn inclusief
BTW. Wij zijn
iedere dag geopend
van 11 uur 's morgens
tot 11 uur's avonds. U
kunt ook telefonisch
bestellen.
Voor receptiepartijen
eventueel tafel reserveren altijd mogelijk.

Alles vers uit eigen keukens
THUIS GEBRACHT ZONDER LEVERINGSKOSTEN

U kunt een keuze maken uit onze opgemaakte saladeschotels bijv:

Huzarensalade met beenham en asperges
voor ± 8 pers.
Russisch ei met garnalen en sardientjes
voor ± 8 pers.

s»
»-Si

INDONESISCH SPECIALITEITEN

Party en Catering Servië
Levering van koude buffetten, bittergarnituren, belegde^
broodjes, uitgebreide salade schotels.

Plate december
Vanille-ijs + peren
en warme
chocoladesaus

Reservering
gewenst
Tel 16972

H.C.S.
verzorging van recepties, feesten en partijen bij u thuis. \S

«

Haltestraat 61
Tel. 02507-12171

J m

*

Wildpaté
Cumberlandsaus
stokbrood
Bouillon stokbrood
Kerstpunch
Hazerug met
cranberrysaus
Aard.puree
Spruitjes
Zuurkool

4750

Visrestaurant

lJ|Wij zijn Ie en 2e Kerstdaglp
geopend
m
*j?Alle schalen gegarneerd met handgemaak*'f te produkten uit eigen winkel. Alles vlak
-**Vtevoren vers klaargemaakt. Wij werken
Met de Kerst gezellig
•**^met vers fruit en groente. Alle schalen ver-^ pf
d la carte eten
.~£i,pakt in luxe dozen GRATIS thuisbezorgd j^gfï
^.binnen Zandvoort.
jUitl
"^*v
*rP^-Sfi
NU RESERVEREN
vrijblijvend onze folder in de winkel. ^ |g|

NIEUW IN ZANDVOORT

2e Kerstdag in De Wadden
v.a. 17.00 uur
Grapefruitcocktail
Toast boter
Bouillon stokbrood
Ossehaas
Aard.puree
Spruitjes
Venkel
Kiwimoes
Slagroom

L

*
* MENU MAAND DECEMBER
Pangsit Goreng
•*•****•*
*
Nasi kuning speciaal
gele rijst geserveerd met 6 gerechten (plate)
*
******
Koffie met spekkoek of pisang goreng
*
26,50 per persoon
******
* Vanaf vrijdag 23 december t/m Nieuwjaarsdag
*
FEESTMENU min. 2 personen
Soto ajam of pangsit goreng
*
******
Uitgebreide rijsttafel bestaande uit
&
12 gerechten en 5 bijgerechten geserveerd
*
met nasi of bami goreng of witte rijst
******
S
koffie mei spekkoek of pisang goreng
S
40,- per persoon
» * voor reservering 02507-18619
^ * keuken geopend van 17.00 tot 22.30 uur

75,-^
^
87?° *

Zalmsalade met kiwi en gevulde eieren
voor ± 8 pers.
Vraag ons uitgebreide assortiment lijsten.

BEL VOOR INFO TEL. 02507-18526

RESTAURANT

Haltestraat 21 Zandvoort

__
\s
OOj"" \g

Joegoslavisch Restaurant

*

DUBROVNIK
Zeestraat 41
is 2e kerstdag geopend

*

Voor info en reservering
tel. 15110

Wij zijn gedurende de
winter-maanden dinsdag en
woensdag gesloten

Kerstsfeer in „De Manege"

*

Elke zaterdag v.a. 20.00 uur.
Dansen, sfeer en gezelligheid
Elke zondag v.a. 16.00 uur
Diner-Dansant
Beide kerstdagen geopend
met speciaal menu
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Uitsluitend voor ongebonden
mensen. V.a. 25 jaar.
Corr. kleding.
Inl. 02507-16023

wwifwin

Kerkstraat 16, tel. 1227O
Chinees

Chinees

Kong Kai Tong
(maïs-kalkoensoep)
Tau Pan
(Chinese hors d'oeu
Cha Sieuw
(geroosterd mager
varkensvlees)
Peking Eend
(geroosterde eend)
Sim Po Kai (kipblokjes met
verse ananas in zpetzu
geserveerd in een
ananasschaal)
Hau Sec Ngau Youk
(ossehaas met Chinese
champignons in oestersau
Chinese oliebollen
Koffie met bonbons

Kong Kai Tong
(maïs-kalkoensoep)
Tau Pan
(Chinese hors d'oeuvre)
Chin Chen Ha (gestoomde
grote Chinese garnalen in een
smaakvolle saus)
Kou Lo Yu (gefileerde tong
in zoetzure saus)
Sim Po Kai (kipblokjes met
verse ananas in zoetzure saus
geserveerd in een
ananasschaal)
Hau Sec Ngau Youk
(ossehaas met Chinese
champignons in oestersaus)
Cha Sieuw (geroosterd
mager varkensvlees)
Chinese oliebollen
Koffie met likeur en bonbons

Chinese Mini Loempia's
Gebraden Kip of Kipfilé met
champignons of 2 stokjes saté, met patat en appelmoes
Kinderijsje met voor ieder
kind een leuke verrassing

ƒ 49,50 p.p.

ƒ 69,50 p.p.

Kerstdiner 2

KERSTDINER
op Ie en 2e Kerstdag
5-gangen keuzemenu

Kinderkerstmenu

ƒ 17,50

a ƒ 62,50
Wij bieden een keuze uit 3 voorgerechten, 3 soepen en 3
hoofdgerechten met vlees, vis of wild, dus elck wat wils!
Het menu zullen wij u op aanvraag gaarne toezenden.

Graag tijdig
reserveren.
Beide kerstdagen
ook a la carte.
Wij wensen onze
kliénten prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1989

U wordt verwacht voor het aperitief tussen 18.00 en
19.00 uur en bepaalt daarna zelf in welk tempo u van het
Kerstdiner wilt genieten.
De muzikale omlijsting is in de vaardige handen van
pianist Dico van Putten. Er kan worden gedanst.

Wij raden u aan snel te reserveren
want er zijn niet al te veel plaatsen
meer beschikbaar.

KERSTMENU ƒ 97,50
(6 gangen)
muzikaal omlijst

Bel voor info 12401

HERBERG
't BOECKANIERSNEST"
Café-Restaurant-Partycentrum

Restaurant Delicia
Delicia
Kerkstraat 16
tel. 12270

Koffie

3,75

Kerkstraat 16 - tel. 12270

MENU van de maand
.-l lexander cocktail

i/c'.s varkenshaafi
in roomxauii
* * *

IJs
*

Zandvoortselaan 187, Zandvoort. Tel.: 02507-12401.

*

Kof/h'

*

27,50

I*
*
*
*
*
*
*

Restaurant Delicia

i - Restaurant

Chinees
Kerstdiner l

t

'

4

RESERVEER TIJDIG UW KERSTDINER!!!
Grapefruitcocktail
Heldere Kippesoep
Biefstuk Champignons
IJ S

Af

Koffie

P*

4
Garnalencocklail
4 Heldere
Groentesoep
4 Varkenshaas
Roomsaus
4
of
4 Townedos Champignons
IJs speciaal
4
Koffie
met Likeur
4 of Fr. Cognac
4
4
KINDERMENU
4
Kop Soep
keuze uil
'4 Kip, Pannekoek
Patat, K rok et
IJs met Surprise

Vruchtencocktail
Gebonden Ossestaartsoep
Hazerug
IJs speciaal -A
Irish Coffee Ml,A lexandercocktail
Heldere
Tong
IJs speciaal
F rene h C'ojjee

BEIDE
KERSTDAGEN
GEOPEND
v.a. 17.00 uur

Levende muziek
Al onze hoofdgerechten zijn
voorzien van div. soorten
aardappelen, verse groenten, sla,
compôte, appelmoes.

f
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Dames eenvoudig naar overwinning

Sporting OSSgeeft voorsprong weg
ZANDVOORT - Het lijkt
eentonig te worden. Ook nu begonnen de heren van volleybalvereniging Sporting OSS uitstekend tegen PSVH, maar
halverwege de wedstrijd gaf
Sporting het initiatief uit handen. Daardoor ging de 2-0 voorsprong verloren en kon PSVH
alsnog een 2-2 gelijkspel behalen. De dames troffen in Unitas
2 een weinig inspirerende tegenstander. Degelijk spelend
klaarde Sporting OSS de klus
vrij eenvoudig met 3-0.
Het leek een kopie van de wedstrijd tegen Die Raeckse. Sporting
OSS begon tegen PSVH de eerste st
uitstekend. Vlot combinerend, goed
passend en PSVH had gewoon niets
in te brengen, 15-6. En dat ging nog
lange tijd door in de tweede set. Bert
Roos op de hoofdaanval in plaats
van de afwezige Albert Vedelaar
handhaafde zich redelijk. Maar ook

Standen
voetbal
Vierde klasse KNVB
TYBB
12-20 Renova
12-11
Geel Wit
12-18 Van Nispen 11-10
DIO
12-18 De Brug
13- 9
Velsen
11-17 DSOV
12- 8
Hoofddorp 12-12 Hillegom 13- 8
VSV
12-11 Z.meeuwen 12- 2
Vierde klasse KNVB zaterdag
IJFC
12-18 OSDO
13-13
TOV
13-18 NAS
12-11
Zandvoort'75 10-14 Eemnes
13-11
EHS
12-13 SMS
12-10
DSC'74
12-13 Hoofddorp 13-10
Bloemendaal 13-13 Halfweg
13- 4
Tweede klasse HVB
DSC'74
VVH

12-16 KIC
12-16 BSM

12-12
12-10
Vogelenzang 12-14 Schalkwijk 12-10
TZB
12-13 Heemstede 13-10
Alliance
11-12 EHS
12- 9
Spaarnestad 11-12 Sp'vogels
12- 9

Eerste klasse HVB zaterdag
13-21 Hillegom
KIC
Z'meeuwen 12-17 SCW
J. Hercules 13-16 De Kenn.
13-14 DCO
Energie
Velsen
12-13 SVJ
SVIJ
12-13 SVB

13-13
12-11
13-11
12-10
12- 6
12- 4

Jubileumrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
op zaterdag 17 december haar
Jubileumrit. De aard hiervan is
'puzzelen'.
De rit is uitgezet door de heren R.
de Beer en W. Rappange. De startplaats is restaurant Delicia, Kerkstraat 16, en de inschrijftafel is vanaf
19.30 uur geopend. De eerste start is
om 20.01 uur en de eerste deelnemer
wordt rond 22.00 uur terug verwacht. Het inschrijfgeld bedraagt
ƒ12,- per equipe, met ƒ2,- korting
voor leden. Er zijn fraaie bekers te
winnen, de laagst geklasseerde equipe wint een poedelprijs.
Deze avond worden tevens de
clubkampioenen gehuldigd. Tevens
is er een loterij met 'leuke prijsjes'.
Voor verdere inlichtingen kan men
bellen: 13391/16179.

in de tweede set kroop weer die onzekerheid in het spel van Sporting.
Enerzijds in slaap gesust door de
vlotte winst in de eerste set, anderzijds klopte het aanvallend wel,
maar verdedigend werden er toch
weer de nodige fouten gemaakt.
'Steunend op de goede opslag werd
toch de tweede set met 15-12 binnengehaald.
Verdedigend werd het steeds minder met name in de derde set. Een
matige pass, die dicht op de netrand
lag waardoor de set-uppers nauwelijks een goede set-up konden afleveren. Misverstanden onderling in het
veld, en met het slechte spel nam de
irritatie toe bij de Sporting spelers.
PSVH hoefde slechts af te wachten
en simpel de set met 7-15 naar zich
toe halen. PSVH was ook duidelijk
terug in de wedstrijd. Rustig hun
eigen spelletje spelend werd met
name veelvuldig de gemakkelijk
scorende middenvelder gebruikt.
Toch herstelde Sporting zich enigszins in de vierde set zodat er toch
nog van enkele rally's sprake was.
Maar de vele persoonlijke fouten
aan OSS zijde gaf de doorslag, 11-15.
Met dit ene punt houdt Sporting
OSS nog contact met de staart in de
eerste klasse.
Sporting heren 2 trad aan tegen
koploper SBY 3. Traditioneel werd
de eerste set matig begonnen. Pas in
het tweede gedeelte van de tweede
set draaide Sporting op volle toeren.

SBY kon nog net de winst met 14-16 in de basis werd het voor Sporting 2
pakken. Zonder de grieperige aan- een gelijkspel. De eerste twee sets
voerder Gerrie van der Eiken ging waren voor die Raekse 5 maar SporSporting goed door in de derde set ting kwam terug en pakte de overige
en won met 15-5. In de vierde set sets, 2-2. Kennemerland l en Sporlukte het niet meer en SBY kon de 1- ting dames 3 speelden een heerlijke
wedstrijd, waarbij beide ploegen
3 zege veilig stellen.
weinig voor elkaar onder deden.
Was de eerste set nog overtuigend
Dames
voor Sporting, de laatste twee sets
Zonder echt tot groots spel te ko- waren echte thrillers. Met tweemaal
men had Sporting amper een uur 15-13 trok Sporting aan het langste
nodig om Unitas 2 met lege handen eind. Vooral de routine van Riet
naar huis te sturen. Sporting startte Vossen en Thea Terol gaf de doordegelijk. Hoog aanvallend op de bui- slag aan Zandvoortse zijde. Het ontenkant hadden Mirjam van Wijnen deraan staande VCY 5 wist het daen Marjan Giesberg veel succes met mes 4 nog knap lastig te maken. Na
hun, vaak kort achter de drie meter de verloren eerste set leek het na de
geslagen ballen. Vooral Paulien Vos- tweede en derde gewonnen set een
sen ontpopte zich als de grote gang- gelopen koers. Trainer Peter van
maakster van Sporting OSS. Hard Kessel zag hoofdschuddend aan dat
werkend, zoals altijd, wist zij met zijn ploeg alsnog de vierde set uit
subtiele plaatsballen de verdediging handen gaf, 2-2.
van Unitas te ontregelen. Door het
weinig ideënrijke spel van Unitas
werd Sporting in de tweede set in Jeugd
De meisjes adspiranten wisten
slaap gesust. Bij een 1-7 achterstand
achtte trainer-coach Jan Philippo ook de wedstrijd tégen Atalante in
het nodig om in te grijpen. Zijn time- winst om te zetten. Nu niet met klein
out had succes en Sporting kwam verschil, maar dit keer met 15-2. Dit
terug en er was zowaar even sprake tekent de huidige kracht van de
van een echte wedstrijd. Snel nam meisjes die gestaag naar een koppoSporting het heft weer in handen en sitie in hun klasse kruipen. Trainhadden de Mijdrechtse dames geen ster Marja van der Lugt heeft haar
verweer meer. De laatste set was team op het juiste spoor. De jongens
konden tegen VVO K geen volledig
slechts een formaliteit.
Met een herstelde, maar nog voor- team in het veld brengen en verloren
zichtig spelende Ingrid Steen weer zodoende reglementair met 0-3.

Doordat Herman Hogkamer derde werd en Ton Haak slechts achtste
ziet de einduitslag er als volgt uit:
1. Mike van der Raad 11 punten;

ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond is het er dan
eindelijk van gekomen. Na totaal twee wedstrijden verloren
te hebben, heeft het eerste
team van de Zandvoortse
Schaak Club zijn eerste belangrijke overwinning kunnen
boeken in de externe competitie.
Met een tactische opstelling, die
men nog niet eerder had toegepast,
heeft Zandvoort een overwinning

ZANDVOORT - Tegen een
van de topclubs heeft Zandvoortmeeuwen het afgelopen
zondag zeker niet slecht gedaan, maar winstpunten leverde de partij voetbal niet op.
Geel-Wit versloeg, het met vier
invallers spelende Zandvoortmeeuwen met 2-1. Door deze
nederlaag en het gelijke spel
van Hillegom is het gat met dit
team en Zandvoortmeeuwen
nog groter geworden.
Door afwezigheid van Page en
Arends en ziekte van Carrée en Molenaar moest Zandvoortmeeuwen
een beroep doen op een aantal junioren. Preek van der Mije en Sander
Schomaker maakten daardoor hun
debuut en Sander Schuurman was
na lange afwezigheid ook weer in het
team teruggekeerd. In de eerste
helft kon je duidelijk zien dat de
Meeuwen met invallers aantrad. Het
was even wennen aan elkaar en
Geel-Wit kon zodoende veel in balbezit komen en goede aanvallen opzetten. De kampioenskandidaat wist
echter slechts eenmaal de juiste
richting te vinden en dat was in de
dertigste minuut. Hier was dan ook
nog een misverstand in de Zandvoortse defensie voor nodig.
Aanvallend kon Zandvoortmeeuwen in deze periode geen indruk maken mede doordat Geel-Wit het middenveld stevig in bezit had genomen. Bij elke Haarlemse aanval was
er een man vrij en de Zandvoorters
mochten blij zijn dat de achterstand
niet hoger werd.
In de tweede helft lagen de zaken
geheel anders. De Zandvoorters

konden elkaar beter vinden. Achterin werd man tegen man gespeeld en
het lukte veel beter. Het sterke GeelWit werd geheel teruggedrongen en
Zandvoortmeeuwen forceerde een
aantal hoekschoppen en vrije trappen die echter niet het gewenste resultaat opleverden. Geheel tegen de
verhouding in vergrootte Geel-Wit
de voorsprong alhoewel het doel-

2.
3.
4.
5.
6.

Herman Hogkamer 12 punten;
Ton van der Hoek 18 punten;
Ton Haak 19 punten;
Frits Stiekel 24 punten;
Jan Terol 28 punten;
Leo Haak 28 punten;
8. Hans Roest 38 punten;
9. Ton Goossens 45 punten;
10. Gerrie Driehuizen 50 punten.
Dit is de eindstand na zeven wedstrijden waarvan de twee slechtste
resultaten af mochten vallen. In to-

taal namen 47 deelnemers deel en
ging de strijd over zeven bootwedstrijden. Gevist werd eenmaal vanuit IJmuiden, eenmaal op de Oosterschelde, twee keer Scheveningen en
drie keer werden de Wadden aangedaan. In de laatste wedstrijd werd
Mike van der Raadt winnaar met
3,50 kg vis en Ton van der Hoek
tweede met 3,500 kg vis. Herman
Hogkamer werd derde met 2,670 kg.

knokt. Bovendien had ZVM pech dat
het tegen zes maal een twee minuten
straf opliep waarvan Meervogels
goed profiteerde. Toch heeft ZVM
kansen gehad op een overwinning
maar verder dan de achterstand terug te brengen tot twee punten lukte
niet.

onnauwkeurig en verder dan een 1518 nederlaag kwam men niet. „Door
die snelle achterstand zijn de jongens snel aangeslagen," stelde coach
Jan van Limbeek. „We lieten te veel
kansen liggen ook al zat het niet erg
mee. We hebben wat ongelukkig verloren maar gaan er zondag weer volop tegenaan. We redden het dit jaar
Na een ruststand van 6-10 heeft zeker en hadden er al veel beter kunZVM in de tweede helft sterk aange- nen voor staan."
drongen en ondanks dat er niet altijd
De Zandvoortse dames begonnen even fraai handbal werd gespeeld
Doelpunten ZVM: Jan van Limerg sterk tegen IJmond en met vlot heeft er meer ingezeten. De afwer- beek 7, Jan Drayer 4, Menno Trouw
handbal werd een 4-1 voorsprong ge- king van de aanvallen was echter te 2, Erwin Spruit l, Guido Weidema 1.
nomen. Na dit leuke eerste kwartier
raakte ZVM van slag en kon IJmond
ADVERTENTIE
wat terug gaan doen. De stevige IJmondse dames kregen steeds meer
Sportspeciaiist
vat op het spel van ZVM en bij de
i'Ust was het al 5-5. In de tweede helft
voor o.a.:
üepen de Zandvoortsen nog wel een
Nike
Paar break-outs maar de prima IJReebok
Wondse doelvrouwe redde vaak
Adidas
voortreffelijk. IJmond kon het aanAs/cs Tï'ger
vaüende werk beter afmaken en
D/adora
nam een voorsprong die het niet
New Bafance
meer afstond. Eindstand 10-8.
„Heel erg jammer," aldus trainConverse
ster-coach Janna Pennings. „Er is
Lotto
hard gewerkt maar het geluk ontChampion
brak een beetje. Door de stevige IJCruyff
niond-dames waren we een beetje
Speciale aanbieding
geïmponeerd en lukte het niet om te
scoren.
We zijn nog niet op de helft
v
'an de competitie, dus kan er nog
heel wat gebeuren in het tweede gedeelte. We hebben best een leuke
van 54,- NU
Ploeg, die lekker meedraaien kan."
Doelpunten ZVM: Janneke de
Reus 2, Margreet Sterrenburg 2, Janna ter Wolbeek 2, Elly von Stein l,
KERKSTRAAT 6a. TEL. 02507-18655
Marja Brugman 1.
ZVM keek al snel tegen een vier
's Zondags geopend van 13.00-18.00 uur
Punten achterstand aan en de gehele
wedstrijd heeft het daar tegen ge-

JflflftOEM
II SPORT

3 PAAR NIKE SOKKEN

29,95

punt sterk naar buitenspel rook, 0-2
na een half uur spelen.
Toch liet Zandvoortmeeuwen het
er niet bij zitten en probeerde met
afstandsschoten de kloof kleiner te
maken. In de 37 minuut zat het de
Zandvoorters eindelijk mee toen een
voorzet van Sander Schuurman
door de Geel-Wit doelman verkeerd
werd beoordeeld en in eigen doel
werd gewerkt, 1-2. In de laatste minuten drong Zandvoortmeeuwen
sterk aan en ten koste van overtredingen kon Geel-Wit staande blijven. De vrije trappen konden niet in
een treffer worden omgezet waardoor de toch wel verdiende gelijkmaker uitbleef.
Komende zondag gaat Zandvoortmeeuwen op bezoek tegen het hoog
op de ranglijst vertoevende Velsen.
Het veldspel van de tweede helft

Bridgeclub
Mw. de Vries en dhr. Kaaiman
stonden in de A-lijn op degradatie,
maar kregen in de laatste wedstrijd
inspiratie en werden eerste met
63,10% en daarmee was de degradatie afgewend. Tweede werd op deze
avond het echtpaar Heidoorn met
61,61%. Mw. de Leeuw met dhr.
Braun hebben hun koppositie kunnen handhaven terwijl het echtpaar
Heidoorn tweede bleef.
Gedegradeerd naar de B-lijn zijn
het echtpaar Potharst, mw. Stocker
en dhr. Stomps en de dames Fokkens en Slegers. In de B-lijn deed het
echtpaar van Beek het weer goed
door eerste te worden met 61,16%,
terwijl het echtpaar Peeman tweede
werd met 56,55%. Laatstgenoemde
echtpaar promoveert naar de A-lijn
evenals het echtpaar Hoogendijk en
de heren Emnien sr. en Koning.
Naar de C-lijn gaan de heren O verzier en v.d. Staak, de dames van Ackooy en Drenth en de dames Van Os
en Saueressig. De heren Groenewoud en Smit wilden klaarblijkelijk
zeker zijn van promotie en werden
in de C-lijn dan ook eerste met
63,84%, terwijl de heren Boom en
Verburg tweede werden met 59,39%
en daardoor in de C-lijn bleven.
Gepromoveerd naar de B-lijn zijn
de heren Groenewoud en Zmit, mw.
Visser met dhr. van Leeuwen en de
heren Holtrop en van Zoelen. Degradatie was er voor de dames Boom en
Verburg, de dames v.d. Meer en
Rooijmans en de dames Götte en
Koning.
De dames Meijer en Sikkens deden het in de D-lijn erg goed en verdienden daarmee hun promotie
naar de C-lijn, zij behaalden 61,31%,
tweede werden de dames Haverkate
pn Rudenko met 61,01%. Promotie
naar de C-lijn was er voor het echtpaar van Til, de dames Haverkate en
Rudenkoen de dames Meijer en Sikkens.

TZB neemt
revanche op
Heemstede
geen gevaarlijke situatie ontstonden.
In de tweede helft was vooral TZB
heter op dreef. De badgasten voelden dat er van dit Heemstede niet
verloren hoefde te worden en dat
een overwinning tot de mogelijkheid
behoorde. Jan van der Drift en Ron
van Campen waren dicht bij de openingstreffer maar konden het niet
afmaken. Nu liet TZB wel zien tot
goed aanvallend voetbal in staat te
zijn.
De verdiende treffer zou op een

zeer geschikt moment vallen, namelijk drie minuten voor het einde.
Een vrije trap van Ron van Campen
werd schitterend in de bovenhoek
gekopt door John van der Zeijs, die
daarmee zijn waarde voor het Zandvoortse team nogeens onderstreepte, 0-1. Heemstede probeerde het in
de laatste paar minuten nog wel,
maar vond zoals de geheel wedstrijd
al, een uitstekende laatste man Poter Auberlen op zijn weg. Met inzet
en veel inzicht was Auberlen een
voorbeeld in de strijd. •
,,Iedereen slacht elkaar af", stelde
trainer Thijs Bouma. „Het wordt
een geweldige strijd, nu twee teams
rechtstreeks promoveren. Er valt
niets over te zeggen maar het is een
zeer spannende competitie. Je moei
wel punten blijven pakken, dan blijf
je meedraaien. Verlies je een paar
keer dan sta je weer bijna onderaan.
De krachtsverhouding is zeer gering".

Zege voor Zandvoortse schaakclub

Zandvoortmeeuwen dieper in dezorgen

Teleurstellend weekend ZVM-handbal
ZANDVOORT - Voor de
ZVM-handbalteams was het
een teleurstellend weekend.
Zowel de dames als de heren
verloren hun wedstrijd. ZVMdames werd door IJmond met
10-8 opzij gezet en de heren lieten het tegen Meervogels afweten en verloren met 18-15.

In de eerste helft zag het er
geenszins naar uit dat TZB met de
punten zou gaan strijken. Het veldspel was erg slecht maar aangezien
Heemstede er niet veel meer van
maakte werd het een bloedeloos
duel. Beide teams konden niet in het
strafschopgebied geraken zodat er

Geïnspireerd voetbal blijft zonder resultaat

Mike van der Raadt wint bootcompetitie
ZANDVOORT - De laatste
bootwedstrijd van de Zandvoortse Zeeyisvereniging vanuit Scheveningen bracht Mike
van der Raadt, door zijn eerste
plaats, boven aan de ranglijst
van dit seizoen 1988.

ZANDVOORT - TZB heeft
zondag revanche op Heemstede genomen voor de eerder dit
seizoen geleden nederlaag. De
Zandvoorters bleven door een
laat doelpunt met 0-1 Heemstede de baas. Door deze zege
blijft TZB in kansrijke positie
voor de tweede bovenste plaatsen die recht geven op promotie en op een plaats als periode
kampioen, waaruit nog een
promotie plaats te verdienen
valt.

heeft getoond dat het wel kan, maar
is de kloof met Hillegom niet te
groot geworden? Zegsman jan Hein
Carrée: „Het veldspel is best goed
verzorgd maar het zit gewoon niet
mee. Het is een moeilijke situatie,
we zitten in de hoek waar de klappen
vallen, maar blijven het proberen."

van 4,5 tegen 3,5 kunnen behalen op
De Vennep 2 uit Nieuw Vennep.
Ondanks dat Van Brakel zijn partij op bord 8 al snel verloren moest
geven, kwamen daar meteen bovenop twee winstpartijen van Cliteur en
Van Eijk. Geerts op bord 4 haalde
een belangrijk half punt uit zijn partij. Van Kempen op bord 7 had totaal
geen problemen met zijn tegenstandcr en greep het volle punt.
Dat lag anders met Ayress en Van
Elk. Deze hadden het zwaar te verduren op de twee eerste borden.
Maar eventueel verlies had teamleider Olaf Cliteur al in het programma
zitten. Lindeman had na bijna drie

uur spelen de volledige winst in handen en greep die dan ook.
Ayress en Van Elk moesten hun
partij opgeven ondanks dat Van Elk
in een eventuele verlenging van deze
partij hier nog wel een remise u i t
had kunnen halen.
Echter de buit was al binnen voor
het hele team, zodat op een goede
prestatie terug gezien kon worden.
In de interne competitie wonnen
Bais, Van den Bos, Wiggemansen en
Schiltmeijer hun partijen. De Bruin
en Ter Bruggen speelden remise. De
eerste vijf zijn nu: 1. Van Kempen, 2.
Cliteur, 3. Lindeman, 4. Geerts, 5.
Twint.

Zandvoort'75 bewijst vorm
met fraaie zege op DSC'74
ZANDVOORT
Zandvoort'75 blijft volledig in de
race voor de koppositie, mede
door de fraaie 0-3 overwinning
op DSC'74. De zege was zeer
verdiend gezien het vertoonde
spel en de betere afwerking
van de aanvallen.

later kwam Dennis Keuning oog in
oog met de doelman, maar zijn inzet
werd gekeerd. Zandvoort'75 bleef de
strijd volledig beheersen en op slag
van rust kwam Paul Longayroux
weer in beeld. Op de hoogte van de
middenlijn ontving hij de bal, passeerde de gehele verdediging en ook
nog de keeper en scoorde fraai 0-2.

Door het niet meespelen van Bert
van Meelen was de Zandvoortse verdediging omgezet. Mario van Meelen speelde nu laatste man terwijl
René Paap de voorstopperplaats innam.

Geslagen

Na een verkennend begin kon
Zandvoort'75 na vijf minuten al juichen. Paul Longayroux werd op het
middenveld aangespeeld en kon na
een snelle rush richting doel, de bal
onder de vallende DSC'74 doelman
werken, 0-1. De Haarlemmers waren van slag door dit vroege doelpunt en de Zandvoorters namen het
spel in handen. Diverse goede aanvallen werden opgezet, die echter
niet de juiste afwerking kenden. Alleen de rechterspits van DSC'74 kon
nog wel eens voor verwarring in de
Zandvoort'75-defensie zorgen, doch
die bleef toch overeind. Éénmaal
was DSC'74 dicht bij de gelijkmaker
maar de bal verdween keihard in het
zijnet.
Aan de andere kant was de ver
opgerukte Mario van Meelen dicht
bij een treffer toen hij de gehele
DSC'74 verdediging achter zich liet
maar hij knalde rakeling over. Even

De tweede helft was slechts vijf
minuten oud toen de goed spelende
Philip van de Heuvel, Dennis Keuning aanspeelde en zijn onhoudbare
schot betekende 0-3. De sportieve
wedstrijd werd in de laatste fase
toch door een incident ontsierd.
Wim Paap werd nagetrapt door Van
Galen en reageerde hierop erg
kwaad waarna beide spelers konden
vertrekken. In de resterende tijd
werd niet meer gescoord waardoor
de beide punten terecht mee naar
Zandvoort gingen.

Jeugdjudo bij
Sportcenter
ZANDVOORT - Aanstaande
zondag organiseert Sporteenter Wim Buchel het jaarlijkse
jeugd
judokampioenschap
voor clubleden.

Ruim zestig jeugdige judoka's zullen in de sportschool de A. J. v.d.
Moolenstraat met elkaar de strijd
aanbinden. Ieder jaar wordt deze onderlinge wedstrijd gehouden.
Om 11.00 uur komen de 6, 7 en 8jarigen op de mat, om 12.15 u zijn de
9 en l O-jarigen aan de beurt en de
jeugd van 11 tot en met 14jaartaeginnu doelman Jaap Bloem die de Zand- nen om 13.15 uur. Belangstellenden
voorters overeind hield. Een snelle zijn van harte welkom, de toegang is
uitval bracht de definitieve overwin- gratis.
ning in Zandvoort. René Paap speelde zich knap vrij en scoorde beheerst 4-2.

Klasse zaalvoetbalteams

ZANDVOORT - In de
hoofdklasse van het zaalvoetbalgebeuren behaalde Niho/
Jaap Bloem Sport een fraaie
4-2 overwinning op Otte
Eagles. In dezelfde klasse
draaide ZVM/Auto Versteege ZVM/Auto Versteege
weer op haar oude niveau en Even weer volledig aantredend
won eerst van Reisburo Jour- ZVM/Auto Versteege draaide tegen
naai met 7-4 en kwam maan- Reisburo J. op volle toeren. De goed
dreef zijnde Fieter Brune zorgde
dagavond tot een 2-2 gelijkspel op
al snel door tweemaal te scoren voor
tegen La Bello PT.
een 0-2 voorsprong. De Zandvoorters

Beide Zandvoortse teams draaien
in de top van deze klasse mee. Aanstaande maandagavond staat de
Zandvoortse derby tussen Nihot/JBS en AVM/Auto Versteeg op
het programma. Plaats van handeling is de Pellikaanhal en de aftrap is
om 22.20 uur. Het belooft een aantrekkelijk en spannend zaalvoetbal
duel te worden.

Nihot/Jaap Bloem Sport
De strijd tussen Nihot/JBS en Otte
Eagles was bijzonder spannend. Nihot/JBS hield in de beginfase de bal
goed in de ploeg maar de stugge Otte
Eagles defensie gaf weinig ruimte.
Doordat de Zandvoorters twee minuten een man minder kregen kon
Otte Eagles de score openen, doch
toen Dennis Keuning het veld weer
in mocht was het direct gelijk, 1-1.
Toen de bezoekers een twee minuten
straf opliepen profiteerde Nihot/JBS van die meerderheid en
Dennis Keuning kogelde hard raak,
2-1. Het spel golfde op en neer en
Otte Eagles kwam weer op gelijke
voet toen een verkeerde terugspeelbal werd afgestraft, 2-2. Nihot/JBS
was even van slag en had het aan de
voortreffelijk keepende Jaap Bloem
te danken dat het niet op achterstand kwam.
Opnieuw liep Otte Eagles een twee
minuten straf op en ook nu weer
profiteerde Nihot/JBS. De bal ging
goed rond van René Paap naar Bas
Heino en de vrijgespeelde Dennis
Keuning kon zijn derde treffer laten
aantekenen op het scorebord, 3-2.
Otte Eagles zette alles op de aanval
en daardoor kon Nihot/JBS op de
counter spelen wat aardige mogelijk-,
heden opleverde. Henk Gaus en Michel de Roode knalden de ballen net
naast, zodat de spanning erin bleef.
Toen Bas Heino twee minuten straf
kreeg leek Otte Eagles de zaak recht
te gaan zetten. Het was echter ook

dachten er al te zijn en namen duidelijk te veel gas terug en Reisburo J.
was weer snel op gelijke hoogte, 2-2.
De Zandvoorters stonden weer met
beide benen op de grond en pakte de
draad opnieuw op. Rob van der Berg
zorgde met een schitterende stiftbal
voor een 2-3 voorsprong en Ronald
Halderman bracht de vierde treffer
op zijn naam. Nog voor de doelwisseling kwam Reisburo J nog even terug
(3-4) maar in de tweede helft was het
alleen ZVM/Auto Versteege dat zaalvoetbalde.
In die twsede fase kon Reisburo J.
slechts zelden gevaarlijk worden en
bij die enkele keren was het doelman
Michel de Winter die de zaak onder
controle hield. Met vlotte combinaties, afgewisseld met goede solo's
werd Reisburo J. weggespeeld.
Tweemaal Johnny Keur en eenmaal
Bob Brune zette zette ZVM/Auto
Versteege op een riante 3-7 voorsprong. In de slotminuut scoorde
Reisburo J. eenmaal, drong nog wel
even aan, maar de 4-7 overwinning
kwam niet meer in gevaar.
Tegen het geroutineerde en op de
verdediging spelende La Bello heeft
ZVM/Auto Versteege het erg moeilijk gehad. De Zandvoorters hadden
over het geheel genomen steeds een
groot veldoverwicht maar paal en lat
stonden doelpunten in de weg. Via
een afstandsschot van Steef Gerke
nam ZVM/Auto Versteege een 1-0
voorsprong maar nog voor de rust
scoorde La Bello de gelijkmaker via
een snelle uitval, 1-1. In de tweede
helft opnieuw een sterk aanvallend
ZVM/Auto Versteege dat het offensief beloond zag met slechts één treffervan de voet van Victor Gerke, 2-1.
De kustplaatsbewoners leken de
zege binnen te hebben maar vlak
voor het eindsignaal rolde een vrije
trap van La Bello in het doel waardoor de eindstand verrassend op 2-2
werd bepaald.

VOETBAL
Zondag: Velsen-Zandvoortmeeuwen, 14.30 uur.
TZB-Schalkwijk, 14.30 uur, terrein Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort'75-NAS. 14.30
uur. terrein Binnencircuit.
ZAALHANDBAL

Uitslagen: DS IJmond-ZVM H) 8.
DS Blinkert 4-ZVM 2 14-15. DS KIC
-1-ZVM 3 8-9. HS ZVM-Meervoeels
15-18. HS OG-ZVM 2 22-12, HS'OG
2-ZVM 3 23- 9. HS Concordia 3-ZVM
4 16-8, DJ-B Odin 2-ZVM 5-8, MA-A
ADO 4-ZVM 2 6-9. JA-A Odin-ZVM
15-28, MA-B ADO-ZVM 24-5. Weipen Blinkert 2-ZVM 2-6.
Programma zaterdag in de Pelikaanhal: Welpen ZVM-Blinkert
13.00 uur, MA-B ZVM-Nieuw Vennep 13.45 uur, MA-A ZVM 2-KIC 3
14.30 uur, MA-A ZVM-HVH 15.15
uur. Uitwedstrijden zondag: DS
Concordia-ZVM 14.00 uur, DS
DSOV 2-ZVM 2 9.55 uur, DS Overhos
2-ZVM 3 17.40 uur, HS Alkmaar 1ZVM 16.00, HS Overbos-ZVM 3 IS.-15
uur, DJ-A JC Vido l-ZVM l 13.00 uur,
DJ-B HVH 2 12.10 uur, HJ-B Amst-n-dam-ZVM 13.00 uur.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pelikaanhal:
18.00 uur Z'75-Score A. D. jun.. 18.30
uur Z'75-THB B-jun.. 19.00 uur
Zandvoort
Noord
5-Zandvcort
Noord 3. 19.45 uur ZVM-Telefonia
vet., 20.30 uur Zandvoort Noord-Sekura Vet., 21.15 uur Zandvcum
Noord 6-Hoofddorp 5. 22.00 uur TZB
7-BSM 4.
Maandagavond in de Pelikaanhal:
20.45 uur Trefpunt-Vrouwentroost.
21.40 uur ZVM-dc Toerist damos.
22.20 uur Nihot/JBS-ZVM.

ONY
Sony video 8 Camrecordertype CCD-F33O
'n Topper, automatische lichtsterkte regeling
en wit balans, 6 x motorzoom en rec-review,
betekent het direkt terugzien van de zojuist^
gemaakte opnamen.

SONY
Sony kleurentelevisie type KV-C3STD
Het stereo geluid van deze KT.V. voegt een extra
dimensie toe aan televisiegenot.
De ingebouwde
versterker en het |
hoogwaardige
luidspreker
systeem staan
garant voor
'echt'Hifi geluid.

SONY SLV401 VIDEORECORDER
DE SLV-401 MAAKT MEER VAN UW VIDEO.
De Montagerecorder met
frontpanel-aansluiting. Digitale technieken en
Synchro edit, HO, roterende wisKop. opvallend
bedieningsgemak, AFSTANDSBEDIENING met
LCD- scherm, Real Time, Index search, timer
display, auto menu. Frontbreedte is 35,5 cm,
past bij de MIDI-lijn
PRIJS:

SONY

Prijs per weet ƒ84,-'

SONY

STR-AV200E RECEIVER
• 2 x 30 watt vermogen • 3-Bands quartz locked synthesizer tuner
• 10 Voorkeuze stations «Aansluitingen voor cassettedeck,CD-speler
etc. • Aansluiting voor 2 paar speakers • Automatisch afstemmen
• Hoofdtelefoon-aansluiting.

Of 13,-ptr«Mk(Mmiid.)

SONY SLV801 VIDEORECORDER
HIFI-STEREO VHS KWALITEITSRECORDER
MET EEN REVOLUTIONAIRE DIGITALE
TECHNIEK: een ideaal centrum voor al uw
video-aktiviteiten! Digitaal geheugen/Muit!
Strobe/beeldkunst/beeld- in-beeld,
Multi-kanaal weergave, titelgenerator, HQ. Hyperband: 8 progrms./jaar progr., IR afstandsbediening. SUPER AUTOMAAT!

1899.SONY

1699,-

Prijs per week ƒ 16,-'

Sony VJB S. video type SLV 801
Vooruitstrevende techniek! Zorgt voor een
perfekt beeld door toepassing van 3 videokoppen.

PRIJS:

449,-

2699,- 0(20,-^

TA-F100 VERSTERKER
• 2 x 50 watt vermogen • Digitale ingang (o.a. voor DAT) • Hoofdtelefoon-aansluiting • 4 Speaker-aansluitingen • Loudness.

399,Sony midi hifi. systeem type News D8
Let op! Zeer komplete nifi-set, 2x20 Watt.
5-bands equalizer.
Tuner, dubbeldeck en
platenspeler. De
prys... die is lager
dan laag.
Prlj sper week 10,-

SONY

999; 1299.

Trinitron
beeldbuis, voordeel Is een betere helderheid,
daardoor z}jn de kleuren voller en natuur
getrouwer. Ook leverbaar in 63 cm voor
f l 898
Medaüleprys

Prijs per week ƒ 11,-

Sony CD-speler type CDP-M25B
CD-speler voorzien van digitale filter.
De muziekkalender toont precies
hoeveel tracks (muzieknummers) u
nog tegoed heeft en hoeveel er reeds zyn
afgespeeld. Shuffle play
zorgt ervoor dat
het CD-plaatae in een
verrassende volgorde
wordt afgespeeld.
Prijs per week 10,-

TC-W300 CASSETTEDECK
• Dubbel cassettedeck» Dolby B en C • Normal/high speed dubbing
• Hoofdtelefoon-aansluiting • Bandteller • Bandsoortschakelaar

449:

SONY CDP250 CD PLAYER
43 CM BREDE COMPACT DISC SPELER
MET UITSTEKENDE ~cl UIDSKWALITEIT
door: digitaal filter, 4x oversampling en 2 gescheiden D/A-converters.- Shuffle play, pro-

Sony Walkmans
type WM-B18 en
WM-B39

grammeerbaar, muziekkalender, regelbare
hoofdtelefoon-aansluiting Auto Space
SLECHTS
PRIJS:

499,-

Service met eengrote S
Pabrieksgarantie krijgt u overal. Maar weest u gerust: wy
bieden méér, perfecte service en speciale aandacht. Ons
slagvaardig en goed geoutilleerd serviceteam staat met raad
en daad voor u klaar.
Voor reparatie en installatie. Zekerheid voor alles.

ST-S100 TUNER
•3-Bands quartz locked digitale synthesizer tuner • Ontvangst van
FM/MG/LG • 25 Voorkeuzestations • Automatische-of
handafstemming.

Sony audio-set type News D4Ö
Midi-systeem met een vermogen van maar
liefst 2 x 54 watt, 2 x 5 bands equalizer voqr_
eenpersoonlijke!"
klankinstelling.

SONY

SONY

THE GARD
Sony walkman type
WM-B10
Lekker op stap met
je walkman en luisteren
naar je favoriete muziek!

PERFECTE SERVICE
LAGE PRIJS
Aanbiedingen zolang de
voorraad strekt.
Prijswijzigingen voorbehouden.

499,-

150.

SONY

CD speler

FinaxJ

69:

Basisprijs

Boxen

010 ^55 2555 18b2

Na wettelüke aanbetaling van 20%. " In de prtfs is reeds ƒ lOOrmruüverretend. te minimum

radio stiphout

VERKOOP - REPARATIE
RADIO - TELEVISIE - HI-FI-STEREO
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Thorbeckestraat 15, ZANDVOORT
Tel. 02507 13378
t.o. Casino

GESPECIALISEERD IN
?
BEDRIJFS-GELUIDSAPPARATUUR

WEDDEN OP PAARDEN?

Restaurant Delicia

Komt u ook eens binnen in ons wedkantoor. Al voor 2
gulden kunt u een gokje wagen. U kunt iedere dag een
keuze maken uit een Duits, Engels en Nederlands
koersprogramma.
Wij geven u graag alle informatie en speluitleg, uiteraard
onder het genot van een gratis drankje.
Wedden dat u het leuk vindt?
Kerkstraat 8, tel. 19843.

Kerkstraat 16, tel.12270

1

Tegen inlevering van deze
l
speelbon kunt u voor ƒ 2,- ter ï
r
kennismaking een gokje wagen i

t

OPENINGSTIJDEN
KERSTAVONDVERKOOP
van de

GAPER
DRUGSTORE
Kerkstraat 31
woensdag 21 t/m vrijdag 23 dec.
tot 21.00 geopend.

Voor alle klanten
's avonds een lekker
kopje koffie en een...

^M^H^B ^H ^H ^H •• ^Bl HM •• Mi •• ^••H •••••• •• BM^H •••• HH •• ^HHB Him

LADBROKE
Totalisator

SPORT SPEL SPANNING & SFEER

ELKE DAG een andere daghap voer slechts ƒ 1U,-

Onze alom bekende
winterschotels zijn
er weer:

iedere dag

VERSE
MOSSELEN
gebakken of gekookt
met stokbrood en
div. sausjes.
Incl. l glas wijn

17,50

BOERENKOOL,
HUTSPOT,
ZUURKOOL,
CAPUCIJNERS,
ERWTENSOEP

Zie verder onze a la carte kaart.
Ook hebben wij
gelegenheid voor
bruiloften en
partijen.
Zeer
concurrerende
prijzen en 1ste
klas kwaliteit.

* a.s. zondag van
15.00-20.00 uur
LEVENDE
MUZIEK

Enkele menu-suggesties voor bruiloften en partijen
TOMATENSOEP

KIPPESOEP

WIENER SCHNITZEL

BIEFSTUK
CHAMPIGNONS

IJS

BANDENHAL

KOFFIE

25,-

GRAPEFRUIT COCKTAIL
HELDERE
GROENTESOEP

COUPE IJS
KOFFIE

30,-

Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

IJS
KOFFIE

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

.

35,-

VRUCHTENCOCKTAIL

GARNALENCOCKTAIL

RODE ZALM
OP TOAST

CHAMPIGNONSOEP

HELDERE
OSSESTAARTSOEP

HELDERE
OSSESTAARTSOEP

TOURNEDOS
CHAMPIGNON
OF VARKENSHAAS

OSSEHAAS IN
STROGANOFFSAUS

IJS SPEC.

KOFFIE
MET FRANSE
COGNAC
OF LIKEUR
OF 1RISH
COFFEE

BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL
SORBET
KOFFIE

Adres: Parallelweg 10

BIEFSTUK OF
WIENER SCHNITZEL

45,-

KOFFIE
MET COGNAC
OF LIKEUR

60,-

IJS SPEC.

'O,-

Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van div. soorten aardappelen, verse groente,
sla, appelmoes en compô;e.

Met een Micro komt uonder de mensen.
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VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER

Donderdag 22 december 1988

Los nummer ƒ1,-

Mogelijk al acties tijdens de komende feestdagen

Politie verscherpt controle
alcoholgebruik in verkeer
ZANDVOORT De Zandvoortse politie start binnenkort, moge- korps, een aparte opleiding Inatruc
lyk al tijdens de komende feestdagen, met een grootscheepse teur Alcoholwetgeving achter de
met goed gevolg Op de Politie
actie tegen alcohol in het verkeer Sinds kort beschikt men over rug
in Noordwijkerhout
de modernste, computergestuurde ademanalyse-apparatuur, verkeersschool
moesten zij de afgelopen periode
waardoor de pakkans nog vergroot wordt
heel wat uren blokken om alle tech
Van de opvallende controles op van te voren - onbekende nische details van het ademanalyse
tijdstippen, verwacht men zeker een preventieve werking
apparaat onder de knie te krijgen
In verband met de komst van de
nieuwe apparatuur, sinds 28 novem
ber operationeel, nebben de Zand

voortse brigadiers Jaap Schilder en
Jan Hempemus, als toekomstige in
structeurs van het Zandvoortse

Brigadier Jan Hempemus, achter de Datamaster, het nieuwe ademanalyseapparaat van de Zandvoortse politie.

Foto Bram stjnen

De Datamaster' stelt de politie in
staat, zeer nauwkeurig en razend
snel te bepalen of de gecontroleerde
weggebruiker alcohol heeft gebruikt
en zo ja, in welke mate Doordat in
de meeste gevallen de bloedproef
achterwege kan blijven, heeft men al
in tien minuten de uitslag Het kau
wen van koffiebonen en het slikken
van zuurtjes helpen echt met bij dit
apparaat', zegt een van de agenten
Door de snelheid waarmee een en
ander nu kan gebeuren, wordt het
mogelijk in een kort tijdsbestek een
groot aantal weggebruikers op alco
holgebruik te controleren Het wei
geren van de proef kan wel degelijk
consequenties hebben Door de
rechters wordt 'weigeren' beoor
deeld als 'verbergen waardoor zij
over het algemeen zwaardere straf
fen uitdelen
Uit onderzoek is gebleken, dat
maar liefst een op de tien automobi
listen met een borrel achter het
stuur kruipt
Vervolg op pagina ~

De achteruitgang van het
strand wordt onderzocht
ZANDVOORT - De provincie
Noord Holland laat een onderzoek verrichten naar de ont
wikkelingen van de kuststrook
tussen Zandvoort en Bloemen
daal Op verzoek van de Mims
ter van Verkeer en Waterstaat
wordt er een werkgroep inge
steld die de achteruitgang van
het strand moet analyseren
Reden vooi het onderzoek is het
feit dat de gemeente Bloemendaal
de kosten van de maatregelen die
genomen moeten worden om de ach
teruitgang van het Bloemendaalse
strand tegen te gaan, wil laten bèta
len door het Rijk
De achteruitgang (afkalving) van
het stuk strand heeft tot gevolg dat
de gemeente Bloemendaal, vanwege
de onveilige situatie geen stand
plaatsen meer ter beschikking kan
stellen voor strandhuisjes Ook kun
nen een aantal strandbedrijven hun
(Advertentie)
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exploitatie niet uitvoeren Boven
dien loopt de bebouwing nabij de
kop van de Zeeweg m toenemende
mate gevaar De gemeente Bloemen
daal is van mening dat de verslechte
ring van de situatie het gevolg is van
de verlenging van de havenhoofden
van IJmuiden hetgeen een negatief
effect heeft op het Bloemendaalse
strand De kosten voor opspuiting
van het strand of andere maatrege
len moeten volgens de gemeente
voor rekening van het Rijk komen
Het gewest Zuid Kennemerland
heeft eveneens geprobeerd de mims
ter te overtuigen van de recreatieve
en (internationale) toeristische be
tekenis van het strand en dat de kos
ten dus niet ten laste mogen komen
van de gemeente Bloemendaal
Minister Smit Kroes van Verkeer

Waterstanden

en Waterstaat is vooralsnog niet be
reid te betalen omdat de veiligheid
van het achterliggende polderland
niet m gevaar is Zij wil pas een bèta
ling van de maatregelen in overwe
ging nemen nadat een beleidsanaly
se haar de mogelijkheid heeft gege
ven om de wenselijkheid van deze
maatregelen te kunnen beoordelen
De werkgroep die de achteruit
gang van het strand onderzoekt be
staat uit vertegenwoordigers van de
Provinciale Waterstaat, Provinciale
Griffie Provinciale Planologische
Dienst, het Hoogheemraadschap
van Rijnland Rijkswaterstaat, de ge
meente Bloemendaal de gemeente
Zandvoort het gewest Zuid Kenne
merland, de Kamer van Koophandel
voor Haarlem en de Belangenverem
ging Bloemendaal aan Zee

Zandvoort raakt in de Kerstsfeer
K ZANDVOORT De kerstsfeer
;• heeft inmiddels al duidelijk
?5 haar intrede gedaan in Zand
Jij voort Vorige week werd al de
^ kerstboom geïnstalleerd op
.•* het Raadhuisplem, zondag
>S middag was er Kerstsamen
j zang in de Hervormde Kerk
s- en dinsdagavond gaf het
w Zandvoorts Kinderkoor daar
!j een Kerstconcert Afgelopen
* dinsdagmiddag hield ook het
s. Rode Kruis zijn kerstviering
^ En komend weekend opent m
ïj het Gemeenschapshuis de
h; Kerst-In haar deuren
ji. Dankzij een aantal 'ondernemende
?$ ondernemers' is het dorp toch nog
tof feestelijk verlicht deze dagen De
JT! winkelstraten in het centrum met
N lichtbogen, de Thortaeckestraat bij
te het Casino met een flink aantal tao
^1 men niet witte lampjes
tof Maar ook binnenshuis viel de
t* sfeer van de feestdagen al te proe
>5 ven Zoals afgelopen zondagmid
Jv dag bij de Kerstsamenzang in de
£ Hervormde Kerk waar de kerst
$j boomhchtjes al brandden toen de
to; gasten binnenkwamen Zandvoorts
/• Kamerkoor en solisten zorgden
^j voor een stemmig concert al bleef
h; de belangstelling beneden de vei
j™ wachting Dat laatste was wel een
i}j teleurstelling voor de goedwillende
N: organisatoren
*» Maar de aanwezigen genoten m
>j ieder geval, zo bleek duidelijk uit
te de opgetogen reacties na afloop
« Ook Corry van der Linden had er
Sij met haar declamaties een groot
ü: aandeel in

De kerstsfeer viel zondag al duidelijk te proeven bij de Kerstsamenzang in de Hervormde Kerk Foto Be io t

De kerstviering van het Rode
Kruis m de Gereformeerde Kerk
waar Armand Hekkers en vier Ie
den van het Zandvoorts Kamer
koor optraden werd door ongeveer
120 mensen bijgewoond Hiervoor
worden merendeels bejaarden en
zieken uitgenodigd Er ontstond

een gezellige middag met samen
zang o l v Dico van Putten en een
verhaal boeiend verteld dooi me
vrouw Bartels Na afloop kreeg »e
dereen een heerlijk tulbandje mee
naar huis Vlak na aanvang klonk
er nog een 9luide knal door de kerk
Vuurwerk Nee een klapband van

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

1 71
Ophalen huisvuil
ZANDVOORT In verband met de
kerstdagen wordt het huisvuil van
de maandagwijk op dinsdag 27 de
cember opgehaald Voor de dinsdag
wijk verandert er niets Voor rond
Oud en Nieuw verandert er ook mets
en bh]ft de oude regeling van kracht

Zandvoortse ondernemers bestempeld als 'krentemikkerig'

Ondernemers blijven verdeeld
over plan 'Verlicht Zandvoort'

ZANDVOORT Deledenver
gadermg van Ondernemers
Vereniging Zandvoort heeft be
sloten de jaarcontributie te
verhogen van ƒ 125, naaryiSO,
De pensions en hotels gaan
J 50, meer betalen De extra op
brengst is vooral bedoeld om
te komen tot een 'verlicht
Zandvoort'

op hun besluit om de komende ja
valt echter te betwijfelen
De contnbutievei hoging maakt ren mets meer aan vei lichting te
deel uit van een plan van penning doen Zoals wellicht bekend was
meester Nanninga om de verhch slechts een deel van de winkeliers
tingsproblematiek voorgoed de we aan de Krocht bereid hieraan mee
reld uit te helpen Met name door te betalen De Kerstraat zou heb
een betere lastenverdeling op dit ben laten weten dat men voor 1989
punt De huidige onevenwichtige geen initiatieven meer wil nemen
vei deling van de kosten afgewen Volgens lestauranthouder Balie
teld op slechts een klem aantal is de dux echter zijn de ondernemers m
ondei nemers m het centium al ja deze straat wel degelijk bereid om
ren lang een doom m het oog Nan ook komend jaar hun portemonnee
Dit voorstel van penningmeester nmga heeft nu alle OVZ leden mid open te trekken voor een feestelijk
Nanninga werd vorige week woens dels een brief opgei oepen financiële aanzien zij het zonder inmenging
dag door de overgrote meei derheid medewerking te verlenen aan dit xan OVZ Wij hebben onze zaken
keurig voor elkaar zo liet hij we
aangenomen Of de 'verhchtmgspi o plan
Toch moest de penningmeester ten
blematiek' hieimee uit de weield is
De/50 oftewel/O 95 per dag ex
woensdagavond concludeien dat de
saamhorigheid ondei de Zandvooit ti a die door de hotelhers betaald
se ondememeis ver te roeken is De moet worden viel met bij iedereen
mentaliteit van sommigen om m goede aarde Zo bij de heer J?
schreef hij als kientemikkeiig De cobsen van hotel Amare, die het
ondememeis op de Grote Krocht weten dat de hotelhers al genoeg
wai en pas te elfder ure volgens Nan toenstenbelasting betalen
nmga na een publicatie in het Zand
voorts Nieuwsblad teruggekomen Veivoli? op pairina 7

Vendorado berekent Zandvoorter halve
prijs voor gebruik van zwemf aciliteiten
ZANDVOORT Zandvoorters kunnen in de toekomst
voor de helft van de prijs ge
bruik maken van het vernieuwde zwembad en het subtropisch zwemparadijs van het
Vendoradopark De prijs komt
dan op ongeveer/7,50 te liggen
Directeur Jim Vermeulen wil
hiermee de Zandvoortse bevol
king tegemoetkomen, nu De
Duinpan is overgenomen door
Vendorado

park 'Maar wat gebeurt er indien dit
wel het geval mocht zijn', zo luidde
de volgende vraag ' Dan moet er een
keuze gemaakt worden", aldus Ver
meulen waarbij hij het doorscheme
ren dat die waarschijnlijk wel m het
voordeel van gasten van het park zal
uitvallen Beide baden kunnen met
de terrassen erom heen ongeveer
900 mensen herbergen
De Zandvoorters worden waar
schijnlijk nog dit voorjaar, ruim
voor de opening van het park opge
roepen om zich te melden voor een

een rolstoel
De keistsfeer is ook komend
weekend zaterdagavond en zondag
de hele dag in het dorp te vinden
Met name in de Kerst In waar ie
dereen vanaf zaterdag 19 30 uui
welkom is Het programma vindt
men op pagina 3
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Tarief hoger door openstelling subtropisch zwemparadijs

De prijs voor het zwemmen zal
met gelijk liggen met die in de Ne
derlandse Sportfondsenbaden, hoe
wel dit oorspronkelijk wel in de be
doelmg lag De entree wordt duur
der 'Wij hebben wel wat meer te
bieden dan een sportfondsenbad",
geeft Vermeulen op als reden Hij
wijst erop dat de Zandvoortse bevol
king voor de gereduceerde prijs on
beperkt gebruik zal kunnen maken
van het vijfentwintig meter bad en
het subtropische zwemparadijs
Daarmee wil men in principe ook
afstappen van de speciale uurtjes
voor bepaalde gi oepen waarvooi de
temperatuur van het eerste bad ho
ger moet wolden ingesteld Dat is
met nodig voor De Zeeschuimers,
die dit bad wel regelmatig alleen tot
hun beschikking kunnen krijgen
Daarover zijn de eeiste bespiekin
gen al geweest met een positief ie
sultaat
Het is echter afwachten of De Zee
schuimers hiervan nog gebruik zal
maken of dan zelfs nog wel bestaat,
omdat het aantal wedstujdzwem
Datum
LW HW
HW
LW mers sterk terugloopt en trainei Sie
22 dec
0220 1022 1433 2300 veiding het bijltje erbij heeft neerge
dec
0310 1103 1520 2342 legd Een en ander als gevolg van de
:
beppikthcid van de trainingfacihtei
24 dec
0356
1R05 11 46
ten, die men momenteel buiten deze
125 dec
0440 0022 1648 1230 gemeente moet zoeken
-S dec
0521 0103 1731 1313 Veimeulen verwacht niet dat het
-7 dec
0601 0143 1814 1353 zwemparadijs, compleet met sauna
•8 dec
0640 0200 18581428
en golfslaginstallatie, overvol laakt
. -9 dec
0719 0251 1943 1458 Hij gaf dit als antwoord op een vi aag
30 dec
0759 0319 2029 1532 die afgelopen woensdag werd ge
steld, tijdens de vei gadei u ig van On
Vanstanden
dei nemers Veienigmg Zandvooit,
yydag 23 dec VM 06 29 uur
waar de kersverse duecteui een en
andei vei telde o\et het bungalow
Pnngtij 24 Dec 1605 u NAP+112cm

"t Café"
Kerkhoven

Oplage 4500

48e jaargang nummer 51

pasje Op dat moment moet men uitdelen van de kapfooien aan de
kunnen aantonen in Zandvoort betrokken werklieden
woonachtig te zijn
Wat aan de bouw niet te merken
was is dat ei een half jaar geleden
binnen Vendorado opgericht dooi
Beleidsverandering
Vendex, een wisseling heeft plaats
Over ruim een half jaar moet het gevonden en het beleid is vei andei d
Vendoradopark gereed zijn en de Zoals een aantal onderdelen van
bouw verloopt voorspoedig Zo kon Vendex had ook Vendorado het best
Vermeulen donderdagmiddag door moeilijk', aldus Veimeulen Het
een van de reusachtige kranen bij was lastig om het bediijf verdei te
het boulevardgebouw de vlag laten ontplooien Men kon toen kiezen
hijsen omdat het hoogste punt was voor liquidatie vooi Vendoiado
bereikt Daarna ging hij over tot het oude stijl met als gevolg het vetko
pen van de parken ofvooi dooi gaan
volgens een nieuw concept Men
heeft gelukkig vooi dat laatste geko
zen Dit houdt in dat Vendex nog
maar 30% van de aandelen in handen
heeft van de Vendoiado Leisuie
N V een nieuwe NV die staat \ ooi
een nieuw stukje filosofie en een an
dere aanpak in die maikt De ande
re aandeelhoudeis zijn Philips Pen
sioenfonds (30°o) en een aantal ande
re pensioenfondsen (30°o) die dooi
het GAK wolden veitegenwooidigd
en deze instantie op haai beuit dooi
de heei Tet Veei vioeger raadslid in
Zandvooit

Ei wordt flink aan de \\ eg getim
meid dooi het concein Aan het
paik in Zandvooit woidt onge\eei
100 miljoen gulden gcspendeeid
maai daarnaast gaat ei de komende
jaien nog eens zo n 600 miljoen ovei
de toonbank vooi diveise andei e
pat ken InNedeiland onder andei e
vooi een nieuw project m Zeeland
(750 bungalows) en de renovatie (30
miljoen) van het park in Lohoist
maai ook in Duitsland en Fi anki ijk
Zo zal er bijvoorbeeld ook op 20 mi
nuten van het centmm \an P.mjs
een bungalowpark ven ijzen
Het Zandvooitse bungalow pai k
valt onder de nieuwe filosofie van
Vendoi ado Leisui e BV wat inhoudt
dat de nieuwe paiken m de landstad
of in ledei geval dichtbij steden woi
den gesitueerd dat zij een open ka
laktei hebben en gekenmeikt woi
den dooi luxe en kwaliteit Een en
ander kan een flinke uitbi e,idmg van
• Jim Vermeulen, directeur van het m aanbouw zijnde Vendoradopark, kon de plaatselijke vveikgelegenheid bc
donderdag de vlag laten hijsen boven het boulevardgebouw, waarvan het tekenen Meei hieio\ei op een van
hoogste punt was bereikt
foto Bam si pon de binnenpasma s

(Advertentie)

Mare O'PoloS
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BEGIJNE BOETIEK
GROTE KROCHT 23 2043 U Zandvoort 02507-18412

OP DE WINTERKOLLEKTIE

V':
Naam
Adres
Pos*code

Plaats

Giro/bank
Telefoon _

(i v m controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ425* O kwartaal ƒ1350 O halfjaar ƒ2475 O jaar ƒ4475
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor pdstabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam 3 l l 7ÏÓ37Ï l 'ÖÏ7ÖÖ3 l i

bellen kan ook: 020-668.1300
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Na een langzaam afnemende gezondheid is over'oden onze zuster, schoonzuster en tante

Frederika Bernadina
van Hardeveld-Bramsleven
weduwe van A Hardeveld
l

m de ouderdom van 88 jaar.
Utrecht
B Bramsleven
B Bramsleven-Bonnen
Amsterdam
B van Duikeren-Goedhart
A v Duikeren
Hummelo
W D Goedhart
S J Goedhart-Wilbers
Zandxoort.
T Dietnch-Bramsleven
B Dietnch
Groningen
B Bramsleven
J Bramsleven-Hanng

,
i

,

'

KKk 253 35ËJ, £33

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

Het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening wenst u allen
PRETTIGE KERSTDAGEN

en een
VOORSPOEDIG 1989
Ook voor het komende jaar
geldt weer:
Heeft u hulp nodig?
Bel 17373
Bestuur en medewerkers

tel. 02507 - 15351
DAG EN NACHT VERZORGING

op de
die op

maandag 2 januari 1989
vanaf 1 9.00 uur zal worden gehouden in het raadhuis van de gemeente
Zandvoort

£33,<Q3 £23,353

Mededelingen in verband met de

BALLETSTUDIO 118
Conny Lodewijk

Zandvoort, 19 december 1988
Correspondentie-adres B Bramsleven,
oe\mlaan 2, 3527 ED Utrecht

!

Burgemeester en wethouders van Zandvoort zullen gaarne de burgerij
en vertegenwoordigers van het plaatselijk verenigingsleven ontmoeten

wenst heel Zandvoort

De begrafenis heeft op donderdagmiddag 22 de_ember op de algemene begraafplaats te Zand\oort plaatsgevonden

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
Wijziging aanbieden huisvuil
In verband met Kerstmis wordt het huisvuil in de maandagwijk opgehaald op
dinsdag 27 december 1988.
De directeur,
ing. N. Wertheim.

P. A. H. Wijnands
Tandarts
AFWEZIG van
dinsdag 27 decembet
t/m vrijdag 30 december
DRINGENDE SPOEDGEVALLEN
Tel 15832 of 023-313233

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft bij besluit van 29 november 1988 op grond van artikel 21
van deze wet verklaard, dat voor het perceel.
Brederodestraat 65
een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning voormeld
perceel is aangegeven, voor een ieder opdeafdelingruimtelijkeordening, Raadhuisplem
4 ter inzage (geopend van maandag tot en met vrijdag 09 00 -12 00 uur)

DIERENBESCHERMING - ZANDVOORT
Prettige feestdagen *
worden u gewenst
door
4
BLOEMENHUIS

4

J. BLUYS
Tel. 12060
_L De specialist in al uw bloemwerken

M4444MM4M44M44

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk geboorte of andere farmliebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zand
\oort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 27,56, (prijs excl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975 40041

* Laat uw hond alleen aangelijnd uit op
31 december en vóór 22.00 uur.
* Doe uw huisdier een naamkokertje of
naamplaatje om.
-k Houd uw kat in huis en zorg dat alle deuren en
ramen goed afgesloten zijn.
* Wanneer uw huisdier erg bang is van vuurwerk,
ga dan even naar de dierenarts, er zijn
kalmeringstabletjes.
* Zorg dat er tijdens het vuurwerk minstens één
huisgenoot bij de dieren blijft.
* Steek geen vuurwerk af in de buurt van bv.
kooivogels, paarden, pony's en vee in de wei.
In hun angst kunnen ze zich verwonden of
ongelukken veroorzaken.
* Houdt u strikt aan de voor het afsteken van
vuurwerk toegestane periode.

Het Proeflokaal
wenst alle
vrienden en
bekenden
prettige
kerstdagen en
een bruisend
1989

Openhaardhout
HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek
Rijksweg 343
023-375381
bgg 250402

Lange Veerstraat 7
2011 DA Haarlem

wenst iedereen
prettige kerstdagen
en voorspoedig 1989
UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

W.W4"SK-f?>/
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Tussen

Kerst en Nieuwjaar
AFWEZIG

Pangsit Goreng
******
Nasi kuning speciaal
gele nist geserveerd met 6 gerechten (plate)
******

Koffie met spekkoek of pisang goreng
26,50 per persoon
******
FEESTMENU min. 2 personen
Soto ajam of pangsit goreng
******

«f

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

Parnassialaan 24
Zandvoortselaan 214
Fahrenheitstraat

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet, bouwvergunning te
verlenen voor:
een uitbreiding aan de achterzijde van het pand Brederodestraat 65.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 22 december 1988 gedurende 14 dagen
opdeafdelingRuimtelijkeOrdening,Raadhuisplein4,vooreeniedertennzage(geopend
maandag tot en met vrijdag 09 00 -12 00 uur)
Gedurende de termijn van ter mzageleggmg kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen

Openbare zitting

is 2e kerstdag geopend
Voor info en reservering
tel. 15110
Gedurende de wintermaanden
dinsdag en woensdag gesloten.

De burgemeester maakt ingevolge artikel 13 lid 3 van het Besluit Grenswaarden
binnen zones langs wegen bekend, dat op woensdag4januari 1989om 14 30 uur
een openbare zitting zal worden gehouden, betreffende het ontwerp-ontheffingsverzoek Wet Geluidhinder in verband met een nieuwbouwproject aan het Raadhuisplein.
Tijdens deze zitting wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen ten
aanzien van het ontwerp-verzoek te maken
Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om op de openbare zitting aanwezig
te zijn

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een
gelukkig nieuwjaar

Fa. Gansner & Co.

*
*

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 / 12518

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - "Faber - Benraad gashaarden

Si NIEUW IN ZANDVOORT

Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

ï

* voor reservering 02507-18619
* keuken geopend van 17.00 tot 22.30 uur

H.C.S.

^j Party en Catering Service

VAN MAAS

verzorging van recepties, feesten en partijen bij u thuis.
Levering van koude buffetten, bittergarnituren, belegde
broodjes, uitgebreide salade schotels.
Alles vers uit eigen keukens
THUIS GEBRACHT ZONDER LEVERINGSKOSTEN

LANDELIJK ERKEND

koffie met spekkoek of pisang goreng
40,- per persoon

- 1 den
- 2 bomen
- 10 bomen

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

DUBROVNIK
Zeestraat 41

*
*
*

*

Uitgebreide nisttafel bestaande uit
12 gerechten en 5 biigerechten geserveerd
met nasi of bami goreng of witte ri|st
******

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

(C. Koper)
02507-18225

l

Aan aannemer en
particulier
rechtstreeks af
fabriek Dus •
betaalbare pn,zen
voor een
kwaliteitsprodukt'
Montage geschiedt
door in de fabriek
getrainde monteurs'
U krijgt 10 jaar
garantie op de
konstruktie van de
puien plaatsing en
het meegeleverde
isolatieglas

omschrijvingen
K Uitvaartverzekering

|||ëturafiüitvaartovereenkomst
liter.' '
; Vraag rustig vrijblijvend
ïlle inlichtingen bij:

d'HONT

m
rf

Secretaris Bosmanstraat 40
Iflf >KT Zandvoort
88)802507-17244
.:'

Kapvergunningen

Joegoslavisch Restaurant

Vanaf vrijdag 23 december t/m Nieuwjaarsdag

kunt u bij
IWÏjSfïMjf' •
• ' ons
§$.fe:R#,:....
recht voor:
..;.

HKiifci'Iipi"'.'.• ' - .

RESTAURANT

MENU MAAND DECEMBER

Ürafenissen
•" '

|®|gÊfSfe;.,f; .
1
Daarnaast

f/ieuu/fuar

Mede dank zij de hulp van
Eric, Peter Bol, Wout, Roei,
Miriam, Ruud, Peter, Kon,
Carla, Ellen, Jacqueline,
Ronald, Leen
en moeders
is mijn woning klaar!
Michel

-4

"RUMOURS" Haltestraat 21 Zandvoort

Tel. 02507-13278

^ Daar ligt onze belangrijkste
aak en dienstverlening.'

unni

oprichten showroom + woningen - Kochstraat
vergroten woning
- Burg. Nawijnlaan 10

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30
tot 1230 uur Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn

J\eritda^en en een

444M4444M44444444

INDONESISCH SPECIALITEITEN

DAG en NACHT bereikbaar

*

165B-88
166B-88

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

De VVD
afd.
Zandvoort/
Bentveld

Aangevraagde bouwvergunningen

Onze Duitse
profielen hebben een
meerkamersysteem,
een hoge stabiliteit,
zijn energiebesparend
en voorzien van het
KOMO Certificaat.

vraag vrijblijvend advies
en offerte

*•Vëbea/kozijnentechniek
Czaar Peterstraat 114 - A'dam - Tel. 020-381935/382011
RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN EN SERRES IN KUNSTSTOF
OpK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT

(bijpassende horren

verkrijgbaar)

SHOWROOM GEHELE WEEK GEOPEND
's Zaterdags en 's avonds volgens afspraak.

rNaam :
VOOR INFORMATIE:
NEVENSTAANDE BON IN
ONGEFRANKEERDE
ENVELOP AAN:
ANTWOORDNUMMER 10691,
1000 RA AMSTERDAM

Hors d'oeuvre varié

speciaal samengesteld voor
oudejaarsavond en nieuwjaarsdag

Adres:
Postcode en woonpl.:
Telefoon:

is

Gerookte zalm
Bestaande uit:
Gerookte paling
Zalmsalade
Hollandse garnalen
Huzarensalade
Haring
Salade Nicoise
Paté
Kiwï
Rosbief
Ananas
Gev. kalfsborst
Passiefruit
Gevulde eieren
prijs p.p.
BESTELLEN TOT 29 DECEMBER
Vraag ons uitgebreide assortiment lijsten.

ƒ30,

BEL VOOR INFO TEL. 02507-18526

&
&

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 15 DECEMBER 1988 .

Cor Davids en Bas de Baar respectievelijk oudste en jongste fotograaf

Jongste en oudste generatie kwalitatief goed
vertegenwoordigd bij Fotokring Zandvoort
ZANDVOORT - Zoals reeds eerder vermeld zijn tot en met 6
januari in de bibliotheek aan de Prinsesseweg foto's te bewonde'ren van leden van de Fotokring Zandvoort. Onder de titel "Kijken Zien" organiseert de in 1950 opgerichte fotoclub jaarlijks
een expositie, die tot 1982 in het Gemeenschapshuis werd gehouden.
Om het geheel een meer cultureel
tintje te geven koos men daarna
voor het Cultureel Centrum, maar
de belangstelling was niet overweldigend. De meer centraal gelegen bibliotheek bleek, mede door de gunstiger openingstijden, een ideale omgeving en sinds 1983 wordt daar dan
bok een dankbaar gebruik van gemaakt. Anders dan de naam doet
vermoeden zijn van de dertien leden
de Zandvoorters ver in de minderheid. Ze zijn op de vingers van één
hand te tellen en daarom leek het
wel aardig om met twee van hen, de
heer Davids en Bas de Baar, een
praatje te maken.

Dé grote hobby
van Cor Davids
Cor Davids is met zijn 84 jaar het
oudste lid en zijn hobby is eigenlijk'
altijd fotografie geweest. Hij werd
geboren in Broek in Waterland als
zoon van een veeboer. "Mijn vader
was boer in hart en nieren, en toen
mijn grootvader in 1909 overleed
verhuisden we naar Wijde Wormer,
het geboortedorp van mijn vader,
waar hij het familiebedrijf voortzette." Cor Davids trad niet in zijn voetsporen, want onderwijzer Oosterhof
deed bij z'n ouders een goed woordje
om hem verder te laten leren, met
als resultaat dat hij naar de HBS in
Zaandam ging.
Reeds in 1920 was Davids radioamateur, bouwde zelf een radio en
maakte van sigarenkistjes twee fototoestellen. Hij ging werken bij Radio
Holland, maar zijn vurige wens om
marconist te worden op de grote
vaart ging door overbezorgdheid
van zijn moeder niet in vervulling.
In plaats daarvan werd het Steemeijer, een garagebedrijf in Zaandam,
waar hij na z'n diensttijd opnieuw
aan de slag kon. Hij klom op tot
hoofdchef van de werkplaats, waar
hij dertig monteurs onder zich had.
Ook op maatschappelijk terrein was
hij actief en wel als diaken van de
hervormde kerk en als lid van de
Vrijwillige Brandweer.
Zijn liefde voor de korfbalsport
leidde tot een andere liefde, namelijk tot die voor z'n clubgenote Clazina Sloovers. "Ze was bijzonder muzikaal," vertelt Cor Davids over zijn
uit de Purmer afkomstige echtgenote. "Ze studeerde aan het conserva-

torium en heeft in het begin van ons
trouwen ook nog pianolessen gegeven." (Het fraaie kelim kapstokkleed in de gang, het geborduurde
schellekoord en de prachtige merklappen die de wanden van zijn riante huis aan de Emmaweg sieren, bewijzen dat z'n overleden echtgenote
ook op het gebied van de naaldsierkunst zeer begaafd was).

Caltex
In 1950 begon hij, samen met zijn
brandweermaat Nico Hoogwout in
Zaandam een eigen garagebedrijf.
"Een paar jaar later wilden we uitbreiden, maar de gemeente had geen
grond. Ik ben toen door de Caltex
naar Zandvoort gehaald en Nico is in
z'n eentje nog een tijdje doorgegaan.
Hij heeft nu een kraanwagenbedrijf
en we hebben nog steeds contact.
Een paar maanden geleden was ik
uitgenodigd voor de opening van een
nieuw gebouw voor grote kraanwagens en toen liet de fotograaf verstek
gaan. Ik heb het hele gebeuren op
dia's vastgelegd," aldus een glunderende Cor Davids.
Voor de werkzaamheden in het garagebedrijf aan de Burg. Engelbertsstraat werden zijn monteurs uit
Zaandam ingeschakeld die, in afwachting van woonruimte in Zandvoort, bij hem thuis logeerden. Extra drukte dus voor z'n vrouw die,
evenals zijn zoon en schoonzoon, in
het bedrijf meewerkten.
Toen Davids in 1974 het pand verhuurde aan Dirk van den Broek, die
er een supermarkt in vestigde,
kwam er een eind aan zijn bedrijfsactiviteiten. Maar dat betekende
geenszins dat hij op z'n lauweren
ging rusten.

Bloemen
Er was nu volop tijd om te fotograferen en de resultaten, zo'n 13.000
dia's, talrijke fotoboeken en - albums, bevinden zich keurig gerubriceerd en geadministreerd in kasten
op de zolderverdieping van z'n huis.
Veel foto's van met partner Cor van
Poelgeest gemaakte buitenlandse
reizen, maar bovenal foto's van bloemen en planten in de omgeving en in
de eigen tuin, die er altijd schitterend bij staat. Niet verwonderlijk
voor een voormalig bestuurslid van

• Bas de Baar (I.) en Cor Davids op de expositie die momenteel in de Openbare Bibliotheek wordt gehouden:
respectievelijk de jongste en de oudste fotograaf binnen de Fotokring Zandvoort.
Foto Beriott

de Kon. Ned. Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde, in welke
functie hij tal van diavoorstellingen
heeft gegeven en honderden voortuinen gekeurd. Zijn liefde voor dieren
komt tot uiting in een fraaie opname
van een rustig in de Waterleidingduinen kuierende vos en van twee
Turkse tortels op de voerplank dicht
bij het raam, die het zaad voor hun
neus zien weggepikt door een paar
roodborstjes.
Maar ook in de manier waarop hij
praat over de zes kippen, die al jaren
geen ei meer leggen, en scharrelend
hun oude dag doorbrengen in z'n
achtertuin.

Bas de Baar draagt
nieuwe ideeën aan
Bas de Baar is met zijn 18
jaar het jongste lid van de Fotokring Zandvoort en evenals

Cor Davids, de oudste fotograaf van deze vereniging, is
hij een van de weinige leden
die in Zandvoort wonen.
Vier jaar geleden raakte hij verzeild bij de Fotokring, toen hij rondliep op een tentoonstelling in deze
gemeente. Met fotografie hield hij
zich voor die tijd al bezig, maar in de
vereniging ontdekte hij een nieuwe
stimulans én hij 'kon er nog wat leren. "Het is heel handig, om lid te
zijn van deze vereniging. Er zijn
mensen bij die al zo lang fotograferen, dat zij veel goede aanwijzingen
kunnen geven. Al verschillen we
vaak wel van ideeën wat onderwerpen en uitwerking daarvan betreft.
Maar ook wat dat betreft kun je veel
van elkaar leren", wat bevestigd
wordt door de heer Davids. "Jij
brengt ons zeker op nieuwe ideeën",
voegt hij zijn jonge clubgenoot toe.

Bas keek in het begin wel wat
vreemd op, toen hij merkte dat de
gemiddelde leeftijd binnen de Fotokring Zandvoort veel hoger lag
dan de zijne. "Dat was wel zo, maar
daar merk je op den duur bijna niets
meer van, hooguit doordat je een
andere stijl hebt. Maar je hebt een
gemeenschappelijke hobby, en dat
maakt het gewoon leuk".

Bebouwing Sterre der Zee
ZANDVOORT - Mooi of niet mooi, dat was vorige week min of meer het
discussiepunt in de Commissie van Publieke Werken. Het betrof een plan
voor de bebouwing van het terrein tegenover de St. Agathakerk, waar
vroeger Sterre der Zee heeft gestaan.
De Weizij nscommissie heeft het plan al goed gekeurd. Maar architect
Peek uit Amsterdam moest zijn ontwerp met verve te verdedigen tegen de
op- en aanmerkingen van de raadsleden. Geheel overtuigd van de schoonheid waren zij niet. Toch stemden de meeste in met het plan, omdat het
'betaalbaar' is. De PvdA zag liever nog wat andere ontwerpen. Aan vier
architecten was gevraagd om een ontwerp in te dienen. Slechts twee
daarvan reageerden.
De foto boven toont het front van de bebouwing, gezien vanaf de kant van
de St. Agathakerk. Op de onderste foto de zuidzijde van hpt gebouw, yanaf
de Brederodestraat.

Vanavond al start de reeks culturele activiteiten met het optreden
van het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort in de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein. Het koor wordt
bijgestaan door een aantal solisten
en het Amsterdams Begeleidingsorkest. Het concert begint om 20.15
uur en kaarten zijn a ƒ12,50 aan de
kerk verkrijgbaar.
Vrijdag is 'het woord' aan toneelvereniging Wim Hildering met het
toneelstuk 'Het Derde Woord'. Regisseuse Alie Bol neemt hiermee of-

ficieel afscheid van dit werk en zij
heeft er vast en zeker alles aan gedaan om de spelers tot ongekende
hoogte te brengen. Het stuk wordt
opgevoerd in gebouw De Krocht,
Grote Krocht 41, en begint om 20.15
uur. Dat geldt ook voor de zaterdagavond. Het optreden wordt dan tevens afgesloten met een groot 'bal
na'. Dit alles ter viering van het veertigjarig jubileum van de vereniging.
Zondagmiddag houdt men ter gelegenheid hiervan een receptie in het
Gemeenschapshuis, van 15.30 tot
18.00 uur.
Gezien de reputatie van 'Wim Hildering' valt er veel van 'Het Derde
Woord' te verwachten. De kaartverkoop loopt dan ook goed, maar er
zijn nog plaatsen vrij voor zowel de
vrijdag- als de zaterdagavond.

Kan een werkgever genoodzaakt worden een werknemer, die
na een ziekte of ongeval niet meer
in staat is zijn normale werk te
verrichten, aan andere passende
arbeid te helpen?
Hier gelden allereerst de artikelen 1638b en 1638d van het Burgerlijk Wetboek. Volgens art. 1638b
„is geen loon verschuldigd voor de
tijd, gedurende welke de arbeider
de bedongen arbeid niet heeft verricht". Maar volgens art. 1638d
verliest de arbeider zijn aanspraak op loon niet, „indien hij
bereid was de bedongen arbeid te
verrichten, doch de werkgever
daarvan geen gebruik heeft gemaakt, hetzij door eigen schuld of
zelfs tengevolge van hem persoonlijk betreffende toevallige verhindering." In deze beide artikelen
wordt gesproken over de „bedongen" arbeid. Moet dat letterlijk
worden opgevat? Kan de werkgever een aanbod van andere passende arbeid van een gehandicapte werknemer weigeren zonder
verplicht te worden hem loon te
betalen? Speelt artikel 1638z hier
nog een rol? Dit artikel luidt: „De
werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te
laten, wat een goed werkgever in
gelijke omstandigheden behoort
te doen en na te laten."
Over deze problematiek heeft
de Hoge Raad een principiële uitspraak gedaan. A was als „afzakker/palletteerder kunstmest" in
dienst van B. Zijn werkzaamheden bestonden uit het bedienen
van de automatische afzakmachine. A werd ziek. Na één jaar, toen
zijn aanspraak op ziekengeld een
einde had genomen, was A wegens
zijn rugkwaal nog steeds ongeschikt om zijn arbeid als afzakker/palleteerder (de bedongen arbeid) te verrichten. Wél was hij in
staat lichte, niet rug-belastende
werkzaamheden te verrichten.
Wegens laatstbedoelde omstandigheid werd hem geen arbeidsongeschiktheidsuitkering - toegekend. A meldde zich bij B en verklaarde zich bereid andere pas-

Kaarten zijn ook nog volop te verkrijgen voor de Volkskerstzang, in
de Hervormde Kerk op zondagmiddag, aanvang 14.30 uur. De entree
kost ƒ4,-. Geheel toepasselijk voor de
integere sfeer waarin deze samenzang altijd plaatsvindt, houdt Corry
van der Linden enkele voordrachten. Tevens werken er solisten aan
mee, evenals het Zandvoorts Kamerkoor onder leiding van Dico van
Putten.
Dinsdagavond is het de beurt aan
het Zandvoorts Kinderkoor. Dat
verzorgt die avond een kerstconcert,
met een uitgebreid programma,
waaronder ook samenzang. Medewerking wordt hieraan verleend
door de groep The Wild Bunch. Het
concert wordt gehouden in de Hervormde Kerk en begint om 20.00
uur.

• Kruipdoor sluipdoor over de Linaeusstraat.

menlijk realiseren van een grootse
voorstelling. Toch was de spanning
tijdens de verschillende optredens
te snijden.

Conny Lodewijk, dansdocente van
Studio 118 uit Zandvoort had gekozen voor een op het eerste gezicht
De organisatie van het Amateur wat merkwaardige choreografie,
Dansfestival was ook dit jaar weer in voor een leek waarschijnlijk moeihanden van de Werkgroep Dansdo- lijk te begrijpen. 'Memories', twee
centen Noord-Holland. Deze had te- gedachtengangen.
vens de niet geringe taak alle deelneDe 19-jarige danseres Saskia Bol
mers te beoordelen. Een lastige op- voelt de choreografe terdege aan en
dracht, want er hard gewerkt om de zorgde dan ook voor een perfecte
hoogste eer, ook al waren er met dit uitvoering op muziek van 'Level 42'.
dansfestijn geen prijzen te winnen. Het thema betrof een man, die is
Als belangrijkste drijfveer om zich vertrokken terwijl hij slechts een
aan te melden wordt gezien het geza- brief heeft achtergelaten. Deze

wordt prompt gevonden wordt door
de verlaten vrouw. Een knappe
dansprestatie om een dergelijke
choreografie waarin één persoon
twee karakters, man en vrouw, moet
uitbeelden tot een zeer goed eind te
brengen.

Jazzy
Van een geheel ander genre was
het optreden van de 18-jarige Danny
Clark. „Only way is up", een swingend en jazzy nummer. Een kolfje
naar de hand van de levendige Danny. Conny Lodewijk had duidelijk
gebruik gemaakt van haar talenten
en dit nummer was de jonge danseres dan ook onbetwist op 't lijf geschreven.

ZANDVOORT - Het is momenteel kruip door sluip door
voor het verkeer over de Linnaeusstraat. Dat duurt nog een
paar dagen.

Kinderkoor treedt op in
dertigste Kerstconcert
ZANDVOORT - De naderende kerstdagen zijn ook dit
jaar weer aanleiding voor een
optreden van het Zandvoorts
Kinderkoor. De jonge zangers en zangeressen geven
hun Kerstconcert op dinsdag
20 december in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein.

De kinderen treden dinsdag op onder de vertrouwde leiding van
Henk Trommel, weer begeleid
door Willcm Poot. Er wordt medewerking verleend door het kwartet The Wild Bunch, bestaande uit
José Dillo (fluit), Bert de Jongh
(clarinet), Ellen Mertz (hobo) en
Dorothé Rothbarth (fagot).
Het concert begint om 20 uur en
Het is al weer het dertigste de entree kost ƒ5. Op het programKerstconcert van het Zandvoorts ma komt samenzang, declamatie
Kinderkoor, dat tweeëndertig jaar én een aantal muzikale intermezgeleden, in 1956, werd opgericht. zo's voor.

Het voorstel van het College van
Burgemeester en Wethouders om de
verkeersdrempels aan te leggen,
werd afgelopen donderdag in de
commissie voor financiën behandeld. De commissieleden (Sandbergen van D'66 was afwezig) adviseerden wethouder Aukema het voorstel
terug te nemen. Eerst dient er een
totaal-verkeersplan voor Zandvoort-noord opgesteld te worden. Men
• Saskia Bol en Danny Clark zorgden zondag voor een perfecte en
vreest dat er meer van deze verzoeverrassende voorstelling.
Foto Bram stijnen ken komen, als men op dit moment,

woord aan het verzoek van de VVD,
die er voor pleitte een andere oplossing voor Nelis te zoeken. De Linnaeusstraat is waarschijnlijk begin volgende week normaal te bereiden.

De straat is overdwars opgebroken om een overstortleiding naar de
effluentvijvers aan te leggen. De buis
dient om overtollig regenwater snel
af te voeren, indien er te veel tegelijk
komt voor de normale riolering naar
Haarlem.
Vervolg van pagina l
Als de oversteek over de LinnaeusDat is uiteindelijk ook te merken
straat is gemaakt, wordt de afvoer in de portemonnee van de strandverder doorgetrokken langs het pachters. Kuijken (PvdA) vond de
oude gebouw van Postduivenvereni- vraag om schadevergoeding op zich
ging Pleines en de opslagplaats van wel reël voor pachters die een forse
Nelis. Beide moeten daarvoor ver- schade hebben geleden, maar hij
dwijnen. Daarmee is ook beant- miste de financiële onderbouwing in
hun brief. Bovendien vreesde hij een
precedentwerking, als men erop in
zou gaan: 'Dan staat een middenstander bij wie de straat een maand
is opgebroken, straks ook voor de
deur'. Toch moest er volgens hem
een mogelijkheid open blijven op inDanny in haar tutu wervelend dividuele basis. Een en ander geldt
over het podium, zoals alléén zij dat ook voor Ingwersen (CDA), al sluit
kan. De „Pietje Bel" uit de danswe- hij een tegemoetkoming niet uit 'inreld, zoals Conny Lodewijk haarzelf dien alleen daarvan het voorzetten
graag noemt had gezocht en gevon- van de onderneming afhangt'. "Maar
den naar een nieuwe formule. Niet dan moet men financieel wel hélealleen de dans staat bij haar cen- maal met de billen bloot".
Jongsma (GBZ) zag wel degelijk
traal, ook het showelement maakt
een belangrijk deel uit van haar uit- grond voor een schadevergoeding
voering. Deze theatervorm oogstte omdat de reconstructie van de boubij de rest van de danslustigen dan levard niet op tijd klaar was. Het
argument van precedentwerking
ook veel bewondering.
gaat volgens hem in dit geval dan
Of beide meisjes door gaan in de ook niet op. 'Het college zou zo corwereld van het ballet, is nog zeer de rect moeten zijn de strandpachters
vraag. Op dit moment beschouwen uit te nodigen om met hun balans te
zij de dans nog slechts als hun grote komen'. Steun kregen de pachters
hobby. 'Talent hebben ze in ieder ook van Horeca Nederland, afdeling
geval genoeg', vindt lerares Conny Zandvoort. Een aanwinst voor cle
Zandvoort.se bevolking als de verLodewijk.
nieuwde boulevard, 'mag niet over
de ruggen van 25"o van de strandpachters gaan', aldus voorzitter
Fred Paap."
Volgens Van Marie (VVD) was het
duidelijk dat de betrokken pachters
schade hebben geleden. Toch moet
hem afgegaan worden op
zonder zo'n plan, ingaat op de vraag volgens
aantoonbare
zoals gesteld in
van de bewoners van de Pasteur- een brief vanfeiten,
het
college aan de
straat. Aukema zou de zaak opnieuw strandpachters. Aangetoond
moet
aan de orde brengen in het college. worden, dat de schade het gevolg
is
Hun verzoek aan de gemeente om van de werkzaamheden en niet tot
maatregelen te nemen, dateert uit het normale bedrijfsrisico kan worapril 1987. Een onderzoek dat volg- den gerekend.
de, bevestigde dat de straat onveilig
Wethouder Aukema 'waarschuwwas. Daaruit bleek namelijk dat veel de' de raadsleden 'deze heilloze weg
automobilisten met te hoge snelheid niet te gaan'. "De claims zullen je om
de straat in rijden, waardoor niet de oren vliegen", voorspelde hij, als
name voor kinderen een gevaarlijke in dit geval tot schadevergoeding
situatie ontstaat. Een flink aantal wordt overgegaan. "Het is onze taak
van hen loopt enkele keren per dag voorwaarden scheppend bezig te
door de Pasteurstraat doordat deze zijn, zoals met het vernieuwen van
deel uitmaakt van een route naar de boulevard. Maar zó kun je nooit
school. Bovendien ligt de straat iets van de grond krijgen". Vanuit de
naast het winkelcentrum, met een verantwoordelijkheid van het collekinderspeelplaats.
ge ten aanzien van de Zandvoortse
Met het aanleggen van verkeers- burgers in het algemeen, toonde hij
drempels aan begin en eind van de zich bereid 'schrijnende gevallen'
•straat zou de snelheid beperkt maar nader te bekijken. Voor de meeste
de verkeersfunctie behouden blij- pachters houdt dat waarschijnlijk
ven. De kosten zouden op ongeveer in, dat zij niet op een vergoeding
./'12.000,- komen.
hoeven te rekenen.

Pasteurstraat moet wachten
op aanleg verkeersdrempels
ZANDVOORT - Een voorstel
om in de Pasteurstraat in
Zandvoort-noord
verkeersdrempels aan te leggen, is in
eerste instantie afgewezen. De
bewoners hadden om de drempels verzocht, vooral in verband met de veiligheid van kinderen. Er moet eerst een totaalplan komen.

Foto: Beilolt

Kruip door, sluip door

Optreden Studio 118 wekt bewondering
ZANDVOORT - Balletstudio
118 van de Zandvoortse Conny
Lodewijk behaalde tijdens het
Amateur Dansfestival 1988 een
eervolle vermelding. Dit festival werd afgelopen zondag in
Amstelveen gehouden.

sende werkzaamheden te verrich
ten. Van dit aanbod maakte ^
B Ü
geen gebruik.
Voor de kantonrechter te Boxmeer vorderde A betaling van zijn
loon. De kantonrechter wees de
vordering af. Dit vonnis werd door
de rechtbank te 's Hertogenbosch
bekrachtigd. Zonder enige aanpassing en wijziging van de arbeidsverdeling bij B is het niet
mogelijk van het arbeidsaanbod
van A gebruik te maken, aldus de
rechtbank.
Voor de Hoge Raad stelde A zich
op het standpunt, dat B verplicht
was bedoelde aanpassing en wijziging door te voeren. In beginsel
stelde de Hoge Raad A in het gelijk. Indien een werknemer, die
door ziekte blijvend ongeschikt is
geworden tot het verrichten van
de bedongen arbeid, zich jegens
zijn werkgever bereid verklaart
andere passende arbeid te verrichten, is de werkgever uit hoofde
van art. 1638z B.W. gehouden die
werknemer in staat te stellen om
arbeid te verrichten, welke voor
zijn krachten en bekwaamheid is
berekend en die hem - gelet op
zijn opleiding en arbeidsverleden
- kan worden opgedragen.
Dit lijdt slechts uitzondering,
wanneer bedoelde tewerkstelling
redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd. In dat
geval zal de werkgever omstandigheden moeten stellen en zo nodig
bewijzen, op grond waarvan hij
zijn arbeider niet aan passend
werk kan helpen.
Het geval, dat een werkgever
zijn arbeider zonder deugdelijke
gronden niet in staat heeft gesteld
tot het verrichten van andere passende arbeid, moet gelijk worden
gesteld aan het geval, bedoeld in
art. 1638d B.W. Dan heeft de arbeider dus recht op zijn loon.
Aldus vernietigde de Hoge Raad
het vonnis van de rechtbank en
verwees de zaak naar het gerechtshof te 's Hertogenbosch
met de opdracht het geding volgens de gegeven rechtsregels geheel opnieuw te behandelen.
mr. C.A. Baron Bentinck

Afgelopen jaar heeft Bas niet zo
gek veel kunnen doen aan de fotografie binnen de vereniging, in verband met zijn VWO-examen, waarvoor hij nu druk bezig is. Dat verklaart ook waarom er in de bibliotheek nu geen werk van hem te zien
is. "Maar ik ga er wel mee door.
Misschien is dat over een tijdje niet
meer in Zandvoort, omdat ik vanwege mijn studie naar Amsterdam
verhuis".
C.E. KRAAN-MEETH
JOAN KURPERSHOEK

Volop keuze uit culturele activiteiten
ZANDVOORT - Zandvoort
staat komende dagen bol van
de culturele activiteiten. Voor
elk wat wils, want elk evenement verschilt qua sfeer veel
van het andere.

Heeft gehandicapte recht
op passende arbeid?

Schadevergoeding
strandpachters
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WEEKMEDIA 30

Kleurenfoto's
vanaf45cent
Ook voor hel ontwikkelen van uw dialilms

Sig mag
üssenberg
Haltestraat 9
tel 0250712151
Sa-SiW-lriH-

-

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

i

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar
p

*"v\" C

—

ZAAN ESCORT
ƒ 175 p u 075 172123 Meis
jes gevr m A dam/Zaanstad

hoto Boomgaard

Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen
•i/oTten gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterqn
ciien
C
c3rtiojlieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 35 per millimeter
S'uitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977?ÖAI i of afgeven/zenden aan
*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2 2042 JM
Zandsvoort
t- Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70 Postbus 1421
AA Uithoorn
•» Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
2 Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper N'euwsblad Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, De Ronde Vener Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer'Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities ƒ 5,84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
» BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U Kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch oogeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m deze'fde week Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

ook voor
portretfoto s
pasfoto s

receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Garage te huur
Burg v Fenemaplem
Tel 02507 14534

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

ES3

Restant Swipe
Op is op ƒ 108 per doos van
12 flessen Tel 020 996584
Schoonheidsbehandeling
Gezichts facelift met acu
punctuur Ook om te stoppen
met roken Tel 02507-13871
Schoonmaakbedrijf

Steekschuim Onmisbaar hulp
middel bij het maken van kerststukjes

Buitenverlichtmgsset 16 lampjes
met klembek en kogelgewricht

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546
* Schuiven in extase7 Dat
kan op 21 december op het
KerKplem bij Maaike en Fred
Alleen voor gezellige mensen

1855

gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

J. van Campen & Zn
voor al uw

schoenreparaties

T k LADA NIVA bj 88 kl
groen LPG onderbouw Prijs
ƒ 18 000 Tel 0250718588
T k leren 5 zits HOEKBANK
losse elementen kl cognac
t e a b Tel 023261485

* Te koop 4 pr hockey
schaatsen, ƒ 60 p p , maat 35
t/m 38, 1 pr witleren kunstschaatsen mt 37 ƒ40 Tel
02507 18765

15?5

3035

Miniatuur verlichtmgsset 35 hel
dere of gekleurde lampjes

775

«JJP

Grottenpapier Rol a 2 m x 50 cm

Kerstboomstandaard met groot
waterreservoir

* Te koop aangeboden En
gelse eiken wandmeubel
Vraagprijs ƒ300 Tel 02507
17329

15%

korting

* Te koop Carrera racebaan
ƒ25 Tel 02507-15146
* Te koop gashaard 1 < st
merkFaber Tel 02507-16 372
* Te koop gevraagd Meccano Tel 02507-18167

Bus spuitsneeuw Inhoud 150 ml

* Te koop kroontje, slaapkamerlamp en schemerlamp,
samen ƒ 50 Tel 02507-17146
Te koop LADA 1200 S bouwjaar 1983 Gekeurd tot sept
AMVEC
89 Tel 02507-15208
veiling
* Te koop ski imperiaal, af- veilt i o v gem Stad A'dam
sluitbaar, z g a n Tel 02507- goederen, wo huisraad, kan13273
toormeubelen en diverse andere benodigheden
Heb je het al gezien7
Die aanbieding bij CONFETTI KIJKDAGEN vrijdag 16-121 sweater ƒ 39,95, 2 voor ƒ 60 88, za 17-12-88 v 10-17 uur
HEEFT U NOG WAT OP TE VEILING maandag 19 12-88
RUIMEN' Boeken, servies- aanvang 1000 uur
goed of andere spullen7 Bel Veemarkt Stal E Amsterdam
Tel 020 6656435
02507 18248
* Help de Polen Stuur eens •* An eindelijk je hok klaar
een voedselpakketi Geen Veel geluk ermee An
adres7 Dat hebben wij voor u1 * Angela en Mike, jullie verInl tel 02907-5235
dienen het Een hele fijne va* Het Zandvoorts Kamer- kantie en prettige feestdagen
koor zingt op de Kerstsamen- toegewens + een voorspoe
zang op 18 dec m de Herv dig en gezond 1989 P en M
Kerk, 1430 uur Toegang ƒ 4 APP of WOONRUIMTE ge* Hetty en Guus, hartelijk zocht voor 4 volw + 4 kind m
gefeliciteerd met jullie 30 jarig de periode van 4 tot 18 april
huwelijk en veel geluk voor de Tel 023-352129 of 292869
toekomst Ada, Arie Mies
AUTOVERZEKERING
Ton Ger en Ali
TE DUUR7
Bel geheel vrijblijvend
* Hoera 16 december krijvoor een prijsopgave
gen Cor en Nieke de sleutel
OLOF GORANSSON
J. vanCampen&Zn 02507-18505 (ook s avonds)
Een voordelige maandsleutelservice
of kwartaalpremie is
Nu ook autosleutels
ook mogelijk
op code
Corn Slegersstraat 2
Autoverzekering
bij het postkantoor
V A ƒ75 - DORSMAN
Tel 02507 15449
blijft toch goedkoop1

DVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De kerstbomen van de Hema zijn "^ niet echt, maar nét echt.
Daarom gaan ze jaren mee, zonder ook maar één dennenaaldje te verliezen. We hebben 4 maten: 120 cm 50.- nu 42.50, 150 cm 70.- nu 59.50,
180 cm (ook m wit) 100.- nu 85.- en 210 cm 150.- nu 127.50.
En dankzij de kunst- PSfRJSPy^'JK'V bomen van de Hema
blijven de echte waar
ze horen: m het bos.

vanaf 50^ 42.50

* Te koop wegens overcompleet compl armaturen Phili
nea (Philips), 6x120 watt,
1x35 w Tel 02507-13249, tussen 19-20 uur

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* T k 2 p langl ski s, pak mt
42, schoenen mt 38, ƒ 125,
radiocomb , Philips, ƒ 35 Tel
02507-14482
T k 83 betontegels, grijs,
afm 40x60 cm, ƒ 175, dames+ herenskipak + skischoenen, t e a b Tel 023-261485

Tel. 13529

* Wist u al dat er tweede
kerstdag een groot handbal
tournooi is in de sporthal Peil
kaan vanaf 915-1730 uur
Casino Z V M
WONINGRUIL
Zandvoort
* T k bontjasje, nerts, mt 36, ger luxe 4-kam won centr
ƒ 100, vouwdeur ƒ 35, vloerkl Z voort, huur ƒ 625 p mnd
ƒ45, laag tafeltje ƒ5//15, Gevr won m tuin Z'voort,
wringer ƒ 25, d kleding, mt Haarlem, Heemstede of omg
Tel 19559 of 02520-21378
36/38 Tel 02507-19968
* T k vouwbed met bijbeh
matras, in uitstekende staat,
z g a n , / 6 0 Tel 023-244914
* U behoeft zich niet te vervelen 2e kerstdag er is een
groot handbaltournooi in de
Pelikaanhal vanaf 9 15 -17 30
uur
* U komt toch ook op de
Kerst In7 Op 25 dec is er
s middags een optreden van
Rosa Kmg

Voor
tijdelijk

gem. kamer
v. l pers.

m. gebr. van K.D.T.

Telefoon 12063.

* Wij krijgen een eigen kamer m het Tranendal Sanneke, Marijn, Jasper

Kerstboeketten,
Kerststukjes
>

graag tijdig bestellen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

^^^^.^..^^^^^^.^.^^.^^^l^^^^^^^^l^^^^^.^^^^.^^^^J^.^i.^^.^.^^^^^,^.

Petit-Restaurant

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

* U weet het toch7 Bridgen
tijdens de Kerst-In Opgave
mogelijk tot 22 december bij
mevr T de Leeuw, tel 0250717436

* Vanuit Afrika gefeliciteerd
met je 64e verjaardag en de
RADIO STIPHOUT Thorbec- hele familie prettige kerstdagen en een gezond 1989
kestraat 15 tel 13378
Verhuur van kleurentelevisies, gewenst Ene
* Verz zoekt uniformen, me
video s en videocamera s
dailles, insignes, originele foto s helmen, documentatie,
periode 1939-1945
Discr
verz Tel 02507 17469
* Verzamelaar vraagt foto's
van dorps- en stadsgezichten
te huur
van voor 1950 Tel 023377405

BONAPARTE
4
4
4
A

* Zandvoorts
Kinderkoor
geeft Kerstconcert m Herv
Kerk op di 20 dec , 20 uur
een sfeervolle avond voor het
hele gezin Toegang ƒ 5
•*• Er zijn voor het diner van
de Kerst-In nog enkele kaarten a 20 te bestllen bij mevr
L Hoekstra, tel 02507-12758

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

4
4
4
4

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

Naam

* 26 december * 2e KERSTDAG * 26 december *
KERSTDINER BONAPARTE AANVANG: 20.00 uur
* Gebonden Ossestaartsoep
* Jambon de Arden met Meloen
* Kalkoenfilet met saus
of
Varkenshaas roomsaus
" groente, appelmoes, Franse frites
* Kers t ijs
* Koffie met Likeur

* 26 december * 2e KERSTDAG

Telefoon

Heerlijk Hema
Voordeel

Postcode

A

Plaats

Ainbiedingen geldig t/m 17 december 1988 H88 255 12/12

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

26 december

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
adres en/of telefoonnummer
de colofon in deze krant

'*^L

^^^^f

Vergadering
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famiheberichten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,56, (prijs excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn tele
foon 02975-40041

Zandvoorts Nieuwsblad
EÖSSEVEHKBOPADHESSEN =
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.,
üssenberg

Fa. Veldwijk
AKO

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 J M Zandvoort

Reserveren
woensdag t/m
zondag vanaf
1600 uur
Prijs: ƒ 47,50
Reserveren
gewenst'
Tel.: 02507 - 12490

J^~ "^^ "^^ ^^" •^^- -^^~ •^^^ ^^^ ^^S. j^^. -^f^ -^j^- ^f" ^^^ ^^^ ^^* "T^ ^^k- -*^^ -*^^ ^^*- -"^R- -^^^ J^^ "*TL

Of afgeven bi)

Adres

t
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
^
4

Passage 8-10
Tel. 12490 - Zandvoort

* Cor en Nieke gaan samenBONTMANTELINRUIL
wonen op 16 dec krijgen zij
de sleutel van hun flat Het (kleine) bijbetaling tegen excl
DE OPRUIMING BIJ BATA
wordt steeds gezelliger in de lichtgewicht lammys/nappa
IS BEGONNEN
mantels Ook heren-lammy's,
Keesomstr W
SLA NU UW SLAG i
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels
Tel 020-233488
CENTRUM ISIS Zijlstraat 61,
Haarlem, 023 324026
RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u
voor cursussen, vergadermgen, workshops, lezingen
praktijkruimten enz
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026
Privé consulten Tarot Mas
sage, Droomduiding Psycho
metrie (foto behand ) enz
Luxe tompoucen in 4 smaken
* De Kerst-In begint op 24
rum rozijnen,advocaat.mokka koffie
dec s avonds met een optre
den van de Hannie Schaften slagroom
school U komt toch ook7
Per stuk 150 _
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg

4 voor

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

450

30

Verlengsnoeren en snoercentrales Met of zonder randaarde
Verlengsnoeren vanati35 6.15
Snoercentrales vanafJZ^5"6.55

160
JL85

* Te koop gevraag voorstoelen met hoofdsteunen van
Fiat Panda 34 moeten m goe
de staat verkeren Tel 16461

GRATIS

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisr
aad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
s°c*or kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd

33?5

Kerststal met 12 figuren

Bel nu 02507-14534

5 REGELS

vanaf
JL25125- LJJ5- 1.50

Rood kerstlint
Rood plakhnt
Beide 10 meter

Verlichtmgsset lôgekleurdelamp
jes met klembek en kogelgewricht

Ellen Cats

Tel. 13529

NVM

NOG VOOR T NIEUWE
JAAR EEN BRUIN TINTJE
Zonnekuur inclusief
lichaamspeeling ƒ 97 50
Alleen dit jaar nogi
INSTITUUT JOKE DRAVER
Kosterstraat 11 Tel 14975

Dankzii de bomenvan de Hema
Mjftutboszien.

Silhouettes

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Woninggids van Zandvoort

* Neem een goed besluit en
word voor maar ƒ 30 een heel
jaar lid van de Verg Vrouwen
van Nu1 Het zal u goed beval
ten' Tel 02507 14462

* Gevonden donkerbl lees
bril met koordje (Diaconie
huisstraat) Tel 02507 13612
* Giften ter bestrijding van
MAATKLEDING EN
de kosten zijn tijdens de
VERANDERWERK
Kerst In altijd welkom
Tel 18599 Corn Slegersstr2
* Gratis thuisbezorgd spi Geopend dinsdag t/m zater
raal + matras 190x160 sa dag van 1000 1400
men ƒ35 Tel 02507-17813
* Tante Hetty en Oom Guus
* Hanna ik ben woensdag hartelijk gefeliciteerd
Op
21 december niet thuis Je naar de 40 jaar Wimbart An
kunt mij dan vinden op het nemieke en Anick
Engelenbal bij Kopertje kom TE HUUR per direct 1-pers
je ook"? Veel liefs Rene
app met eigen voordeur,
gen em , k t v + c v Prijs
p m / 750 + 1 mnd borg Inl
19246 vr naar Ben of Karin

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
-OPLEIDING TOT AUTORIJ INSTRUCTEUR (B)Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding * Ja ja, nog een nachtje slaOnze prijs ƒ 1250 - Kies bewust Kies Kwaliteit KiesMichel pen dan krijgen Cor en Nieke
hun sleutel van hun flat Oké
BEL MICHEL TELEFOON 020 85 30 57
luitjes zet de Harteveld maar
Veilinggebouw Amstelveen veilt weer vast koud
maandag 19 en dinsdag 20 december * Ja ja wie kent dit lied niet
Flonsvis flonsvis W
AANVANG 19 30 uur
KIJKDAGEN ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 DEC v 10-16 u
KAMER TE HUUR
Veel inboedels antiek en Curiosa Frans Halslaan 33
De Witte Zwaan
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020473004
Tel 02507 12164
NIEUW HOUT en
DENNIS PAPEGAAIEN
Kerstaanbieding!
een begrip in Nederland Bel DAKBEDEKKING zeer lage
prijzen
Tevens
sloophout
voor gratis mfoboek 020
Zonnestudio
Gordingweg 2, Almere de
665 7658 Inruil en fin mog
Passage 42
Vaart Tel 0324021738
T k TROPISCH AQUARIUM
Zonnekanon 40 min ƒ25
Voordelige
autoverzekerml 1 80 d 50 h 60 compleet
met vissen Eheim pomp (840 gen bij THEO RIETVELD Passage 42 tel 02507-12500
!iter) verwarming lava ste A veen Tel 020418541
* Kerstsamenzang op 18
nen verlichting zand, kien MARINA MONNICKENDAM dec Herv Kerk 1430 uur
lout ijzeren onderstel en om De gezellige jachthaven met Koor, sopraan Declamatie
bouw (van steenstnps) ƒ 400 alle faciliteiten Inl 02995 maar vooral samen kerstlie
Tel 020471832 na 18 uur 2595 Enkele ligplaatsen be deren zingen Toegang ƒ4
(Amstelveen)
schikbaar Winterberging
* Koop nu voor vrienden en
Piano s te huur speciaal
familie het aardige boekje
AROLA
4
wielig
invalide-au
huursysteem voor beginners
over het Kostverlorenpark In
lootje in goede staat rijdt 40 teressant en act veel BIJ
van 1 tot 36 maanden / 600
km p u ƒ 4500 Inl tel 020- Cult C en Gen OudZvt/ 15
Gratis voorrijden en kijken
6681168
lichtingen 0449045033
RELIANT RIALTO voor motor- * Leo gisteren was je jarig
PRIVÉ LES Engels Latijn rijbewijs 12000 km gereden maar zaterdag komt de hele
op bezoek
Grieks Dutch lessons Jan het nieuwe model luxe uit bende bij jouw
Gezellig hè1 Softballers van
BaKker Botticellistraat 38
voering Inl 020668 1168
TZB
A dam (bij Olympiaplein) Tel
020751664 of 020 123456
RADIO STIPHOUT ThorbecLijsten op maat
kestraat 15 lel 13378
DE VRIENDEN EN
Reparatie kleurentelevisie en
bij
VRIENDINNENLIJN
Tel 020951600 en 900604 video in 1 dag gereed

GRATIS

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b, tel 02507 12070

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoorl
Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort
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geldingsdrang van Daihatsu
Nieuws op alle fronten
Is het u al eens opgevallen dat vooral mensen die klein van stuk zijn
over het algemeen behebt zijn met een behoorlijke portie geldingsclrang? Met automobielen lijkt het al niet anders te zijn. Neem nu
bijvoorbeeld Daihatsu, een Japans automobielmerk gespecialiseerd
in kleine automobieltjes zoals de Cuore en de Charade, die thuis hoort
jn de kleine middenklasse. Dat Daihatsu ook enigszins behept is met
die geldingsdrang bleek al zo"n kleine twee jaar geleden toen zij de
Charade GTTi uitbrachten, een racertje van de eerste orde die uit zijn
3-cilinder l liter motor maar liefst en vermogen haalt van 101 pk. Iets
heel bijzonders dus deze Charade GTTi, die dan ook heel wat sneller
uitziende broeders geheid het nakijken geeft.

gerond worden met snelheden die je
niet voor mogelijk houdt. Alles heeft
natuurlijk zijn grenzen maar die grens
ligt bij deze vierwielaandrijver in bochten dermate ver, dat een gemiddelde tot
goede automobilist nooit in de buurt zal
komen of durft te komen.
Op een gladde ondergrond is het hélemaal lachen geblazen. Waar andere
auto's met tweewielaandrijving zielig
staan te krabbelen en wegglijden, volgt
deze vierwielaandrijver rustig de koers
die zijn koetsier hem oplegt. Niet zo
moeilijk want die viscosekoppcling
zorgt er voor dat wanneer er een of twee
wielen gaan doorslaan, de aandrijfkracht die daar verloren gaat onmiddellijk naar die wielen wordt gedirigeerd
waar nog wel grip is. Een mens moet het
beleven om het te geloven. Ideaal is dit
natuurlijk ook wanneer we een drassige
of modderige ondergrond hebben.

Niet uitgewoed

Maar daar is het niet bij gebleven. De
yeldingsdrang van Daihatsu is nog lang
niet uitgewoed. Men zou toch denken
dat de 3-cilinder motor met zijn 52 pk,
Jie.de normale uitvoeringen van de
Charade aandrijft, voldoende moge-'
lijkheden geeft om in het hedendaagse
verkeer mee te komen. Maar nee hoor,
bij Daihatsu vinden ze dat er naast die
3-cilinder motor voor de Charade ook
best plaats is voor een viercilinder met 1
een inhoud van 1300 cm3. En dan ook
niet zomaar een viercilinder! Nee, dat
moet meteen ook maar het neusje van
de technische zalm zijn. Zo heeft deze
gloednieuwe viercilinder motor 4 kleppen per cilinder.
Om te kunnen voldoen aan de steeds
strenger wordende milieu-eisen is er
oen katalysator gemonteerd maar om
/o'n ding optimaal te laten werkenzit je
dan ook vast aan een brandstofinspuitsysteem. En als je dan Daihatsu heet en
je je toch wilt laten gelden, neem je
uiteraard meteen maar het beste sysleem. Dus monteer je het multipoint
systeem, gestuurd door een computer
met een Lambda sonde in het uitlaatspruitstuk, waarmee je dan ook meteen
voldoet aan de strengste uitlaatemissiecisen, zoals die ook in Amerika gehanteerd worden.
En als we ons dan even realiseren dat
/o'n hele katalysator toestand het haalbare vermogen van een motor met
pakweg 10% drukt, dan realiseer je je
pas goed dat het vermogen van 90 pk wat deze motor levert - toch wel iets
bijzonders is.

Groot genoegen

Een trendsetter, deze Charade met permanente vierwielaandrijving middels centraal
differentieel en viscosekoppeling.
pen en ver doortrekken in de versnellingen van de perfect schakelende vijfbak. En dan fluit die Charade I.3i dan
ook in de kortste keren naar zij n top van
170 km/h. Een man of vrouw die alleen
rustig van A naar B wil, zal ook geen
enkel probleem ondervinden want die
16-kleppen motor is dermate soepel dat
hij beslist niet hoog in de toeren gejaagd
hoeft te worden. Er kan dan ook rustig
vroegtijdig overgeschakeld worden,
zonder dat zulks consequenties heeft in
de vorm van horten en stoten. Een heel
erg goedmoedige motor dus, die nieuwe
viercilinder van Daihatsu.

waardoor vrijwel nooit bij snel accelereren de wielen zullen doorslaan. Vandaardan ook dat u bij stoplichtsprintjes
met deze Charade bijna altijd als winnaar uit de bus zult komen.
Allemaal natuurlijk leuk en aardig doch
uiteraard niet echt zinvol. Nee. de grote
voordelen van deze permanente vierwielaandrijving komen pas echt tot hun
recht in bochten en op een gladde ondergrond. Doordat de Charade 1.3i
TXF zijn krachten ideaal verdeeld over
voor- en achterwielen kunnen bochten

Maar nog is het Daihatsu-nieuws niet
op want die jongens daar in Japan realiseerden zich bijzonder goed dat er een
hele grote groep mensen is die best wel
een vierwielaangedreven terreinauto
zouden willen hebben maar niet de
consequentie van het Spartaanse gedoe,
zoals vrijwel geen veercomfort en een
magere inrichting, willen accepteren.
Vandaar dat ze nu de Feroza op de
markt hebben gebracht, een 4x4 met
hoogwaardige
terreineigenschappen
maar ook een apparaat dat zich wonderwel thuis voelt op het asfalt. Dat
blijkt al uit zijn topsnelheid van 150

Di' Dailutl.w l-'eri>-ti .\cric.

modellen is het mogelijk om gesloten,
gedeeltelijk open of geheel open te rijden. Te vergelijken met een badpak,
bikini of monokini!
De prijzen van al dit moois van Daihat.su luiden als volgt:

km/h en een acceleratie van O tot 100
km/h in 13.3 sec. Als eerste terreinauto
wordt de Fcrtva geleverd met 4 kleppcn per cilinder. Het is een lichte en
compacte motor die of met carburateur
of met brandstofinjectie geleverd kan
worden. De carburateur-uitvoering levert 86 pk en zal uitsluitend gemonteerd
worden in de h'eroza-uitvoeringen met
grijs kenteken. De injectiemotor beschikt over 95 pk en is voorzien van een
drieweg katalysator.
De Feroza is er in drie modellen, de
Soft-Top, de Cabrio-Top en de RcsinTop. De topless liefhebbers komen dus
duidelijk aan hun trekken want bij alk-

Chaiade l.3i 4x4
Charade 1.3 TX 3-drs
Charade 1.3 CX 5-drs

./ 26.495
ƒ 20.995
./ 21.895

Feroza Soft-Top DX Van ./
Feroza Soft-Top DX I:FI /
Feroza Cabrio-Top DX HFI /'
Feroza Resin-Top DX FFI./
Feroza Resin-Top EL FFI ./

25.495
34.695
35.295
35.995.
37.495.

/s Auto v;/n /ie( J,uir

De 1'int

48 mnd.*
143,03
1 91 ,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

60 mnd.*
1 20,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

96 mnd.*

120 mnd.*

221,295,591,886,-

191,255,511,-

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar '
'Meestal kwijtschelding bij overlijden

767,- -v.a

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
rente en
afl. p.mnd.
1 1 .000,0.87°0
220,16.000,320,0,83
30.000,0,83
600.41 .000,0,81
820,50.000,1000,0,81

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D f 1.000,D f 3.000,D f 5.000,D f 7.000,D f 10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

G
D
D
G
G

Ik wil terug betalen ƒ

f 22.000,f24.000,f 25.000,f 28.000,f30.000,-

D
D
Q
Q
G

f 34.000,f 35.000,f 40.000,f 50.000,f 60.000,-

per maand

Naam
Poste /woonplaats-Geb datum —

Tel

05270-16991
De Charade met de nieuwe 4-cilinder motor met vier. kleppen per cilinder.

ma-vrij van 09.00-20.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

-Netto inkomen
Beroep
Vult u deze informatiebon in, knip hem uil en stuur hem op in een
gestoten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

S PARK»
KERST

a kt ie

12451

in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

Adres-

BLOEMENHUIS

4
4
4

Ruime parkeergelegenheid.

4

Schiesser
herensinglets
en slips -«
2 stuks 19,
wit, blue en
huid

;

cro

Haltestraat 55

part-time
medewerkster

EEN
ANDERE;.AUTO
:M»
BECAM leent u geld! Lopende lening geen%e^|ï$l

BEL NU

Kroon Mode

heeft plaats voor een

Tel.

Nog meer nieuws

Vierwielaandrijving

TOPSLAGERIJ VREEBURG

Haltestraat 54

De Fiat l ipo is de Auto \ a n hel J.iai
19X9. Achten\i|ftig \akjoiirnalisten
verdeeld over 17 nationaliteiten hebben
van twaalf geselecteerde auto's aan <JL
I'ipo 3^6 punten gegeven. Dooi 3N |iiryleden is de Tipo als alleiboste yeko
/en. waai mee op de hel.ingriikstL 1 <.on
ciirrenten een beslissende voorspioiu:
werd genomen.
Tweede weid de Opel Vectia met 261
punten, de Volkswagen Pass.it eindide
als derde niet 194 punten, v l e i d e niet
l 78 punten w ei d de BM\\ vseneen.ils
v ijfde eindigde de Renault 19 met !f>^
punten.

(Advertentie}

Mocht u gedacht hebben dat hiermee de
nieuwe Daihatsu-koek op is, dan vergist
is zich deerlijk want in diezelde koets en
met diezelfde motor is er nu ook een
uitvoering met een constante vierwielaandrijving, de Charade 1.3i TXF genaamd. Ook al weer een trendsetter
want hij is de eerste in zijn klasse met
vierwielaandrijving middels een centraal differentieel en een viscosekoppeling. De voordelen van dit systeem zijn
bekend. Tijdens het normale rechtuit
rijden op een droge, verharde weg
wordt de aandrijfkracht gelijkmatig
verdeeld over voor- en achterwielen.

Het rijden met deze Charade is dan ook
een groot genoegen. Want het grappige
van de Charade 1.3i is dat niet alleen
sportief ingestelde automobilisten er
een ontzettend plezier mee zullen hebben maar ook bezadigder ingestelde
mensen zullen hem zeker kunnen waarderen. En dit jammert natuurlijk om
uitleg want u denkt nu dat 90 paardekrachten nu eenmaal 90 paardekrachten blijven en als u gas geeft dan gaan
die echt aan de voorwielen sjorren. Dat
klopt maar een sportief ingestelde
stuurman zal het gaspedaal fors intrap-

Auto van
Jaar 1

4

J. BLUYS
.,2060
De specialist in al uw bloemwerken
Te)

4444444444444444444

CHATEAU DE
CURTON
BORDEAUX
1987

HOLIDAY
GRIEKSE
PERZIKEN

SPAR
KOFFIE
GOUD

blik 850 gram

pak 250 gr.

4,99

1,39 2,79

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

ROOMBOTER
BANKET
KERSTKRANS
in doos
400 gr.

Bij aankoop van
tenminste ƒ 35,-aan
boodschappen
een BEKER
SLAGBOOM 1/4 liter

Uw Slager
Adviseur
Wij wensen U prettige
feestdagen en een gezond 1988
Wij hebben ons helemaal
voorbereid om U in de
komende feestdagen eens
heerlijk te verwennen.
In onze slagerij vindt U heel
veel keus in het beste vlees,
dat wij met bijzonder veel
zorg persoonlijk voor u
klaarmaken.

Een garantie
voor uw sukses.
Om U een
geheugensteuntje te geven,
hier een beperkt overzicht
van ons feestdagen
assortiment.

klein vlees
varkenshaasjes
cordon blue - oesters
div. schnitzels en vinken
kotelette suisse
malse biefstukjes
alles voor de fondue
en gourmetparty

feestelijke
vleeswaren
ardense ham - grillham
achterham - rauwe ha^
coburger ham
gebr. rollade en rosbief
rookvlees - salami
caseier rib
div. paté's

voor
feestelijke soep

snacks &
tussendoortjes

ossestaart

vleeskroketten
bitterballen - loempia's
gehaktballetjes
en voor de borrel:
gekookte worst
slagers leverworst

camelots (schenkel met been)

soepvlees met been
poulet
mergpijpjes
kalfspoulet

v(ook voor uw ragout)

WEKERIJ P. V.
v. Stolbergbergweg 1 Tel. 17093

ERSTBOMEN
div. maten

ERSTPLANTEN
volop keus
ERSTARTIKELEN

groot assortiment insteek zowel
natuur als kunst voor het zelfmaken van kerststukjes

ERST
GROEN
nobilis - douglas - nordman
coniferen groen

groot vlees
specialiteiten

gevogelte

div. soorten paté's o.a.
champignon - peper
crèmepaté
veel salades en sauzen
bijzondere buitenlandse
worstsoorten

wij hebben voor u mooie
vlezige braadkuikens en
zwaardere poulardes
maar pok kalkoendelen
kippeboutjes
en kipfilet

runderfiletrollade
varkenslenderollade
varkensfilet
contrefilet
lamsbout
lende of rosbief
rundertong
kalfs en varkensfrikando
kalfsborst

voor Uw Kerst Zekerheid van Kwaliteit

ERST KRANSEN
nobilis kransen
evergreens

ERSTSTUKKEN
bloeiende en droogstukken

Gratis inpakken
van uw kerstboom
(in plastic net)
Geen afgebroken takken, toch
luchtig en geen broei
Besparing van ca. 50% op
transportvolume
De kerstboom is makkelijk in
de auto of op de imperia! te
vervoeren

l/

onbreekbare
kerstboomballen
spec. voor
buitenbomen

lANBEEDIfyO

Kerstdecoratie
haagbo!
(kunst)
div kleuren

ƒ8,50
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GEZELLIGE KERSTSFEER BIJ AART VEER
24 december sfeervol uw kerstinkopen doen bij candlelight en met live hammondorgel muziek
(avondkleding voor medewerkers verplicht)
Dat kan alleen bij AAR.T VEER, Grote Krocht 25, tel. 14404

•

c£3

c

}J-,.. - ' . - • .

*•'. " '

•'

.

.

* ' ~ ' " ' . - '

(EKERIJ

P. v. Kleeft

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL 023-252280 -?p

KERSTDINER
op Ie en 2e Kerstdag

ERSTARTIKELEN

Wij bieden een keuze uit

3 voorgerechten, 3 soepen en
k 3 hoofdgerechten
met vlees, vis en wild,
dus elck wat wils'
Het menu zullen wij u op aanviaag
gaarne toezenden
U wordt verwacht voor het aperitief
tussen 18 00 en 19 00 uui en bepaalt
daarna zelf m welk tempo u van het
Kerstdiner wilt genieten
De muzikale omlijsting
is m de vaardige handen van

groot assortiment insteek
zowel natuur als kunst
voor het zelfmaken van
kerststukjes

P|

pi

Een garantie
voor uw sukses.

ERSTGROEN

5t^

nobilis - doublas
- nordman
coniferen groen

pianist Dico van Putten.
Er kan \vorden gedanst.

Wij raden u aan snel te
reserveren want er zijn niet
al te veel plaatsen meer
beschikbaar.

Wij hebben ons helemaal
voorbereid om U in de
komende feestdagen eens
heerlijk te verwennen
In onze slagerij vindt U heel
veel keus m het beste vlees,
dat wij met bijzonder veel
zorg persoonlijk voor u
klaarmaken

volop keus

* a ƒ 62,50

Om U een
geheugensteuntje te geven,
hier een beperkt overzicht
van ons feestdagen
assortiment

ERSTKRANSEN
nobilis kransen
evergreens

m

Adlviseur

l^ij „wensen J4 prettige
„
feestdagen en een gezond

ERSTPLANTEN

5-gangen keuzemenu
Jï

l

v. Stolbergweg 1.
Tel. 17093

«lg

klein vlees
varkenshaasjes
cordon blue - oesters
div schnitzels en vinken
kotelette suisse
malse biefstukjes
alles voor de fondue
en gourmetparty

TE KOOP

BOUWMAN

keukenblokken,
kasten en bladen

Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327
Uw adres voor

snacks &
tussendoortjes

ossestaart
camelots (schenkel met been)
soepvlees met been
poulet
mergpijpjes
kalfspoulet
(ook voor uw ragout)

vleeskroketten
bitterballen - loempia's
gehaktballetjes
en voor de borrel
gekookte worst
slagers leverworst

ERSTSTUKKEN
groot vlees

«

>KOOPAVOND GEOPENDE

lage prijzen
* •*• *
Tevens

Bnjynzeelstellingen

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ƒ 60,- p strekkende meter

OOK NAAR MAAT

Tel 17619-16840

Kroon B.V.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

*

Vraag vrijblijvend

offerte.

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken
Vrijblijvend prijsopgaaf

Marisstraat 13a, Tel. 15186

gevogelte
wij hebben voor u mooie
vlezige braadkuikens en
zwaardere poulardes
maar ook kalkoendelen
kippeboutjes
en kipfilet

voor Uw Kerst Zekerheid van Kwaliteit
Kroon Mode
,

£33.03 Ksü,

Grieks Specialiteiten Restaurant

Haltestraat 55

Schiesser
aktie

£0.

ARTEMBS

herensinglets
en slips 1Q

2 stuks la

Kroon Mode
Haltestraat 55

SCHIESSER
AKTIE
DAMESSLIPS
TANGA'S
4iq
2 stuks
l tf

i bloemen en plantend 2HEUPSLIPS
stuks
GROTE
KROCHT 24

specialiteiten
div soorten paté's o a
champignon - peper
crèmepate
veel salades en sauzen
bijzondere buitenlandse
worstsoorten

TAILLESLIPS
2 stuks

100% katoen

René Doornen (16),
HAVO-scholier, Hoensbroek

Nieuw
in Zandvoort

Grote Krocht 20a, 2042 LW Zandvoort.
Tel. 02507-14395

Beide Kerstdagen geopend
ZANDVOORT
Te huur gevr. m
centrum/zeezijde,
etage of flat voor
1 pers

MAAS

Tel. na 18.00 uur

Zeestraat 28
Grote sortering alle soorten drank
Kom eens vrijblijvend
bij ons kijken

12837.
Fa. Frank
DAK-

Wij bieden u m ons sfeervol restaurant een
5 gangen menu, waarbij U een keuze kunt
maken uit de volgende gerechten:
2 Soepen
5 Voorgerechten
8 Hoofdgerechten
4 Desserts
R9 50
Koffie
p.p. &£mSrv
RESERVEREN GEWENST

Wij wensen U allen prettige kerstdagen
en een gelukkig 1989

Thorbeckestraat 5, t/o Casino
tel.: 02507-20127

BEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking leien
pannen zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk

Als je aan sport doet en je draagt
een bril, dan is dat beslist een
handicap Zeker als je tennist,
zoals ik Daarom vond ik t enorm
vervelend toen ik zo n drie jaar
geleden merkte dat m n ogen
achteruit gingen
Wat moest ik? k Besloot
contactlenzen te proberen, en daar
heb ik nog geen dag spijt van
gehad Geen bril die me hindert,
die m n gezichtsveld beperkt
Met lenzen zie je alles kun je snel
reageren k Denk niet dat ik als
tennisser zonder m n TITMUS
lenzen ooit 3e van Limburg t/m 16
jaar geworden zou zijn Ideaal is
ook het TITMUS
verzorgingssysteem Je hoeft de
lenzen niet meer uit te koken of
met je vingers schoon te maken 't
Reinigen gaat automatisch
Rene Doornen

(afd. van SLINGER OPTIEK)
A G. J. SLINGER
gedipl optometnst O.V. - kontaktlenspecialist A.N.V C.

wit, blue en
huid

Wijntapperij
Slijterij

„Als sporter zou ik me geen raad
weten zonder m'n contactlenzen".

AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

runderfiletrollade
varkenslenderollade
varkensfilet
contrefilet
lamsbout
lende of rosbief
rundertong
kalfs en varkensfrikando
kalfsborst

NOVILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MIJE
Te kust en te keur
maken wij voor u
in iedere gewenste
^
kleur

ardense ham - grillham
achterham - rauwe hs^
coburger ham
gebr rollade en rosbief
rookvlees - salami
caseier rib
div paté's

voor
feestelijke soep

bloeiende en
droogstukken
DROGISTERIJ

feestelijke
vleeswaren

Tel. 02507-19930

SMIKKEL

Beach and
Bodyshop

Grote Krocht 20b

Zaterdag a.s.
om 13.00 uur

al haar klanten, vrienden en bekenden
een vrohjk kerstfeest en een gezond 1989!

Schoonheidssalon „MYRNA"
Kostverlorenstraat 89
2042 PD ZANDVOORT
tel. 14692

TREKKING
KERSTLOTERIJ
De kerstman
is aanwezig.

' -j^^t kliëiïten en • j'1"
bekmden uit Zandvoort
£ettigeiï

);M^

1 ste «n 2e kerstdag geopend \ , /

PANNEKOEKEN
Pannekoekhuis „De Smikkel"
Kruisweg 57 (hoek Parklaan)
Geopend dinsdag Vm zaterdag 11.30-20.00 uur
Zondag en 2e kerstdag 14.00-20.00 uur
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Ruime overwinning op teams uit Diemen en Alphen a/d Rijn

unstzwemsters De Zeeschuimers
sterkst op driekamp-ontmoeting
ZANDVOORT - Een driekamp-overwinning tussen de
kunstzwemsters van de Zandvoortse zwem- & waterpolovereniging De Zeeschuimers, de
Meeuwen uit Diemen en AZC/Tarvo uit Alphen aan de Rijn,
is een zeer duidelijke overwinning geworden voor de Zandvoorters. De confrontatie tussen de drie clubs vond afgelopen zaterdag plaats in Diemen.
De Zeeschuimers scoorden
met hun muziekuitvoeringen
maar liefst 433.85 punten, de
Meeuwen 255.71 en AZC
204.056.

en één ploeg.
Een onbegrijpelijke zaak, omdat
zowel de Meeuwen als AZC/Tarvo
uit een veel groter arsenaal aan
kunstzwemsters kunnen putten. Solistes die kunnen wedijveren met
Vanessa Noordervliet (onder 12
jaar) en kringkampioene Sandra
Dijkzeul (onder 15 jaar), beide uit
Zandvoort, zijn blijkbaar niet te vinden bij die verenigingen. Een duidelijker compliment voor het doorzettingsvermogen van de Zandvoortse
kunstzwemsters en trainsters is er
eigenlijk niet.

schuimers als ploeg moest het opnemen tegen de Meeuwen. Ditte Valk,
Annerose Abbenes, Sandra Dijkzeul
en Vivian Croes bereikten hierbij
een tweede plaats met als score
114.59 punten, een keurige prestatie.

Showploeg

Terwijl deze meisjes in Diemen
hun wedstrijden afwerkten, trad een
andere ploeg tegelijkertijd aan in het
zwembad te Lisse. Daar werd een
kerstfeest met een koud buffet georganiseerd voor de vaste (zwem)bezoekers uit die gemeente. Een leuke
,De veertienjarige Vivian Croes modeshow en een optreden van de
kwam tot een prima prestatie, met nieuwe Zandvoortse showploeg
name bij de verplichte figuren. Zij
De overwinning van De Zeeschui- veroverde niet alleen haar B-diploniers is vooral te danken aan de rui- ma kunstzwemmen maar wist ook
tnere bezetting afgelopen zaterdag, de eerste limiet te halen voor deelnawaarmee de Zandvoortse vereniging me aan de Nederlandse Jeugdkamin meer leeftijdscategorieën soli, pioenschappen. Vivian zal in de eerduetten en groepen kon brengen. ste periode tot februari 1989 nog een
Tweemaal een soliste, een duet en keer die techniekprestatie moeten
een ploeg was de inbreng van de evenaren. Dan kan zij niet alleen zelf
kunstzwemsters uit Zandvoort, ter- aan de Jeugdkampioenschappen
\vijl beide andere verenigingen niet meedoen, maar kunnen de Zeeverder kwamen dan een enkel duet schuimers ook een complete ploeg
(minimaal vier meisjes) inschrijven
voor deze topontmoeting.

kunstzwemsters vormden onderdeel van het programma. Anouk
Noordervliet en Saskia Wester
zwommen een duet, waarmee zij
nog geen veertien dagen geleden als
beste scoorden in een belangrijke
districts-ontmoeting. Arlette Sandtaergen en Ingrid Duivenvoorden
zwommen hun favoriete duet op
'Music' van John Miles in het stemmig en sprookjesachtig verlicht
zwembad. De twee leuk gepresenteerde groepsnummers met Marjolein van de Meer, Petra Holst en de
vier eerder genoemde meisjes,
vormden een waardige afsluiting
van de Zeeschuimers-kunstzwemshow.

Z'meeuwen houdt Tweede Kerstdag
handbaltoernooi met sterke clubs
ZANDVOORT - De Toernooicpmmissie van handbalvereniging Casino/Zandvoortmeeuwen heeft voor
Tweede Kerstdag de handen
flink uit de mouwen gestoken en een groot en - naar
verwachting - zeer spannend
handbal kersttoernooi georganiseerd. Dit vindt plaats in
de Pellikaanhal te Zandvoort.
Men kan er op rekenen daar
tophandbal te zien, want de
organisatoren hebben van diverse bekende verenigingen
de sterkste teams uitgenodigd om deel te komen nemen.
Het is al zeker dat er drie teams
uit Leeuwarden komen, twee uit

Nieuwegein, twee van Kombij uit
Badhoevedorp en een gelijk aantal
uit het Noordhollandso Laren.
Bunkert uit Haarlem en Concordia uit Hillegom zijn maandag ieder met één team vertegenwoordigd. En natuurlijk zullen ook
deelnemers uit Zandvoort niet
ontbreken. Zo wordt Zandvoort meeuwen in de sporthal aan de
A.J. van der Moolenstraat 5 vertegenwoordigd door haar eerste
teams, zowel bij de dames en heren senioren, als bij de junioren.
Gezien het sterk bezette veld
verwachten de organisatoren zeer
aantrekkelijke wedstrijden in een
ook zeer sfeervolle Pellikaanhal.
De deelnemers hebben ook een extra stimulans om erg hun best te
doen, doordat elk team een mooie
beker kan winnen. De toernooi-

Zinderende wedstrijd Nihot-Zandvoortmeeuwen
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In de leeftijdscategorie onder 12
jaar zwom Vanessa Noordervliet als
enige een solo. Dat deed zij met veel
verve en overtuiging. In de verplichte figuren tegen achttien andere
kunstzwemsters bereikte zij de
tweede plaats. Ook Resi Abbenes
deed het voortreffelijk want zij
plaatste zich direct achter Vanessa
op de derde plaats. In de leeftijdsgroep onder 15 jaar was Sandra Dijkzeul de enige, met een solo. In de
verplichte figuren scoorde Annerose
Abbenes het best voor De Zeeschuimers: zij liet 59.17 punten noteren;
Ditte Valk 56.93; Sandra Dijkzeul
56.13; en de gelukkige Vivian Croes
behaalde 54.61 punten. Het duet van
Annerose Abbenes en Ditte Valk was
s Vivian Croes behaalde de eerste goed voor een verdienstelijke derde
limiet voor de NK.
plaats met 122.01 punten. De Zee-

Bij de jeugd versterkte Pepijn
Paap zijn positie aan de kop. De
tweede plaats wordt nu gedeeld door
Patrick Piket-Weeserik en Aksel Dorel. Anta Samsuria zakte naar een
vijfde plaats.
Belangstellenden zijn vanavond uiteraard welkom in het Gemeenschapshuis om de strijd van nabij
mee te kunnen maken.

Dames Sporting OSS
sluiten jaar af met
uitstekend resultaat
Hoewel werd voorspeld dat het
een lastige 'vijf-setter' zou worden,
wonnen de dames van Sporting OSS
toch nog vrij gemakkelijk van tegenstander Delta Lloyd 3. De Bankras
ligt Sporting wel. De uitwedstrijd tegen Delta Lloyd 4 in het begin van
het seizoen werd ook al een succes.
Het derde damesteam vfln de Amstelveense club bood nu echter beduidend meer tegenstand. Dat was
niet verwonderlijk, omdat beide
teams hetzelfde aantal punten hadden en dus eikaars naaste rivalen
zijn.
Maar juist collectief is Sporting
momenteel erg sterk. De Zandvoortse dames vertonen dit seizoen veel
gretigheid naar de bal "en zij zijn bereid voor elkaar te werken. Als de
een wat minder in de wedstrijd zit,
dan wordt dat door een ander overgenomen. Zo ook in de wedstrijd tegen Delta Lloyd waarin de dames
met name als team zegevierden. Op
de verdediging was extra getraind en
vooral op dat onderdeel klopte het
ditmaal uitstekend. Vooral ook
dankzij de sterke opslag kon zo de
tegenstander onder druk worden gezet. Een druk die Delta Lloyd maar
één set kon weerstaan. De overige
drie sets waren voor de Zandvoortse
dames.
Het tweede damesteam van Sporting OSS is weer terug op het oude
overwinningspad. Hoewel H.S.V.C. I
iaag geklasseerd staat, werd het toch
een leuke partij volleybal met aardige ralleys. Maar de echte volleybal-klasse was toch duidelijk meer te
vinden bij de Sporting-dames.
De boeiende wedstrijd tussen
OVRA 5 en Sporting OSS dames 3
krijgt nog een vervolg omdat om
-3.40 uur, bij een 1-2 stand in het
voordeel van de Zandvoortsen, de
zaalópzichter het welletjes vond en
het licht uitdeed. Dames 4 is duidelijk nog niet in goeden doen. Tegen
Fes 3 werd het een ruime 3-0 nederlaag.
Uiteindelijk is het Veenland gelukt de Sporting aspirant-meisjes
een halt toe te roepen en hun zegei'eeks te onderbreken. In een spannende wedstrijd wonnen de meisjes
uit Wilnis nipt met 2-1.
«

Heren
In IJmuiden kon het heren I team
'naar met zes mensen aantreden in
de wedstrijd tegen VCY 2. Uiteindelijk kwam de smalle selectie net iets
te kort om de IJmuidenaren het erg
lastig te maken. Nagenoeg elke set
kon Sporting OSS tegenstander
VCY 2 bijhouden tot de stand 10-10.
Maar in de eindfase van de sets liep
de
druk zover op, dat de Zandvoorts
e spelers teveel persoonlijke fouten
'naakten om de gastheren echt in
"loeilijkheden te kunnen brengen.

Opvallend was wel dat met name
Arnold Bergstra aanvallend goed uit
de verf kwam. Een hoopgevend teken voor de heren van Sporting OSS
I, die in de tweede helft van de competitie toch beter voor de dag moeten komen, willen zij niet degraderen.
Beter gaat het met het heren 2
team, dat weinig problemen ondervond bij Heemstede 4. Weliswaar
moesten de Zandvoorters eerst nog
even warmdraaien en was de openingsset voor de gastheren. Daarna
was er geen vuiltje meer aan de lucht
en sleepte Sporting OSS de overwinning alle drie de volgende sets in de
wacht. Het team heeft daarmee zijn
derde positie op de ranglijst aanzienlijk verstevigd.

Schaaktoernooi
wacht uitermate
spannend slot

Het belooft een spannend avondje
te worden in het Gemeenschapshuis
want alle kansen zijn nog volledig
open en de deelnemers zijn vast niet
van plan zich met de geringste slag
of stoot gewonnen te geven. Na de
eerste toernooi-avond begint de
strijd zich toch al een heel klein
beetje af te tekenen. Daardoor heeft
zich al een aantal kanshebbers voor
de eerste plaats uitgeselecteerd,
waaronder Van Eijk, Cliteur, Lindeman, Schiltmeijer en Van Elk. Maar
een bal kan raar rollen, een schaakstuk vreemd schuiven, dus ook andere winnaars zijn nog lang niet uitgesloten. In partijen van twee maal
twintig minuten zullen zij zich deze
laatste avond van 1988 waar moeten
maken en de belagers trachten af te
houden.

Heren I blijft achter

Bij de heren verliep het allemaal anders. De smalle selectie
brak het eerste team duidelijk op in de strijd tegen VCY 2. Heren
2 blijft stevig op de derde plaats staan.

De dames en heren junioren bijten de spits af en betreden vanaf
09.15 uur het strijdtoneel. Om
13.15 uur vindt voor deze categorie
de prijsuitreiking plaats. Daarna
zullen de senioren het moeten opnemen tegen hun sterke tegenstanders. De winnaars in deze leeftijdsgroep krijgen rond 17.30 uur
de prijzen uitgereikt.

ZANDVOORT - Diverse
schakers van de Zandvoortse
Schaakclub komen nog in aanmerking voor een hoge eindrangschikking in het decembertpernooi. Vanavond valt de
beslissing.

Keurig

ZANDVOORT - Met een fraaie 1-3 overwinning op Delta Lloyd
3 sluiten de dames van Sporting OSS het jaar in stijl af. Ook voor
het dames twee eindigt 1988 positief. Dit team heeft de smaak
van het winnen vlak voor het eind van dit jaar weer te pakken
gekregen.

commissie verwacht dat Hellas '57
en Nieuwegein wel eens voor een
verrasing zouden kunnen zorgen.
Voor handballiefhebbers, voor ieder die van de nodige wedstrijdspanning houdt, en voor degenen
die wel eens nader zou willen kennismaken met deze tak van sport,
kan het dus beslist de moeite
waard zijn om maandag naar de
Pellikaanhal te komen.

Winterstop
verwelkomd
Beide Zandvoortse ploegen waren bijzonder aan elkaar gewaagd.

ZANDVOORT - Tien minuten te laat begonnen, door een
shirt-incident
veroorzaakt
door Jaap Bloem, deed geen'
goed aan de gemoedsrust van
beide Zandvoortse ploegen. Allebei waren zij er op gebrand
om deze wedstrijd winnend af
te sluiten. De „topper van het
jaar" was ook bij het Zandvoortse publiek zeer in trek,
daarvan getuigde een overvolle
tribune.
Voorzichtig aftasten, was blijkbaar de opdracht die beide ploegen
hadden meegekregen. Qua sterkte
deden de Zandvoorters weinig voor
elkaar onder. Het eerst gevaarlijke
schot kwam na vijf minuten van
John Keur, rakelings scheerde de
bal langs de bovenlat. Het antwoord
van Nihot liet niet lang op zich wachten: Denni Keuning probeerde via

een keihard schot het leer binnen de
palen van de tegenstander te werken. Toch zou het nog tot de veertiende minuut duren alvorens, na
een fraaie combinatie tussen John
Keur en Pieter Brune, deze laatste
de stand op 0-1 wist te brengen.
Een zeer enerverende wedstrijd.
Kansen te over voor beide ploegen.
De zeer goed uitverdedigende keepers Jaap Bloem en Michel Winter
hadden de handen vol. Scheidsrechter Cor Draayer hield de wedstrijd
kort, zonder storend op te treden.
Drie minuten voor rust wist John
Keur met een schitterende bal, direct „vanaf de slof", de totaal verbouwereerde Bloem te passeren.
Een vreugdesprong voor de „Meeuwen": 0-2.
De hervatting van de wedstrijd na
rust beloofde niet veel goeds voor de
mannen van Michel Winter. Nihot,
dat de opgelopen achterstand maar
moeilijk kon verkroppen, wierp al

Foto: Bram Stijnen

zijn talenten in de strijd en in een
Hoop doet leven moeten de jonfelle strijd wisten de heren de wed- gens van Bloem gedcht hebben,
strijd weer enigszins naar zich toe te want met nog emer fanatisme ging
trekken. De druk op Zandvoort- men de tegenstander te lijf. Tegen
meeuwen/Auto Versteege werd dan zoveel geweld waren de „Meeuwen"
ook steeds groter en Steef Gerke en niet opgewassen want de gelijkmaRocco Termaat moesten alle zeilen ker door Edwin Ariessen liet niet
bijzetten om niet onder de voet gelo- lang op zich wachten: 2-2. In een
pen te worden.
zinderende slotfase trokken beide
Aanvoerder Rob van Burg pro- partijen nog eens alle registers open
beerde met een fraaie solo onder 'de en het was Nihot dat door een loepdruk van Nihot uit te komen, echter zuiver schot van Bas Heino de uitzonder succes. Jaap Bloem stond als eindelijke stand op 2-3 wist te breneen rots in de branding en was niet gen.
meer van plan zich nog éénmaal te
laten passeren. Rammen op het doel
Bestuurslid Bob de Vries van
leek nog het enige middel om de Zandvoortmeeuwen/Auto Versteege
opgelopen achterstand te niet te bekende weliswaar het verlies, maar
doen. Paniekzaaien in de gelederen vond toch dat uit deze wedstrijd is
van de tegenstander was nog een an- gebleken dat ook het zaalvoetbal in
dere mogelijkheid. Niet fraai maar Zandvoort van uitststekende kwaliwel zeer effectief. Dat bleek toen teit is. „En," voegde De Vries er aan
Rene Paap een fraai uitgespeelde toe, „het publiek heeft weer eens
kans wist te benutten en daarmee de kunnen genieten van een boeiende
stand op 1-2 bracht.
en sportieve wedstrijd."

Jeugd sterk vertegenwoordigd bij krachtmeting

Zondag speelden de Meeuwen
agressief, maar zeker niet slecht.
Tegenstander Velsen had dan in
eerste instantie ook een zware dobber aan de Zandvoorters. Na een
half uur spelen viel het eerste en
enige doelpunt, gemaakt door Smit
van Velsen. De Meeuwen moesten
hun gasten dus laten gaan met een
overwinning. De spelers toonden
zich na afloop van de wedstrijd overigens wel blij met de winterstop die
inmiddels ingegaan is.

Toppositie veilig door 2-0 overwinning

Onderlinge judo-wedstrijden sportief evenement
ZANDVOORT - Winnen was
niet belangrijk, het meedoen
daarentegen wel. 'Bij de jaarlijkse jeugd judokampioenschappen bij „Sportcenter
Wim Buchel" aan de A. J. v.d.
Moolenstraat.

Zandvoort '75 heeft vrij
weinig moeite met NAS

ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft haar positie in de top
weten te handhaven via een fraaie overwinning op NAS.

De Zandvoorters legden met name in de tweede helft het spel
van hun gasten aan banden. Ondanks het spekgladde veld werd
via mooie aanvallen de eindstand bepaald op 2-0. Het verschil
had zelfs groter kunnen uitvallen.

Deze trokken afgelopen zondag
niet alleen veel publiek, ook de jeugdige judoka's waren weer rijk vertegenwoordigd om tijdens de jaarlijkse sportieve krachtmeting in een lijf
aan lijf gevecht de meeste punten te
vergaren. Maar liefst zestig Zandvoortse „lievertjes" hadden zich ingeschreven om onder het toeziend
oog van hun leermeester Wim Buchel sr. en gejureerd door de
scheidsrechters
Bruinebander,
Renë v. d. Zwaan uit Heemstede en
de Zandvoorter Wim Buchel jr. (in
het bezit van de Ie dan) hun houdgrepen, eerste en tweede beenworpen en de evenzovele heup- en
schouderworpen te demonstreren.
De beslissing van de jury was bindend, vandaar waarschijnlijk de vele
prijswinnaars die deze middag opleverde:
Leeftijd 6 jr, groep I. 1. Ben van
Holten, 2. Jordy de Vreng, 3. M. Kiburg. 6 jr., groep II. 1. S. Kaales, 2. B.
J. Merkx, 3. Fr. Rohling. 8 jr, groep I.
1. Bram de Rue, 2. Riek van Holten,
3. Ph. Strengholt. 8 jr, groep II. 1. D.
Visser, 2. M. Berkhoff, 3. P. Derr. 9 jr, • De Eerste Schouderworp is geen probleem meer voor de jonge judoka's.
groep I. 1. B. Keur, 2. J. Heesc10 jaar, groep i. 1. Torn Krol, 2. P. 2. Oscar Peters, 3. Marjolein Paap. 11
hmans, 3. A. Bosman.
Nipper, 3. R. Antonides. 10 jaar, jaar, groep II. 1. Amber Doorgeest, 2.
9 jaar, groep II. 1. B. Gude, 2. Br. groep II. l.L. Paap, 2. J. Minden, 3. J. Eelco Harmsen, 3. Bas Laanen. 12
jaar, groep I. 1. Lennaert de Graaf, 2.
Bakels, 3. B. te Beest. 9 jaar, groep de Rue.
Dave Pastor, 3. Gerben KraayeIII. 1. J. Vastenhouw, 2. L. Farenczy,
11 jaar, groep 1.1. Arjan Schuiling, noord. 12 jan, groep II. 1. Martijn
3. R. Koper.

ZANDVOORT - De Zandvoortmeeuwen moesten het afgelopen zaterdag opnemen tegen De Kennemers. Geen gemakkelijke tegenstander want al snel bleek deze het
overwicht te hebben. Dat resulteerde in een 1-0 voorsprong voor De
Kennemers die het daarbij niet zouden laten. Ondanks felle tegenstand
van de Meeuwen volgde nog twee
doelpunten doordat de eigen verdediging in de steek werd gelaten. De
Kennemers konden aldus de wedstrijd met 3-0 in hun voordeel afsluiten.

ZANDVOORT - Zandvoort '75
heeft haar positie in de top weten te
handhaven via een fraaie overwinning op NAS. De Zandvoorters legden met name in de tweede helft het
spel van hun gasten aan banden. Ondanks het spekgladde veld werd via
mooie aanvallen de eindstand bepaald op 2-0. Het verschil had zelfs
groter kunnen uitvallen.
De strijd speelde zich in de beginperiode hoofdzakelijk af op het middenveld, maar daar kwam verandering in doordat beide ploegen steeds
meer tot doelgerichte aanvallen
kwamen. Zandvoort '75 wist zich
hierbij enige scoringskansen te verwerven, maar die werden niet verzilverd. Zo schoot Rota Koning net
naast het doel van NAS. Zo wist de
doelman van NAS ook een inzet van
Philip van de Heuvel nog net op de
doellijn te keren, daarmee voorkomend dat de mooie aanvalsopbouw
van Dennis Keuning werd bekroond.
Folo Bram Sli|nen

van Bavelgem, 2. Arnjan Bosman, 3.
Paul Kramer.
13/14 jaar, groep I. 1. Martijn Burgers, 2. Willem.v. d. Bijl, 3. André de
Haas. Leeftijd 13/14 jaar. 1. Coen de
Rue, 2. Bas v. d. Hoek, 3. Johan Meij.

Aan de andere zijde werden de
Z'75 verdedigers bezig gehouden
door de NAS aanvallers, maar ook
zij konden het juiste schot niet vinden. Een fout in de Zandvoortse verdediging leidde bijna tot een treffer,
evenals toen Ronald Braamzeel net

voor het doel langs schoot. Zo we: d
de rust gehaald met een gelijke
stand, die de krachtsverhouding tot
dan toe goed weergaf.
Na de hervatting werd het duirwlijk dat Z'75 de wedstrijd naar zirh
toe wenste te trekken. Er werd mei
meer inzet gestreden, waarden uNAS op de eigen helft werd terugsedrongen. Uit één van de aanvallen
die volgden, kwam de bal voor de
voeten van Johan van Marie, die re. ageerde met een hard schot. De bal
stuitte terug van de keeper en Philip
van de Heuvel was ter plekke om hot
leer in het netwerk te deponeren: l -O
voor de Zandvoorters.

Kop bal
Zandvoort '75 bleef het beste vr.,n
het spel houden. Toen een kwartier
voor tijd Rob Koning zich vrij speolde en met een strak schot 2-0 Het
aantekenen, was er dan ook geen
vuiltje meer aan de lucht. De sup
porters uit de badplaats konden het
eindsignaal niet vertrouwen lege
moet zien. In de allerlaatste minuut
werden zij zelfs bijna nog getracteerd op een extra doelpunt, maar de
schitterende, keiharde kopbal van
Wim Paap trof de paal. De stand
bleef dus 2-0.
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Voor als het goed moet zijn

Ha/fesfroof 16, Zandvoort
Te/. 16204
Brengf een rijk assortiment
produkten

•

bijzondere

Ambachtelijke salades"
Heer/i/ke visde/icaf essen "
rr Opgemaakte schotels"

O

KORTING

Een keus aan zeev/'s, levende kreeftf
oesters etc.

op de hele wmterkollektie

Reus voor a/s hef goed rnoef zi/nl
Tevens wensen w// u prettige kerstdogen en
een gezond en voorspoedig 1989

Dansschool

ALBERT VAN LINGEN

Dan opent

STUDIO: Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort-Centrum

Steengrill restaurant

IBI Januari: STIJLDANSEN
Nieuwe cursussen voor beginners

a. voor paren (elke leeftijd)
b. voor scholieren
half-gevorderden en gevorderden.

5 GANGEN MENU
op leen 2e Kerstdag in 't Bunkert je f*
*£•

Passage 32-34, Zandvoort
Ie Kerstdag

2e Kerstdag

I oniati'ii!>üt'p

Kippewep
Champ i
/Ji mei \lagioom

4

i
A

Koffie

409- p.p.

On:e

Twee schotels van ƒ 24,50 en ƒ 32,50, beide ± 400 gram vlees,
6 sauzen, 6 salades, stokbrood en een aardappelgerecht.
Beide Kerstdagen geopend. GEEN KERST MENU
Wij hebben nog enkele tafels vrij, dus bel ons even
Ons pannekoekenhuisje is ook beide Kerstdagen geopend

loen
' Ka/koenfilet met saus
of
Varkenshaas roomsaus
groente appelmoes Fran
se frites
Kers t ijs
Koffie met Likeur

Tel. 17616 of 12092
Zeestraat 36-38

Informaties telefonisch tel. 02507-16623/17082

I J \ met s/a^ioom

"DE VUURBOET"

Winny en Rob Pieters wensen U een fijne Kerst en hopen U m
'De Vuurboet" of 't Pannekoekenhuisje te mogen verwelkomen

Ook nog plaats op cursus

A

4444444444444444444444444444
4
Petit-Restaurant
4
4
4
BONAPARTE 4
4
Passage 8-10
4
4
Tel.
12490
Zandvoort
4
4
4
4 * 26 december * 2e KERSTDAG * 26 december *
4
4
NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR
BONAPARTE
AANVANG: 20.00 uur 4
4 KERSTDINER
* Gebonden Ossesiaartsoep
4
Reserveren
4 * Jambon de Arden met Me
woensdag t/m

MORGEN 23 DECEMBER
IS HET ZOVER!!!

\\oulen qoiL'ni'i'Hi mei
aai dappclcn tif paial
Rc"teni'c'i op l uu Iel 16178
rol r/c'//s'

gebakken

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

zondag vanaf
16 00 uur
Prijs: / 47,50
Reserveren
gewenst1
Tel 02507 - 12490

26 december * 2e KERSTDAG
1

26 december *

1

1

Anja
Dolina

Sjoerd
Johan

Restaurant

De Albatros

Haltcôtraat 26 2O42 LN Zandvoorl lelefoon O25O7 12 524

KERSTMENU 1988
TEBRINE DE VOLAILLE ASSORT1ES

VAN

Ge\ogeltepate met een lichtzoete saus, toast
en boter

COXSQMME DE GIBIER AUX PIEDS DE MOUTON
Heldere \\ildbouillon met bobpaddestoelen

.estaiiranf Belicia i
Kerkstraat 16, tel. 1227O
A RESERVEER TIJDIG UW KERSTDINER!!! 4
4

4
4
4
IJs speciaal
4
Imh Cof/ee
4
4
•:Èlexandercocktail
4
fc .Heldere
4
4
Tong
4
4
75,- 4
4
BEIDE
4
KERSTDAGEN 4
GEOPEND
4
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
4
\ a 17.00 uur Levende mu/ick
4
Al onze hoofdgerechten
zijn \oomen \an
4
d» soorten aardappelen,
icrse groenten, sla, tompötc.
4
appelmoes
4

l'iuchtencoehtail
Gehouden Os wtaartwep

Gaina/encocklail
IIcl'c i'ei c G i oen l c s oep

f
ï

ii
i

louinedo^ Champignons
A/1» speciaal
kottïe met Likein
of J i Cognac

FILETS DE SOLE AUX PIGNONS DE PINS
In \\itte \\ijn gepocheerde tongfilets geseneerd
met hchtgeroosterde pijnboompitten

NOISETTES DE PORC AUX OIGNONS
Gebiaden \arkenshaasje met \erse gestootde
zih ei uitjes in een saus met witte port, thrjm en
bladseldenj

OF

SUPBEME DE CAKARD MACONNAIS
Om en om gebraden \\ilde eendeborstfilets, met
een rode wijnsaus

FLEUR DE FBDMAGE
kaasdesseit \an een fijne Italiaanse kaas, met
\ijgen en notenbiood

GRAND DESSEBT
Nagei echt \\aat\an \\ij de samenstelling niet
% ei klappen

MOKA
Espressokoffie met fnandises

Prijs: ƒ92.50
Inclusief wijnarrangement: 128,50
Wij zijn beide Kerstdagen geopend.
Wij wensen al
onze gasten
prettige
kerstdagen en
een gelukkig
1989

4

"^" "j^" ^^ "T? •^P' *^^ •^P' ""T -^^- •*f' -T^* ~f* ^f- •^f' -^S- ^R. -^^- "^P- -^P" -^f- -^P- -^^ -^f- -^P "^L" •^^••^P

„CHRISLIE" BAR
wenst de visvereniging
Prettige Kerstdagen
en een visrijk 1989!

4
4
4
4
4
4

VIDEOTHEEK DO MBO
>

wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1989!
Als altijd 5 films
een hele week
dagfilms ƒ 5,- en ƒ 7,5O
Wij zijn geopend 24 december 11.00 tot 21.00 uur
Beide kerstdagen open van 13.00 tot 18.00 uur
Oudejaarsavond van 11.00 tot 18.00 uur

Videotheek DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b, tel, 02507-12070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur1

27 NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

IMieuwsbla

VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
WATERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
Donderdag 29 december 1988

48e jaargang nummer 52

Los nummer ƒ1,-

De allerbeste wensen voor 1989

Ben Rückert wint race
ZANDVOORT - De problemen rond de nieuw te bouwen
manege van Ben Rückert lijken opgelost. Afgelopen week
kon het nieuwe onderkomen in
gebruik genomen worden. De
paardrijlessen zijn weer hervat
en de weggetrokken leerlingen
komen langzamerhand weer
terug.

Ben Rückert, al 25-jaar manegehouder in Zandvoort, is eindelijk
weer een gelukkig mens. Met het
vrijwel gereed komen van de nieuwe
manege kwam er een eind aan een
periode van grote onzekerheid. Die
ontstond nadat hij met pijn en moeite afscheid had genomen van zijn
oude manege. De bouw van het nieuwe onderkomen verliep veel trager
dan verwacht en het gebouw werd
later opgeleverd dan afgesproken.
Maar nu kan hij zijn vak weer uitoefenen.
Aanvankelijk ondergebracht in de
voormalige 'Jaap Kieviet Mavo' zag
het toekomstbeeld er voor Rückert
allesbehalve rooskleurig uit. Door

ZANDVOORT • Nog twee nachtjes en het is oud-jaar.
Het moment om - met de nodige voorzichtigheid vuurwerk af te steken en de glazen te vullen voor een

toost op 1989. Daarmee komt een eind aan 1988, een
jaar waarin weer het nodige is gebeurd, waarin de
ontwikkelingen in Zandvoort niet stil stonden. Veel

dium bevinden. Maar Zandvoort is natuurlijk nooit
een 'gespreid bedje' voor een burgemeester en ook
onder Van der Heijden zijn er al de nodige nieuwe

ontwikkelingen op gang gekomen. Wat er afgelopen
jaar allemaal gebeurde in Zandvoort, op sportief en
ander terrein, leest men op de pagina's 5 en ~.

zaken staan op de rails, constateerde oud-burgemees-

ter Machielsen (toen nog in functie) begin dit jaar nog.
Zijn opvolger, burgemeester Van der Heijden zal dat
hebben moeten toegeven, gezien een aantal grote pro-

jecten die zich momenteel in een vergevorderd sta-

De medewerkers van het Zandvoorts Nieuwsblad
wensen de lezers alvast een prettige en veilige jaarwis-

seling, een voorspoedig nieuwjaar en een wat zonniger
zomerseizoen.

Radio Noord-Holland start l januari
ZANDVOORT - Dertien jaar
lang had Noord- Holland één
regionale zender en die behoorde tot Amsterdam. Met
het besluit van Den Haag dat
voor elke provincie in totaal
één omroep met verschillende
edities mag opereren, kreeg de
rest van Noord-Holland ook
recht op een eigen radiopro-

Verbranding
kerstbomen
ZANDVOORT - In tegenstelling tot voorgaande jaren
wordt de kerstboomverbranding op 4 januari 1989 op nog
maar één locatie gehouden: op
het strand voor de Rotonde. Inleveren blijft ook mogelijk bij
de remise in noord.

gramma. En dat start per l januari.
Met slechts een minime meerderheid besloten de leden van Provinciale Staten begin dit jaar dat er een
provinciale zender zou komen en
dat Radio STAD Amsterdam één
van de vier regionale edities zou maken. Het voortbestaan van Radio
STAD, een voorwaarde van de PvdA,
lijkt hiermee gewaarborgd. De overige edities richten zich op de gebieden rond de kop van Noord-Holland,
Kennemerland en het Gooi. Aalsmeer en Uithoorn vallen onder de
editie Amsterdam.

meenschappelijk programma-onderdeel. Dat zijn de ochtenduitzendingen van 07.15 tot 08.00 uur die in
Haarlem gemaakt worden. Op zaterdag en zondag zijn er ook programma's voor de hele provincie, van
11.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot
19.00 uur.

de late bouw en het stagneren van de
werkzaamheden zag het er naar uit
dat deze manegehouder behoorlijk
in de problemen zou raken. Door de
slechte accommodatie vertrok een
aantal van zijn klanten, met het gevolg dat een faillissement niet uitgesloten moest worden, vanwege de
derving aan inkomsten. 'Na de publicatie in het Zandvoorts Nieuwsblad
is de zaak in een stroomversnelling
geraakt', zegt Rückert.

gen van hun kroost. Ben Rückert is
niet voor niets een gelukkig mens.
De toekomst van zijn geesteskind is
gewaarborgd.

Veelbelovend
Het geheel ziet er veelbelovend uit.
Nu al is het elke dag een drukte van
belang van vooral buurtbewoners
die de manegehouder komen feliciteren met zijn nieuwste aanwinst.
Mede doordat de vorst is uitgebleven, is de race tegen de klok gewonnen. Toch zal het nog enkele maanden duren, eer de officiële opening
plaatsvindt. De bestrating moet nog
worden aangelegd en ook de verfkwast zal nog duchtig moeten worden gehanteerd.

© De 82-jarige beeldhouwster Nel Klaassen exposeert samen met acht
kunstenaressen.
Pag. 3
» De Federatieve Vrouwenraad houdt per 1 januari
1988 op te bestaan. Pag. 3
» Bewoners van nieuwnoord klimmen in de pen
tegen de verpaupering van
hun woonwijk.
Pag. 5

Luchtkasteel voor Zandvoort

e Wat gebeurde er in het
Zandvoort van 1988? Pag. 7

ZANDVOORT - Sommige plannen worden gerealiseerd, andere blijven luchtkastelen. Dit laatste zou ook best de toekomst
Toch 'draait' de nieuwe manege al
kunnen zijn voor een plan dat kort geleden door een projectont- op volle toeren. Vanuit de gezelig
ingerichte bar hebben de ouders van
wikkelaar werd aangediend bij de gemeente Zandvoort.

® Zandvoort 1988 sportief
gezien.
Pag. 9

Het plan houdt in dat men een
eiland wil bouwen in zee, vóór Zandvoort, middels een brug verbonden
met de kust. Het eiland moet allerlei
voorzieningen die nu in deze gemeente verspreid worden gerealiseerd, verzameld herbergen. Niet alleen voor toerisme maar ook voor de
zakenwereld. Zo denkt men aan hotelaccommodatie en appartementen, een congres- en een uitgaanscentrum en een galerij met winkel-

de les nemende kinderen van boventjes. Wie de projectontwikkelaar af een riant uitzicht op de verrichtinis en in welk stadium de ontwikkcling van de plannen zich bevindt,
is nog onduidelijk. Daarover wordt
nog gezwegen.
Het project zou een investering van enkele honderden miljoenen vergen en veel grootser moeten
zijn dan het Vendoradoproject. Of
een dergelijk plan haalbaar en financieel gezond te exploiteren is, wordt
ZANDVOORT - De Zandvoortse scholen hebben wederom op
betwijfeld.
feestelijke wijze het oude jaar achter zich gelaten. De kerstva-

Kerstvakantie wordt op
scholen stemmig ingeluid

(Advertentie)

(Mare OTolo)
BEGIJNE BOETIEK
GROTE KROCHT 23 2043 LT Zandvoort 02507-18412

5O% korting
OP DE WINTERKOLLEKTIE

Hoeveelheid werk eigenlijk teveel voor dertigtal vrijwilligers

Ook dit jaar is er verloting verbonden aan het inleveren van kerstbomen. Elk kind ontvangt een lot per
boom. In totaal zijn er honderd prijzen te winnen. Dat zijn waardebonnen variërend in waarde van ƒ40,- tot
ƒ5,-. De trekking wordt verricht op
donderdag 5 januari en de uitslag
ZANDVOORT - Het was weer goed druk op de Kerst-In afgelowordt op diverse plaatsen aange- pen zaterdag en zondag. Velen wisten de weg naar het Gemeenplakt. De prijzen kunnen vanaf schapshuis te vinden om daar te kunnen genieten van een
maandag 9 januari worden opge- gezellig programma en een uitstekende sfeer, het resultaat van
haald op het kantoor van de dienst de enorme inspanning van het dertigtal vrijwilligers. Volgend
Publieke Werken, Raadhuisplein 4,
van 09.00 tot 12.30 en van 14.00 tot jaar zal men toch meer mensen moeten hebben, wil het opnieuw
mogelijk zijn een Kerst-In te organiseren.
17.00 uur.
Een schatting is moeilijk zo zeg- menzijn en voor iedereen een gratis
De bomen kunnen op 4 januari gen de organisatoren, maar vermoe- kopje snert.
De zondag werd een hoogtepunt
ingeleverd worden op de Remise van delijk trok de Kerst-In wel zo'n vijfPublieke Werken aan de Kamer- honderd gasten. De zaterdag was van de Kerst-In. Om 11.00 uur stond
lingh Onnesstraat 20, tussen 12.00 en iets rustiger dan vorig jaar, de zon- de koffie met kerstbrood al klaar.
16.00 uur. Of op de Strandweg (Ro- dag was erg druk, maar gezellig. Vanaf 12.00 uur verzorgden Didi
tonde) van 12.00 tot 19.00 uur. De Toch trokken de optredens op zater- Companjen met haar Combo en
dagavond een volle zaal, die regelverbranding begint om 19.00 uur.
matig tot op de laatste plaats bezet
was. De organisatoren hadden voor
een aantrekkelijk en sfeervol programma gezorgd in een feestelijk
versierd Gemeenschapshuis, al
moest kort tevoren nog een alternatief worden bedacht, toen duidelijk
ZANDVOORT - 'Werknemer werd dat de musical van oud-leerlinweg, kas en auto zoek' zo luid- gen van de Hannie Schaftschool
de begin deze maand een kopje geen doorgang kon vinden. Het werd
een optreden van een aantal kindeboven een klein artikeltje. Het ren,
waaronder enkele leden van het
betrof echter niet een bedrijf in Zandvoorts
Kinderkoor, met zang
de Kerkstraat.
en voordracht, alles aangepast aan
Aan de hand van het politiebericht de Kerstsfeer. Tevens was er een sovermeldde deze krant dat het een listisch optreden van de jonge har'race-organisatie in de Kerkstraat' piste Amber Doorgeest en een show
betrof. Verbaasd kwam later een van een goochelaar. Daarnaast hadmanager langs van Ladbroke Totali- den ook leerlingen van de balletsator, die niets wist van een verdwe- school van Conny Lodewijk sponnen werknemeY en gestolen zaken. taan hun medewerking toegezegd,
Navraag op het politiebureau leerde zij verzorgden een boeiend dansoptdat men daar een vergissing had ge- reden.
Onder leiding van Wim van der
maakt. De Kerkstraat moest de
Moolen werden daarna tal van prijKochstraat zijn.
zen, beschikbaar gesteld door Zandvoortse ondernemers, verloot bij de
tombola: een gevarieerd aanbod van
flesjes parfum, stropdassen, kerststollen tot een tegoedbon voor vijf
kilo aardappelen. De winnende
nummers van de Kerst-In loterij
vindt men elders in dit blad.

bak, die met zijn Olympische afmetingen uniek is in zijn omgeving, kon
in gebruik genomen worden. De finishing touch is nog een kwestie van
enkele weken.

In een verhoogd tempo heeft de
aannemer, onder druk van de gemeente die als opdrachtgever de verantwoordelijkheid had, het werk uitgevoerd. De twee ton schadevergoeding waarmee Rückert wilde komen
is daar mogelijk debet aan geweest.
'De vorst bleef gelukig uit', vertelt
Rückert, 'anders waren de gevolgen
Indien dan alles af is, zal op zatercatastrofaal geweest'.
Vorige week heeft de exodus van dag 23 maart de 'sportvrouw van het
de levende have vanuit de tent naast jaar', Yvonne van Gennip, het comde Jaap Kieviet Mavo plaatsgevon- plex officieel openen. In dat geval
den. Met man en macht wordt nu wordt op zondag 24 maart een open
gewerkt om aan het nieuwe onderko- dag gehouden en geeft de top paarmen de laatste hand te leggen. De drijdster van Nederland, Annemarie
stallen zijn klaar en ook de binnen- Sanders-Keijzer, een dressuur demonstratie. Ook de carousselploeg
van manege Rückert, bestaande uit
12 amazonne's zal in een wervelende
show voor het publiek haar kunnen
vertonen.

Live-concert

Radio Noord-Holland gaat op l januari van start met een live-concert
van het Westfries Mannenkoor, popgroep Dicky Dump en de Biggles Big
Band. Het concert wordt uitgezonden tussen half twee en half vier
over alle vier de zenders.
Commissaris Roei de Wit geeft
Op werkdagen zijn de eigen pro- met een korte toespraak het startgramma's van 12.00 tot 13.00 uur en sein voor de omroep.
van 17.00 tot 18.00 uur te beluisteren
Om twaalf uur begint Radio
op de FM-zender 94,3 Mhz. De vier NoordHolland met een kennismaregionale edities hebben ook een ge- kingsprogramma.

Oplage: 4.500

kantie werd afgelopen donderdag al ingeluid met de gebruikelijke gezamenlijke maaltijden, met toneelstukjes, poppenkast of
andere feestelijke activiteiten. Vrijdag was het de beurt aan de
leerlingen van de Gertenbach Mavo voor een sfeervolle kerstvierine.

Voor deze feestelijke gelegenheid
waren de lokalen op de Gertenbach
school verduisterd, de kaarsjes
branden en in sommige klassen ook
een kerstboomverlichting. In deze
stemmige sfeer zou het kerstontbijt
plaatsvinden, waarbij iedereen aanwezig was. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen in gepaste
stemming de vakantie in gaan en dat
er gezamenlijk even wordt stilgestaan 'bij de diepere gedachte die
Kerstmis nu eenmaal in zich heeft'.
Zelfs parttime leerkrachten hadden
er hun vrije dag voor opgegeven. De
medezeggenschapsraad had een financiële duit in het zakje gedaan,
terwijl bakker Keur tegen kostprijs
de broodjes en krentenbollen leverde.
Het feestelijke ontbijt werd letter-

lijk ingeluid door de conciërge, die
als kerstman bij de ingang van de
school de bel deed klinken. Daarvóór was er al veel bedrijvigheid geweest met het beleggen van de
broodjes. Het klaarzetten en versieren van de tafels in de lokalen was
donderdag al gebeurd, na afloop van
de sportdag.
Op het moment dat de bel klonk,
togen de klassevertegenwoordigers
naar de hal, waar stemmige kerstmuziek klonk, om het ontbijt, inclusief chocomel, op te halen. Dat dit
initiatief aansloeg bij de leerlingen,
blijkt wel uit het feit dat velen er op
hun 'kerstbest' uitzagen, de 'heren'
soms zelfs met colbert en strik. Na
afloop, nadat alles was opgeruimd,
konden zij van hun welverdiende vakantie gaan genieten.

Kerst-In bezorgt velen prettige dagen
Wim Pols stemmige gospel- en country-muziek. Ook voor de lunchpauze
hadden de vrijwilligers hun uiterste
best gedaan. Zij boden de gasten
soep en broodjes aan. De Kinder-Play-Back show werd een van de
hoogtepunten, daarover meer op pagina 3. Maar ook de spontane zangeres en saxofoniste Rosa King verzorgde samen met haar band een
fantastisch optreden, een uitstekende keuze van de organisatoren.
Tientallen kinderen vooral maakten gebruik van de zaal waar zij kónden tekenen, tekenfilms bekijken,

Werknemer weg,
kas en auto zoek

Waterstanden
HW

Datum

29 dec
30
31
1
2
3
4
5
6

dec
dec
jan
jan
jan
jan
jan
jan

07.19
,07.59
08.43
09.35
10.35
11.45
00.15
01.26
02.09

LW

02.51
03.19
04.00
04.50
06.05
07.04
08.05
09.25
10.16

HW

LW

19.43 14.58
20.29 15.32
21.19 16.17
22.10 17.04
23.04 18.26
-.-- 19.25
12.5020.35
13.39 21.51
14.2522.46

Maanstanden:
Zaterdag 31 dec. LK 05.56 uur
Doodtij 2 jan. 10.35 u. NAP+66cm

Kamerkoor
Later op de avond trad het Zandvoorts Kamerkoor aan, onder leiding van Dico van Putten, voor een
programma van Christmas-Carols.
Een mooi, stemmig en qualitatief
uitstekend optreden van dit gezelschap dat later ook zijn medewerking verleende aan de samenzang
van kerstliederen. De avond, waarop
men ook kon klaverjassen, bridgen
of andere spelletjes doen in de andere zalen, werd tussen twaalf en één
uur afgesloten met een gezellig sa-

• Kerststukjes maken,voor jong en oud één van de geliefde bezigheden op
de Kerst-In.
Foto Berioii

sjoelen, tafeltennissen en tal van andere spelletjes doen. Ook was er de
nodige belangstelling voor het - onder begeleiding - maken van kerststukjes.
Ook het kerstdiner in de sfeervol
versierde zaal was uitstekend verzorgd en de kookkunst van de koks
van het Strandhotel verraste de vijftig gasten bijzonder aangenaam.
Niets was uit de weg gegaan om het
de gasten naar de zin te maken. Het
opruimen en de afwas namen de
vrijwilligers voor hun rekening. Na
het diner volgde een gezellige avond
met een optreden van Milly Zantvoort en haar uit vijf personen bestaande groep. Meer hierover op pagina 3.

Uitgevloerd
Kortom, de Kerst-In werd een zeer
geslaagd feest voor jong en oud.
Dankzij het dertigtal vrijwilligers.
Zij hadden er echter een enorme
klus aan en een aantal van hen was
na afloop volledig 'uitgevloerd'. "Eigenlijk is het teveel werk voor dit
aantal mensen", verklaart organisatrice mevrouw De Leeuw. "We zijn
al weken van tevoren bezig, maar
ook tijdens de Kerst-In valt er zoveel
te doen. Dertig mensen lijkt wel veel,
maar een aantal van hen heeft een
specifieke taak en is dus niet overal
inzetbaar. Dan houd je niet zo veel
mensen over om broodjes te smeren
of tafels te dekken en af te ruimen,
of op Eerste Kerstdag af te wassen
na het het diner voor vijftig personen. Dat vergt een enorme inzet, velen hebben echt te hard moeten werken".
Daarbij kwam nog eens dat er enkele zieken waren. "Het is een ramp
als er uitvallers zijn bij zo'n krappe
bezetting en je geen mensen hebt om
de gaten op te vullen". Volgens mcvrouw De Leeuw, die vanwege de
organisatie zelf verstek moet laten
gaan bij haar familie, is het dan ook
beslist noodzakelijk dat er volgend
jaar meer vrijwilligers zijn, om de
Kerst-In doorgang te kunnen laten
vinden. "Als het werk zo zwaar is
door het gebrek aan mensen, loopje
begrijpelijker wijs het risico dat vrijwilligers het 't volgende jaar laten
afweten. Maar het zou toch zonde
zijn als de organisatie stuk loopt omdat er niet voldoende mensen zijn.
Wij hebben nog nooit zoveel opgetogen reacties gekregen van de bezoekers als dit jaar".

o Ook op de Gertenbach Mavo werd een stemmige sfeer gekweekt. Foto:

Bram Stijnen
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Met droefheid geven wij U kennis, dat na een
langdurige ziekte, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan onze dierbare zuster, schoonzuster en tante
Maria Christina Dora Beers-Meulman
weduwe van Adrianus Beers
op de leeftijd van 62 jaar.
Namens ons allen:
N. A. C. Meulman
Zandvoort, 26 december 1988
Passage 3-29
Correspondentieadres:
Burgemeester van Alphenstraat 59-1,
2041 KE Zandvoort.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 30 december a.s. om 11.45 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats
„Westerveld".

ADVERTENTIES
Vanaf 2 januari
is er rust in het
dorp, dan mag

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 15351

BEDANKT
ORANJE NASSAU SCHOOL
VOOR DE KOUDE DOUCHES

in

ZANDVOORT/
BENTVELD
22 december 1988
is het TV programma-aanbod
uitgebreid met

HERINGA
Tei. 023-246666

MTV kanaal UHF 49

Rijnegomlaan 3, Aerdenhout

Wij wensen U een voorspoedig 1989
met veel kijk- en luisterplezier.

Fa. Gansner & Co.

STEENGRILL RESTAURANT

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.

Postbus 146
NVCASEMA 2215 ZJ VOORHOUT
kofae/te/ews/e tel.: 02522 -17550

„De Vuurboet"

J

Onbeperkt vlees

Voor al uw

6 salades, 6 sauzen, stokbrood
en een aardappelgerecht

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

eindelijk
naar de
Landmacht.

ANITA EN NICO VOOR JULLIE
SPORTIEVE TRAINING

Belangrijk
voor
Casema-kabel-tv-abonnees

Hypotheek- en Assurantiekantoor

DAG EN NACHT VERZORGING

Dennis

BEDANKT

GAAT U BINNENKORT EEN HUIS IN EEN NIEUWBOUWPROJECT KOPEN?
Teken dan niet tegelijkertijd met de koopakte van uw
nieuwe woning de hypotheekofferte.
Informeer eerst vrijblijvend hij hypotheek- en assurantiekantoor HERINGA voor een goed en onafhankelijk
advies op hypotheekgebied. Speciale tarieven voor
nieuwbouw, ook in Zandvoort.

29,50

Misschien een leuk idee voor uw verjaardag, trouwerij,
personeelsfeest of gewoon zomaar!!
GEZELLIG STEENGRILLEN

Huwelijk

Kerstboeketten
Kerst s tukj es

Zeestraat 36 - tel. 12092 b.g.g. 17616

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts f 27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

>

Gaarne reserveren.
Gedurende de wintermaanden zijn wii dinsdag en woensdag
GESLOTEN.
J
J
6
5
Zaterdag 31 december zijn wij met „De Vuurboet" en
't Pannekoekenhuisje gesloten.

graag tijdig bestellen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Grandioze
Opruiming

DE O.S.S. REKREANTEN

KROON MODE

Zandvoopts Nieuwsblad
LUOjEi£nc
Fa.

Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

HALTESTRAAT 55
WENST IEDEREEN
EEN HEEL VOORSPOEDIG 1989

Celsiusstraat 192 Zandvoort
Gasthuisplein 12 Zandvoort

De Spar
Weekmedia
Sig. mag.

Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr 9 Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

wenst iedereen
een gezond en
vrolijk 1989

Sig. mag.

De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

OLIEBOLLEN
MET KRENTEN

RAPPEN

Hondenkapsalon
10 voor 5,10 voor 7?o

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG
SNACKBAR BOUL. BARNAART 8
DE 3 PUNTJES
ZEEWEG 57, BLOEMENDAAL A/ZEE
TEL. 14301

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
,. ..

RENEE
wenst alle twee- en viervoeters
een gelukkig

1989
Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

^

Corn Slegersslraat 2
Zandvoort
Tel 02507-15449

J. van Campen

en Zn.

Voor al uw schoenreparaties en
sleutelservice

Daarnaast kunt u bij ons

i

(alléén scharrelei)

«4-4

ham/kaas salade
vleessalade
ei-tomaat-salade
zalmsalade
crabsalade
garnalensalade
borrelhapjes
luxe borrelhapjes

_-! .

.-*»' A 'ï -t

:.: '•

'

•

Het Kerst-In Team
dankt de Zandvoortse
middenstand voor alle goede
gaven die zoveel bijgedragen
hebben aan de gezelligheid
en het welslagen
van de Kerst-In.

Bomschuit Bouwclub
wensen donateurs
en belangstellenden
een voorspoedig

La Bonbonniere
wenst alle cliënten
een gezond 1989

«i
M

'

Uitnodiging. . . om

De oliebollen en appelflappen zijn
weer gebakken door Tummers.

Haltestraat 39a.
telefoon 15584

IWrfeART VERZORGER
flttS-A •:I;.:Ï*T.: .•- . •• .. • •• ....* . .
Secretaris Bosmanstraat 40

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

BARON AUTOVERHUUR BV

Grote Krocht 22 Zandvoort
-*-xJOtiüS.

Wij wensen onze gasten en toekomstige gasten een
Voorspoedig 1989
Op 31 dec. en l jan. zijn wij gesloten.

HERBERG
" 't BOECKANIERSNEST"
Zandvoortselaan 187, Zandvoort. Tel.: 02507-12401.

Woonruimte
aangeboden

DOMBO

eigen ingang.
Kamer, keuken +
douche en toilet in

Corn. Slegersstraat l B
Tel. 02507-1207Ü
1 film
5,-17,50 p.d.

Zandvoort-Zuid
Tel. 13975

25,—p. week
"ü Verhuur Movie-boxenl

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Wie wil er met
ons woningruil
plegen i.v.m.
koopwoning.
Goed onderhouden flat
(ingeb. eiken keuken,
alles pas gestuc. en betegeld).

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Tel. 19522

Hierbij wensen wij de winkeliers en
bedrijven van Zandvoort een
voorspoedig 1989.
En bedanken se voor de grandioze
prijzen die zij beschikbaar hebben
gesteld voor onze jaarlijkse
kerstmiddag.

Te huur

gemeub. vrij
BOVENHUIS
voor 2 pers.

van 15 jan. '89
tot 15 mei '89

ptt post de

Medewerkers van het
Postkantoor Zandvoort

Nieuwjaarsreceptie
op 1 januari in

DE GOEDE SCHOENMAKERIJ

CAFÉ KARIN,

KERKSTRAAT 32 - ZANDVOORT

Haltestraat 32 te Zandvoort.
Met als muzikale oppepper het bekende

GESLOTEN

Boogie-Woogie Trio van radio en TV
„NEW WAVE"
Boudy Loogman, bas
Hans Weijburg, piano
Sander van Meerten, drums
Kom en drink met ons een glas Champagne
voor GEZONDHEID EN GELUK.
Het feest start om 15.00 uur.

Café Karin
'n Goed Café, het is een ZOET Café.
EEN GELUKKIG 1989

C Shoe hiss )

HAARLEM 023-270434
Verhuur vanuit Bentveld 023-240102

Tel. 02507-12226

Swingend 1989 in te gaan tijdens de

Ijpïr. : d'HONT

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

5 films

• ' ' - • ' •

^*^r|icj rustig vrijblijvend
* alle inlichtingen bij:

Deze aanbieding geldt ook
voor alle herenschoenen.

Café-Restaurant-Partycentrum

van de

uitvaartovereenkomst

|f ?:ö''ïf?*;-'';:\r :

25% KORTING

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.

schalen gegarneerd met handgemaak- :
te produkten uit eigen winkel. Altes vlak van'J'**'
•«4 tevoren vers klaargemaakt. Wij werken veel^met vers fruit en groente. Alle schalen
<^t pakt in luxe dozen GRATIS thuisbezorgd^
Zandvoort.
,
^ Haalt u vrijblijvend onze folder in de

Bestuur en leden

1989.
*£Efciwai---'ViiS?'*'-'i i

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* Incl. All Risk verzekering

^J- huzarensalade „culinair"
*4- eiersalade

.

. Daar ligt onze belangrijkste
|!|taak en qiènstverlening.

kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,59 p.d. ex btw.

(zalm-, vlees-, ei- en huzarensalade)

"4-

Alle lederen laarzen en
schoenen van alle bekende
merken - o.a. Helioform,
Ortho, Anita, Weltschuh, met

Als u zonder auto bent

Schoolstraat 4 - Tel. 18789
«4«4kan voor U verzorgen
««t,.
met oud- en nieuwjaar
4- 4 in 1 salade
*4

Kerkstraat 31, Zandvoort

Drog. Bakels,

*BROODJE BURGER
Catering service

Cheers, Karin

Kroon Mode
Haltestraat 55

1e WEEK VAN JANUARI
Wij wensen onze cliënten, vrienden
en "bekenden een l\>ors[wedi\> 1989.
VANAF 9 JANUARI STAAN WIJ
WEER VOOR U KLAAR.

*

SCHIESSER
AKTIE
DAMESSLIPS
TANGA'S
HOK
2 stuks
11,80
HEUPSLIPS
2 stuks

OPENINGSTIJDEN:

MA T/M VRIJDAG 900-1230 tN
. 13.30-18.0U UUR
ZA. 9.00-12.30 UUR

TAILLESLIPS lQoaH
2 stuks
IO| °
100% katoen

*
*
*
*
*
*
De
Partij
van de
Arbeid

*

*

* voorspoedig
* * * 1989
* *
een

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

* *
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Toneelvereniging Wim Hildering
luit jubileumjaar succesvol af
ZANDVOORT - Met twee geslaagde toneeluitvoeringen en een
Iruk bezochte receptie heeft toneelvereniging Wim Hildering
ifgelopen weekend de viering van haar 40-jarig jubileum afgesloen. Niet zonder de nodige toespraakjes, onderscheidingen en
ndere lofuitingen.
Voor een uitverkocht huis mocht
oneelveremging Wim Hildering afelopen vrijdag de eerste opvoering
aii 'Het derde woord' verzorgen.
§:en kwaliteitsstuk voor het talrijke
iiibliek, waaronder burgemeester
•n wethouders, tal van trouwe donafeurs, vertegenwoordigers van het
Nederlands Centrum voor Amateuroneel en leden van carnavalsvereni_mg De Schuimkoppen. Alie Bol
rad zelf gekozen voor dit toneeltuk, om hiermee haar ongeveer vijendertigjarige carrière als regisseue gedurende een belangrijke maar
(Advertentie)

H altestr/Wa 2042 LM
Zandvoorc O25Q7-1S4X3

moeilijke periode van het Zandvoortse toneel, af te sluiten. Mede
dankzij haar inzet is Wim Hildering
overeind gebleven in de jaren dat de
plaatselijke bevolking minder belangstelling toonde voor het amateurtoneel. Alie Bol, die'al minstens
vijfenvijftig jaar geleden begon met
toneelspelen, is ook van het begin af
aan bij deze toneelvereniging, nu
nog de enige in Zandvoort, betrokken geweest.
Alie Bol mocht vrijdagavond de
gouden speld m ontvangst nemen
van het Nederlands Centrum voor
Amateurtoneel (NCA), een verlaat
eerbetoon van het centrum, omdat
men deze speld normaal gesproken
na veertig jaar amateurtoneel krijgt
uitgereikt. De Scharrekoppen benoemden haar tot nestor en van de
gemeente kreeg zij bloemen.
Zilveren spelden van het NCA waren er voor Gonnie Heierman en Ed
Fransen. Beide spelen al vijfentwintig jaar toneel, waarvan respectievelijk 21 en 23 jaar bij 'Wim Hildering'.
Daarnaast speelde Gonnie ook bij de
'Vliegende Schotels', waar zij voor
de eerste (van de drie) keer met 'Het
derde Woord' op de planken stond.
Ed Fransen speelde nog twee jaar bij
toneelvereniging 'Sandevoerde' van
wijlen Jos Dröse.

Kwaliteiten
Dat Alie Bol over de benodigde
kwaliteiten daarvoor beschikt, werd
vrijdag en zaterdag wel bewezen met
het stuk Alejandro Casona. Geen gemakkelijk stuk, zeker niet voor de
spelers vanwege de ellenlange teksten. Het vergde ook meer dan gemiddeld van de toeschouwer, want het
stuk had wat meer diepgang dan de
populaire kluchten en andere licht
verteerbare toneelsoorten. Het gezelschap bewees ook met dit kaliber
uit de voeten te kunnen. Zo zetten
Ed Fransen en Gonnie Heierman
twee prachtige hoofdrollen op toneel, respectievelijk als de in het
wild opgevoede, dertigjarige Pablo

GBZ pleit voor
andere surflocatie

en zijn nieuwe lerares, later minnares, Margareta.
Rond dit stel werd de sfeer goed
ingevuld door Yolande van den
Broek en Wil van Waardenburg als
twee tantes, de één bazig, de ander
tuttig, en de wederom makkelijk acterende Kick Boomgaard als de onbetrouwbare administrateur Roldan. Ron Klaase Bos zette knap een
geslepen advocaat Roldan neer, die
met zijn vader onder één hoedje
speelde. Paul Olieslager had zoals
vaker een rol aangemeten gekregen,
waar de gewichtigheid en (even later) verontwaardiging vanaf moest
druipen. En dat lukte ook zeker, nadat hij als wetenschapper Perez-Roldan door de natuurmens Pablo op
zijn stuk was gezet. Innemend was
het spel van de jonge Ingrid Schuiten als de wat onnozele, verschrikkelijk giechelende Fifi, evenals dat
van Miep Hildering als Lulu en van
Henny Hildering, zoon van dé Wim
Hildering, als de sympathieke maar
wat schlemielige tuinman Eusebio.
Beide zijn sinds het ontstaan bij
deze vereniging betrokken. Naast
het acteertalent mag natuurlijk niet • Gonnie Heierman en Ed Fransen mochten vrijdagavond een zilveren speld van het Nederlands Centrum voor
de inzet vergeten worden van een Amateurtoneel in ontvangst nemen.
Foio Bram siipcn
tiental medewerkers, waardoor dit
gedegen optreden mogelijk werd ge- vereniging ontkomt aan ups en zien deze tijdens bestuursvergade- tans van het Zandvoorts Mannenmaakt.
downs. Ook 'Wim Hildering' heeft ringen toch niet gebruikt wordt, had koor, prees de moed van de toneeldaar de afgelopen veertig jaar mee te hij het fraaie exemplaar laten beves- vereniging om in deze verlichte tijd
maken gehad. Spreker betreurde tigen op een bijbehorend plankje. een stukje nostalgie te brengen.
Receptie druk
dat de jubilerende toneelclub in Een schildje met tekst zal de herin- "Het is goed om je gevoelens te laten
In de feestelijk versierde Randag- Zandvoort nu de enig overgeblevene nering aan het veertigjarig jubileum gaan en jezelf te kunnen zijn. Dat
zaal in het Gemeenschapshuis was is. "Het is goed om een zusterveréni- levend houden. Dat zal ook de herin- gebeurt bij toneelspelen en bij zmhet zondagmiddag een komen en ging te hebben waarmee je de wa- neringsplaquette doen die Alie Bol, gen. Ik hoop dat we nog vaak bij
gaan van receptiegangers. Eigenlijk pens kunt kruisen en waarmee je Pieter Joustra en de bestuursleden elkaar zullen komen en van elkaar
meer van komen dan gaan, want de ervaringen kunt uitwisselen". In een in ontvangst mochten nemen. Pieter genieten", aldus de heer Penrhyn
geanimeerde stemming noodde tot uitgebreid betoog (door Ankie Jou- Joustra, voorzitter van de jubileum- Lowe, die vooruitlopend op een door
blijven en er moesten dan ook steeds stra na afloop een 'one man show' commissie, werd door Hildering nog het koor uit te brengen LP en CD
stoelen worden bijgezet. Onder h,en genoemd) haalde de erevoorzitter eens extra in het zonnetje gezet voor deze symbolisch overhandigde.
die de jubilerende toneelvereniging herinneringen op aan de historie zijn niet geringe prestatie het jubikwamen gelukwensen, bevonden van 'Wim Hildering'. Zijn televisie- leumjaar tot een grandioos succes te
Alie Bol, die zoals bekend vrijdagzich tal van donateurs, spelers uit -optreden samen met Alie Bol in de maken.
avond een groots afscheid ten deel
vroeger tijden, de Raad van Elf van Showbiskwiz van Ron Brandsteder,
Ook voorzitter Ed Fransen bracht viel, houdt eigenlijk niet van het
'de Scharrekoppen', bestuursleden en hun medewerking aan een film dank aan de jubileumcommissie, woord afscheid. "Ik ben gewoon gevan onder andere de ANBO, folklo- om 'Wim Hildering' te promoten, door wier toedoen bestuur en spe- stopt, maar in noodgevallen ben ik
revereniging De Wurf en het Zand- werden weer eens aan de vergetel- lers zich geen enkele zorg over de best bereid de helpende hand te bievoorts Mannenkoor. Ceremonie- heid ontrukt.
viering van het veertigjarig bestaan den". En wanneer zij voor de zoveelmeester Ankie Joustra sprak een
hoefden te maken. Voorts dankte hij ste keer gecomplimenteerd wordt
welkomswoord en kondigde als eervoor de financiële steun die het mo- met haar regie, zegt ze bescheiden:
Hamer
ste spreker erevoorzitter Henny Hilgelijk gemaakt had, een productie "Ik heb alleen maar gezegd hoe het
dering aan.
Het door hem en zijn vrouw aan- als My Fair Lady te realiseren en moest".
De heer Hildering, die aan de wieg geboden cadeau vereiste enige toe- voor de ter gelegenheid van het jubivan de toneelvereniging heeft ge- lichting. Het ontbrak de vereniging leum ontvangen gaven.
C.E. KRAAN-MEETH
staan, merkte op dat geen enkele aan een voorzittershamer en aangeDe heer P.E. Penrhyn Lowe, secreJOAN KURPERSHOEK

Kerst met goede herinneringen aan een ver verleden
ZANDVOORT - Met de kerstdagen, een moment bij uitstek
om eens even stil te staan bij
Jacquard sweater
het leven, komen bij menigeen
div. kleuren
• 38,95 nogal eens gedachten aan vroeger dagen naar boven. Vooral
Rok div. kleuren
bij ouderen zijn dat vaak herino.a. zwart, paars,
_ n nc
anthraciet
3H,U3 neringen aan ver vervlogen tijden, wellicht ook aardig voor
Pumps echt leder
div. modellen 79,95
49,95 een aantal lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad. De redacCeintuur nu
19,95 tie bezocht daarom enkele bewoners van het Huis in het
Profiteer nu van onze Kostverloren.

kerstaanbïedingen
2e Kerstdag geopend

EASY FASHION
schoenhandel

BOL
Haltestraat 11
2042 U Zandvoort
02507-12612

Jan Schaap
"Tegen Kerstmis hakte ik in de duinen een den om", vertelt de 78-jarige
Jan Schaap, één van de negen kinderen van Vok van Kees 'De Laars' en
Leentje 'Rossie'. "Natuurlijk moest
je wel uitkijken dat de politie je niet
zag, al was het soms een waardeloze
kerstboom, met zijn hangende takken. Daarna zochten wij langs het
strand naar aangespoelde kaarsen".

breed hadden we het niet. Vader
werkte in het duin en verdiende verder de kost met stropen". Jan, die
altijd in het duin was, stroopte zo nu
en dan een paar konijnen en verkocht die dan aan Arie Kers. Dan
had hij tenminste weer wat geld op
zak.
Hij heeft goede herinneringen aan
het kerstfeest van de Zondagsschool
in de kerk op het Kerkplein. Alle
kinderen kregen een pakje met voor
de jongens een onderbroek of een
borstrok en voor de meisjes een
schort. Verder kreeg ieder kind wat
snoep en een sinaasappel. Een hele
luxe kennelijk: "Die kregen wij thuis
nooit", aldus Jan Schaap.

Alie Otter-Kemp

Mevrouw Otter-Kemp woonde in
haar jeugd als dochter van een gezin
met zes kinderen op het Schelpenplein. Haar vader was Martinus
Kemp, de eerste fruithandelaar op
Zandvoort met een eigen standplaats aan de Strandweg. "Wij hadden geen kerstboom, die had trou"Het kerstmaal? Dat waren twee wens niemand. Alleen de oude dokgestroopte konijnen waar moeder
eerst soep van kookte en die zij daarna in een beetje boter braadde, tenminste als dat in huis was. Want

ter Gerke, die woonde in het pand was, maar zij wilde dat beslist niet.
waar nu bloemenhandel Vader is ge- Met veel moeite kreeg Ds. Posthuvestigd. In de kamer aan de straat- mus Meyjes eruit, waarom zij dat
kant stond een grote kerstboom en niet wilde: zij moest 's zomers op het
de kinderen verdrongen zich daar strand werken en dat vond ze niet in
voor het raam om ernaar te kijken. overeenstemming met de bijbel. DoMevrouw Gerke kwam dan dikwijls minee vond dat echter geen enkel
naar buiten en dan kregen ze een bezwaar.
kerstkransje of een ander snoepje".
"Ik herinner mij ook dat ik eens
een naaidoosje kreeg. Maar eigenlijk
had ik veel liever, net als sommige
andere meisjes, een schortje. Kinderen van wie de ouders het niet zo
breed hadden, kregen een stukje kleding, maar dat was bij Alie Kemp
niet het geval. Ook mevrouw Otter
heeft goede herinneringen aan het
kerstfeest van de Zondagsschool, zeker aan die keer dat zij in de volle
kerk (vaders en moeders waren er
ook) staande op een stoel, omdat
men haar anders niet kon zien, een
uit het hoofd geleerde tekst mocht
opzeggen. Daar maakte zij ook juffrouw Keetje Zwemmer nog mee.
Later werd zij zelf juffrouw van de
Zondagsschool. Zij werd daarvoor
gevraagd toen ze een jaar of zestien

Marijtje SchaapKerkman
Mevrouw Schaap-Kerman werd
87 jaar geleden als dochter van een
gezin met zeven kinderen en een
pleegzoon geboren m de Spoorbuurtstraat. Op haar dertiende verhuisde zij naar de Noord-buurt. Vader was altijd op zee. Een fijne herinnering aan het Kerstfeest is dan ook,
dat hij met die dagen altijd thuis
was. "Daarom leefden we er eigenlijk het hele jaar naar toe".
Een kerstboom had ook dit gezin
in de beginjaren niet. Daarom stond
ook Marijtje regelmatig bij dokter
Gerke voor de deur, maar zij herinnert zich dat ook de familie Van Vloten aan de Kostverlorenstraat een

Inzet TZB tegen Schalkwijk
meer waard dan gelijkspel
ZANDVOORT - In de thuiswedstrijd tegen FC Schalkwijk
heeft TZB genoegen moeten nemen met een 1-1 gelijkspel. Net
als na het 1-1 resultaat in de vorige thuiswedstrijd tegen Spaarnestad kwamen de bezoekers goed weg, omdat de Zandvoorters
geen kans zagen de kansen te benutten. Vooral in de tweede 45
minuten heeft TZB verzuimd de overwinning te grijpen.
In een aanvankelijk gelijk opgaande strijd kregen beide teams een
aantal goede mogelijkheden de score te openen. Aan TZB-zijde waren
het vooral Jos van Houten en John
van der Zeijs die geen raad wisten
met de gecreëerde kansen. Ook'FC
Schalkwijk wist de opnieuw goed op
dreef zijnde TZB-keeper Daniël van
der Ham een aantal keren in moeihjkheden te brengen. De achterhoede met aan het hoofd Peter Auberlen
wist echter stand te houden.
Na ruim een half uur spelen opende FC Schalkwijk de sore nadat de
overigens correct leidende scheidsrechter een overtreding op het middenveld over het hoofd had gezien,
zag Ed Wannee kans TZB-verdediger Ben van der Kwaak op het verkeerde been te zetten en ook doeltïian Van der Ham het nakijken te
geven, 0-1. Schalkwijk en TZB wisten hierna nog een aantal kansen te
creëren, maar tot aan de pauze
kwam er geen verandering in de
stand. Een ruststand overigens, die
«en geflatteerde voorsprong voor de
Haarlemmers te zien gaf.

Offensief
Na de pauze startte TZB direct,
gesteund door de wind, met een offensief.
Jos van Houten verscheen al
n
a drie minuten alleen voor de
Schalkwijk-keeper, maar zag geen
kans de gelijkmaker te scoren. Geteidelijk kreeg TZB het middenveld
volledig in handen en werd Schalkwijk onder druk gezet. Schoten van
John van der Zeijs, Alex Miezenbeek,
Ron van Kampen, René en Jan
v
'an der Drift gingen echter net naast
of over. Ook wist de doelman van FC

Schalkwijk andermaal een doorgebroken Jos van Houten van een
doelpunt af te houden.
Het TZB-offensief werd pas laat
beloond, toen Alex Miezenbeek uit
een voorzet van dichtbij raak schoot
en TZB de meer dan verdiende gelijkmaker schonk. Een nog heviger
aanvalsgolf op het Schalkwijk-doel
volgde, maar had ook tot resultaat
dat Schalkwijk de kans kreeg om te
scoren via snelle en gevaarlijke uitvallen. De voor Jos van Houten ingevallen Paul Vleeshouwers kwam in
de slotfase nog dicht bij de winnende treffer. Hij werd echter op onregelmatige wijze gestuit door een
Schalkwij k-verdediger. De scheidsrechter zag deze overtreding door de
vingers, daarmee TZB de kans op
een overwinning definitief ontnemend.
TZB-trainer Thijs Bouma was na
afloop toch niet ontevreden: „Natuurlijk had je deze wedstrijd moeten winnen, maar het is niet gelukt.
Voor het publiek is het echter een
aantrekkelijke wedstrijd geweest.
En gezien de andere resultaten, zijn
we bovendien nog weer ingelopen op
de tweede plaats. Een tweede plaats
die dit jaar ook nog recht geeft op
promotie naar de eerste klasse en
daar hebben wij nog altijd mogelijkheden voor", wist de TZB-trainer na
afloop.

boom had. "Op Nieuwjaarsochtend
had mevrouw Van Vloten altijd een
schaaltje met guldens, halve guldens, kwartjes, dubbeltjes en stuivers in de hal staan, en als wij dan
langs kwamen om gelukkig nieuwjaar te wensen, kregen we daar wat
van. We zorgden er dus wel voor,
met tot de laatsten te behoren", vertelt mevrouw Schaap.
Ook zij ging altijd naar het kerstfeest van de Zondagsschool, 's Middags was het voor de kleintjes, dan
ging moeder mee en paste vader op
de oudere kinderen, 's Avonds was
het kerstfeest voor hen en dan bleef
moeder thuis. Hoogtepunt was om
bij de 'groten' te horen. Als zij dan 's
avonds met vader thuiskwamen, lagen de jongsten al in bed en had
moeder warme chocolademelk gemaakt. Ook kregen zij een plak eigengemaakt krentenbrood en ze
mochten nog even opblijven om het
van de Zondagsschool gekregen
boekje in te kijken.
"Het kerstfeest dat ik nooit zal
vergeten, was toen ik eenjaar of vijftien was. Na het eten gingen vader en
moeder samen even weg en ik moest
op de kleintjes passen. Toen zij thuis
kwamen, hadden zij een kertboom
bij zich, gekocht bij Jan Schaap van
het Wonder van Zandvoort. Samen
hebben we de boom opgetuigd met
de eveneens gekochte slingers en
ballen. Ik zie het nog voor me, vooral
die prachtige piek". In de zak die
vader en moeder bij zich hadden,
zaten sinaasappelen, die vader rond
de boom legde "De volgende ochtend hing moeder kerstkransjes m
de boom en de buren die kwamen
kijken, waren allemaal verbaasd.
Gaen jeloi de grote loi naedoen?"

A. DuivenvoordenVan der Mije

Herinneringen komen op aan onder andere de Zondagsschool in de kerk op het Kerkplein.

ZANDVOORT - De Zandvoortse dames van Zandvoortmeeuwen l zaalvoetbal hebben afgelopen maandag ondanks een 34 nederlaag tegen „De Toerist"
uit Spaarndam, een knappe
wedstrijd gespeeld. Ondanks
het fysieke overwicht van hun
tegenstandsters wisten de
meisjes van sponsor'Autosloperij De Toekomst de achterstand tot een minimum te beperken.

Het geluk lachte de Zandvoortse
dames in aanvang van de wedstrijd
nog toe. Al in de eerste minuten
zorgde een langzaam rollend balletje, kennelijk over het hoofd gezien
door de Spaarndamse keepster,
De stand in de tweede klasse van voor een 1-0 voorsprong. De vreugde
de KNVB-afdeling is: VVH 13-18, bleek echter van korte duur te zijn.
DSC '74 13-16, Vogelenzang 13-16,
TZB 13-14, Spaarnestad 13-14, Al- Al na twee minuten wist de tegenliance 12-12, KIC 13-12, Schalkwijk standster de gelijkmaker te scoren
13-11, EHS 13-11, BSM 13-11, Spaar- en weer een minuut later de stand
zelfs op 1-2 te brengen.
nevogels 13-10, Heemstede 14-10.

(Archieiiote Kr M)

Knappe prestatie ondanks verlies

Zandvoortmeeuwen dames
fysiek zwakker dan Toerist
Paniek alom bij de meisjes van
„De Toekomst", die in een furieus
gevecht met de moed der wanhoop
de schade zo beperkt mogelijk probeerden te houden. -In deze wanhoopspoging serveerde Martje de
Jong de bal voor de voeten van een
tegenstandster, die de haar aangeboden kans onmiddellijk benutte en
het leer als een projectiel op de goalie van de Meeuwen afvuurde. De
perfecte redding van zusje Ankie de
Jong zorgde ervoor dat de thuisploeg niet helemaal in de problemen
kwam. Uitstel van executie: In de
tiende minuut wisten de meisjes uit
Spaarndam voor de derde maal een
opgelegde kans te benutten en de
scheidsrechter kon niet anders doen
dan de bal wederom op de midden-

stip te verwijzen.
De wissel door Renate van Hetten
zorgde eindelijk voor wat meer rust
in de ploeg. Een goed uitgevoerde
aanval van Zandvoort bracht de
keepster van de tegenpartij duidelijk in de problemen. Vlak voor rust
dreigde de boel nog even helemaal
uit de hand te lopen en moest de ver
uitgelopen Ankie ten tweede male
met een noodsprong haar ploeg van
verder onheil vrijwaren.
Na de rust werd het spel een stuk
agressiever. Een tegenstandster
werd door maar liefst vrouwelijke
Meeuwen klem gezet, een daad die
de goed leidende scheidsrechter niet
ove rhet hoofd zae. De hieruit voort-

ZANDVOORT - Volgens
GBZ-raadslid Landman is het
raadzaam als de Pro World
Cup surfen volgend jaar op een
andere locatie wordt gehouden. Hij wil hiermee vermijden
dat de Boulevard de Fauvage,
die binnenkort geheel wordt
opgeknapt, het risico van beschadiging loopt.
Landman maande het College van
Burgemeester en Wethouders dinsdagavond tijdens de raadsvergadermg tot grote voorzichtigheid wat dit
betreft. Hij wees erop dat in de onder
het Van Fenemaplem gelegen garage
lekkage was ontstaan tijdens het
surffestival Maar ook dat het taeeldje op het plein beschadigd werd
Daarnaast vreest hij voor de nieuwe
bestrating van de boulevard, door de
containers en het vervoer
Burgemeester Van der Heijden
antwoordde dat er nog besprekingen
plaatsvinden tussen de verschillende partijen. Voorts wees hij erop dat
het nog met zeker is, dat de World
Cup volgend jaar weer naar Zandvoort komt. "Zo ja, dan moet er een
aantal zaken geregeld worden, zoals
deze", aldus Van der Heijden.

J.A.M, van Gemert
adjunct KNBRD
ZANDVOORT/HAARLEM
J.A.M, van Gemert is benoemd tot
adjunct-directeur van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen.

De benoeming is het gevolg van
een besluit van het bondsbestuur,
genomen op 12 december van dit
jaar. De zevendertigjange Zandvoorter Jan van Gemert is al sinds januari 1984 werkzaam bij deze orgamsatie. Naast de uitvoering van het algemene beleid houdt hij zich tevens
bezig met de secties beheer/beleid,
opleidingen, wedstrijden en examens.

Kerstruilbeurs
ZANDVOORT - Op maandag 26
december wordt een 'Kerstruilbeurs' gehouden m Zomerlust aan
de Hoofdstraat in Sandpoort. Er'
zijn zoals gebruikelijk is talloze verzamelprodukten te vinden zoals
postzegels, munten, penningen en
bankbiljetten. Ook wordt de gelegenheid geboden om gratis uw munten of postzegels te laten taxeren. De
beurs wordt gehouden van 's middags half een tot half vijf, de entree
bedraagt l gulden 25. Nadere mlichtingen zijn verkrijgbaar via Henk
van Grumbkow, telefoon 023382411.

Alcoholcontrole
Vervolg van pagina l
Sinds 1974 zijn er al meer dan vierhonderd duizend bestuurders onder
invloed opgespoord en veroordeeld,
een aantal dat de politie grote zorgen
baart.
Alle acties, zoals 'Glaasje op laatje
rijden' hebben weinig zoden aan de
dijk gezet, concludeeert brigadier
Hempenius. Vandaar dat thans tot
hardere maatregelen wordt overgegaan. Van de intensieve controle,
ook in het weekend, verwachten beide instructeurs duidelijk een preventieve werking. Vooral omdat
deze op elk willekeurig tijdstip kan
plaatsvinden, waarbij zij erop wijzen
dat dat ook 's morgens kan zijn.
Analyse van alcohol in de uitgeademde lucht is geen nieuwe techmek, reeds in de jaren dertig hield
men zich bezig met onderzoek op dit
terrein, en niet zonder resultaten.

'Verlicht Zandvoort'
Vervolg van pagina l
Anderen wezen erop dat in prmcipe de toeristen dit moeten ophoesten. Volgens hen was er daarom geen
enkele aanleiding om niet mee te betalen, een hotelher zou wel degelijk
belang hebben bij een zo attractief
mogelijke badplaats.

Samenwerkingsverband

Strandexploitant Toonen vond het
Mevrouw Duivenvoorden-Van der 'noodgedwongen hap-snap beleid'
Mije is 79 jaar en komt uit een gezin maar niks en stelde voor de zorg
met vijf kinderen: drie jongens en voor de verlichting maar onder te
twee meisjes. In tegenstelling tot de brengen bij het Samenwerkingsverdrie anderen heeft dit gezin altijd band. Het voorstel werd door vooreen kerstboom gehad. "Plus een zitter Van der Laan van de hand gekerststalletje", voegt zij daaraan toe wezen omdat het te laat is de zaak
"Kerstmis was bij ons thuis een echt aan een andere instantie over te dra
feest. We gingen naar de nachtmis gen: j anuari staat voor de deur en dat
en de volgende ochtend naar de is voor de ondernemers de tijd om
kerk Vroeger was het wel allemaal zich weer voor te bereiden op het
veel leuker dan nu", vindt zij "De nieuwe sei;:oen, aldus Van der Laan
mensen waren toen ook veel aardi- Daarnaast was Toonen van mening
dat de gemeente, 'die via de toeris
aer voor elkaar".
tenbelastmg de meeste centen op
strijkt', moet meebetalen Hij vond
komende vrije trap werd m de vijfde bijval
bij Van Marie met een opmerminuut m deze tweede helft benut
om de stand in 1-4 te veranderen Uit kmg dat dan toch minstens de
een goede pass van Barbera Terol stroomkosten voor rekening van de
wist Alie de Jong de stand toch nog gemeente moeten komen
Simon Waterdrinker, die icgelmaop 2-4 te brengen waardoor de Zandvoortse meisjes wat meer moed be- tig van de interruptiemicrofoon ge
bruik maakte, was van mening dat er
gonnen te krijgen.
nu eens een eind moest komen aan
Ondanks de sterker spelende het jarenlange geharrewar rond dit
„Toerist" gaven de meisjes van „De onderwerp. Overigens wist hij van
Toekmst" het vooralsnog met op. de m grote getale aanwezige leden
Na een misser, vlak voor doel van de ook een applaus los te krijgen voor
tegenpartij, wist Alie voor de tweede het OVZ-bestuur, voor de inspanninmaal te scoren. 3-4. Het goede spel gen die men vrijwillig verricht. De
van Ellen Herwegh en de fel uitver- stemming over het financiermgsdedigende Margreet Koning zorgde plan van Nanmnga viel positief uit
ervoor dat de bchade verder beperkt Maar of deze problematiek daarmee
bleef Ook de laatst genomen corner, uit de wereld is geholpen, valt te be. vlak voor het omdfaignaal, leverde twijfelen Ondanks het demociadaardoor verder geen problemen tisch genomen besluit hebben enke
meer op. De beide coaches. Jool de Ie OVZ-leden die met op de vergadu
Jong en Ton Loos konden tevreden ring aanwezig waren, laten weten
niet aan het plan mee te werken Zo
zijn.
Voor de toekomst zijn de verwach ook een aantal ondernemers die
• tingen hoog gespannen Zandvoort geen lid zijn van deze vereniging. Dit
meeuwen dames l blijkt genoeg bevestigt maar weer de uitspraak
kwaliteit in huis te hebben om aan van Nanmnga dat de saamhorigheid
nog ver to zoeken is
de top te kunnen meedraaien
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2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!
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Passage 6
Zandvoort
19538
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INDONESIAN FOOD

Wilt u met de Kerstdagen
gezellig thuis blijven en toch
lekker Indisch eten?
Bestel

s&
S

DJEMPOL'S KERSTMENU
Nasi Koeningtafel
bestaande uit:

'^
s,.

En nog veel meer...

S

Pangsit
* **
Nasi Koening (gele rijst)
* **
Babi Pangang
* **
2 stokjes Saté
* **
A jam Pangang
* **
Bumbu Bali
* **
Babi Ketjap
* **

Sambal Goreng Boontjes
* **
Sambal Goreng Udang
* **
Sambal Goreng Telor
* **
Lodeh
* **
Gado-Gado
* **
Kleine droge
bij gerechten
* **
Javaans Flensje

(ook kindermenu's)
Beide Kerstdagen geopend,
(geen a la carte menu)
Bestellen voor 23 december a.s.
Tel. 19538 na 16.00 uur

s

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

ALUMINIUM
PLAFONDS

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur1
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien m verschillende
kamerbrede lengtematen:
z,e hierboven.
GRAfoLQIM®

U heeft liever geen houtstruktuur' Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is m de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter aluminium lamellen.
Zij worden m elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd
Tot maar liefst 6 MI
BIJ De Graaf in twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd in een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren

E^-^ RONDKANTPANB.EN"MDF

en4 10M

'

^

' BHAfoLUXS

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten- 2.60 M, 3 05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M

j=i RONDKANTPANELEN ^

c

i

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens m Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel 020-848483

Geopend Di t/m vrij 1000-1700u Zaterdag 10 00-16 00 u

*
*
A

MAAK KANS OP EEN
t WINTERSPORT TIJ DE NS
HET GRAND GALA PEUGEOT.
WIN EEN VAN DE 100 WEKEN WINTERSPORT VOOR 4 PERSONEN.
Wanneer u tijdens ons Grand Gala een proefrit maakt, of uw huidige auto laat taxeren,
kunt u gratis lid worden van de Ski Club de France, bovendien kunt u meedoen aan een
wedstrijd met schitterende prijzen: een week lang een luxe studio voor 4 personen inclusicf 4 ski-passen inde Franse wintersportplaats Valfréjus. Een wintersportgcbied met maar
liefst 18 pistes en afdalingen tot 15 kilometer.
Kom daarom gauw bij ons langs voor het wedstrijd formulier met alle voorwaarden.
Alle kans dus dat uw proefrit een sportief vervolg krijgt.

BIENVENUE.
Peugeot viert de laatste maand van weer
een succesvol jaar met een Grand Gala.
Een Grand Gala waarop Peugeot uitpakt met
een sprankelende show en klinkende
voordelen. Een autofecst waar
heel wat geschonken wordt. ^.

205 NU HALEN
ZOMER'89 BETALEN.
Als u tijdens onze show een nieuwe 205
koopt en registreert voor 31 -1-89 kunt u profiteren
van een fantastisch fïnancicrings aanbod. Informccr bij ons naar de voorwaarden.
** Dit aanbod geldt voor alle 34 uitvoeringen
van het sterke nummer. Puur rijplezier dat al bcgint bij 17.585,-.

205 XL MAGNUM
GRATIS: SCHUIFDAK
EN METALLIC LAK.

VOOR FEESTKLEDING EN SCHOENEN
Er zijn ook al zeer aantrekkelijke afgeprijsde artikelen.

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS S
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

U BENT NOOIT TE JONG
AAN LATER TE DENKEN
Aan uw pensioen bijvoorbeeld

*

Om het Pcugeot-succcs te vieren, zijn
de Peugeot 205, 309 en 505 tijdelijk
leverbaar in Magnum uitvoering met
gratis een schuifdak en gris graphitc
metallic lak (donkergrijs).
Extra's die normaal gesproken op de
respectievelijke modellen. 1.685,-, 1.860,-,
2.705,-, kosten,
maar die u
m de fecstniaand
december
geschonken
worden, zolang
de voorraad strekt.

Het CRF-oudedagspensioen biedt u m
ieder geval een noodzakelijke aanvulling.

Uw voordeel

Met CRF-Verzekeringen,
zicht op de toekomst.

1685,-

309 XL MAGNUM
De reeds bijzonder compleet uitgeruste
Peugeot 309 XL presenteert zich als de meest
zuinige en comfortabele gezinsauto in z'n klasse.
Gratis een schuifdak en donkergrijze
metallic lak maken 'm nog aantrekkelijker,
in 3- (XL) en 5- (GL) dcurs.
Er is al een 309 Magnum v.a. 23.445,-.

Uw voordeel

TOOST MET ONS OP
HET SUCCES VAN PEUGEOT.
Tijdens het Grand Gala bieden wij u een sprankclend inruilaanbod en toosten wij graag met u op
het zeer succesrijke jaar van
Peugeot.
O °
Een in alle op/ichtcn brui- o
send jaar dat wij graag beklinkcn met een glas champagne in .
deze toch al feestelijke maand. N
1988 Leverde ons de titel Auto°
van het Jaar op.
Niet alleen een grote eer
maar het droeg er ook toe bij V^V -'
dat Pcugeot zich als een van ji \
de meest succesvolle merken
heeft geprofileerd.

De wettelijke uitkering (AOW)
bedraagt op dit moment circa
f 20.000,- voor een echtpaar per
jaar. Onzeker is of u dat bedrag
over twintig a dertig jaar kunt
verwachten.

De Peugeot 205 Magnum met 5-bak en 1.1
liter schone motor is tijdelijk uitgerust met een
gratis schuifdak en donkergrijze metallic
lak. Zowel in 3-(XL) en 5- (GL) dcurs uitvoeringDe Magnum is er v.a. 20.275,-.

1860^

505 SX MAGNUM
SKI CLUB DE FRANCE
FRANKRIJK DAAR GA JE VOOR DOOR DE KNIEËN

DE NIEUWE 405 BREAK
GEEFT U DE RUIMTE.
Op ons Grand Gala tonen wij u met trots een
schitterende primeur: de Peugeot 405 Break.
Een combinatie-auto die de voortreffelijke
eigenschappen van de Auto van het Jaar 1988
combineert met nog meer ruimte.
Ruimte voor gebruik door de weck, maar
vooral ruimte voor uw weekends, hobby's en
vakanties. Want de Peugeot 405 Break stelt u
in staat om het nuttige stijlvol te verenigen met
het aangename.

U heeft de keus uit maar liefst 8 uitvoeringen:
van de zuinige 1.6 GL, met of zonder katalysator
tot de sportieve 125 DIN pk van de SRI, of van de
l .9 litcrclicscl tot de 92 DIN pk van
de turbodiesel met intcrcoolcr.
Kortom, een Break die qua
prestaties en uitrusting niet onder
doet voor een Sedan. Er is al een
405 Break vanaf 31.775,-

De Peugeot 505 straalt klasse en autoriteit uit.
Deze uiterst representatieve zakcnauto met /.'n
toch al zeer scherpe prijsstelling krijgt in
de Magnum uitvoering nog eens een gratis
schuifdak en donkergrijze metallic lak.
In 2.0 liter benzine en 2.5 liter diesel uitvoering
v.a. 35.900,-.
Uw voordeel

2705,-

*AI dl DU II) 405 SRI L I L M I M E 1 A U N \ l l ( , I \ HUN Ml l RI'HIJS \\\\ K H \ M t
«Dl ILMM, XUmill DOOR l'UKiEOI IA1 HOI I I N A N U I R I N d U R S I I U M
l)M)IK 1)1 ( i l l i K U I K E L I J K i VOORWAARD! N. \AN l lUUKkOOIXtV l K i l M-.OMSI
WAARBIJ 1)1 |'| UCLO1 OIU.ANISA1 U
Rl Ml /Rt M E KI IH1C1 1! \ ( H M
HAAR K I M N I M , NU Ml l'KII/l S INCl
\M|/I(.IM,I N \ OOKH1 IIUUDI N

MIDDEN-EN KLEINBEDRIJF
POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN-TELEFOON 020-430151
Ik wil meer weten over CRF-Pensioenverzekenngen Stuur mi] informatie
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
In een ongelrankeerde envelop opsturen naar CRF-Verzekeringen,
Antwoordnummer 7.1180 VB Amstelveen
W-11-88

X

TOT EN MET 31 DECEMBER GEEFT PEUGEOT VEEL CADEAU.
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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NA oplossing van het kruiswoordraadsel geven de gevraagde letters in
het onderste diagram een kerstgedachte.

l]

HORIZONTAAL: 1 niet zwaar; 5 jaargetijde; 10 boom; 14 onbedekt; 18 beroep; 24 meedogenloos; 29 damp; 30
specerij; 32 Europeaan; 34 havenstad;
36 verhelderen; 38 elk; 40 titel; 41 deel
van schoeisel; 42 landbouwwerktuig;
43 gezwel; 45 plaats op de Veluwe; 47
onverlaat; 50 plaats uit de oudheid; 51
roem; 53 wreed heerser; 54 baan voor
balspel; 55 stuk stof; 56 plaats in
Friesland; 58 grafzuil; 60 het leegmaken; 63 godheid; 65 vochtdoorlatend;
66 entstof; 68 motorrace; 69 plaats in
Noord-Holland; 70 doorgang; 72
heester; 73 onder andere; 75 hoog
bouwwerk; 78 verbinding; 79 elite; 81
plaats op de Veluwe; 83 erg zoet; 85
vakantieverblijf; 87 vreemde munt; 89
dwarshout; 91 tijdsaanduiding; 93
plaats in Rusland; 95 slecht stuk weefsel; 96 kledingstuk; 98 dieregeluid; 99
vaas; 101 zuivelprodukt; 102 muurholte; 104 roemen; 105 deel van India;
107 hetzelfde; 109 boom; 110 bloem;
112 gevangenis; 113 man; 116 gewicht; 118 soort; 120 fijne veren; 123
brugschuit; 125 bevel; 126 gelofte;
127 boom; 129 deel van een schip; 131
bestuur; 133 lied; 134 deel van een
huis; 136 keurig; 137 voegwoord; 139
telwoord; 141 zitplaats; 143 op elkaar;
145 planeet; 147 eetgerei; 149 plaats
in Gelderland; 150 inval; 152 zoogdier;
153 kloosterlinge; 155 hoog bouwwerk; 157 lichtbron; 159 kansbrief;
160 paardje; 162 denkbeeld; 163 op
een of andere plaats; 166 verschaffen;
168 drinkkom; 170 deel van een wet;
173 trotseren; 176 plaats op de Veluwe; 177 kledingstuk; 179 losgeraakt
stiksel; 180 schoeisel; 181 derhalve;
182 rund; 184 moedig; 186 water in
Friesland; 188 rijksgrens; 189 gissen;
191 pi. op Voorne; 193 titel; 194 voertuig; 195 ongedierte; 197 roemen; 199
metaal; 201 religieuse; 202 land in Azië; 204 bidt; 205 aan de kade komen;
207 verslagen; 208 oude maat; 210
loopstokken; 211 dedato,~212 havenstad; 214 vr. munt; 216 niet even; 217
behoeftig; 219 man van stand; 222 inspannend pogen; 225 kledingstuk;
227 trek; 228 keur; 229 water in Drente; 230 noot; 231 tandeloos zoogdier;
232 op grote afstand; 234 eenmaal;
236 aankomend; 238 het Romeinse
Rijk; 240 fam. lid; 242 de oudere; 244
grondsoort; 246 insekt; 247 fam. lid;
248 vaste regel; 250 deel van het gelaat; 252 niet even; 254 boom; 255
boom; 256 omgang; 258 gewas; 260
vierhandig dier; 262 bosgod; 265 verslagen; 266 plaats in Drente; 268 vorm
van zijn; 269 bevel; 271 handvat; 273
fout; 274 doffe dreun; 275 kant; 276
gedekte tafel; 278 gelaatskleur; 281
landbouwwerktuig; 283 in het jaar
onzes Heren; 284 van links naar
rechts; 287 oude maat; 289 sein; 291
een zekere; 292 kippeloop; 294 fam.
lid; 295 fam. lid; 296 deel van een
koeiemaag; 298 noot; 299 vis; 301
vogel; 303 slede; 304 vreemde titel;
305 beest; 307 numero; 309 militair;
310 achter; 318 ter gedachtenis; 313
strak; 314 sloom persoon; 315 noot;
317 tandeloos zoogdier; 318 soort
onderwijs; 320 uitgave; 321 vod; 322
boom; 323 dichterbij komen; 326
schijnen; 329 onderricht; 331 dieregeluid; 332 loot; 333 boom; 334 vogelprodukt; 337 burcht; 340 de oudere;
341 eerstvolgend; 343 plaats in Overijssel; 345 huisdier; 346 hetzelfde; 348
waterdier; 349 snelle loop; 351 luchtig
verblijf;. 352 dwaas; 353 daar; 354
reeds; 355 pilaar; 357 oorzaak; 359
daar; 361 mobiele eenheid; 362 voetangel; 364 deel van een vinger; 367
plezier; 368 geslagen opening; 370
vorstelijke waardigheid krijgen; 372
deel van de bijbel; 373 onder andere;
375 mirakel; 377 omlijsting; 378 bevel;
380 roem; 381 ieder; 383 mannelijk
dier; 384 geestdrift; 386 indien; 388
vaartuig; 390 nooit; 393 wilde haver;
394 kosten koper; 395 erg; 397 rund;
398 vis; 399 rekenopgave; 401 titel;
402 scheepsborrel; 405 deel van Engeland; 407 gast; 410 in gebruik ontvangen goed; 413 wild varken; 415
heimelijk; 417 deel van een toga; 418
hemellichaam; 420 kerel; 421 botterik;
423 havenstad; 425 open plek in het
bos; 427 vernis; 429 geestdrift; 430
moed; 432 voegwoord; 434 voorstellingen in de slaap; 437 bijbels figuur;
439 begroeiïng; 441 kledingstuk; 444
bergplaats; 445 roem; 447 beschadiging; 448 kennis; 451 misdaden; 454
oevergewas; 455 bovendien; 457 eenjarig dier; 459 vaartuig; 460 zeeschildpad; 461 geen een; 463 trots zijn op;
465 daar; 466 geestelijk lied; 468 deel
van een wet; 469 moed; 472 lange beweeglijke draad bij dieren; 474 hert;
475 iemand van het leger; 477 edel
dier; 478 godheid; 480 slede; 482 snavel; 484 achter; 485 onderrichten; 487
in nomine Dei; 488 rampen; 489
mobiele eenheid; 490 hoender; 491
slede; 492 een weinig scheel; 494 deel
van de week; 497 godheid; 499 metaal; 500 delfstof; 502 schreeuw; 503
vreemde munt; 504 deel van een klok;
505 woonplaats; 506 blijde gebeurtenis; 507 plaats in Friesland; 508 een
weinig scheel.

Hoe bespaart
u ruimte, tijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

VERTIKAAL: 1 schoeisel; 2 land in
Azië; 3 klein vertrek; 4 lengtemaat; 5
opening in ijs; 6 voorz.; 7 luizeei; 8 Indon, akker; 9 oude maat; 11 oorsprong; 12 Europa; 13 boom; 15 voertuig; 16 houding; 17 veldgewas; 19
aankomend; 20 brandkast; 21 boterton; 22 daar; 23 hert; 25 het Romeinse
Rijk; 26 telw.; 27 mannen v. stand; 28
schaden; 29 vaste regel; 30 deel van
een huis; 31 naaste bewoners; 33
plaats op Arab. schiereiland; 35 in het
midden; 37 ontkenning; 39 kledingstuk; 41 deel van een varken; 43 weerom; 44 ervaren leidsman; 45 voedsel;
46 rustplaats; 48 tegenstand; 49 heester; 52 bedorven; 55 strikje; 56 onbuigzaam; 57 ondergang; 58 ontspanning; 59 uniek; 61 getekend; 62 niet
een; 64 noodsein; 67 mannelijk dier;
68 uitdrukking; 70 deel van het hoofd;
71 betaalmiddel; 74 tegen; 76 opstootje; 77 ongezouten; 79 zangvereniging; 80 snelle loop; 82 roemen; 84
tocht; 85 deel van een boom; 86 aardhoogte; 88 klein vertrek; 90 behoefte;
91 lef; 92 knik; 94 huisdier; 96 fout; 97
salonheld; 98 onder; 100 deel van een
Franse ontkenning; 101 spleet; 103
vistuig; 104 godheid; 105 grap; 106
zangstuk; 108 lofdicht; 109 plaats in
de N.O. Polder; 111 teleurstellend;
112 vennoot; 114 deel van een Franse
ontkenning; 115 ongedierte; 117 verbinding; 118 niet een; 119 bijbelse
reus; 121 bidt; 122 drinkbakje; 125
motorrace; 125 gewas; 127 plaats in
Noord-Brabant; 128 plaats in NoordBrabant; 130 woede; 131 plaats in
Groningen; 132 kostbare schotel; 133
grote afstand; 134 lidwoord; 135
vochtdoorlatend; 138 ontkenning; 140
wreed heerser; 141 hoop; 142 zandheuvel; 144 voor; 146 mannelijk insekt; 147 plezier; 148 Europeaan; 149
paradijs; 151 plaats in Hongarije; 152
plaats in Overijssel; 154 keurig; 155
voorzetsel; 156 wiel; 158 vreemde titel; 159 pausennaam; 161 deel van een
huis; 162 hetzelfde; 164 griezelig
mens; 165 gelofte; 167 fam. lid; 168
de onbekende; 169 fam. lid; 171 gewicht; 172 hemellichaam; 174 eren;
175 adrem; 177 plaats in België; 178
sportterm; 182 deel van het gelaat;
183 kunstprodukt; 185 vrij; 187 telwoord; 189 snelle loop; 190 groet met
het hoofd; 191 speelgoed; 192 vordering; 194 vlaktemaat; 196 ongeveer;
198 toespraak; 200 deel van de dag;
201 deel van het gelaat; 203 Egyptisr.he godheid; 204 plaats op de
Veluwe; 206 vogelverblijf; 209 vlaktemaat; 212 stelling; 213 fam. lid; 214
vreemde munt; 215 bijbels figuur; 218
eetgerei; 220 waterkering; 221 bloeiwijze; 223 baan voor balspel; 224
vordering; 225 afrastering; 226 land in
Azië; 233 eiland in Indonesië; 235
goedheid; 236 voorwerp ter herinnering; 237 Frans lidwoord; 239 bloem;
240 banier; 241 militair; 243 plaats in
Zuid-Holland; 245 ieder; 247 gevuld;
248 pers. voornw.; 249 schoolsoort;
250 voorzetsel; 251 Ged. Staten; 253
ontkenning; 256 sieraad; 257 lidwoord; 259 vorderen; 261 planeet; 263
spil; 264scheepsbezitter; 266 reis; 267
lor; 270 een zekere; 272 deel van een
vinger; 277 plaats in Drente; 279 Europeaan; 280 voorzetsel; 282 plaats in
België; 283 palmsoort; 284 uitroep van
afkeer; 285 roem; 286 handelsterm;
288 steensoort; 290 achter; 291 oude
maat; 293 achter; 294 fam. lid; 295
langs; 297 absoluut; 300 slede; 302
het Romeinse Rijk; 304 inspannend
pogen; 306 Europeaan; 308 bidt; 309
watering; 311 zangstem; 312 plaats in
Drente; 313 noot; 316 plaats in Gelderland; 317 deel van een wet; 319
vreemde munt; 320 boom; 323 luizeei;
324 loot; 325 stuurs; 326 hemellichaam; 327 bergweide; 328 ontkenning; 330 bouwland; 331 plaats in
Drente; 335 inwonend; 336 hoog
bouwwerk; 338 bloeiwijze; 339 vochtdoorlatend; 340 visgerei; 342 op grote
afstand; 343 hoender; 344 jong dier;
347 insekteneter; 348 lor; 350 speelkaart; 351 ogenblik; 354 overal; 356
streling met de tong; 358 droog; 360
toespraak; 362 beschadiging; 363 tafelgerei; 565 hemellichamen; 366 pi.
in Noord-Brabant; 368 projectiel; 369
rustteken; 370 pluimvee; 371 Ned. Televisie Stichting; 372 vreemde munt;
374 sprookjesfiguur; 375 overhoop;
376 enigma; 377 recht stuk vaarwater;
379 zeevogel; 380 plaats op de Veluwe; 382 onderwijsinrichting; 383 opstootje; 385 Ned. Televisie Stichting;
387 smook; 389 godheid; 391 getemd;
392 moedig; 395 broeder; 396 advies;
399 dierenverblijf; 400 mobiele eenheid; 403 nevenschikkend voegwoord; 404 vreemde munt; 405
schenkvat; 406 soort verlichting; 407
droogoven; 408 oogvochf 409 regeringsreglement; 410 soort onderwijs; 411 groot hert; 412 voeg; 413
daar; 414 mannelijk dier; 415 slordige
vrouw; 416 laatstleden; 417 vrucht;
419 richtlijn; 420 steekwapen; 422
schelpdier; 424 voorzetsel; 426 land
der Arabieren; 428 wagen; 429 gast;
431 aanbidder; 433 lidwoord; 435 deel
van een schip; 436 gebergte in Rusland; 438 verbond; 439 deel van de
arm; 440 aanvang; 442 inwendig orgaan; 443 halsbont; 445 toegang; 446
opstootje; 448 ton; 449 vlegel; 450
deel van Sumatra; 451 muur; 452
dwalen; 453 keurig; 455 plaats in
Noord-Brabant; 456 kleding; 457
dwaling; ,458 dierenverblijf; 460 jongen; 462 kreupel; 464 stad in België;
466 soort muziek; 467 manieren 468
vis; 470 hoofddeksel; 472 slot; 473
verdriet; 475 redelijk wezen; 476 een
weinig; 477 huivering; 479 sportterm;
481 vroegere vorstirj; 483 mannelijk
dier; 486 gevangenis; 488 vragend
voornaamwoord; 490 toiletart.; 491
vlaktemaat; 493 aansporing; 495 namelijk; 496 pers. voornw.; 498 scheikundig element; 499 voorzetsel; 500
noot; 501 uitroep van pijn; 502 verslagen.
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Welk rijmpje?
DEZE pazzel is eigenlijk een REBUS. Weet je niet wat dat is? Dan
gaan we dat even duidelijk maken.
In deze puzzel staan eigenlijk allemaal kleine plaatjes. Elk plaatje,
genummerd van 1 tot 13, stelt een
woord of een gedeelte van een
woord voor. Je begint onderin de

puzzel en volgt van plaatje tot
plaatje de stippellijn, die in het lint
staat. Om je een beetje te helpen:
1 = een kers en een T. Daar staat
dus: Kerst. Zo ga je verder tot 13,
Dan komt er een klein rijmpje uit.
Je oplossing is dat RIJMPJE!
Wat staat er nu in deze tekening?
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zelkabel. Een mens wordt er bijna eng
van want deze hele handel is weer gekoppeld aan een computergestuurd
beheerssysteem. Maar we zijn er nog
niet want in de plaatwerkerij zijn
98.5 r /r van de laspunten gcautumatiseerd. Dat betekent dat de grenzen van
de hoogst bereikbare graad van automatisering zijn bereikt. Van de 3403

Openbaring

In sommige gevallen is zo'n bezoek
aardig on een heel enkele kecrzelfs een
openbaring. En dit laatste was het geval bij de bezichtiging van de Renaultfabriek in Douai, in Noord Frankrijk.
Renault, al jaren geplaagd door het
imago dat zijn auto's de tand des tijds
maar kortstondig konden doorstaan,
wil overduidelijk af van dat imago.
Alles werd en wordt er dan ook aan
gedaan om de Renaults, die nu uit de
fabriek komen, een soliditcit te geven
waar ook de Duitse automobielfabrikanten van opkijken. Om het roestprobleem uit te bannen wordt voor de
bedreigde plaatdelen - al naar gelang
de grootte van die bedreiging - een of

hffi ai'ii hel werk hij de eindmontage

Was de oeroude Coupe een model dat
tot de verbeelding sprak door de gelijkenLs met de oer Quattro. deze nieuv.eling doet dat zeker niet. Deze nieuwe Coupe lijkt enorm op de Audi
80/90. Niet dat daar wat verkeerd aan
zou zijn maareen eigen uitstraling mist

Nieuw distributiesysteem
Een ander wel zeer belangrijke vernieuwing betreft het distributiesysteem. Vroeger was het zo dat de planningsdeskundigcn de dienst uitmaakten dienaangaande, met als gevolg dat
de auto's die werden geproduceerd,
hoe dan ook door de dealers verkocht
moesten worden, maar ja, planningsdeskundigen zijn ook maar mensen en
hoe deskundig ze ook zijn, ze'kunnen
niet in de toekomst kijken. Als ze dus
een beoordelingsfout hebben gemaakt,
heeft dat onmiddellijk tot gevolg dat de
opslagtcrreinen boordevol komen te
staan en de dealers onder druk gezet
worden om die voorraden zo snel mogclijk weg te werken. Het is nu zo dat
er voorrang gegeven wordt aan de behoefte van de klanten. Nu zijn het de

De Renault 19, resultaat van ecu
investering van 5,8 miljard Franse
francs

Bij de introductie van een nieuw model auto word je als autojournalist ruimschoots in de gelegenheid gesteld om uitgebreid kennis te
maken met dat nieuwe model. Je kunt hem dan van onder tot boven
bekijken, er mee rijden en daarnaast word je nog eens voorzien van
pakken papier waaruit moet blijken dat dat nieuwe model echt het
allerbeste te bieden heeft van wat er op dat moment op de markt is.
Ik zou bijna nog vergeten te vermelden dat er ook nog ettelijke heren
hel spreekgestoelte beklimmen om het een en ander duidelijk te
maken met als klapstuk een fantastische film over uiteraard de
nieuwe modellenreeks. Is een automobielfabrikant bijzonder trots
op de fabriek waar die nieuwe modellen worden gefabriceerd, dan
volgt er onherroepelijk ook nog een bezoek aan die fabriek.

slist niet zo dat de twee achterste portieren weggelaten zijn en een grotere
achterklep is gemonteerd. Deze Coupe
heeft alleen een voorklep die uitvvisselbaar is, de andere carrosseriedelen
zijn specifiek voor de Coupe ontvvorpen.
Zelfs de voorschermen zijn anders
door de bredere banden die zijn gemonteerd. Op de achterklep is een
grote spoilergeplaatst. die in mijn ogen
wat erg lomp aandoet.
De Nederlandse importeur levert maar
twee uitvoeringen, de voorwielaangedreven Coupe met 136 pk motor en de
Quattro met de nieuwe 20 kleppen
motor, die 170 pk opbrengt. Mede
door de hoge belastingen in dit land
liegen de prijzen er niet om. Voor de
eerste wordt plusminus 70.000 gulden
gevraagd en voor de Quattro maar
liefst een dikke 115.000 gulden en dat
maakt deze Coupe beslist geen allemansvriend. Zeker als we nog bedenken dat we als extra moeten bestellen
elektrisch bedienbare ramen en centrale deurvergrendeling. Alleen op de
Quattro zit standaard ABS. Het wordt
in ieder geval een exclusieve auto op de
Nederlandse wegen en er zijn best
mensen die daarom deze bedragen er
wel voor over hebben.

deze nieuweling wel.
Audi heeft zich er echter absoluut niet
met een Jantje van Leiden van afgemaakt want ondanks de gelijkenis met
de sedan-versies is bijna alles anders
aan deze Coupe. Ik doel daarmee op
het carrosseriegedeelte want het is be-

tweezijdig verzinkt staal gebruikt. Om
de betrouwbaarheid en bedrijfszekerhcid te controleren, zijn er met die
nieuwe Renault 19 maar liefst 7.5
miljoen testküometers afgelegd. Dat
gebeurde op speciale testcircuits maar
ook in het buitenland zoals in Marokko. Spanje. Zweden en de Verenigde
Staten.

Perceval

laspunten voor de Renault 19 worden
er dan ook nog maar een dikke zestig
door mensenhanden aangebracht.
Ook bij de eindmontage slaan de robot-s toe. In de lakstraat werken ze van
nu af aan in de auto bij het afsluiten van
naden waardoor lucht of water zou
kunnen binnendringen. Het spuiten
van de lak is vanzelfsprekend volledig
geautomatiseerd. Bijzonder indrukvvekkend om te zien is het volkomen

Dat is allemaal wel leuk en aardig zult u
denken, maar tijdens de produktie kan
er ook nog van alles fout gaan. Nu,
gelooft u mij maar, dat kan namelijk
niet meer. daar zorgt Perceval voor.
Perceval controleert alles volautomatisch en uiteraard elektronisch. In
plaats van het handmatige en saaie opnemen van controlegegevens, waar
bovendien veel fouten in sluipen, doet
Perceval dit alles volautomatisch. En in
plaats van de inspectie van een onderdeel, waarbij de eventuele speling
wordt gemeten aan de hand van een
standaardvorm, gebruiken de controleurs momenteel onderling verbonden,
feilloze elektronische meetapparatuur.
Dat Renault er veel aan gelegen is om
een uitstekende auto op straat te zetten. moge blijken uit het gegeven dat er
alleen al in de fabriek in Douai 1.7
miljard Franse franken is geinvesteerd.
De totale investering voor de Renault
19 bedroeg maar liefst 5.8 miljard,
waarvan 2.114 miljoen werd besteed
aan onderzoek en ontwikkeling.

(Advertentie)
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in handen

48 mnd.*

60 mnd.*

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

96 mnd.*

120 mnd.*

221,295,591,886,-

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
f'
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
"Vlot en diskreet
'Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

1 1 .000.16.000,30.000,41 .000,50.000,-

191,255,511,767,- - v.a.

D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

Ik wil terug betalen ƒ_

05270-16991

Voor beide funkties is ervaring met
het omgaan van veel
zorgbehoevende bejaarden
noodzakelijk.
Inlichtingen bij Mevrouw H. C. van
Selst, Hoofd Afdeling Verzorging,
tel. 020-440444.
Schriftelijke sollicitaties aan de direktie
Noordhollandstraat 1, 1081 AS
AMSTERDAM.

: BROODJE BURGERt
Catering service
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
kan voor U verzorgen
met oud- en nieuwjaar

_... „.. nKn

12.950,- NU 11.950,-

* Ford Escort 16 Diesel „VAN" uitv., kleur blauw, 1985

_,..

rt

__„.

9.250,- NU 8.950,-

* Kadett Caravan, LPG, 3-drs., kleur rood, 1983

_„.. „. n-n
9.950,- NU Ö.ZOU,-

* Kadett Autom. 1.3 S, 3-drs., kleur zilver, 1984

_.., +<. _ _ -

13.250,- NU 11.750,-

* Kadett Club 13 N, 4-drs met koffer, kleur wit, 1987

_„.. ^rt _ _ _

20.750,- NU 19.500,-

* Omega LS 18 S, demonstratiewagen, kleur d.blauw, _,.. nn __...
div. extra's, 1987 31.250,- NU 28.950,DE OPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES.

Kam. Onnesstraat 15
Tel. 02507-15346

0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

D f 22.000,- D f34.000,
D f 24.000,- D f 35.000,-

D f 25.000,- D f 40.000,D f28.000,- D f 50.000,D f30.000,- D f 60.000,per maand

Naam

1 ZIEKENVERZORGENDE
1

* Renault 5 TL, 3-drs „VAN" uitv., kleur rood, 1987

220,320,600,820,1000,-

Ik wil hef volgende bedrag lenen:

ma-vrij van 09.00-20.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Adres
Postc./woonplaats—
Tel.
Beroep-

-Geb. datum —
-Netto inkomen -

Vutt u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron al 'n auto huren
v.a. 33,56 p.d. ex btw.

*100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
-k Incl. All Risk verzekering

zoekt ter aanvulling van het team
van de afdeling
EXTRA MEERZORG,

„extra voordeel" in OpeS-modellen

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
rente en

af l. p.mnd.

Menno Simonszhuis,
Verzorgingstehuis
te Amsterdam-Buitenveldert

16 december t/m 31 december

Binnenkort zal ik zo'n Renault I9eens
duchtig aan de tand voelen en daar u i teraard verslag van uitbrengen want
dat hele produkticproces heeft mij
toch wel erg nieuwsgierig gemaakt
naar het uiteindelijke resultaat.

Het PeiTeval-witeem controleert alles automatisch K'
_____-------- ,

Geautomatiseerd
produktieproces
De automatisering, die sinds de jaren
tachtig al op een zeer hoog peil staat, is
nu tot in alle afdelingen van de fabriek
doorgedrongen. Erzijn maarliefst 253
robots met zes assen, meer dan 400
pogrammeerbare automaten, over de
700 computer terminals, meer dan 20
laserbestuurde controlecamera's en
een dikke'dertig apparaten voor het
meten van driedimensionele vormen,
onderling verbonden door een glasve-

dealers die de markt beoordelen en die
bepalen wat en hoeveel er moet worden geproduceerd. Want alleen wat er
besteld is wordt geproduceerd. Dus
geen grote voorraden meer, die soms
weken of zelfs maanden op een opslagtcrrein staan weg te kwijnen. Het is
zelfs zo dat de dealers via hun computer rechtstreeks met de fabriek k u n n e n
communiceren en hun bestelling tot
vlak voorde produktie van de door hen
bestelde auto's nog kunnen bijstellen
en preciseren. U k u n t zich voorstellen
wat voor een enorme kostenbesparing
dit systeem oplevert. Mede daardotn
kunnen de nieuwe Renaults 19 tegen
zulke concurrerende prijzen worden
aangeboden.

automatisch monteren van de hele
aandrijfeenheid, aehtcrwielophanging,
de portieren, spiegels en het complete
dashboard.

Ook verhuur 9-persoonsbus
Bel 7 dagen per week.
HALTESTRAAT 40 -

TEL. 02507-13663

wensen u Prettige Kerstdagen en
een Gezond en Gelukkig 1989
Donderdag en vrijdagavond voor
Kerst geopend tot 21.00 uur
Speciale kleding voor de
komende feestdagen
Ook voor uw Kerstkado's
Bijoux - shawls - riemen
tegen speciale prijzen

Wij verhuren uitsluitend nieuwe auto's

BARON AUTOVERHUUR BV
>

*

<

§SiJre^ïfr^

3 evt. 4

voor langere periode*
Tel. 02507-12406.

Je koopt een groter pand... maar wat is ruimte als
die 'n andere bestemming krijgt?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
telef.
02507-15531
' telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

*^- 4 in 1 salade
(zalm-, vlees-', ei- en huzarensalade)

- huzarensalade „culinair"
- eiersalade

Vis-specialiteiten restaurant

(alléén scharrelei)

^-

ham/kaas salade
vleessalade
ei-tomaat-salade
zalmsalade
crabsalade
garnalerisalade
borrelhapjes
luxe borrelhapjes

Alle schalen gegarneerd met handgemaakte produkten uit eigen winkel. Altes vlak van
**rtevoren vers klaargemaakt. Wij werken veel
vers fruit en groente. Alle schalen ver-^»*in luxe dozen GRATIS thuisbezorgd jW.
Zandvoort.
4^ Haalt u vrijblijvend onze folder in de winkel.

NIEUWJAARSDAG
ZIJN WIJ GEOPEND
glas sprankelende champagne.
Tevens bieden wij U naast de
a la carte kaart een
FEESTELIJK NIEUWJAARSMENU
WIJ WENSEN ONZE GASTEN PRETTIGE
KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1389

Kerkstraat 21 - Zandvoont
VOGP reserveringen 02507-12121

Salade ,,Noordzee"
Schildpadsoep „Lady Curzon'
Heilbot „Nieuwjaar"
Grand Desert
Koffie-petits glacés

per couvert 57.50
Reservering gewenst

SPARIC3
Ruime parkeergelegenheid.

Gegrilde
BROCCOLI

BEENHAM
100 gr.

500 gr.

SUPER

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Bij aankoop van
tenminste ƒ 35,aan boodschappen
een BEKER
SLAGBOOM 1/4 liter

VARKENSSPAR
FILETIJSTAART
ROLLADE

WM
*A'S

1000 ml

kilo

«VS

2,49 Or98 13,90 2,98

2,49

Indien u deze lijst zelf invult en inlevert voor 29 december 1988, kunt u 10% kortingl
aftrekken. Dit moet wel direkt afgerekend worden. Op de verkoopdagen 30 en *
31 december kunnen de pakketten afgehaald worden.
Verkoop van vuurwerk geschiedt enkel aan personen die 16 jaar of ouder zijn.
Legitimatie is op verzoek verplicht.

Vrijdagavond koopavond met gratis koffie en appelgebak

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
lichtgewicht lammy's/nappa
mantels Ook heren-lammy's,
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels
Tel 020-233488

LOVE, gehele dag onbeperkt
relaxen voor ƒ 200 all-m met
12 naakte gastvr, mcl drankjcs sauna, video, gezell bar
Geop ma t/m za 12-02 uur
Balth Flonszstr 37 hs, Asd ,
020762176 (Gastvr gevr)
ZAAN ESCORT
175 p u 075-172123 Meis°s gevr in A dam/Zaanstad

DE VRIENDEN- EN
VRIENDINNENLIJN
Tel 020-951600 en 900604

-OPLEIDING TOT AUTORIJ-INSTRUCTEUR (B)Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Michel
BEL MICHEL TELEFOON 020 - 85 30 57
MARINA MONNICKENDAM
De gezellige jachthaven met
alle faciliteiten Inl 029952595 Enkele ligplaatsen beschikbaar Winterberging

Piano's te huur, speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490-45033

5 REGELS

Rustige j man zoekt KAMER
AUTOVERZEKERING
*'Op 2e kerstdag wordt
m kookgel en vrije opgang
TE DUUR?
Jolanda 12 jaar, hartelijk geHr max ƒ375 Tel 020Bel geheel vrijblijvend
feliciteerd
TZB-Floris-Vis259160 (tussen 18-21 uur)
voor een prijsopgave
Softbal
OLOF GORANSSON
* Jolanda, hartelijke gefeli* Radio Connection, elke
(ook s avonds) citeerd met je verjaardag
zondag van 11-23 uur op de 02507-18505
Een voordelige maandFloris
104 FM Luister voor je pleof kwartaalpremie is
zier Luister Connection 104
Jolanda, hartelijke gefelici
ook mogelijk
Zandvoort's beste1
teerd Paul/Willem
Autoverzekering
Schoonheidsbehandelmg
KAMER TE HUUR
Gezichts facelift met acuV A ƒ75 - DORSMAN
De Witte Zwaan
1
blijft toch goedkoop
punctuur Ook om te stoppen
Tel 02507-12164
Bel nu 02507-14534
met roken Tel 02507-13871
Kerstaanbieding!
RADIO STIPHOUT, ThorbecSchoonmaakbedrijf
kestraat
15,
tel
13378
Zonnestudio
De Witte Tornado Verhuur van kleurentelevisies,
voor uw gebouwen
Passage 42
video's en videocamera s
en kantoren
Zonnekanon
• 40 min - ƒ 25
RADIO STIPHOUT, ThorbecTel 02507-18546
Passage 42 tel 02507-12500
kestraat 15, tel 13378
Reparatie kleurentelevisie en * Kom 2e Kerstdag naar het
video in 1 dag gereed
kinderkerstfeest in de N H
MAATKLEDING EN
Kerk Let op aanvangstijd geVERANDERWERK
wijzigd1 Deur open om 1500
Tel 18599, Corn Slegersstr2
uur Aanvang 1530 uur
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
Lijsten op maat
* Spectaculair handblad m Ook voor het ontwikkelen vart uw diafilms
bij
Sporthal Pellikaan 2e kerstFoto Boomgaard
dag v a 9 15-17 30 uur OrgaVandaag
nisatie Handbalver Casino- Sig.mag
Grote Krocht 26
üssenberg
gebracht
Zandvoortmeeuwen
HalteOverTel. 13529
TE HUUR GEVR gemeub
straat 9
morgen
*
Loes
van Marve wil je felicikamer v 1 pers voor 4 of 12 tel. 02507klaar
teren Voor mij ben je Marvemaanden Tel 02507-14802
12151
lous en hapt zo heerlijk weg
Bellen s v p tussen 13-14 uur,
vragen naar mevr Jacobs
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
* Te koop 2 middelgrote
per week Corn Slegersstr
bastaard
hondjes
Tel
02507-19413
* Bridgen op de Kerst-m 24- 2b, tel 02507-12070
* Te koop 20 bands-equali- 12, 1930-2300 uur, 25-12, * Niet naar de wintersport?
zer, 1 jr oud, ƒ 125 en pick-up, 13 30-17 00 uur Opg m of z Kom dan 2e kerstdag m de
merk Sec, ƒ75 Tel 02507- partner mevr De Leeuw, tel Sporthal Pellikaan kijken naar
02507-17436
tophandbal' Nog niet op t v
18990
* Te koop 4 nieuwe Michelm CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61, vertoond
* Omaatje, ik wens je hele
banden, maat 175/70 B MXL, Haarlem, 023-324026
500 km gelopen Prijs per RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u gezellige kerstdagen maar
1989
band ƒ 100 Tel 02507-13396 voor cursussen, vergaderm- vooral een gezond
gen, workshops, lezingen, en
op naar de 931 De wer•*• Te koop
aangeboden praktijkruimten enz
velwind
1 paar ski's, 185 lang, i z g st
Prijs ƒ 175 Tel 02507-16520 CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Voor trouwfoto's
Haarlem, 023-324026
* Te koop bontjasje, nerts Privé consulten Tarot, MasFoto Boomgaard
voorpoten, met leder afgezet, sage, Droomduiding, Psychokleur naturel (l bruin), mt 36, metne (foto behand ) enz
Grote Krocht 26
ƒ 100, div ds kleding, mt 38
* De Kerst-In begint op 24
Inl tel 02507-19968
Tel. 13529
dec 's avonds met een optre* Te koop kerstpak, prach- den van de Hannie Schaft* Wie mist een rode kater7
tig, z g a n , slechts een keer school U komt toch ook7
Zwerft al lange tijd rond omg
gedragen, best uit jas,
broek, laarzen, pruik, baard, * De Vereniging Vrouwen Gr Krocht/Corn Slegersstr
muts, ƒ95 Tel 02507-16621 van Nu wenst alle leden en Inl tel 17994
donateurs
prettige kerst * Wij wensen onze sponsor
* Te koop MSX-1 computer dagen"
en vriend Floris prettige kerst+ cass + joyst + 30 games
en gelukkig nieuwjaar
ƒ150 Tel 16183
Foto Boomgaard dagen
TZB Flons-Vis-Softbalteam
Grote Krocht 26
* Te koop skischoenen, NorTelefoon 13529
dica NS 720, mt 44, donkerUw film op video, ƒ 1,75
gnjs, met verstelbare wreef,
per minuut met gratis
1 jaar oud Prijs ƒ250 Tel
achtergrondmuziek
13388
* Te koop skischoenen,
Foto Boomgaard
maat 38, nieuw, compl met
Videotheek 'Dombo'
ook voor
spanners, ƒ40 Tel 13297
Corn Slegersstraat 2B
portretfoto's,
Tel 02507-12070
* Thea, Ap, Diana en Mark,
pasfoto's,
1 film ƒ 5// 7,50 p d
receptiefoto's,
het was weer echt gezellig
5 films ƒ 25 p week
het weekend Pootje voor
groepsfoto s aan huis
banjer Pasja
Grote Krocht 26
Verhuur movie-boxen
Tel 13529
* T k dames-skischoenen,
wit, mt 39, 14 dagen gebruikt,
merk Nordica, met lucht en J. van Campen & Zn
voor al uw
wreefband, ƒ 200 Tel 14275

Silhouettes

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,35 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM
Zandsvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn.
e Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities ƒ 5,84 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
e BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

{Kleurenfoto's
vanaf45cent

Garage te huur

schoenreparaties

Burg v Fenemaplem
Tel 02507-14534

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449

GRATIS

ICRO

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

Voorbeeld:
T e
koop b r u idS
*
3 8 ; no d
sa 1 ont a
r i e t en s t o e 1
T e

i» a p1 o; n , m t
e
1 euk e
i 0 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL. VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

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

Naam
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

11
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Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

•*• Zingt u van dennebomen?
In het Kostverlorenpark staan
ze' Ga er wandelen en koop
dan het boekje over 't park bij
CC of Gen Oud Zvt, ƒ15
• Reflectanten op adverten
lies onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandeling
* Gevr (nog plaats voor)
3 modellen voor sportmassage Tel 16158, na 18 uur, of
Burg Fenemaplem 2 (rechts)
Geen fin
* Gevr voorstoelen van Fiat
Panda 34, voorzien van
hoofdsteunen, evt omruilen
+ bijbel voor stoelen zonder
hoofdsteunen Tel 16461
* Gezocht huish hulp, 4 uur
p w , tijd n o t k Tel 0250716813
* Haarlemse
Volleybalweek? BIJ Sporting OSS is het
eleke week volleybalweek1
Recreatief of competitie In
formatie 17155/16428
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres' Dat hebben wij voor ui
Inl tel 02907-5235
* Helpi Wie heeft licht
blauwe regenhoes v d wan
delwagen gevonden? Graag
terugbezorgen W Draijerstr
13, tel 02507-17377
* Hoera Vanessa is zaterdag jarig, hartelijk gefeliciteerd De meiden van TZB
Flons-Vis

J. van Campen & Zn
sleutelservice
Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
* T k eiken eethoek ƒ 190,
autoped ƒ 25, peuter autoped
ƒ 10, fiets-stuurzitje ƒ10, t v poot chroom ƒ 25 Tel
16125

Wij maakten een keus voor u uit het enorme

vuurwerkassortiment

Nu in de voorverkoop 10% extra korting
Aantal stuks

pnjs per zak
KNALVUURWERK
Mini-rotjes, 5 stuks m pakje
................
.
10 astronauten
l brood met 20 pakjes astronauten
6 kanonslagen extra
5 bazookabommen, de zwaarste
6 kanonslagen Big Bang, ook bekend als red devils
l band met 80-schots mitrailleurvuur
l gillende keukenmeid
l ladycracker
PIJLEN
Fles baby-pijltjes met knal, 12 stuks
6 bijenkorfpijlen
6 vlinderpijlen
6 wilde ganspijlen
koboltpijl, deze is met gekleurd vuur
diamantpijl, deze verspreidt zilveren lichtkogels
girandopijl, zwaar gevulde pijl met knallen en bollen
apollopijl, ziet er indrukwekkend uit
Nieuw super pijlenpakket van 3 stuks
SIERVUURWERK
6 stuks grondbloemen, doet het altijd erg leuk
l Romeinse kaars, spuit 7 kleuren ballen
l Romeinse kaars, spuit 20 kleuren ballen
l butterfly dancing, dansende vlinders in hel licht
l super vulkaan
l driekleurenfontein, spuit 3 verschillende kleuren
l twitter glitter, spuit gekleurde fluitende meteoren
l steel flower, schiet gekleurde bloemen omhoog
l meteoor vuurbal
l vulkaan, de goede met opstijgend vuur
l fluitfontein met zwermspuit, veel gekleurd vuur
l pot met Bengaals vuur, middel
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stuks totaal

V ?*• •«

0,25
0,75
1 1,00
1,00
2,00
2,00
4,00
0,75
1,00
1,00
6,00
7,00
8,00
4,50
7,00
8,00
12,50
7,50

&*%

2,00
0,75

*

ff

2,00
3,50
7,50
1,00
3,50
4,50
3,00
4,00
1,50
4,00

Verder hebben wij keuze uit 3 verschillende pakketten:
Het junior-pakket, geheel assorti sier- en knalvuurwerk
voor slechts
15,00
Het senior-pakket, geen knalwerk enkel siervuurwerk voor slechts 30,00
Als laatste het superpakket assorti met
67 verschillende stuks voor slechts
40,00
Subtotaal ~

Totaal

Naam:

«
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Tk
FOTO-APP , Mamiya
C 220 + 3 afz lenzen, 65-80
180 mm, bel meters, flitser,
zelfontsp Alles m koffer Tel
na 19 uur 02507 18801
* T k Lowa heren skischoenen mt 40, ƒ40, Vikjng l
schaatsen, mt 44, van ƒ550
voor ƒ 250 Tel 02507-13636
na 19 uur

* T k stereo FM/AM tuner
Sony ST-70, Sony + Anstona
grammofoon + Sony verst
2x40 watt + 2 boxen, 2 weg
Wharfdale, ƒ50 Tel 12695
* T k vouwbed ƒ 60 ski
schoenen mt5'/2,/40 83 be
tontegels 40x60, grijs, ƒ 160
Alles in prima staat Tel 023244914

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfUE makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

M

NVM
MAKELAAR

* Verloren 9 12 1988 biblio
theekboek A farewell to arms
van E Hemingway Tel
14546
* Verloren gehaakte drie
hoek shawl, zwart met zilver
aandenken Graag tel 02507
18026
* Verzamelaar zoekt uniformen, medailles, insignes fo
to s helmen documentatie
periode 1939 1945 Discr
verz Tel 02507 17469
* Via deze weg bedank ik de
mensen die op mijn adver
tenties gereageerd hebben
Andre verzamelaar 1939
1945 Tel 02507 17469
* Voor het kerstdiner op de
Kerst m zijn nog een paar kar
ten beschikbaar ƒ20 Best
bij mevr Hoekstra tel 02507
12758

VERKOCHT

* l k red ceder latten, div
lengtes 4 honingraat ijzeren
balken 65 hoog 650 lang
Tel 16904
Tk
ronde
eikehouten
SALONTAFEL 4 cm dik
0 108 cm driepoot antieke
koperen bak i h midden
ƒ800 Tel 0250715737

Ellen Cafe
gediplomeerd
hondentnmster
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

* U komt toch ook luiste
ren naar Wim Pols en Didi
Companjen met haar com
bo? Eerste Kerstdag 1200
uur op de Kerst m

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS

* Vanessa hartelijk gefelici
teerd Paul/Willem
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

CHINEES RESTAURANT
l
r

Tel afspraken tussen
18.00-2000 uur

Tel. 19632.

BOULEVARD BARNAART 12
ZANDVOORT
TEL. 02507-18882

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

\ nek De Ruyterstraat naast Vendorado hoofdgebouw ruime parkeergelegenheid

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Kerstmenu voor 25 en 26 december 1988

En de makelaar w eet van u anten en kranten.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krach! 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

4

'China'
Mousserende \\ijn
(Klas)
Pikante soep
Garnalentoast, Tja
Sue, miniloempia,

Mousberende \ \ i j n
(filas)
Pikante soep
Garnalentoast, Tja
Sue, Miniloempia.

Babi a la „China"
(varkenshaas met
vruchtensaus)
Verse ananas met
kalkoen (zoetzuui suui,)
Chinese hchee

Biefbtuk a la „China"
(ossehaas met
vruchtensaus)
Vet se ananab met
kalkoen (zoetzuursaus
Chinese hchee

Voor 2 personen j 70.-

\ oor 2 personen J SO.-

GEOPEND
12.00-22.00 UUR

's WOENSDAGS GESLOTE

Mousserende \\ijn
(Klas)
Garnalentoast, Tja
Sue, miniloumpia.
Babi -d la „China"
( \ arkenshaas met
Veise ananas met
kalkoen (/.oetzuuisuas)
Giote Chinese
tiainalen met pikante
saus
Kon Pau Yu (jii'b
\ isl'ilet met
szeehansambal)
Chinese hchee
\ oor l personen / 1 10.-

lle.servering van dit menu ju'\\en.st

Wij wensen u prettig kerstfeest
en een voorspoedig nieuwjaar

p

ij

Aan de rozijnen kun je zien
'at de Hema niet kienterig is,

SMf
553,' SS. Zxï 35ö 3SËÏ 333, 350, 33SC OS. 353 £33,

l Café ,,De Tap"
|lg 2e kerstdag optreden van
g5g

g Miss Ilonka Jones
S
en
r?"^ï
g Miss Olivia Springs
TOD^
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*J

Jr| Aanvang: 23.00 uur

P
Wij wensen
p| iedereen prettige
ep| kerstdagen en een
||
gelukkig 1989

Groot stokbrood
Gezouten of ongezouten cashewnoten.
Uit de notenbar 150 gram.

Westfaalse metworst. Per stuk 450
gram.
Kaaskantjes, -vlinders, -krakelmgen of
stengels Doosje a 100 gram.

195

Fncandeau. 100 gram. J136".
hdltcstraat 52
->p2042 LN /anchoorl 4
02507 . 17822
4

Speciale
prijs

4
•
4
. 4

A
4-

Domame de Bigarnon 1984. A.C. Saint
Julien Een elegante klassewijn van het
grote Chateau Leoville Las Cases.

züercs? iedereen prettige i
kerstdagen en een
^
voorspoedig
£
7959
4
4

2 voor
Kersenbonbons. Zakje a 200 gram

Chocolade Fruits de Mer. Doos a 200
gram.
Buzet Rouge 1987. Appellation Buzet
Contrôlée Een robijnrode, krachtige
wijn bekroond met Medaille D'Or.

Luxe kerstslagroomtaart. Extra gevuld
met luchtige banketbakkersroom. Feeslelijke kerstdecoratie.

Rennes Snackhouse
!§;

(Winkelcentrum Nw. Noord)

| Beide Kerstdagen gesloten

150

Advokaat Inhoud 0.75 liter.

i|

René Chiquita en Roy

^M
IJ

wensen iedereen
Prettige Kerstdagen

Doos met 20 kerstboomkaarsjes. In
wit en rood.

ypié!!ôfHf!éfl^léfïéf!éliif!Si!éilé

Zalm- of garnalensalade. Bakje a 300
gram.

3 voor

KERSTSFEER IN
13=80Belegen Goudse kaas. Vers van 't mes.
l kg.

•Jtf.
•Jtf.
'Jtf.

A
L* i

SURPRISE!
1e kerstdag geopend v.a. 17.00 uur
met uitgebreid koud buffet tot 22.00
•Jtf.
uur. Reserveren nog mogelijk.

Na 22.00 uur KERSTBAL
2E KERSTDAG VOLGEBOEKT
Voor inl. en tel. reserveringen
02507-16023

U begint de kerstdagen na- |AfiÉAiÉiMÉtfiÉHbièiAï4i tuurlijk met zo'n goed gevulde
kerststol, 800 gram 4.50, of een heerlijk kerstbrood met geconfijte vruchtjes, krenten, rozijnen en
banketspijs, 1000 gram 7.75. U kunt ook kiezen voor onze super-de-luxe kerststol, met hazelnoten,
amandelen, krenten, rozijnen, vruchtenmelange en echte amandelspijs, 1100 gram 9.75. Prettige kerst!

•Jff.
•Jff.
•Jff.

AZIË
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wij zijn iedere dag geopend van
11 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. U kunt ook telefonisch
bestellen.
Voor receptiepartijen eventueel tafel reserveren altijd mogelijk.

ZEESTRAAT 49 - ZANDVOORT - TELEFOON 02507-14567

Chinees
Kerstdiner l

Chinees
Kerstdiner 2

Chinees
Kinderkerstmenu

Kong Kai TOUR
(mais-kalkoensocp)
Tau Pan
(Chinese hors cl'oeu
Cha Sieiw
(geroosterd ma^er
\arkensvlees)
Pekinjf Eend
(geroosterde eend)
Sim Po Kai (kiphlokjes met
\erse ananas in zpetzu
geserveerd in een
ananassc'hual)
Hau See Ngau Youk
(obsehaas met Chinese
champignons in oestersau
Chinese oliebollen
Koffie met bonbons

Kong Kai Tong
(maïs-kalkoensoep)
Tau Pan
(Chinese hors d'oeuvre)
Chin Chen Ha (gestoomde
grote Chinese garnalen in een
smaakvolle saus)
Kou Lo Vu (gefileerde tong
in zoetzure saus)
Sim Po Kai (kipblokjes met
verse ananas in zoetzure saus
geserveerd in een
ananasschaal)
Hau See Ngau Youk
(ossehaas met Chinese
champignons in oestcrsaus)
Cha Siemv (geroosterd
mager varkensvlees)
Chinese oliebollen
Koffie met likeur en bonbons

Chinese Mini Loempia's
Gebraden Kip of Kipfilé met
champignons of 2 stokjes saté, met patat en appelmoes
Kinderijsje met voor ieder
kind een leuke verrassing

ƒ69,50 p.p.

LET OP!!!
Vanaf vrijdag 23 december hebben
wij weer ± 300 nieuwe en 2e hands
fietsen in voorraad tegen zeer
scherpe prijzen.
Taxi Centrale Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18, tel. 12600
P.S. Wij stoppen met de
kerstbomenverkoop
donderdagmiddag 22 december
om 15.00 uur.
Als er dan nog bomen over zijn mag
u deze GRATIS weghalen.

BALK
BAKT

ƒ 17,50
Graag tijdig
reserveren.
Beide kerstdagen
ook a la carte.
Wij wensen onze
klienten prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1989

u

2 voor

Doos met 8 gotische kaarsen. In wit,
zwart, rood, kobalt, mint, rose en lila.

Gelderse achterham. 100 gram.

CHINEES INDISCH
SPECIALITEITEN RESTAURANT

ƒ 49,50 p.p.

J.U

Pak met 5 antiekkaarsen. In wit, rood
en mint.

„OE MANEGE" ZANDVOORT
programma dit weekend:
zaterdag (kerstavond) v.a.
^ 20.00 uur dansen en
gezelligheid met om 24.00 uur

425

BROOD
Voor een feestelijk kerstontbijt en
een heerlijk kerstgebakje, taart of
kerstkrans
KOM DAN EVEN LANGS BIJ

ECHTE BAKKER BALK
H o ge w eg 28

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld:

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
Speciale
aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
m dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

wenst
iedereen
prettige
feestdagen
1e en 2e
kerstdag
vanaf 21.00
uur geopend.

WEEKMEDIA geeff u meer.'
NATIONAAL NEDERLANDS WINTERCIRCUS
MARTIN HANSON presenteert het
programma

WERELDCIRCUS
woensdag 28 december in Amstelveen
aanvang 13.00 en 16.00 uur
Het tienjarig bestaan van het Wintercircus wordt gevierd met de
presentatie van vele binnen- en buitenlandse artiesten met
internationale ervaring en reputatie.
Enkele namen uit de lange rij van medewerkenden: Bob Navarro
uit Tsjechoslowakije met zijn grote groep leeuwen, de Oostduitse
clowns Walter en Tommy, de jongleur Alex Wandruschka die zijn
prestatie levert op de rug van een paard. Natuurlijk is er ook een
echt circusorkest en een spreekstalmeester.
Normale prijzen:/ 19,-/ ƒ 16,-en ƒ 14,-p.p.
Voor u slechts:/ 16,- / ƒ 13,- en ƒ 11,- p.p. ' •

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantalkaarten:
Deze bon (ingevuld) inleveren bij de kassa van het circus in het
Cultureel Centrum, Plein 1960 nr. 2 in Amstelveen. Kassa-uren zijn
van 09.00 tot 18.00 uur.
Deze aanbieding is geldig zplang de voorraad kaarten strekt.

WEEKMEPIA geeft u meeri
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Dienstencentrum neemt Taf eitje-Dek-J e over

Zandvoortse Muziekkapel

Federatieve Vrouwenraad
wordt per l januari opgeheven
ZAND VOORT Per l januari
a s zal de Vereniging Federa
tieve Vrouwenraad Zandvoort
ophouden te bestaan In ver
band met het ontbreken van
bestuursleden en te weinig ani
mo voor de cursussen besloot
men hiertoe tijdens een alge
mene bestuursvergadering af
gelopen zomer
Genoemde vereniging is een over
koepelend orgaan van de plaatsehj
ke vrouwengroepen Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen kring
Zandvoort, Damescontactgioep Ge
reformeerde Kei k, Katholiek Vrou
wen Gilde, Nederlandse Christen
Vrouwenbond, Vrouwenvereniging
van de Nedeilandse Piotestanten
bond afdeling Zandvoort en de
Vrouwen van Nu Met uitzondenng
van laatstgenoemde vereniging
waarvan de afgevaardigde in ver
band met ziekte verstek moest laten
gaan, waren alle groepen vertegen
woordigd op een bijeenkomst begin
deze maand, die in het vertrouwde
onderkomen aan de Tolweg werd ge
houden
Mocht de Federatieve Vrouwen
raad ooit besluiten opnieuw van
start te gaan dan hoeft ze zich alleen
maar te melden Dat aan de ophef
fing veel meer vast zit bleek uit de
toelichting van mevrouw Korting

Mevrouw Korting die een kleine
di ie jaar geleden het penningmees
terschap op zich nam hantee't
sinds het verti ek van mevi ou\\ MA
chielssen ook de vooizittershamei
Samen met de secietaiesse me
viouw Van Petegem Valkestijn
heeft ze de lopende zaken afgewik
keld en dat betekende onder meei
bespiekingen voeren met instanties
als het Oudei enplatfoi m gemeente
bestuur, aktiviteitencentium de no
tans directies van bejaardenhuizen
Kamer van Koophandel en Dien
stencentrum

Tafcltje-Dek-Je
Een van de activiteiten van de vei
emging Tafeltje Dek Je een sociale
vooizienmg die uit Zandvooit met
meer is weg te denken wordt over
genomen dooi het Diensteneen
trum De cui sussen naaien en Men
sendieck de enige twee waarvoor
nog belangstelling bestond zullen
door de respectievelijke leidsters
Mevrouw Oova en Judith Pijpers
worden voortgezet In verband daar
mee werd besloten de paspiegels, ei
gendom van de vereniging, aan me
vrouw Ovaa te schenken Ook het
meubilair krijgt een goede bestem
ming Bij de op handen zijnde ver
bouwing in het Huis in het Kostver
loren wordt ook de recreatiezaal ver
groot en de tafels stoelen en kasten
zullen daar ook uiterst welkom zijn

Ondei \ooizienmgcn die het Ou
deicnplattorm heeft getioffen ten
behoeve \an bejaaide en gehandi
capte imvoneis valt nu ook het
alaimeiingssvsteem dat volgens
meviouw- Koitmg een schot m de
loos blijkt te zi]n
Zoals vermeld u 01 dt Tafeltje Dek
Je ovci genomen dooi het Diensten
centi um, maar dat betekent niet dat
mevrouw Van dei Mije Rollema
twintig jaai geleden een van ae mi
tiatiefneemsters en er noa steeds
nauw bi] betiokken het wat kalmer
aan gaat doen Dat zou ik best wil
len vertiomu ze ons toe maar het
is moeilijk een opvolgstet te vin
den Hoewel ze dt boekhouding
thuis doet is zij toch op een vaste
ochtend bij De Meent waar de
maaltijden beieicl woidcn en wn,u
de vi ijwilhgers de gamellen komen
halen en afiekenen V ei dei onder
houdt ze het contact met de artsen
omdat gegadigden vooi Tafeltje
Dek Je een medische vei klai mg
moeten kunnen ovei leggen
Het onvei wachts uitv allen \ an au
tomobilisten en te wemg reserve nj
dei s geven ook de nodige proble
men Waai schijnlijk allemaal pen
kelen waardooi niemand staat te
trappelen om het vnjwilhgeisvverk
van mevrouw van der Mije over te
nemen Geen wonder dat ze ver
zucht Ik kan eigenlijk nooit w e g e n
ik zou zo gi aag weer eens naai m n
kinderen in HongKong gaan

Nel Klaassen exposeert
in de Rijksakademie

Deze oude foto van de plaatselijke muziekkapel werd gemaakt rond de
eeuwwisseling. De inzender is H. Kaufman.
Voor zover bekend zijn de leden:
Eerste rij (v.l n r.): Kaufman, Kemp, onb. Tweede rij: Weber, Saaf, dirigent
Schouten, Kees Loos.

(Advertentie)

Weekenddiensten
Weekend:
31/12/'88-l/l/'89
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
AMBULANCE tel 023319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)
023 334323/363476
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Bart van Bergen Huisartsenpraktijk G J.J Mol / P C.F Paardekoper. Voor dienstdoende arts
bellen tel 15(>00/15091 Verdere m
lichtingen omtrent de weekenddien
sten worden verstrekt via de tele
foonnummers van de huisartsen
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Fheunga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
\potheek. Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige:
Mevrouw
Tme
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
02507 14437,
bgg
023 313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-

lening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort- Konm
gmneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vrijd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten
bedragen J 1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Wetswmkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30-18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle
mingstraat 9, 20 00 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

Kerkdiensten
Weekend
31/12/'88
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur Ds J A van Leeu
wen, Nieuwjaarsbegroeting
Gereformeerde Kerk.
Zondag 10 00 uur Ds
Hoofddorp
Ktndernevendienst

de Boer,

Geloofsgemeenschap
Vrijzinnige
NPB:
Zondag geen dienst
Roomskatholieke Kerk:

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u
dinsdag 10 13 14 16 u
woensdag 9 11 u
donderdag 10 12 en 13
17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041
Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 6684859
Abonnementsprijzen ƒ 12 90 per kwartaal
/ 23 70 per half jaar ƒ 43 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1
Opgave abonnementen, verhuizingen etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vri.dag 9 12 u tel O 507
17166
Handvoorts Nieuwsblad is opqencht m
1941

Derde rij V d Werff, Paap. Achterste rij. Jaap Koper, onb , Weber (2x), V d
Meij, Henk Koning en Slagveld.
Zandvoorters die een oude school- of verenigingsfoto willen uitlenen voor
deze rubriek, zijn van harte welkom op het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplem 12. Na plaatsing krijgt men de foto zo spoedig
mogelijk terug, inclusief een extra afdruk m het hier getoonde formaat

Zaterdag 19 00 uur Oudejaarsvie
ring m m v Caecihakoor, B J v
Gaart
Zondag 10 30 uur E v m m v Caeci
hakooi, D Duijves
Kerk v.d Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zaterdag 19 00 uur Oudejaarsa
vonddienst
Zondag 10 30 uur Nieuwjaarsdienst
19 00 uur geen dienst
Jehova's, Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
1900 2100uurl.nl R van Rongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553

Burgerlijke stand B
Periode: 20 • 27 clecembei 1988
Gehuwd: Kortekaas, Damel en Ber
ger, Maria Corneha
Balk, Leonardus en Van Knotsen
burg, Monique
Redelaar, Rudolf Hugo en Oosten
rijk, Nancy
Geboren. Anne Lotte, d van Roden
becher, Gottfned en Heuvelmans,
Elisabeth Jeannette Johanna Maria
Renee, d van Jansen, Albert Willem
enTuikenburg Anna Elisabeth Wil
heimina
Bariy, z van Van der Woerd, Harry
en Zabel, Dorathea
Jovce rt van Vastenhouw, Maarten
en Meister, Hanny Florry
Justin Serge, z van Tukker, Doi ot
heus Cornelis en Koper, Maria He
len
Kendnck, z van Donssen, Geoige
en Spieneus, Josephina Johanna
Maria
O\ ei leden. Janssen, Hermanus Leo
nardus Hubettus, 94 jaar, Van An
cum, Josien, 64 jaai, Vlaming, Hen
dricus Theodoius, 80 jaai, De Roe
pei, Helena Johanna, 67 jaai, Mens
geb Heeies, Geiardma 91 jaai

Bata en Confet'ti
wensen u een gezond
en gelukkig 1989!

ZANDVOORT De reeds lang in Zandvoort woonachtige
beeldhouwster Nel Klaassen houdt tot en met 14 januari met
acht andere kunstenaressen een uitgebreide expositie onder de
titel 'Een beeld van een vrouw' De expositie is te zien m de aula
van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, Stadhouders
kade 86 te Amsterdam
De tentoonstelling is georgam
seerd door de Stichting Vrouwen m
de Beeldende Kunst Gedurende de
tentoonstelling is er ook werk in
haar atelier, Boulevard Paulus Loot
21, te zien op zaterdag en zondag
middag van 14 00 tot 17 00 uur
Het talent van Nel Klaassen, nu
82, uitte zich al toen zij nog maar zes
jaar oud was Portretjes die zij van
haar grootouders maakte, waren op
vallend gelijkend en werden alom
bewonderd Tijdens haar middelba
re schoolpenode verdiende zij bij
met het tekenen van kerstkaarten
en al snel werd zij gevraagd voor het
ontwerpen van affiches en mode ad
vertenties Uiteindelijk belandde zij
op de Arnhemse kunstacademie

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor

12.00 uur ons
kantoor, telefoon
Begin het jaar opgeruimd en profiteer van
onze afgeprijsde artikelen.

1 71 66

maar daar ontdekte men al snel dat
er daar voor haar mets nieuws meer
te leren viel Men stichtte een fonds,
waardoor zij de Rijksakademie voor
Beeldende Kunsten m Amsterdam
kon bezoeken Daai werd zij bege
leid door professor J Bronner (Hu
debrand monument in de Haarlem
merhout) en professor R N Roland
Holst In 1932 won zij de Pnx de
Rome en haar werk is over de hele
wereld te zien geweest Ook werkte
zij veel m opdracht en versierde on
der andere gevels van bankgebou
wen en bruggen m Amsterdam
Tussen de bedrijven door wijdde
zij zich aan haar hevelmgsthema de
Griekse nimf Daphne die op eigen
verzoek door Zeus in een boom werd
veranderd Dat was de enige manier
om aan de avances van de god Apol
lo te ontkomen Ook maakte Nel
Klaassen vroeger samen met haar
man, de m 1982 overleden Jaap Bou
huys, vele schilderijen en mozaiken
Haar vrouwfiguren en andei e my
thologische fabelwezens werkt zij
voornamelijk uit m brons en kera
miek Gestyleerd wat doet denken
aan Zadkine 'Zuiver m de vorm en
even zuivel van kleur en in allerlei
speelse en toch mythologish bepaal
de gedaanten', zo werd haai werk
reeds eerder omschreven In later
jaren experimenteerde zij met ook
abstracte keramische plastiekjes

• Een vrouwfiguur van Nel Klaassen

Kinder-Play-Back show toont verrassend veel talent
ZANDVOORT - Op de Kerst In waren tal van - al dan niet
professionele artiesten te bewonderen Een bont scala aan
optredens Verrassend was het jong talent dat naar voren kwam
op de kinderplay-backshow, een van de hoogtepunten van deze
dagen Maar ook Milly Zantvoort presenteerde zich met een
nieuwe, talentvolle groep Een impressie
De zaal zat overvol, met op de laat Boer en Lieske en Bertje Keur, met
ste plaats met belangstellende ou 'Kinderen voor Kinderen' 'Wat van
ders en grootouders De Play Back vader mag mag van m'n moeder
show op Eeiste Kerstdag gold als met' en Van mij kunnen ze allemaal
een van de hoogtepunten van deze de pot op' blonken uit door perfec
druk bezochte Kerst In Maar liefst tie en spontaniteit Vertederend was
achttien deelnemertjes hadden zich het optreden van de achtjai ige meis
laten inschrijven om aan dit gezelli jes Dime Driehuizen en Susanne
ge evenement, gehouden ondei lei Jansen Gemakkelijk acteiend met
ding van Milly Zantvoort, mee te een leuke, zelfbedachte act oogstten
ae beide meisjes veel applaus De tot
doen
Synthia van Grinsven mocht als in de puntjes vezorgde kleding moet
eerste de spits afbijten met 'J'aime hun moeders wel veel hoofdbiekens
la vie' oftewel 'Ik houd van het Ie hebben gekost
ven' Spontaan werd dit nummer
van Sandra Kim door het zestienja
rige Zandvoortse meisje voor het Wervelend
Vei volgens 'Salt & Peppel' van
voetlicht gebiacht Vei volgens een
nummer van Michael Jackson De Pushid, Johnme Teipstra Juigen
imitatie dooi de tienjarige Rosa de Hollander Mano Zantvooit, Demse
Visser was werkelijk subliem Wat Williams en Wandy en Debbie
een flan en een zelfverti ouwen De Drommel wisten goed van wanten
nummers van Helen en Pietei de Zonder de minste faalangst te tonen

Nieuwe opzet Kinderkerstfeest
ZANDVOORT Kerstfeest, altijd
al een feest dat sterk gebonden is
aan het geloof Vaak betekent dat
e\ti a activiteiten van de kerken Zo
ook in de Hei vormde Kerk waar
Tweede Kerstdag tiaditiegetiouw
het Kinderkeistfeest weid gevierd
De opzet was dit jaar anders dan
andere jaien
Met de nieuwe opzet wil men be
reiken dat er velschillende gods
diensten bespioken worden Afgelo
pen zundag was dat de Joodse gods
dienst In het verhaal dat tijdens de
dienst weid veiteld, stond een Jood
se familie centi aal, de man was si
naasappelverkopei Het weid aan
schouwehjk gemaakt met dia s,
waardooi het vooi de kmdeien mak
keiijker was om zich m te leven Het
gezin vierde wehswaai geen keist
feest maar vei kocht wel mooie si
naasappels, m tegenstelling tot de
mai ktkoopman verdei op Deze nam
wiaak op zijn Joodse collega maai
gelukkig kwam uiteindelijk alles

toch goed
De kerstmusical was een eigen
tijdse musical waai mee de beteke
nis van het evangelie werd uitge
diept Dne kindei en gaan op zoek
naar de Messias, maar op hun weg
vinden zij hem niet Wel komen zij
een voetballei, een generaal, een
popster en een succesvol zakenman
tegen Langzameihand ontdekken
zij wat vooi iemand de gezochte ei
genlijk is en zij vinden hem met be
hulp van een paar herdei s
De eigentijdse opzet van het km
derfeest, waardooi men kan aange
ven w at er met het evangelie bedoeld
wordt ontlokte het publiek na af
loop tal van enthousiaste reacties
Zo vond dominee Van Leeuwen de
dienst wel heel bijzondei, zo liet hij
tijdens zijn dankwoord weten De
aanwezigen hadden in ieder geval
een sfeei volle en gezellige middag
Zoals vakei, behalve komend week
end, want dan is ei toevallig geen
cieche ot kindei dienst

kregen deze zes kinderen in een wer
velende show de zaal binnen de kort
ste keren 'plat' De vijftienjarige
Francien van Heijst, nummer zes op
de talentenlijst met een nummei
van Demse Williams Wervelend m
de juiste outfit en met een weeigalo
ze mimiek vei raste Francien de
zaal Actie en een estetisch zeer ver
antwoord stukje entertainment
Manke Fransen heeft een 'aaitje
naai haai vaartje , zo bleek zondag
middag overduidelijk Deze zevenja
nge en daarmee jongste deelneem
stei heeft het duidelijk van geen
vreemde Zij had een nummei van
Michael Jackson teidege ingestu
deei d samen met haai vadei de to
neelspelei en regisseui Ed Fransen
Het jonge natuuitalent vertederde
het publiek vooral met haai sponta
mteit, en het applaus na haar optre
den was dan ook welverdiend
De veeitienjange Nicolc Fieh en
Cynthia Huipen mochten als laat
sten hun kunnen aan het inmiddels
dol enthousiaste publiek v ei tonen
Fiank en viij, weergaloos play bac
kend met pei fect gesynchi oniseei de
danspasjes maakten ook zij van hun
optreden een bijzondei e belevenis
voor de aanwezigen
De juiyleden Cai oliën en Jaap
Bio\\ooit uit Hoofddorp en Jan
Willem de Kiuijff uit Zandvooit
hadden het bijzondei moeilijk met
het verdelen van de punten Na i lip
beraad en diepgaand oveileg kwa
men zij tot de conclusie dat meerde

re deelnemeitjes een eeiste pnjs
hadden verdiend Rosa Visser met
het nummer van Michael Jackson,
Helen en Pieter de Boer en Lieske en
Bertje Keur met Kinderen vooi km
deren' De tweede pnjs was voor
Francien van Heijst en voor de
meisjes Nicole Fieh en Cynthia Hui
pen Marieke Fransen weid beloond
met de derde prijs
Talent is ook te vinden m de koi t
geleden zanggroep onder leiding van
Milly Zantvoort Deze bestaat vei dei
uit Tmeke Bui gei Gieetje de Ruy
tei Annemane Terol en Rota van de
Bosch Milly, die zich met veel inzet

vooi de Kerst In bezighield met het
opstellen van het muzikale pro
gramma zingt zelf mee maar bege
leidt de gioep ook op kev boaid
Ruim zes weken geleden kwam men
samen en in die korte tijd studeer
den zij maar liefst vierentwintig
nummei s in Het optieden niet,
nummei s als Younevei walkalone
en 'Biight Eyes werd bijzondei ge
waardeei d dooi het publiek Gezien
dit succes is de groep dan ook zekei
van plan samen dooi te gaan De
leden \\ illen gaan optreden op cultu
iele evenementen en voor mstellir
gen als bejaardenhuizen

• De Kinder-Play-Back show werd een culturele hoogtepunt van de Kerst-In

Foto Berlot
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l?6

PAT WIL IK HEM
NIET AANIxDEN

ZON SOUFFLÉ
MO6T
LUCHTieZJN'

L

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 29 DECEMBER 1988

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

f leden erf
~zangrijk

1989

AUG. v.d. MIJE
Mansstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186
wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1989

Bakkerij E. PAAP

De vereniging

VROUWEN VAN NU

ALTIJD
VOORDELIG, jiwitU
SNEL EN JlZed
SCHONER. fT!Z!
Grote Krocht 21 - ZA.NDVOOR T - Tel 02507-125/4
Zandvoortsclaan 69 - H E E M S T E D E - Iel 021-2812J5

Een bloemrijk 1989

en medewerkers

wenst u
bloemenmagazijn

Potgieterstraat 24

wenst iedereen
een gezond en gelukkig
1989

ERICA

wensen een ieder een gezond en
voorspoedig 1989

Grote Krocht 24,
Zandvoort

EJTUT1
^%Z£*
°orspoed,g

^ VAN DENSEN en Zn.
CENTRALE VERWARMING

Bilderdijkstraat 30
Tel: 02507-12972

een voorspoedig nieuwjaar

wenst temet al 40 jaer
veul heil en zege
an julloi allegaer

1989

WIJ WENSEN
U EEN
GELUKKIG

AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEVIER & ZOON R. V.
-BLOEMENDAAL-ZANDVOORTwenst cliënten en relaties een
voorspoedig 1989

ra

1989

NVM

Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort -tel 15531

MAKELAAR

ZANDVOORTS AUTOVERHUUR
Tel. 02507-19453

wensf u een gelukkig nieuwjaar*
met veel rijplezier

.d. 3eer
HAARVERZORGING
DIACONIEHUISSTRAAT 24
ZANDVOORT

wenst allen een
voorspoedig 1989

02507-13874

wenst iedereen een voorspoedig en
goed geknipt 1989

Taxi Centrale

KWEKERIJ P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg 1a 2042 NW Zandvoort tel 17093

Zandvoort - Tel. l 2600

Wensf u allen een
voorspoed/g 7989

Wij wensen u een
heel gelukkig 1989

Audi

V-A-G

DRUKKERIJ VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 12793

Burg. van Alphenstraat 120/Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565
V/ij wensen al onze dienten een goed
rijdend 1989

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw- nieuwbouw-, metselvoeg- en onderhoudswerk
zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013
wenst dienten en bekenden een voorspoedig nieuwjaar

SPORTING CLUB
ZANDVOORT
wensf alle leden
en bekenden een voorspoedig
en sportief 1989

Goede voornemens
Als een van uw goede voornemens m 1989

voorspoed

GEZONDER eterfis dan vindt u m uw Echte Bakker een
goede partner
Het bakken van goed (en lekker)
brood is bij hem al sinds jaar en dag
een ingebakken gewoonte Een
gezond en gelukkig nieuwjaar
toegewenst

foegewensf

Echte Bakker Balk

Aan allen veel

AUTO STRIJDER BV

fi

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
D^J Luchtbehandeling

v

P U Zi

o.g.

wenst iedereen een héél
goed en gezond 1989
een jaar dat „klikt"

De Wurf

wenst al haar leden een huiselijk 1989

Makelaar

Grote Krocht 26

Folklore vereniging

woningbouwvereniging
EENDRACHT MAAKT MACHT

H. W. COSTER BV

Foto Boomgaard

geluk en

Hogeweg 28

Timmer- en onderhoudsbedrijf

H. L. C. LANSDORP

H. v. d. Donk

JUWELIER-HORLOGER

LIJSTERSTRAAT 9

Kerkstraat 33, telefoon 12359
wenst geachte clientèle en
vrienden een
vooispoedig en gelukkig 1989

Alle medewerkers/sters
van AART VEER
wensen u 365
vitamine-rijke dagen

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 23

wenst iedereen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

KEESMAN
verf - glas - behang en
verkoop petroleum
Jan Steenstraat 1
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1989

Chinees-lndisch Restaurant

HONG - KONG
Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort, telefoon 02507-17897

wenst alle cliënten en bekenden
een voorspoedig 1989

Mobil Selfservice Station
Joh. Lehman B.V.
van Lennepweg 4
Zandvoort
tel. 15466
wenst al zijn clientèle een
voorspoedig 1989

René Chiquita en Roy
van
RENNES SNACKHOUSE
(Winkelcentrum Nw Noord)

wensen iedereen een
voorspoedig 1989

cv
fI
9!
te
l
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politie treedt in vervolg strenger op tegen milieuvervuilers

ewoners nieuw-noord zien buurt verpauperen
ZANDVOORT - De bewoners
in Nieuw Noord zijn het beu.
De milieu-verziekende overlast
in de jongste woonwijk van
Zandvoort met zo'n 5000 bewoners loopt de spuigaten uit. Dat
tenminste is de mening van
woordvoerster Jenny Lokhorst, die in een 'brief op poten'
aan het College van Burgemeester en Wethouders de verontwaardiging van haar en de
buurtbewoners duidelijk onder ogen heeft gebracht.
'Het bestuur van Zandvoort roept
al jaren dat er gewerkt gaat worden
aan de verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de
woonwijken van dit dorp'. Aan het
woord is Jenny Lokhorst van professie huisvrouw. Zij en haar medebuurtbewoners ergeren zich al jaren
aan de rotzooi, de stank, de parkeeroverlast en de gevaarlijke snelheden
waarmee soms in hun buurt wordt
gereden, pok met handtekeningenlijsten willen zij het gemeentebestuur overtuigen van de noodzaak,
nu eindelijk eens handelend op te
treden.

Noord en kennen aangrenzende industrie.
Trottoirs en parkeerstroken staan
volgebouwd met aanhangwagens,
karren, tractoren en wrakken. Vishandelaren maken er volgens de
woordvoerster helemaal een potje
van: men plaatst op de openbare
weg, zonder enige schroom open
containers met rottend visafval. De
drab lekt vanuit deze bakken gewoon op straat en zorgt voor een
ondragelijke stank.
Ook sommige
strandpachters
wordt a-sociaal gedrag verweten.
Vooral op de Kamerlingh Onnesstraat worden de trottoirs veelvuldig gebruikt als opslagplaats of stalling van voertuigen. De plantsoenen
in deze buurt zijn niet meer veilig,
grote zeecontainers 'sieren' thans
deze groenstroken. Nabij het industrie-gebied, Voltastraat/'s Gravezandestraat en de Ampèrestraat dreigt
de situatie uit de hand te lopen. De
autowrakken in deze buurt zijn niet
meer te tellen.

dingen. Ook veel bewoners van met
name de Keesomstraat gebruiken de
Kamerlingh Onnesstraat kennelijk
als racebaan. Vandaar dat men bij de
gemeente wil aandringen op het aanbrengen van verkeersdrempels om
zodoende de veiligheid van in ieder
geval de kinderen te waarborgen.

Politie

De Kamerlingh Onnesstraat dient

milieucontroleur in dienst. Deze
De buurtbewoners vragen zich in ambtenaar zou hier een dik belegde
de brief af, of het gemeentebestuur boterham kunnen verdienen aan al
al die jaren met oogkleppen op heeft die overtreders die ons het leven
gelopen. „Vergeet niet," zegt een van zuur maken", en geëmotioneerd verhen, „dat de fiets-recreanten die hier volgt ze: „Deze buurt is altijd een
voorbij komen onze dagelijkse oog- ondergeschoven kindje geweest. Wij
Visafval
getuigen zijn. Geen reclame voor hebben twintig jaar moeten aankijken tegen de rode bouwketen en
De Kamerlingh Onnesstraat, de Zandvoort dus," vindt hij.
schaftwagens op de Linnaeusstraat
Curiestraat, de Volta- en Ampèrevan de firma Nelis. „Eindelijk zijn
straat, de Kochstraat en de 's-GraveKinderrijk
deze gevaartes in verband met de
zandestraat zijn thans straten waarEen bewoonster van middelbare werkzaamheden aan de nieuwe rioop kennelijk alles mag gebeuren, zo
veronderstellen zij. De meeste stra- leeftijd valt hem bij: „Schandelijk," lering verplaatst naar het terrein
ten liggen aan de rand van Nieuw roept zij, „er is bijna dagelijks een van de rioolwaterzuivering. Daar ho-

De politie zegt al langer bekend te
zijn met deze problemen. De beide
brigadiers, Hans van de Bos en Machiel van de Wal, coördinators van
wijkteam Noord, zegden toe op korte termijn handelend te zullen gaan
optreden. Al enkele weken is men
bezig een 'plan de campagne' op te
stellen. Zij zullen de veroorzakers
van de overlast binnenkort met artikel 21 van de algemene politie verordening (APV) in de hand aanspreken. Dit artikel verbiedt de openbare weg of daaraan grenzende terreimin of meer als stalling.
nen te verontreinigen met vuilnis,
Foto: Bram Slijnen afval of ander hinderlijk spul. Zij
zullen de 'boosdoeners' aanspreken
ren ze thuis en niet bij mij voor de en hen sommeren binnen 14 dagen
deur", is haar stellige overtuiging. te zorgen dat deze overlast voor de
bewoners van „Nieuw Noord' zal
zijn opgelost.
Ook de verkeersveiligheid op met
name de Kamerlingh Onnestraat
Wil men echter geen gehoor geven
laat veel te wensen over. Bewoners aan dit „beroep op de eigen verantvan de kinderrijke Voltastraat en de woordelijkheid", zoals brigadier van
Fahrenheitstraat zeggen al jaren de Bos het netjes noemt, dan zal
overlast te ondervinden van racende men niet aarzelen de obstakels op
jongeren, die auto's zouden halen en kosten van de eigenaren te laten verwegbrengen naar of van een nabij wijderen. Voor wat de hardrijders
gelegen autopoets-centrale. Maar betreft, daarin heeft de politiek het
niet alleen deze jongeren maken zich laatste woord, aldus brigadier van
schuldig aan de snelheidsovertre- de Wal.

ZAKELIJK BEKEKEN

Gigantische verbouwing maakt van
31oemenhuis J. Bluijs nieuwe zaak

ZANDVOORT - Op het eerste
gezicht lijkt er een nieuw bedrijf bijgekomen te zijn in de
Haltestraat. Bij nadere beschouwing blijkt dit echter
Bloemenhuis J. Bluijs, dat gigantisch is verbouwd. De
vloeroppervlakte van de winkel is bijna verdubbeld.

De verbouwing zat al een hele tijd
in de pen en was eigenlijk later gepland. Architectenbureau Wagenaar
had al opdracht gekregen om een
ontwerp te maken. Maar toen een
aantal maanden geleden een autobestuurder zijn voertuig tegen de voorpui 'parkeerde' waardoor deze ontzet raakte, moest er snel wat gebeuren.

Twee maanden geleden was het
zover en verhuisde Joop Bluijs met
zijn 'vaste krachten', zijn beide zonen Jef en Henk, en Theo Tukker
naar de Zeestraat. De bloemenzaak
werd daar tijdelijk ondergebracht in
een pand van Pong Lie.
Er werd keihard gewerkt in de
Haltestraat en de verbouwing was
rigoreus. Muren verdwenen of werden verplaatst, in het plantengedeelte werd vloerverwarming aangelegd
('uitstekend voor de planten en tegen koude voeten') en er kwam een
vaste trap naar zolder, waar de
'werkplaats' werd ingericht. Beneden ontstond een mooie, strak moderne en licht betegelde winkelruimte. Het vloeroppervlak is gigantisch, vooral vergeleken met de oude

winkel.
Was het eerst ongeveer
60m2, nu 110 m2. Het assortiment
kon daardoor enorm uitgebreid worden. Daaronder bevinden zich ook
ongeveer 20 cm hoge gipsen, handbeschilderde beeldjes van Zandvoortse vissersvrouwtjes, garnalenvissers en een dorpsomroeper. Deze
zijn voor zover bekend alleen in deze
zaak en bij Willem Bluijs in de Pasteurstraat te verkrijgen.

Een duur kerstdiner
Mevrouw X had met jaar zuster,
mevrouw Y, afgesproken het
kerstdiner te gebruiken in een deftig hotel-restaurant in de residentie, alwaar diplomaten en vooraanstaande personen hun exclusieve partijen plegen te geven.
Mevrouw X kwam daar het
eerst aan. Zij gaf haar kostbare
persianer bontmantel af aan een
bediende. Op haar vraag of zij
geen regu kreeg, antwoordde de
bediende, dat dit niet gebruikelijk
en ook niet nodig was.

De verzekeraar moest toegeven,
dat er geen speciale garderotaejuffrouw in het gangetje aanwezig
was.
Op grond van deze feitelijke situatie stelde Z zich verder op het
standpunt, dat hij hoogstens eenvoudig had gedoogd dat de bontmantel van mevrouw X in bedoeld
gangetje werd opgehangen. Daarom achtter Z zich niet aansprakelijk voor het verlies van de mantel.
Zvoede hieraan toe, dat mevrouw X haar bontmantel uit vrije
wil in het gangetje had achtergelaEven later arriveerde ok me- ten. Zij was geheel vrij geweest om
vrouw Y, eveneens gestoken in haar mantel mee te nemen in het
een prachtige persianer, welke restaurant. Verstandige bontmandoor dezelfde bediende in het gar- telbezitsters doen dit trouwens
derobegangetje naast de bontman- ook. Door dit niet te doen heeft
tel van mevrouw X werd opgehan- mevrouw X onverstandig gehangen.
deld, aldus Z.
De beide zusters begaven zich
aan tafel en genoten van een voorMaar de rechtbank achtte het
treffelijke en uitgebreide kerst- betoog van Z geheel in strijd met
maaltijd, die met zorg was toebe- de standing van het hotel. Dit horeid door de gerenommeerde keu- tel staat alom bekend als een eerken van het restaurant.
ste rangs gelegenheid met uitstekende service en dienoverenkomVerzadidigd en welgemoed stige prijzen. Waarschijnlijk hebstonden zij weer op en begaven ben - juist in verband met die serzich naar de garderode, waar ij vice - de bedienden van Z opdracht
twee perianer bontmantels naast om mantels van bezoeksters, die
elkaar zagen hangen. Mevrouw Y in het bij het hotel behorende restrok de hare aan. Mevrouw X trok taurant komen dinere, in ontde andere aan, maar - o schrik - hij vangst te nemen, doch in de strikpaste niet. De mantel zat over de te zin achtte de rechtbank dit niet
borsten veel te krap en de mou- bewezen.
wen waren te kort.
Voorts wees de rechtbank erop,
"Het is de meijne niet," riep me- dat zich in het restarant geen havrouw X uit en zij snelde naar de ken bevinden voor het ophangen
receptie om te reclameren. Ieder- van jassen en mantels. Verder
een raakte in rep en roer. Er werd . kwam vast te staan dat eer in het
druk gezocht, maar de bontman- hotel geen bordje aanwezig was,
tel van mevrouw X bleef zoek.
waarbij de aansprakelijheid voor
Gelukkig voor mevrouw X was verloren of zoek gerakte goederen
haar bontmantel verzekerd. De werd uitgesloten.
verzekeringsmaatschapij keerde
Z vond zo'n bordje vrij onelehaar een behoorlijke som gelds uit gant voor de standing van zijn hovoor het verlies van haar mantel. tel, waarmee de rechtbank het geDaarmee trad haar verzekeraar in heel eens was.
de rechten van mevrouw X.
Op zijn beurt vorderde de verzeDe rechtbank kwam ten slotte
keraar de door hem betaalde scha- tot de conclusie, dat Z bij medevergoeding terug van de eige- vrouw X het vertrouwen had genaar van het hotel-restaurant, dat wekt haar bontmantel in bewawij verder Z zullen noemen.
ring te nemen, ook al mocht dit
Voor de rechtbank van 's Gra- niet zijn bedoeling zijn geweest.
venhage betoogde de verzekeraar,
Daarom is hij gehouden tot een
dat er tussen mevrouw X en Z een vergoedsing van de schade, verovereekomst van bewaargeving oorzakt door het verlies van de
tot stand gekomen was.
bontmantel. Z had hieraan kunnen ontkomen door zijn personeel
Doch Z stelde zich op het stand- te verbieden bontmantels van bepunt, dat er geen overeekomst tot zoeksters aan te nemen of wel bij
standgekomen was krachtens wel- het in ontvangst nemen de bezoekke hij de bontmantel van me- sters erop te laten wijzen, dat dit
vrouw X in bewaring had geno- voor eigen risico geschiedde.
men. Mijn hotel-restaurant heeft
Nu niet is gebleken, dat Z zijn
geen bewakte garderobe. Be- personeel zodanige instructies
zoerks kunnen hun jassen ophan- had gegeven, moet hij de schade
gen aan haken in een gangetje, dat vergoeden, aldus de rechtbank.
zonder meer voor het publiek toegankelijk is", aldus Z.
mr. C.A. Baron Bentinck

Men kan wel spreken van een bijzonder geslaagd ontwerp van het architectenbureau. Toch lieten de heren Bluijs het plan op enkele punten • Joop Bluijs en zoon Henk, bijzonder tevreden met het resultaat van de
wijzigen. De kleur van het raam- verbouwing.
Foto: Berlott
werk aan de buitenkant werd daardoor wat lichter en de entree werd
verbreed., "Daardoor kunnen er ook
mensen met rolstoelen naar binnen", verklaart Henk Bluijs deze
wijziging. "Dat gaat nu uitstekend,
mede doordat de drempel nu laag is.
ZANDVOORT - Stond de Houten werd vijfde met 101 punten
Eerst moest je deze mensen buiten winnaar van de bootcompeti- en de zesde plaats was voor Hans
helpen, nu kunnen zij naar binnen tie al vast, voor de strandvis- Roest met 106 punten.
en het assortiment in zijn geheel be- competitie moest de laatste
Het bestuur had gemeend aan de
kijken".
prijsuitreiking
een feestelijk tintje
wedstrijd van vorige week de te geven en Frits
Stiekel en Henk
Vader en zonen Bluijs zijn zelf bij- beslissing brengen. Zelden is Bluys hadden een uitstekend prodeze
strandwedstrijd
van
de
zonder tevreden met de verbouwing,
gramma in elkaar gedraaid. Eerst
ook al is er van de bloemenzaak, Zandvoortse Zeevisvereniging, werd een geweldig leuke puzzelrit
waar zij achttien jaar geleden introk- zo spannend geweest.
voor de leden plus echtgenote's geken, bijna niets meer te herkennen.
Tot de laatste wedstrijd kwamen houden, gevolgd door een koud bufVoor de vaste klanten, die vóór de drie vissers nog in aanmerking voor fet, uitstekend bereidt door Annie
Kerst alweer in de Haltestraat te- de clubtitel, bij een gunstig resultaat Driehuizen en familie. Onder dit
recht konden, lijkt dat geen be- in deze strijd. Als locatie werd dit koud buffet werd de Chrisliebar-bezwaar. "We hebben al ontzettend keer voor het zuiderstrand gekozen, ker uitgereikt aan Rob Dröse en de*
veel leuke reacties gehad", aldus Jef maar zoals vele keren dit jaar, was Engelhartbeker
(bootkampioen)
Bluijs. "De winkel is veranderd, de vangst abominabel. Jan Terol aan Mike van de Raadt en de daarmaar de sfeer is hetzelfde gebleven. ving een klein botje en stevende aan verbonden geldprijzen.
De vaste klanten voelen zich dan daarmee af op de twede plaats. Aano Het vooraanzicht van de bloemenzaak is totaal veranderd.
ook nog steeds thuis".
gezien in de laatste minuut Rob DröDe bokaal voor de meeste en
se nog een bot wist binnen te halen, grootste vis ging naar Herman Hogging de zege var. deze wdstrijd naar kamer, terwijl Gerard Bluys de behem doch tevens kon hij als totale ker kreeg voor de grootst gevangen
winnaar gehuldigd gaan worden.
paling. De pechprijs ging naar Cas Al
en Henk Bluys omdat zij dit jaar het
Döse verzamelde over het gehele meest zeeziek zijn geweest.
jaar 64 punten en werd op de tweede
De avond werd besloten met een
ZANDVOORT - Het vierde kwam even langs en toonde plex zorgen en de Zandvoortse hand- plaats gevolgd door Jan Terol met 73
balclub kan ook een bijdrage ver- punten. Nummer drie werd Herman bingo met prachtige prijzen. Al met
Kersthandbaltoernooi van Ca- zich een ware Kerstman.
wachten in de kosten van het Kerst- Hogkamer met 78 punten en vier al een zeer geslaagde dag die zeker • Rob Dröse (I.) krijgt de beker overhandigd van voorzitter Ton Goossens
sino/Zandvoortmeeuwen
is
De heer B. Storace bezorgde, na- toernooi.
werd Cas Al met 96 punten. Aat van volgend jaar een vervolg zal krijgen. (midden), terwijl Mike van de Raadt zijn beker reeds goed vast heeft.
een grandioos succes gewor- mens
het
Casino
Zandvoort,
de
topden. In een bijzonder sfeervol- teams van de club een prachtig nieuDe handbalwedstrijd verliep volle Pellikaanhal was het een ge- we outfit wat zeer in de smaak viel. gens
een strak schema en vloeiend
weldighandbalfestijn. Voordat Het blijft niet alleen bij deze sponso- werden achter elkaar de wedstrijden
VERENIGINGSNIEUWS
er gehandbald werd was het al ring doch het Casino zal ook voor afgewerkt. De jeugd kwam 's moreen geweldig succes voor ZVM. nieuwe dug-outs op het buitencom- gens in actie en daarbij wist Kombij
de zege te pakken bij de juniorenZANDVOORT - De Ondernemers nomen en snel werden contacten geNamelijk de nieuwe sponsor
dames voor de oraniserende vereni- Vereniging Zandvoort had er weinig legd met Ed Pelderhof van „Café
ZANDVOORT - Het lenen
trek in. De intocht van de Kerstman Carin" in de Haltestraat. Van een
gingvan grammofoonplaten in de
Bij de jongens was De Bunkert de kon in de ogen van de penningmees- bevriende collega werd het kerstVereniging Vrouwen Van Nu start Openbare Bibliotheek wordt
sterkste met pok hier goede tweede ter geen genade vinden.
mannenpak geleend en na enkele da- het nieuwe jaar op dinsdag 3 januari met ingang van volgend jaar
ZVM. De strijd bij de dames was
gen timmeren en zagen kon op kos- met een kontaktmiddag in het Gebijzonder enerverend en drie teams
OVZ kon het bedrag dat een derge- ten van „Café Carin" de open lan- meenschapshuis, aanvang 14.00 uur. goedkoper. Dit in tegenstelling
eindigden met een gelijk aantal pun- lijk evenement moet kosten, niet op- dauwer van Fransen omgebouwd Men kan elkaar het allerbeste voor tot de meeste andere tariefen.
ten. Casino/ZVM bleek het meest ge- brengen. De initiatiefnemers, die worden tot een heuse arreslee, 1989 wensen, maar tevens intekenen
Het lenen van grammofoonplaten
scoord te hebben en kon de beker in hun belangeloze medewerking reeds voortgetrokken door diens pony. De voor de 'aangeklede' wandeling, het wordt de helft goedkoper, de vergoeZandvoort houden. Kombij werd hadden toegezegd, moesten maar reacties van het publiek waren museumbezoek, de excursie en de ding daalt van ƒ!,- naar ƒ0,50. De
knap tweede en derde HVH. In de zien de kosten voor deze ludieke enorm. Drie dagen lang trok Fran- lunch bij de koksschool.
oorzaak ligt in het feit dat grammoherenklasse was het uiteindelijk happening elders te verhalen.
sen erop uit, om de Zandvoortse befoonplaten steeds minder worden
KSV dat met vijf punten de overwinHet plan was mooi. Een open rij- volking „kond te doen" van het nauitgeleend. De vergoeding voor het
ning naar zich toe trok. Het Zand- tuig voorafgegaan door een muziek- derende kerstfeest. Vooral de kindelenen van compact-disc's blijft gevoortse succes werd door Casi- korps, de Kerstman ontvangen door ren konden dit initiatief ten zeerste
lijk, ƒ1,50 per week.
no/ZVM compleet gemaakt door de grootste 'kletsmajoor' van het waarderen. De „Kerstman" kwam
fraai beslag te leggen op de tweede dorp, Pieter Joustra, op het Raad- dan ook handen te kort om al de ZANDVOORT - Zoals eerder
Wat betreft de overige prijzen ontplaats.
huisplein. Wie kan zich een mooiere aangeboden kinderhandjes te druk- vermeld zijn er rond de jaar- komt de Openbare Bibliotheek ook
introductie voorstellen van het ken. Ook de twee bruidsparen op wisseling geen wijzigingen wat komend jaar niet aan een lichte stijDit vierde toernooi was dermate kerstfeest. De intocht van de Kerst- vrijdagmiddag zagen wel wat in de betreft het ophalen van huis- ging. De abonnementsprijzen voor
goed geslaagd dat nu reeds vaststaat man zou ook regionaal meer be- aanwezigheid van deze sprookjesfi- vuil. Maar gezien het feestelij- gebruikers van 18 t/m 25 jaar gaan
dat volgend jaar het vijfde toernooi kendheid moeten geven aan de guur. Terwijl de camera's van de foomhoog van ƒ12,- naar ƒ12,50, evenBram Stijnen
zal worden gheouden.
'meest bezongen' badplaats aan de tografen klikten om deze „mooiste ke karakter van deze dagen is als die voor gebruikers van 65 jaar
Nederlandse kust.
dag uit hun leven" op de gevoelige het wellicht goed nog eens te en ouder. Voor de leeftijdsgroep van
Toneelspeler Ed Fransen hoorde plaat vast te leggen waren zij maar al wijzen op de aparte voorzienin- 26 t/m 64 jaar gaat de abonnementshet verhaal met een zweem van on- te graag bereidt om samen met de gen voor glas.
prijs van ƒ23,50 naar ƒ25,-.
geloof aan. Een besluit was snel ge- Kerstman voor de lens te poseren.
In de meeste huishoudens zal tijdens de feestdagen wel een extra
De vergoedingen voor het reserve'flesje' open getrokken worden. Het ren van materialen en voor te laat
Op de tweede en volgende plaat- Degenen die remise konden bereilege glaswerk is uitermate geschikt teruggebrachte boeken en andere
ZANDVOORT - Olaf Cliteur
voor hergebruik. Men kan de flessen materialen blijven gelijk. In de biheeft het december-rapidtoer- sen eindigden: 2. Van Eijk, 3. Geerts, ken waren Andor Sandbergen en
en glazen potten daarvoor op acht bliotheek is een lijstje te verkrijgen
flooi van de Zandvoortse 4. Franck, 5. Van Brakel, 6. Drost, 7. Anta Samsuria.
0. Lindeman, 9. Van
plaatsen in Zandvoort in glasbakken met de nieuwe tarieven.
Schaakclub met glans gewon- Schiltmeijer,
Elk, 10. Van den Bos.
De eerste externe wedstrijd in het
deponeren.
uen.
nieuwe jaar van het eerste team is
Deze staan op de volgende punten
Met drie remises en vier geBij de jeugd werd door twee leden volgende week dinsdagavond. Zij
opgesteld: Winkelcentrum Noord,
Wonnen partijen kon hij uitein- te weten, Dennis van der Merjden en gaan dan pp bezoek bij VHS uit
Vondellaan, Passage Heemskerckde fel begeerde beker Pepijn Paap een gecombineerde si- Haarlem die op dit moment op de
straat, Tolweg, Busstation L. Danaar huis nemen.
multaanseance gehouden. Tegen to- tweede plaats staan.
vidsstraat, Nieuw Unicum, Zandtaal 11 deelnemers werden er 6 parVanavond is er geen schaken in
voortselaan Bentveld. Bij het vuiltijen gewonnen, 2 remise en 3 verlo- het Gemeenschapshuis vanwege
laadstation aan de Van Lennepweg ZANDVOORT - De gemeente Zandsluiting tussen Kerst en Nieuwjaar.
Aan dit decembertoernooi, wat ren.
staat een speciale glasbak, waarin voort houdt haar nieuwjaarsrecepv
°or de eerste keer in deze vorm,
De gelukkige die van de twee kleimen tijdens openingsuren grote par- tie op aanstaande maandag, 2 januaVolgende week donderdag, 5 januPartijen van 2 x 20 minuten, werd ne grootmeesters, konden winnen
tijen glas ineens kan deponeren, ri.
gehouden, deden ruim 20 spelers waren Erik Jorning en de gebrpe- ari 1989 kan men daar weer terecht • De Kerstman was vorige week toch nog in levende lijve aanwezig in het evenals ruiten en andere grote glasDe deuren van het Raadhuis zijn
mee.
dorp.
.
Foto: Bram Slijnen platen.
ders Pepijn en Floyd van de Meije. voor een schaakpartij.
geopend vanaf 19.00 uur.

Rob Dröse wint strandcompetitie visvereniging

Sfeervol Casino/ZVM toernooi

Kerstman toch in het dorp

Vrouwen Van Nu

Grammofoonplaat
lenen goedkoper

Glas in de glasbak

Cliteur wint Rapidtoernooi Schaakclub

Nieuwjaars
receptie

Issan Bluebird 2.0 SLX
intrekkeliike middenklass
9

:.,/0Ü%2?ï

Het k l i n k t gok maar eigenlijk is dit oen Europese auto, do/c Nissan Bluebird. H i j \\ordl n a m e l i j k geheel geproduceerd in Sundcrland, Engeland.
N a t u u r l i j k ligt hieraan ten grondslag do importbeperkingen van sommige
Europese landen en de/e maatregelen /.ijn niet te om/cilen door oen
assemblage-Fabriek in Europa neer ie /etten maar wel door een kostbare
i m e s t o r i n g \ a n een complete fabriek mot hel \oordoel voor Engeland van
de werkgelegenheid die daarbij hoort.
Het Japanse moederbedrijf heefi hier dus een absoluut eigenbelang en hot
is geen gebaar gou eest om de Britse economie ueerto helpen opbouwen.
Nieuw IN dat alle Nissans een zogenaamd familie-logo hebben gekregen
oftewel alle neusjes /ion er in principe het/elfde uit met in het midden de
naam Nissan in de Rij/ende Zon en dat geldt ook voor de/e Japanse/Britse
Bluebird. Die naam is dus niet in de Britse v hm ue/et.

Karakteristiek
Het u n c i h i k v .inde Bluebirds is onopv.illend Het is oen \ieideurs sedan
m.uit men heelt gepiobeerd toch wat
k.n.ikteristieke trekies aan te brengen
/o is ei op de achterklep een verhogmk|e te /ien op liet midden \ a n die
achteiklep en op/i|. na.ist de achterhchten / i j n \entiljtie-roosterijes aangebiacht die de achteikant een eigen
ge/icht ge\en.
Op de /i|k;mt / i j n dikke rubber strips
genionteeul om de bekende parkeeihutsen te \oorkonion. terwijl ook de
bumpers kleine tikken kunnen opvangon Hol al eerdei genoemde neus|o
/iel er smaakvol uit en het /orgt er
\oor dat de auto niet zo \ierkant ;umdoel. /oals \oor hel familie-logo het
ge\,il was
Het is een kwestie \ a n smaak maar ik
\ i n d dat men dat kleine beetje chroom
om de porticrramen en de daklijsl best
weg had mogen laten en alles mat
/.wart had k u n n e n uitvoeren.

Veel luxe
Van binnon is de/e Bluebird echl af. al
het denkbare /it er op en aan. De
bekleding is in weldadig velours uitge\oord. dat ook terug Ie vinden is aan
de binnenkant van de portieren.
Do stoelen hebben een redelijke zijdelingse steun maar voor wat langere
mensen is de zelel aan de korte kanl
en te /acht.
Ik kreeg op langere ritten gewoon pijn
in de rug omdat de stoel domweg te
soft was. Dit ondanks het feit dat de
bestuurdersstoel op vele manieren te
verstellen is en ook nog kantelbaar
maar ik bleef toch last houden van oen
zwevend bovenbeen, wat vermoeiend
werkt en eigenlijk is dit liet enige punt
van kritiek op het interieur. Alles zit
verder onder handbereik.
In het linker portier \inden we de
bedieningsconsole van de vier elekIriseh te bedienen portierramen en een
knop om te voorkomen dat de kinderen daarmee spelen, een vorgronde-

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

kleine dingen voor het oog van de buitonwoix'ld verborgen blijven.
Verder /it in do/.o console de handrem
en nog wat vakjes /odat het probleem
van rondslingerende spullen niet nodig is en je niet zaterdags bij hol
schoonmaken van de auto alles wat je
in de loop van de week kwijt bont geraakt onder do stool weer terug vindt.
Het stuur doet wal groot en ouderwets
aan maar is prettig dik. in hoogte verstelbaar en ligl lekker in de hand Hot
dashboard is overzichtelijk, met allo
functies onder handbereik.
Handig is het regelbare intervalsysteom op do ruitenwissers, dat in te
stellen is door aan do ruitonwisserhendel te draaien en zodoende do wissers

lingsknop dus. Ook zijn de centrale
portiersloten allo vier vanaf die console te bedienen. Onhandig is alleen dat
van buitenaf dit centrale slot slechts
mot hot linker portier te bedienen is.
Wanneer je met de handen vol boodschappen hel rechter portier open doel
on hoopt alles op do achterbank te
kunnen deponeren, kom je helaas bedrogon uit want dal werkl niet.
Ook is er naast de bestuurdersstoel een
hendel om de kofferklep en/of het
bonzineklepje te openen on uileraard
zijn do builenspiegols links en rechts
van binnenuit elektrisch te verstellen.
Tussen do voorstoelen zit een doorlopende console met lussen do beide
rugleuningen oen vak met deksel, waar

Geld;

Dit samen met zijn redelijk hoge eigen
gewicht maakt hem uitstekend geschikt voor hot trokken van oen behoorlijke caravan.
De vvegligging is niet opvallend. Hij
doet alles zonder protesl on alleen op
oen nat wegdek merk je eigenlijk dal
het om een voorwielaandrijver gaal.
Dan heeft hij de neiging om korte
bochten wat ruimer te nemen, zeker
als hot gas erop gehouden wordt maar
bij gas loslaten voel je de neus enigszins duiken. De auto krijgt daardoor
wat meer druk op do voorwielen en hij
luistert weer normaal. Een normale
karaklonrok van een voorwiel aangodrevon ondorstuurde auto.
mol korte tol /.eer lange pauzes aan hot
werk lo zetten.
Aan alles is gedacht wam zelfs als hel
ruilensprooiorreservoir bijna loog is.
gaat er op het dashboard een lampje
branden.
Do verwarmings on ventilatie mogelijkhoden zijn makkelijk te bedienen
en functioneren goed en snel. wal mol
dit klimaat zeker een must is.
Mede doordat de voorstoelen niet zo
ver naar achteren kunnen, is er een
riante been ruim te voor de achterpassagiers en ook over hoofdruimte hoeven deze niet te klagen. Aan do achterzijde van de voorstoolon zijn nollen
gemonteerd om bijvoorbeeld boeken
of kaarten netjes plat op te bergen.

Wat goed van pas kwam bij hot halen
van een kerstboom was dat do achterbankleuning neergeklapt kan worden
en dat scheelt een meter kerstboom,
die anders achter de auto had moeten
bungelen. Nee. deze Bluebird is van
binnen echt af.

Nissan Bluebird 2.0 SLX HI.SO.v
Molorrijtumenbelasling van f 738.- tot
f757.-. '

Techniek .
Motor type; Voorin dwars geplaatste viercilinder ben/ino motor mot
ongeregelde katalysator en bovenliggende nokkonas:
Cilinderinhoud; 1973 cm':
Boring en slag; S4.5 \ SS mm:
Compressieverhouding; 9.4: l
Max. vermogen; 75 Kw bij 52(X)
omw/min:
Max. Koppel; 160 N m bij 3600
omw/min:
Aandrijving; voorwielen
Wielophanging; voor: onafhankelijke McPherson met stabilisator
evenals achter. Telescoop schokdompers rondom
Velgmaat; 5 J x 14
Bandenmaat: 165 SR 14
Lengte; 446 cm
Breedte; 169 cm
Hoogte; 139.5 cm
Wielbasis; 255 cm
Spoorbreedte; voor 146 cm
achter 146 cm
Draaicirkel; 10.5 meter
Tankinhoud; '60 liter
Massa; 1180 kilogram
Max. aanhangergewicht; 1200 kilo geremd

Conclusie
Voorde prijs van f31.805.- heeft u oen
automobiel mot katalysator, die enorm
lu.\o en compleet is uitgevoerd en dat
is zeker een scherpe prijsstelling van
Nissan.
Doordat de 2-liter motor 1180 kg in beweging moet brengen is hij geen zuinigdheidskampioen maar een vorbruik van l op 10.5 is nog aanvaardbaar te noemen. Jammer is het van de
bestuurdersstoel maar dat is dan ook
het enige echte punt van kritiek.

Soepele motor
De 2-liter motor levert 102 pk en die
zijn wel nodig om do niet al ie lichte
BJuebird van 1180 kg behoorlijke proslaties te laten leveren.
De topsnelheid bedraagt 180 km/h en
voor de acceleratie van O lol l (K) km/h
heeft hij 11.5 sec. nodig.
Het opvallendste is dat zonder in elke
versnelling vol door te trekken, de motor bij lage toeren enorm soepel is en
een behoorlijke trekkracht levert.

Prestaties;
Topsnelheid 180 km/u acceleratie van
0 lot 100 km/u 11.5 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik
tijdens
tesl
1 liler op 10.5 km loodvrij eurosuper.
(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

V:m binnen is de Bluehird voorzien van weldadis velours

Peugeot 205, 309 en 505 Magnum

in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

48 mnd.*
143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

60 mnd.*
1 20,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
'Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

BEL NU

96 mnd.*

120 mnd.*

221,295,591,886,-

191,255,511,767,- -v.a.

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
rente en
afl. p.mnd.
0,87%
11.000,220,16.000,0,83
320,30.000,0,83
600,41 .000,0,81
820,50.000,0,81
1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10,000,-

D
D
D
D
D

Ik wil terug betalen ƒ

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,120.000,-

D
D
D
D
D

f 22.000,f 24.000,f 25.000,f28.000,f30.000,-

D f 34.000,D f35.000,D f40.000,D "f 50.000,D f 60.000,-

per maand

CTO Naam
Adres-

Peugeot heeft exclusieve 205. 309 en
505 modellen op de Nederlandse
markl gehrachl onder de naam "Magnum". Basis voor de Magnum-uiivoeringen zijn de 205 en 309 XL en GL en
505 SX in benzine- of dieseluitvoering.

De Magnums hebben anthracietgrijze
vernismeiaallak mei striping en een
schuifdak af fabriek gemonteerd. Voor
de 205 en 309 is dat een glazen schuitdak en voor de 505 een elektrisch
beclienbaar metalen schuifdak. Voor

deze extra's wordt geen prijsverhoging
in rekening gebracht en de Magnums
zijn beperkt leverbaar tijdens het
Grand Gala Peugeot.

05270-16991
ma-vrij van 09.00-20.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Postc./woonplaatsTel.
Beroep

-Geb. datum —
-Netto inkomen •

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

FOTO FOCUS

1 uur service
HALTESTRAAT 37 - TEL. 15810

VIDEOTHEEK "DO MBO

VERDUBBELT UW
FEESTVREUGDE

begint het nieuwe jaar goed.
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

6 FILMS

2e AFDRUK VOOR DE HALVE PRIJS

een hele week
voor slechts

Uw foto's in expresstijd
klaar en een tweede afdruk
van al uw foto's voor
slechts

Geldig vanaf heden tot 10 januari
\
Oudejaarsavond
geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Verder iedere dag geopend van
1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

cent, als u nu
uw filmpje bij ons laat
ontwikkelen en
afdrukken.

i
CORN. SLEGERSSTRAAT 2B,
achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool

Tel. 02507-12070
Voor nieuwe leden, eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

U wilt uw mooiste foto in
posterformaat?

l^i ±m±*M formaat 30x40.

Ook dat kan voor slechts

Beide akties zijn geldig tot en met 31 JANUARI.
\

Kodak
Express
Oualitv control service M

FOTO FOCUS
1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort
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oe help ik mijn spin de winter door en
andere wonderlijke Artis-verhalen
AMSTERDAM - Met 6.200 dieren, verdeeld over
.113 soorten, is Artis momenteel één van de ruimst
esorteerde dierentuinen in de wereld. Dat is
latuurlijk langzaam gegroeid, want na de oorlog
noest de collectie helemaal opnieuw worden
ipgezet. Artis werd daarbij een handje geholpen door
Nederlanders, die naar de voormalige kolonieën
varen teruggekeerd. Daarover, maar ook over de
onderlijke dieren die het publiek in de loop der tijd
)ij Artis heeft afgeleverd, gaat het nu volgende
erhaal.
oor Arnoud van Soest
Artis is de oorlog goed doorgekoicn, maar in de periode van wederpbouw heerste nog steeds schaars. Schaarste aan voedsel en materilen, maar vooral aan dieren. In de
•i ste jaren na de oorlog werd dat
pgevangen door een uitgebreide
'rzameling Nederlandse hoenders
j n te leggen, maar allengs werd de
ichoefte aan meer exotische dieren
[oelbaar. Artis was tenslotte geen
loenderpark. Nederlanders die weer
aar de voormalige koloniën Nedernds Indië en Suriname waren teuggekeerd, boden daarbij hun dienen aan. Die hulp was goedbedoeld,
war de transportproblemen weren vaak onderschat. Hoe krijg je
o'n tropisch dier veilig en wel in
ederland, dat was de vraag.
Allereerst was daar het grote ver;hil m klimaat. Soms werd de vercheping wel een halfjaar uitgesteld,
m te voorkomen dat een tropisch
ler midden in de winter in Neder,nd zou aankomen. Bovendien
loesten de roofdieren eerst leren in
evangenisschap te eten, voor ze op
ansport gesteld konden worden,
mdat ze anders onderweg van de
onger zouden omkomen.
Bij kostbare en kwetsbare dieren
chakelde men de KLM in. Dat ging
iet alleen sneller, maar ook het voe-

dingsprobleem was minder groot, ofschoon de kosten aanzienlijk hoger
lagen. In de zomer van 1947 werd in
Paramaribo een gordeldier op het
vliegtuig gezet. Hoog in de lucht
brak het dier los, waarbij het zich
licht verwondde. Op zijn tocht door
het vliegtuig veroorzaakte het dier.
een ware paniek onder de passagiers. Het incident werd in geuren en
kleuren in de kranten beschreven,
waarbij de wildste verhalen de ronde
deden; er zou zelfs een giftige slang
zijn losgebroken.

Thriller
Artis wilde graag weten wat er precies gebeurd was en vroeg de KLM
om inlichtingen. Die stuurde het volgende verslagje, dat leest als het scenario voor een thriller: 'Op 3 augustus jongstleden, kort nadat de lichten
in de cabine waren gedoofd om de
passagiers enige nachtrust te gunnen,
ging plotseling een luik in de vloer
open, waaruit eerst de kop, daarna
het lichaam van een dier tevoorschijn
kwam. Het bleek, dat een gordelhagedis, die in het ruim werd vervoerd, uit
het kistje, waann hij was verpakt,
was ontsnapt en zich moeizaam een
weg had gebaand naar de cabine,
daarbij bloedsporen achterlatende.
Verschillende leden der bemanning
hebben op het beest jacht gemaakt en
hem tenslotte in een ijsbox opgebor-

gen, daar geen enkele andere veilige bra, gnoes, gieren, springbokken,
bergplaats bij de hand loas '
kraanvogels, leeuwen, poema's, hyena's, een lama en jachtluipaarden.
Veel tropische dieren overleefden
de vliegreis echter met, omdat het te
Ook via andere kanalen kreeg Arkoud was in het bagageruim. Ook tis dieren geleverd, namelijk via het
het transport over zee was verre van zogenaamde loketje bij de ingang
ideaal. Veel dieren stierven onder- van Artis, alwaar iedereen dieren
weg door een gebrekkige verzorging. kon brengen. Op die manier kon
Meer succes had men met Neder- men aardig de trends volgen m huislandse zeelieden, die Artis een warm dierenminnend Nederland. Zo werd
hart toedroegen. Een voorbeeld was in 1953 de eerste goudhamster aanP.A. Holthuis, die als marconist op geboden. Vijfjaar later kwam de cade 'Bonaire' voer. Artis stelde hem via in zwang, gevolgd door een hausaquaria en transportbussen ter be- se in schildpadden. In, het begin van
schikking om tijdens zijn reis naar de jaren zestig tekende een nieuwe
tendens zich af: het houden van exohet Caraïbische gebied vissen voor tische dieren. In het begin waren dat
het aquarium te verzamelen. Op 25 vooral apen, later begonnen de gifoktober 1951 arriveerde een hon- en wurgslangen aan hun opmars
derdtal vissen in Artis, te zamen met door de Nederlandse huiskamers.
l boa, 2 tapijtslangen, l leguaan en Een aardig beeld geeft de opsomnog een vijftal andere dieren.
ming van wat er in het jaar 1969 aan
reptielen werd aangeboden: 257
In mei 1947 vond wederom een ge- schildpadden, 39 slangen, 47 hageslaagd transport plaats, toen de wal- dissen, waaronder 17 leguanen en 14
visvaarder Willem Barendsz een krokodillen. Onder de slangen beachttal pinguïns afleverde. De Am- vonden zich pythons, boa constricsterdamse burgemeester D'Ailly tors, cobra's en andere 'knuffeldiedroeg ook zijn steentje bij en zorgde ren.'
er voor dat in november 1949 een
groep dieren uit Suriname werd
Om aan de overstelpende vraag
overgevlogen: vijf roofvogels, een naar informatie over de verzorging
aantal jonge kaaimannen, reuzepad- van egels, schildpadden, papegaaien
den en bosspinnen. Om de zending en parkieten te voldoen, begon Artis
veilig in Artis te kunnen afleveren, met het uitgeven van stencils. Maar
stond bij aankomst op Schiphol een niet elke vraag was op die manier te
verwarmde ziekenauto gereed. Het beantwoorden. Zo bevat het Artiswas veel te koud om de tropische archief de curieuze brief van een medieren aan de Nederlandse buiten- vrouw, die haar spin de winter door
lucht bloot te stellen.
wilde helpen. Het beestje woonde in
de kelder en de dame in kwestie was
Knuffeldieren
toch v/el een beetje bezorgd, want
het was haar al dagenlang niet meer
Door de gift van een in Zuid-Afrika gelukt een vlieg te vinden om het
wonende groot-industrieel, was het dier mee te voeden. Op het gevaar af
echter mogelijk de tijdens de oorlog kinderachtig te worden gevonden,
geleden verliezen aan exotische die- vroeg ze Artis om raad. De toenmaliren in één klap vrijwel geheel te com- ge directeur Sunier bleek over een
penseren. Op 15 april 1947 vloog één onderkoeld gevoel voor humor te bevan de dierenverzorgers van Artis / schikken, zo blijkt uit zijn antwoord:
naar Durban, om aan boord van 'De 'Wij vinden het niet kinderachtig, dat
Nijkerk' het eerste transport te taege- het U zou hinderen Uw spin te laten
leiden. En zo werd Artis verblijd met' verhongeren, doch zouden hoogstens
90 soorten zoogdieren en vogels, willen opmerken, dat er betreffende
waaronder een neushoorn, een ze- het gezichtspunt van de vlieg, die op-

gegeten mout worden, ook een en ander te zeggen zou zijn ' De directeur
besloot zijn brief met de geruststel
hng dat spinnen in de winter nauwelijks voedsel nodig hebben en dat de
meesten de winter dan ook goed
doorkomen.
Over voeding gesproken, een bekend probleem was het extra voedsel
dat het publiek voor de dieren meebracht. Een klem rekensommetje
leert dat op een drukke dag twee a
drie ton extra voer werd meegebracht. Dat konden de dieren natuurlijk nooit op. Nou is dat op zich
niet erg, ware het met dat sommige
dieren, zoals schapen, dooreten totdat hun maag knapt. Zo verloor Artis
m één van de goedkope septembermaanden drie schapen.

Spiegeltjes

Gevaarlijke
treinrit

A R T I S
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ZANDVOORT - Een dertienjarige Zandvoorter is afgelopen
zondag in Haarlem overgedragen aan de spoorwegrecherche.
De NS-conducteur had hem
onderweg van Zandvoort naar
Overveen van de buitenkant
van de trein geplukt.
De jongen was in Zandvoort net te
laat om te kunnen instappen en hij
besloot de rit dan maar aan de buitenkant van de trein mee te maken
Hij sprong op een treeplank en hield
zich vast aan een deurgreep. Daar
ontdekte een van de passagiers hem,
toen de trein inmiddels een snelheid
van 100 km per uur had bereikt
Deze trok vervolgens aan de noodrem, waarna de conducteur de jongen aanhield

Uitslagen Handbal
wisenten (Europese bison) eens op
de neus wilde kloppen, 'want ik heb
vrij veel met paarden omgegaan,' zoals hij schreef Dat had hij beter kunnen laten, want de bison kreeg een
onaangename knetaeling en duwde
zijn neus tegen het hek, waardoor de
man met zijn vinger bekneld raakte.
'Het was alsof mijn pink in een bankschroef was geklemd,' zo herinnert
de ongelukkige zich

De dieren zelf lieten zich overigens
ook niet onbetuigd. Zo slaagden de
olifanten er geregeld in met hun
slurf hoedjes, tassen en dergelijke te
bemachtigen, die dan m hun geheel
opgepeuzeld werden. De apen kónden er trouwens ook wat van. In 1956
werden niet alleen 250 spiegeltjes uit
de apenhokken gehaald, die voor het
merendeel door het publiek waren
aangereikt, maar ook werden in dat
jaar 15 tot 20 messen van apen afgenomen. Die hadden ze weer aan de
bezoekers hadden ontfutseld, toen
die bezig waren stukjes komkommer of appel af te snijden om de
dieren te voeren. Een jarenlange
campagne om het publiek te bewegen de dieren niet te voeren, wierp
uiteindelijk zijn vruchten af, want in
de jaren zestig was het meeste leed
geleden.

Hij kwam kwam er nog genadig
vanaf, in tegenstelling tot de bezoeker, die eens uit wilde proberen of
hyena's écht bijten, zoals op het
bordje stond. De man stak zijn vmger door het gaas, waarop het dier
zich geschrokken terugtrok. Voor
hem was dat het bewijs dat dat de
waarschuwing 'Raak de dieren met
aan: het is gevaarlijk' nergens op
sloeg en in een overmoedige bui stak
hij zijn vinger nog eens door het
gaas. Toen had hij meer 'geluk', want
m één flits was hij zijn vinger kwijt!

Maar wat bleef waren de mensen,
die zich niets van de waarschuwingsbordjes aantrokken en zich veel te
dicht bij de hokken begaven. Zo beklaagde een mevrouw zich bij de directie over een olifant, die haar hoedje had gepakt en vernield, toen ze
achteloos tegen het hek had geleund
om op de foto te gaan. Of wat te
denken van de heer, die een van de

De gege\ens voor dit \erliaal zijn untlaand
aan het onlangs \erschenen boek 'Artis',
waarin de bio-historicus Prof. dr. Pietcr Smit
onder meer Ingaat op de opbouw van de unieke collectie dieren \an tle Artl.s en de ontwikkellng die de dierentuin \anaf 1H27 heeft
meemaakt. Het boek kost ƒ 45, telt 400 paglna's en heeft ISBN-nummer 90.5183.065.8.

Uitslagen van de wedstrijden die
vorige week zaterdag en zondag
zijn gespeeld.
Zaterdag: meisjes adspiranterr A.
Zvm 1-HVH l 17-12, Zvm. 2-KIC 3
9-7. B. Zvm. l Nieuw Vennep l 3-15
Welpen: Zvm 1-Blinkert l 7-1.
Zondag, dames senioren: Condordia
1-Zvm. l 7-8, DSOV 2-Zvm. 2 5-13,
Overbos 2-Zvm. 3 10-8 Heren senioren: Alkmaar 1-Zvm. l 21-12, Overbos 1-Zvm. 3 26-10. Dames juioren A'
JC/Vido 1-Zvm. l 28-8, B: HVH
2-Zvm. l 12-5. Heren junioren B: Amsterdam 1-Zvm. l 17-16.

Nieuwjaarsduik
ZANDVOORT - De Haarlemse
zwemvereniging houdt zondag l januari 1989 weer een traditionele
meuwjaarsduik. Dit vindt plaats
voor de Rotonde. Vanaf 13.45 uur
wordt er warm gelopen, om 14 00 uur
duikt het gezelschap het water in.

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

171 66

Een beetje Miljonair rijdt al
gauw met zo'n f5.000,aan voordeel bij ons weg
pPP v _^ —-•*"•% ^j-gaijO^^

^^^^^B^^

De Golf Miljonair: slechts f 29.995,-.
U leest 't goed. De Golf Miljonair is een speciale
olf, die we hebben uitgebracht omdat we inmiddels
O miljoen Golf's hebben verkocht!
Hij is dan ook uitgevoerd met ruim f9.000,- aan
*tra's, waar u slechts f 3.840,- voor betaalt. Dat houdt
lus 'n voordeel in van ruim f5.000,-.
Hoe 't ook zij, een aanbieding als deze zult u niet
auw elders tegenkomen. Leest u maar even mee.

aantal sportieve accessoires nog'nsextra benadrukken:

- aspherische linkerbuitenspiegel

- vierspaaks sportstuur

middenconsole en de intervalschakelaar en het

- zwarte antenne en zwarte deurgrepen

- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel

zal duidelijk zijn: de Golf Miljonair is een auto die z'n

- aluminium sportvelgen

-van binnenuit verstelbare butenspiegels

naam eer aandoet.

- extra brede 185/60 R14HR banden

- bekleed dashboard en afsluitbaar handschoenen-

- spatbordranden en zwarte dorpelbekleding
- decorstreep in de bumpers.
We zijn nog niet eens aan de binnenkant toege-

We kunnen ons dan ook voorstellen dat u 't liefst nu
meteen richting Volkswagendealer gaat. Geen slecht

kastje
- sportstoelen met velours bekleding

idee, want de Miljonair is zeer beperkt leverbaar.

- hoofdsteunen en hoedenplank in blauwe stof

komen, maar u begrijpt het al: het gaat hier om 'n Golf

- vloerbedekking en zijwandbekleding in blauw

starblau metallic-lak, ook op de spiegelhuizen

met een duidelijk sportief karakter. Het interieur zal dat,

- CL-instrumenten

blauw getint glas

naast de nodige comfortverhogende extra's, met een

- stereo-radiovoorbereiding en adapter.

Om met de buitenkant te beginnen:

Noemen we nog de verlichte make-upspiegel, de

- aan de bovenzijde verduisterde achterlichten

Voor het dichtstbijzijnde dealeradres kunt u bellen
020-867351.

Er is al pen Golf Miljonair va f29995,- Prï|zen inclusief BTW, exclusief aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565,
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.

V-A-GIAudi
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D.A. Drog.-parf.

De GAPER Drugstore
wenst alle inwoners van Zandvoort
een héél goed 1989.
Wij staan dan weer voor u klaar met het beste
advies, 100% service en gezelligheid.

G. Zwinkels

Paul en Gertie Olieslagers
en medewerksters.

Haltestraat 30
wenst iedereen een gezond en smaakvol 1989.
Voor uw nieuwsjaarsavond hebben wij div. soorten gevulde
stokbroodjes om thuis te bakken, met stroganoffgehakt,
kruidenboter en uien, pizza met kaas.

de GAPER Drugstore
Kerkstraat 31, Zandvoort.

Voor zeebanket vers en fijn,
moetje bij Arie Koper zijn.
Arie's haring is mals en goed,
zoals een haring wezen moet.
Wij wensen iedereen
een goed en
gezond 1989!
Haringkraam
ARIE KOPER
Raadhuisplein

Bij aankoop vanaf ƒ 15,geven wij, om het nieuwe jaar goed te beginnen,
een verjaarskalender cadeau.

Verenigingsgebouw
de Krocht
wenst iedereen
een goed
en gelukkig i 9891

Een goed
voornemen
voor '89:
Het bestuur van het
Zandvoorts Vrouwenkoor
wenst zijn dirigent, leden, trouwe
aanhangers en adverteerder^
fijne feestdagen en een
voorspoedig 1989.

Nederlands Verbond

nog

van Huurders,

meer

afd. Zandvoort,
wenst u een gezond
en gelukkig 1989.

ZANDVOORT
Diaconiehuisstraat 36

dierplezier.

Tel. 19345

Assurantiekantoor
A. M. Folkers

Toneelvereniging
„WIM HILDERING"
wenst al haar leden een
„speels" 1989 /

Gasthuisstraat 4, Zandvoort, tel. 13283

wenst cliënten en bekenden
een schadevrij 1989.
D.A.Z. Productions

Café Arie Koper
Kerkplein

wenst de Zandvoortse
verenigingen, relaties, vrienden
en bekenden een voorspoedig
en muzikaal 1989 toe.

wenst de Zandvoortse bevolking
een jaar waarin denken
ook doen wordt.

Artistiek leider Dico J. v. Putten.

Wij wensen U een
héél gelukkig 1989!

Fam. J. Jongsma

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw

bloemwerken

"

Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 12060

KINDERMODE

G. de "Leeuw
Wilhelminaweg 7

Buureweg 1-3, 2042 HH Zandvoort,
tel. 02507-16580.

accountant - administratieconsulent
belastingconsulent

wenst alle cliënten,
vrienden en bekenden
een voorspoedig en gelukkig 1989

mn
club

Wij wensen
alle mensen
de allerbeste wensen
voor 1989

Mickey Snacks
DEMOCRATEN

Louis Davidsstraat 16

Het bestuur
en de fractie
van D66
afd. Zandvoort

't Trefpunt van vrienden met een gulle lach,
waar je nooit te veel betaalt voor het gelag,
staat een uitzonderlijk stel mensen,
met voor het nieuwe jaar de allerbeste wensen.

wensen u een voorspoedig 1989
De medewerkers
van het Zandvoorts Nieuwblad
wensen u, ook voor het nieuwe jaar
weer veel leesplezier.

Toos, Harry, Harro en Erwin.

-W

HALTESTRAAT 20
ZANDVOORT-HOLLAND

Mevr. Kraan-Meeth, Maaike Leijenhorst,
Margo Oosterveld, Anneke Couvreur, Wim
Berlott, Bram Stijnen, Aaldert Stobbelaar en
Joan Kurpershoek.

(o>

^ /?_
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wenst iedereen
een voorspoedig
en swingend 1989!

wenst u een goed
en gezond 1989!

Direktie en
medewerkers/sters
van

Toerkoop
Reisburo

Zandvoort
wensen alle cliënten
een voorspoedig
en reisachtig 1989

Grote Krocht 20
Rückerts Ruitersport
Centrum Zandvoort
wenst
alle Zandvoortse inwoners
een voorspoedig 1989.

TEL. 02507-'14095 oR\^

Wij hopen u allen eens te mogen ontmoeten
in onze nieuwe manege.

WEEKMEDIA30

Januari ______
Zoals gebruikelijk luidt de Haarlemse zwemvereniging Rapido '82 het
nieuwe jaar in met een duik in de koude Noordzee. Als een koude douche
zullen diverse instanties ook het besluit van het Algemeen Burgerlijk
pensioenfonds voelen, om af te zien van deelname in het bungalowparkproject. Toch wordt vooruitlopend op de bouw van het Vendoradopark de
Kabelloods gesloopt. Minder vrolijke beelden worden ook opgeroepen in
zowel het Huis in de Duinen als in het Huis in het Kostverloren, waar de
inspectievelijke directeuren hun ernstige bezorgdheid uitspreken over de
bezuiningen van de overheid. Noord-Holland is één van de provincies waar
de bejaardenzorg flink moet inleveren als gevolg van de Wet op de Bejaardenoorden. Kritiek ook op andere ontwikkelingen, met name tijdens een
hoorzitting over het plan voor een 'Circustheater' op de plaats van Zomerlust.
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Terugblik op Zandvoort'

Hildering op het Gasthuisplein, de honderden toeschouwers kunnen het
spectakel gratis bijwonen.
Het buitenbad van De Duinpan is voorgoed verleden tijd, de slopershamer gaat er tegen aan. Maar gebouwd wordt er ook, getuige de openstelling
van het fietstunneltje onder het NS-spoor door. Burgemeester Van der
Heijden opent op het Volkstuinencomplcx een jeux de boulebaan. Het CDA
pleit voor uitstel van de ontruiming van het binnenterrein van het circuit:
wie zaait, wil ook graag oogsten. Ook de redactie van Elsevier oogst, maar
dan veel commentaar uit Zandvoort, na een kritisch artikel over deze
gemeente. Een beter indruk maakt het straatartiestenfestival. Op de Boulevard Barnaart wordt een vrouw op slag gedood en haar dochter zwaar
gewond bij een auto-ongeval. De bestuurder wordt ingerekend.

ZANDVOORT - Bij een terugblik op het jaar 1988 valt vooral het grote aantal bouwwerkzaamheden op. Op diverse plaatsen torenden hoge kranen ver boven de bestaande bebouwing uit, er werd
of wordt nog steeds hard gewerkt aan merendeels grootschalige projecten. De ontwikkeling daarvan was in de voorgaande jaren in gang gezet. In 1988 werpt dit eindelijk haar duidelijk waar te nemen vruchten af, als onderdeel van het 'produkt Zandvoort', zoals de dit jaar nieuw benoemde
burgemeester Van der Heijden zijn gemeente veelvuldig zal omschrijven. Zijn aanstelling, die van
de nieuwe gemeentesecretaris Gevers, en genoemde bouwontwikkelingen, zorgen ervoor dat de
gemeente politiek in een rustiger vaarwater komt en dat men - met name op het Raadhuis - de toe- Augustus
komst met meer vertrouwen tegemoet ziet. Natuurlijk werkt hier ook de financieel gunstiger poHet Jazz Behind the Beach festival is groter dan ooit met 28 locaties en 35
In de Hervormde Kerk zorgen diverse verenigingen voor een zeer ge- sitie van de gemeente aan mee.
groepen uit binnen- en buitenland. Weer en sfeer zijn uitstekend. Ook
slaagd Nieuwjaarsconcert, ovende woorden van OVZ-voorzitter Van der
klinkt muziek bij kampeervereniging Helios, die deze maand haar 50-jarig
bestaan viert; de Griekse zonnegod opent zelf het feest dat een week duurt.
Goede berichten ook over Vendorado, dat het merendeel van het zwembadpersoneel een baan aanbiedt. De zwemmers vinden tijdelijk elders onderdak.
De Zandvoortse politie brengt in één weekend twee hoogzwangere toeristes naar het ziekenhuis in Haarlem. Een aangespoeld zeehondje wordt
binnen twee uur afgeleverd in de crèche in Pieterburen en zo gered van een
gewisse dood. De politie besluit gewoon door te gaan met het uitdelen van
bekeuringen aan Duitsers, ook al kunnen zij de betaling gemakkelijk
ontlopen. Opnieuw een verkeersdode op de noord-taoulevafd, de derde in
een maand tijd, met nog daarnaast twee zwaargewonden; de politie pleit
voor ingrijpende aanpassingen van de weg, later wordt hiervoor geld gereservcerd.
De familie Van Houten sluit restaurant La Reine, Jan en Bea Brugman
stoppen met de exploitatie van de stationsrestauratie. Deze wordt overgenomen door de familie Van Loon. Zandvoort krijgt er een honderdjarige bij.
mevrouw Damstra-Stavers in het Huis in de Duinen. De Zandvoortse
reddingsbrigade raakt ernstig gedupeerd door diefstal van een kostbare
zeeverrekijker en een statief.

Laar zijn er voor enkele Zandvoortse ondernemers. Groenteman Aart Veer
wint de Ondernemersbokaal, drogist/kapsalon Goossens wordt tweede,
mevrouw Bottinga van Modern Art derde. Een andere blijk van waardering
is voor de heer J.B.Th. Hugenholtz, hij krijgt van Duysterghast de Tafel van
Verdienste uitgereikt. Alom verdriet enkele weken later als Jan Schuurinan, praeses van deze sociëteit en actief lid van diverse andere verem'gingen, overlijdt. Zeer velen bewijzen hem de laatste eer.
De bewoners van camping De Zeereep vrezen dat zij Zandvoort uitgewerkt worden en bieden gedeputeerde De Boer een petitie aan tegen de door
haar geëiste ontruiming van het Roggeveld. Rumoer ook om de VVV.
Volgens het bestuur moet de gemeente het wachtgeld van de oud-directeur
overnemen, wil men tot de Regionale VW kunnen toetreden. Nogmaals
rumoer, ditmaal tijdens de gemeenteraadsvergadering: de fractie van GBZ
stapt op omdat gelegenheid voor een discussie over de gang van zaken rond
de nieuwbouw van het casino wordt geweigerd. De Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit presenteert in Den Haag aan het Ministerie van WVC
liet rapport 'De volgende 40 jaar'. Johan Driehuizen weet de aandacht op
zich gevestigd nadat hij een oud anker, waarschijnlijk van een Bomschuit,
heeft opgevist.

Februari _______
Burgemeester Machielsen ondertekent een contract met het Hoogheemraadschap, waarna begonnen kan worden aan de bouw van de rioolafvoerleiding naar Haarlem, en extra voorzieningen om overstromingen in het
dorp te voorkomen. Op dat moment kampt de Volkstuindersvereniging
met een ondergelopen complex tuinen. Machielsen is deze maand, na een
periode van tien jaar, voor de laatste keer voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. Commissaris van de Koningin Roei de Wit speldt hem een
onderscheidingsteken op, nadat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Tot veler verrassing zou hij deze onderscheiding later
terugsturen. Een van zijn laatste daden in Zandvoort is de huldiging van
een aantal jubilerende brandweerlieden.
Verrassing of niet, zeven van de elf leden van het VVV-bestuur wensen
tüet meer de financiële verantwoordelijkheid voor deze instantie te dragen
en treden af. Om geld ging het ook bij een overval op het NS-station, waar
meer dan ƒ10.000,- werd buitgemaakt. De daders werden later gegrepen.
Feest werd er gevierd door folklorevereniging De Wurf. Ruim 250 gasten
kwamen het bestuur feliciteren met het 40-jarig bestaan. Ook carnaval
betekende feest, en wel in een grote tent op het 'Zwarte Veld'. Van overlast
bij omwonenden was kennelijk geen sprake, degenen die vooraf hadden
geklaagd, bleven weg bij de evaluatie.
De commissie voor Publieke Werken is verdeeld over het plan Circustheater. Politiechef Menkhorst pleit bij de gemeente om een structurele bijdrage van ƒ 150.000,- voor zijn korps, om de inzet van de politie op peil te kunnen
houden.

September .

Zandvoort ontving dit jaar een nieuw burgemeesters-echtpaar. Van der Heijden werd in april geïnstalleerd.

Maar t _________
De Zeereep kampeerders verhuizen massaal naar De Branding voor een
definitieve standplaats. Massaal staan ook de Zandvoorters in de rij op het
Raadhuis om afscheid te nemen van burgemeester Machielsen. Ook gemeentesecretaris Merts neemt afscheid. Hij wordt aangesteld als directeur
van de Provinciale WV Drente.
Buiten het Raadhuis woedt storm, met als gevolg dat op het strand een
oplegger aanspoelt. Maar ook binnen het Raadhuis is het niet windstil als
blijkt dat Planconsult in Cobouw advertenties plaatst om appartementen te
koop aan te bieden in de hoteltoren, die zij naast het Casino v/il bouwen.
Een vertegenwoordiger 'weet van niets'.
Positieve geluiden zijn te horen: van de politie met de mededeling dat het
aantal inbraken is in drie jaar tijd met meer dan 40 procent gedaald; van
EMM dat deze maand een begin maakt met de bouw van 18 huur- en 26
premie-A koopwoningen op het plan Karel Doorman; van de brandweer, die
een r.edvoertuig huurt van Haarlem; van de vroedvrouw, die, na een financieel geschil met de gemeente, heeft besloten in Zandvoort te blijven.
Minder tevreden zijn de strandpachters, die - zonder resultaat - bezwaar
maken tegen de tijdelijke verhoging van de pacht.
Een klein feestje was het bij bakkerij Keur, waar men het 75-jarig bestaan
van dit bedrijf vierde. Maarten Keur ontving van loco-burgemeester Aukema een koninklijke onderscheiding. Feest ook bij toneelvereniging Wim
Hildering, die dit jaar het 40-jarig jubileum viert, te beginnen met het stuk
'Drie is teveel'. Een succes werd ook de eerste dag van de lente, welke
duizenden dagjesmensen naar Zandvoort bracht. Een gunstig voorteken
voor de komende zomer leek het, maar dat viel anders uit. Zes Zandvoortse
hotelliers presenteren zich met de Hotel Club Zandvoort en Zandvoort kan
toetreden tot de Regionale VW. De brigadiers Jaap Schilder en Joop
Goedegebuure van de gemeentepolitie fietsen geld bijeen voor de gehandicaptensport, leerlingen van de Mariaschool houden een actie voor een
Pools kindertehuis.

• Vele burgers namen in maart af• Tijdens een presentatie-ochtend van het circuit gaan 'links' (PvdA-wethou- scheid van burgemeester Machielsen.
der Aukema, achterop) en 'rechts' (VVD-raadslid Van Marie) in volmaakte Tien jaar had hij erop zitten in Zandharmonie dezelfde kant op.
voort.

April _____
Deze maand wordt burgemeester Van der Heijden geïnstalleerd. "U kunt
op mij rekenen", zo laat hij de Zandvoortse bevolking weten. Hoewel de
In september raakte een sportvliegtuigje in de problemen. Het maakte een noodlanding in de noordelijke duinen.
provincie de vergunning voor het verplaatsen van de Hugenholtzbocht
weigert, toch positieve geluiden, al in het begin van deze maand: drukte met
Pasen, het hoogtste punt van de nieuwbouw van het casino en de doorbraak
in het Vendoradoplan: 'dit gaat door', wordt duidelijk. Wethouder Van
Caspel en PW-directeur Wertheim hijsen op het Raadhuisplein de vlag. Op
27 april begint de bouw van het Beach Hotel. De jeugd plant 80 bomen in het
kader van de Nationale Boomplantdag. Op Koninginnedag onthulde burgemeester Van der Heijden een plaquette bij de Oranjeboom t.o. de Qu. van
Uffordlaan, maar verder werd deze dag een 'feest van de kinderen'.
De politie lost een dertigtal inbraken op. Van de gevolgen van vandalisme
in augustus '87 op het kerkhof achter de St. Agathakerk, is vrijwel niets
meer te zien. Steenhouwer Lavertu heeft alles in de oude staat teruggebracht. Het l April Genootschap houdt deze maand een moppentapperstaptoe. Kleuters van de Oranje Nassauschool verrassen bewoners van Huis in
de Duinen met paashazenbakjes. Dokter J.F. Zwerver wordt erelid van de
Zandvoortse Reddings Brigade. Het gemeentebestuur laat het voornemen
varen om de chef Sociale Zaken per l mei te ontslaan.
De manege van Rückert en de scoutinggroup St. Willibrordus mogen van
de provincie naar een nieuwe locatie. Op de noordboulevard raken twee
motoragenten zwaar gewond bij een ongeval.
• Pastor Duijves werd de opvolger
.
.,„*..»
»
,u _•
van pastoor Kaandorp. Hij trad aan in
september.

De Zandvoortse Operette Vereniging viert op uitbundige wijze haar
40-jarig jubileum: in een reusachtige feesttent op het ZVM-terrein aan de
Van Lennepweg. Maar ook het Hervormd Kerkkoor (50 jaar) en de Ondernemers Vereniging Zandvoort (80 jaar) hebben een jubileum te vieren. In de
St. Agathakerk neemt pastoor Kaandorp na 20 jaar onder grote belangstelling afscheid van zijn parochie. Afscheid neemt menig Zandvoorter ook van
Zomerlust, tussen Kosterstraat en Gasthuisplein, dat plaats moet maken
voor het Circustheater.
Voor Jezuïtenpater Theo Vlugt is de opbrengst van een concert van Lions
Club Zandvoort; Jos van Noord, van Mensen in Nood, krijgt er de Prix
d'Humanité uitgereikt. Een vijftiental draaiorgels geeft een 'concert' aan de
boulevard, een initiatief waarmee het Samenwerkingsverband direct al laat
weten dat het er is. Meer cultuur is te vinden in het Huis in de Duinen, waar
personeel de toneelvereniging Van eigen Bodem opricht, onder regie van
mevrouw Kerkman-Elzinga.
Het strandseizoen start schitterend, maar dat betekent ook dat De Branding, nadat hier De Zeereep is gevestigd, al snel vol zit. Enkele honderden
kampeerders vinden een plekje in de duinen, de politie kan er weinig tegen
beginnen.

Juni

_____

Staatssecretaris A.J. Evenhuis opent met een racewagen de vernieuwde
Boulevard Barnaart. Staatssecretarissen, ministers en ambtenaren uit Den
Haag zijn ook uitgenodigd voor een presentatie-ochtend op het circuit van
de stichting NAC, de belangrijkste personen laten het echter afweten.
Dertig koeien worden losgelaten in de zuidduinen, een bezuiniging op
voedsel maar ook op onderhoud van het duinterrein. Het Gereformeerde
Kerk-gebouw aan de Julianaweg bestaat 60 jaar. De werkgroep Zandvoort
van Amnesty International wordt nieuw leven ingeblazen. Pastor Voets
maakt aanstalten om na tien jaar Zandvoort te verruilen voor Alphen a/d
Rijn, maar hij laat nog wel een kleine voorraad artikelen achter voor deze
krant. Vrolijk is de stemming in Huis i.d. Duinen, een week lang omgetoverd tot Hotel Groot Badhuis. Anders is het deze maand, als pianist-entertainer Herman Heierman op 74-jarige leeftijd overlijdt.
Tijdens een vergadering van EMM stapt het bestuur op, nadat het vertrouwen in de voorzitter en de secretaris is opgezegd. Bodemsanering ter
Plekke van de voormalige gasfabriek gaat 3,6 miljoen kosten.

Juli
Op 19 juli wordt de nieuwe gemeentesecretaris H.J.M. Gevers bedigd.
Wim Nijboer neemt afscheid van de G:rtenbach Mavo, waar hij 22 jaar
directeur is geweest; zijn receptie wordt druk bezocht, zijn zoon is één van
de sprekers. Druk bezocht wordt ook dt openluchtvoorstelling van Wim

Den Haag geeft de voorkeur aan Zandvoort voor de vestiging van een
nationaal circuit. Eerst moeten er echter diverse onderzoeken verricht
worden naar de te verwachten gevolgen. De provincie krijgt de coördinatie,
de samenwerking komt nauwelijks op gang. De gemeente mag een aantal
teellandjes op het binnenterrein voorlopig niet ontruimen, zo wordt rechterlijk besloten. De deze maand gepresenteerde begroting toont een gunstige financiële positie van de gemeente voor 1989 en volgende jaren.
Gedwongen door een storing in de brandstoftoevoer maakt een reclamevliegtuigje een noodlanding in de noordelijke duinen. De piloot komt met
de schrik vrij. Schrik wellicht ook voor de gasten van Palace Hotel, dat
korte tijd ontruimd is na een bommelding. Voor de treinwagon in een
achtertuin aan de Zandvoortselaan wordt geen bouwvergunning afgegeven.
Het gevaarte wordt verwijderd. Zwemmen in de Noordzee is niet gevaarlijk,
zo verkondigt het Nederlands Bureau voor Toerisme in West-Duitsland. De
Duinpan sluit deze maand definitief haar deuren, Jim Vermeulen wordt
directeur van de nieuwe eigenaar, Vendorado Leisure NV. Het oorlogsmonument verhuist hiervoor naar de hoek Van Lennepweg/Linnaeusstraat.
Nederlandse badgasten tonen veel belangstelling voor het strandweertaericht.
Jaap van der Werff, wordt 65 jaar; hij en zijn vrouw Joke sluiten hun
melk- en levensmiddelenbedrijf in de Van Ostadestraat. Minke van der
Meulen neemt afscheid van de Nicolaasschool. De Zandvoortse Bridge
Club huldigt twee negentigjarigen met een feestdrive: de heren André
Vulsma en Harry van de Berg. Huis in de Duinen rondt haar plannen af
voor 57 nieuwe aanleunwoningen. In de St. Agatha-parochie doet pastor Th.
W. Duijves zijn intrede.
Stichting Behoud Kostverlorenpark keert zich fel tegen de mogelijke
verlenging van de Herman Heijermansweg, evenals PvdA en D'66. Het
college wordt door de andere partijen (de VVD twijfelt) middels een stemmenmeerderheid in de gemeenteraad 'geadviseerd' de verlenging op te
nemen in een bestemmingsplan, maar hieraan wordt geen uitvoering gegeven. De twee verdachten van de NS-overval in februari horen twee jaar cel
tegen zich eisen. Op 22 september wordt het casino feestelijk heropend, het
nieuwe spiegelende jasje heeft 20 miljoen gekost. Feest ook voor Fly Away,
dat haar twaalf-en-half jarig bestaan viert.

Oktober __________
"Zandvoort biedt 't", zegt Vendorado-directievoorzitter Kruijff op 19
oktober, waarna staatssecretaris Evenhuis het startsein geeft voor de bouwvan het subtropische zwemparadijs. Het Dolfirama verdwijnt definitief,
autobedrijf Versteege koopt het pand op om zich daar te vestigen. Nieuwe
onderkomens ook voor de Zandvoortse scoutinggroepen zijn begin deze
maand klaar. Een ander onderkomen, het kerkgebouw van de St. Agatha-parochie, bestaat 60 jaar, wat uitgebreid wordt gevierd. EMM kiest een
nieuw bestuur, voorzitter wordt Marijke Brune-Herben. Ook een wijziging
bij de PvdA: Folkert Bloeme wordt fractievoorzitter en volgt daarmee Ineke
van der Storm op. Zij blijft wel in de gemeenteraad.
De Raad van State wijst een schorsingsverzoek tegen de bouw van het
Circustheater af. Rechtbankpresident Van den Haak beslist dat de gemeente de landjes van twee telers, Van der Lede en Van Keulen, tot 15 november
ongemoeid moet laten, op straffe van ƒ50.000,- boete. Sloop vindt wel plaats
naast het casino om plaats te maken voor nieuwbouw: het oude hotel
Bouwes beleeft hier zijn laatste uurtjes. Ook de strandpaviljoens verdwijnen (weer) van het toneel, het seizoen is niet best geweest.
De Zandvoortse Reddings Brigade toont zich tijdens onderlinge wedstrijden wederom sneller dan de collega-brigades. De surf wedstrijden om de
,.wereld cup, kampen wederom met gebrek aan wind. Een twintigtal Zandvoortse kinderen vertrekt dinsdag 18 oktober naar Den Haag, om bij het
parlement aan te dringen op een nieuwe welzijnswet voor dieren. Andere
jongeren bieden wethouder Termes handtekeningen aan met de vraag om
een eigen skate-board plek.

November _________

Jopie en Simon Waterdrinker verzamelen knuffelpoppen voor weeskinderen in Afrika. Honderden krijgen zij er binnen. De nieuwbouw van EMM
van bouwplan Karel Doorman II bereikt het hoogste punt en Arie Koper
hijst de vlag in top. In het dorp zijn vreemde snoeshanen te ontdekken,
leerkrachten van de Oranje Nassauschool, verkleed in verband met het
25-jarig jubileum van directeur De Vries. Circuitdirecteur Peter Holm stapt
voortijdig uit zijn functie.
Maaike Koper wint de biertapwedstrijd in het Boeckaniersnest, georganiseerd door het Centraal Brouwerij Kantoor. Zij mag in januari tijdens de
Horecava uitkomen tegen de winnaars van andere regio's. Een andere prijs
ontvangt het echtpaar J.M. van de Donk uit handen van mevrouw Van der
Heijden: de wisselbeker voor de mooiste tuin. Het tuingereedschap van
PW-medewerker Kors Zwemmer wordt 'aan de wilgen' gehangen. D'G6
krijgt een nieuwe voorzitter: Paul Brugman volgt Nel Vreugdeiihil op.
Rotary Club Zandvoort maakt de balans op: er is ,/'45.000,- ingezameld
voor goede doeleinden met name op het (para)medische vlak. De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede verzamelt vijf ton kleding voor Men«De jeugdige skateboardrijders willen een e.gen plek. Dat heten z,j wethouder sen in Nood. Minder vrolijke gezichten bij het Zandvoorts Mannenkoor,
Termes weten, ondersteund met vele handtekeningen.
waarvan de kas wordt gestolen. Zoals elders in het land gaat de plaatselijke
politie massaal de straat op om actie te voeren tegen de voorgenomen
rijksbezuinigingen. De reservepolitie viert uitgebreid het 40-jarig bestaan.
Overheidssteun komt er wel voor Nieuw Unicum, dat voor 16 miljoen mag
gaan bouwen en verbouwen. 'Verbouwd' wordt ook het gemeentelijk apparaat, als logisch gevolg op het vorig jaar gepresenteerde ODRP-rapport.
Voor de reddingboot van de KNZHRM wordt een kortere route naar het
strand gevonden via de zuid-boulevard.
Gladheid leidt op dinsdag 22 november tot een complete verkeerschaos
rond Zandvoort. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de rioolafvoer
naar Haarlem.

December

,

De Zandvoortse politie neemt afscheid van twee trouwe krachten: Take
Huberts en Frank Steenman. Een aantal medisch specialisten verklaart
zich bereid regelmatig spreekuur te houden in het Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen. Het ambtenarengerecht verKlaart het ontslag
van de chef Sociale Zaken nietig, de gemeenteraad reageert verdeeld. Wél
uit men zich over het algemeen positief tijdens de Algemene Beschouwingen.
Manegehouder Rückert is pessimistisch als hem duidelijk is dat zijn
• In juni vertrok pastoor Voets naar
Alphen a/d Rijn. Na veel eerbetoon in nieuwe manege veel te laat wordt opgeleverd; later deze maand kan hij
alsnog verhuizen. In de commissie PW wordt een ontwerp getoond voor
de St. Agathakerk.
• Het bijna historische hotel Bouwes beleefde in oktober zijn laatste uurtjes.
bebouwing van het al jaren braak liggende terrein Sterre der Zee, do
meningen zijn verdeeld.
Het in 1946 opgerichte Strandscliap Zandvoort, een voor Nederland
unieke en tot voorbeeld dienende 'Regeling', bedacht door de toenmalige
gemeentesecretaris Bosman, wordt opgeheven; de gemeenteraad van Zandvoort gaat daarmee in ieder geval akkoord. Zo ook met het voorstel van
brandweercommissaris Schröder, voor vervanging en uitbreiding van materieel.
Het College van Burgemeester en Wethouders zoekt bij staatssecretaris
Dees begrip voor de houding van Zandvoort bij de ontwikkelingen rond het
circuit; men betreurt de houding van de provincie, die weigert een ontgroncUngenvergunning af te geven.
Op haar beurt voelt de gemeente weinig voor een schadevergoeding aan
strandpachters langs de noord-boulevard. Zij hebben minder" inkomsten
gehad door de reconstructiewerkzaiunheden aan de boulevard. Merendeels
passende oplossingen worden wel gevonden voor de bezwaren tegen de
opknapbeurt van de Boulevard de Favauge; het Schuitengat blijft afgesloten voor bevoorradingsverkeer.
.Amnesty verkoopt 200 wenskaarten voor politieke gevangen. Verder staat
Zandvoort deze maand bol van de culturele activiteiten. 'Wim Hildering'
• In juni stierf de pianist en entertai- _ _
sluit haar jubileumjaar succesvol af. Vendorado-directeur houdt een preatner Herman Heierman. Een geliefd
je voor de ondernemers en hijst de vlag als liet hoogste punt van het
personage in Zandvoort.
• De Boulevard Eprnaart werd dit jaar totaal vernieuwd.
boulevardaebouw wordt bereikt.
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Hema haalt dit jaar nog
én keer alles uit de kast,
,*e

160
±m
Pak met 100 witte servetten. Eénlaags.
Sterk absorberend. 33 x 33 cm.

Synthetisch kinderdekbed

1775

vanaf
23JK,
Stretch badstof hoeslakens.
1-persoons
22r?5-17.75
2-persoons
28^5-23.75

Katoenen baddoeken. In streep-en
fantasiedessin 50x100 cm

^
RVS bestek
Vork of lepel ±tt
Mes
4-75-

-s» vanaf

3 voor
3 voor 3.3 voor 4.50

Time Life kookboeken. O.a. Culinair
allerlei, Feest voor fijnproevers en de
Stijlvolle keuken.

vanaf
•ïr-

RVS pannen
Geschikt voor gas en electra.
Steelpan 016 cm
2^5" 16.15
Fluitketel
29^5-24.75
Kookpan 016 cm
59^5-24.75
Kookpan 018 cm
33^5-27.75
Koekepan 0 20 cm

vanaf

2 voor

575

Katoenen damesshps. Diverse model len, kleuren en dessins. Mt 3448. Per
3 verpakt.

bedankt de volgende ondernemers uit de
KERKSTRAAT voor hun spontane bijdrage
aan de verlichting tijdens de
decembermaand.
Vader en Zoon
Firma Drommel
Firma Lansdorp
De Goede
De Gaper Drugstore
De Brossois
Peter Reinders
Visrestaurant Schut
Blue Bayou
De Wolboetiek
Schelpenwinkel
Boutique Azur
JM Coiffures
Hanes T-shirts
Restaurant
de Lange Muur
De Boer
Firma Berkhout
Beach Him
Rest. Black Jack
Delicia
Metropolitain
Ladbroke
Jaap Bloem
Miss Liss
Van Dam
Virgin Modes
C'est Bon
Play In
Ta Hwa
Het Pannekoekenhuis

Bloemen en planten
Damesmode
Juwelier
Schoenmakerij
Drogisterij Parfumerie
Schoenen
Bloemen en planten
Gezellig vis eten
Mode
Exclusieve wol
Kado artikelen
Kinderkleding
Kapsalon
Bedrukte T-shirts e.d.
Chinees Restaurant
Herenkleding
Lunchroom
Herenkleding
Bar Grill
Restaurant
Herenkleding
Paarden wedkantoor
Sportshop
Dameskleding
Mode- en kadoboetiek
Damesmode
Noten en wijnen
Speelautomaten
Chinese kadoartikelen

DEZE ONDERNEMERS WENSEN ALLE
INWONERS VAN ZANDVOORT EEN
FANTASTISCH EN GEZOND 1989

2r

KASSA
KORTING

4 platte of
diepe borden ü^5

Kaarslampen met kleine fitting. Mat,
flame, egaal wit en helder gedraaid.
15-40 Watt

op alle kleding voorzien
van een paars label.

PARTY- EN
CATERINGSERVICE

Alle reden om m 1988 nog een keer langs te komen, want waar anders vind je serviesgoed voor zo'n prijs?
Modern dessin, vaatwasmachinebestendig. Ook volgend jaar in onze collectie, dus u kunt altijd aanvullen.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
VAN DE TAP
Vis-specialiteiten

NIEUWJAARSDAG

Comité
Kerkstraat Winkelstraat

Bisschopwijn
496 per liter

rljut

ZIJN WIJ GEOPEND

Wij verwelkomen U met een glas sprankelende champagne.

Landwijn

Tevens bieden wij U naast de a la carte kaart een
FEESTELIJK NIEUWJAARSMENU
Salade ,,Noordzee"
Schildpadsoep „Lady Curzon'
Heilbot ,,Nieuwjaar"
Grand Desert
Koffie-petits glacés

WIJ WENSEN ONZE GASTEN
EEN VOORSPOEDIG 1989

per couvert 57.50

Legnen
Vieux of
jonge jenever

1595

Jacques de Luze
methode
1/1Q5

Reservering gewenst

champenoise

Kerkstraat 21 - Zand voort
Voor reserveringen 02507-12121

l "ff

Undejaarsbier
• i w ii • ' - , .; >•

Rood, wit,
sec of
demi sec
per liter

Port Rood
1Q95 per liter

van brouwerij
't IJ Amsterdam

225

DROGISTERIJ

Kroon Mode

Literflessen ƒ 0,75

Wie zijn wij?
H.C.S. is een jong en dynamisch bedrijf dat
een aparte divisie is van de exploitatie van
Hotel Lammy en Hotel Keur.
Wij leveren een kwaliteitsprodukt dat altijd
vers in eigen keuken door vakbekwaam
personeel wordt bereid.
Aan smaak en presentatie wordt veel
aandacht besteed, zodat onze schotels in
de smaak vallen.
Voor 1989 wensen wij u
veel geluk en sukses
namens direktie en medewerkers van
Hotel Lammy
Hotel Keur
H.C.S. party- en cateringservice
Met vriendelijke groeten,
uw horeca-ondernemer,
Henk v.d. Werff,
Hogeweg 34 - tel. 18526
2042 GH Zandvoort

, *A-J '" h> M c -

BIJ AANKOOP VAN EfcN BIG MAC GRATIS

(McDonald's

BOUWMAN

ES

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Lekker gezellig.

Uw adres voor:

ELAST, KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

McDonald's Restaurant Zandvoort
na 1 januari

,OOK NAAR MAAT

BEOEBE VRIJDAG, ZATERDAG
EN ZONDAG OPEN

Haltestraat 55

Schiesser
aktie
herensinglets
en slips 1Q
2 stuks l O,
wit, blue en
huid

van 11.00 uur tot 21.30 uur.

P.S.
TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen

Oud op Nieuw,
grandioos Chinees vuurwerk
bij Hotel Keur.

lage prijzen
***
Tevens

Bruynzeelstelllngen
ƒ 60,- p. strekkende meter

BALK
BAKT

Kroon B.V.
Tel. 17619-16840

BROOD

SUPER

Er is voor iedereen een tot ziens surprise.
Je hebt altijd prijs!
Voor alle kinderen ook nog eens een extra surprise
bij elk weekendbezoek.
Verjaardagsfeestjes kunt u minimaal
i
1 weekend van tevoren reserveren voor de
l
vrijdag en zaterdag.
|

Ruime parkeergelegenheid.
2 KRATTEN

SPAR
BIER

JAARVERSLAGEN
Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

HUZARENSALADE
2 bak van 1 kilo

19,89 2,98

1 PAK

OLIEBOLLENMIX

0,99

Wij wensen iedereen een gelukkig 1989!

ZiZJ

VOOR HET OUDJAAR

APPELBOLLEN
APPELCARRÉ
APPELPUNTEN
SAUCIJZENBROODJES
HAM- EN KAASSOESJES
per 20 stuks

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

2,10
1,55
1,55
1,40
8,75
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Sport 1988

Softbal neemt een enorme vlucht in Zandvoort.

e De nieuwe burgemeester Van der Heijden volgt de Zandvoortse wielerronde.

SPORTJAAR1988
in Zandvoort
Januari:
Zoals gebruikelijk in deze maand
houden vele verenigingen hun
nieuwjaarsreceptie, vindt de traditionele nieuwjaarsduik in zee door
een Haarlemse zwemvereniging
plaats en een gemeente-ambtenarenteam hockeyt tegen een ZHC
team. De voetbal- en hockeycompetities liggen stil vanwege de winterstop, daarentegen zijn zowel de
snel- als de kunstzwemmers (sters)
van de Zeeschuimers erg goed op
dreef.

Februari:

• Handbal blijft trekken en ZVM begroet haar duizendste lid.

De zaalvoetbalverenigingen draaien met wisselend succes en alleen
ZVM/Auto Versteege stevent op een
kampioenschap af. Harry Opheikens maakt een prachtig jubileumboek over 10 jaar zaalvoetbal FC
Zandvoort Noord en de Zandvoort-

se Windsurfvereniging viert eveneens haar 10 jarig bestaan. TZB
raakt na een matige start beter op
dreef en verlaat de onderste regio-

sterraces zijn ook dit jaar een druk
bezocht en spannend evenement.

Juni:

Wim Pennings organiseert voor
ZVM het twintigste schoolhandbaltoernooi en het gaat zeker nog een
In de voetbalcompetitie vecht
paar jaar door. Na een matige start
Zandvoortmeeuwen tegen degrada- behaalde de Tennis Club Zandvoort
tie en dat lot is ook de ZVM handtoch nog zeer verrassend het kampioenschap en weet zelfs zeer verballers beschoren. Zandvoort '75
verblijft in de middenmoot terwijl
eind de promotiewedstrijd te winde volleybalsters van Sporting OSS nen. Het Zandvoortmeeuwen zaalde ene na de andere overwinning be- voetbaltoernooi werd een grandioos
halen. In deze maand organiseert
spektakel, dat helaas een finale kenDick Castien de 22e Zandvoortse
de die een anti-climax werd. Het
zeer sterke Jaap Bloem Sport won
strandloop, die opnieuw een groot
die finale met maar liefst 15-1 van
succes wordt. Op de Nederlandse
Zwemkampioenschappen grossiert St.Tropez. Op het circuit komen de
De Zeeschuimers in medailles. De
reuzen van de weg in aktie tijdens
• ZVM/Auto Versteege: sterke zaalvoetbalkampioen.
IJslandse voetbalselectie doet Zand- het zogenaamde "Truckstar Power
voort aan voor het houden van een
Festival".
trainingskamp, ter voorbereiding
op de Olympische Spelen. De eerste
kampioenen melden zich en wel bij
De ZHC gaat behalve hockey en
de jeugd van ZVM-handbal,
ZHC-hockey en ook de Zandvoortse softbal nu ook de golfsport beoefenen. De AFAFA sluit het seizoen af
Schaak Club pakt de titel.
met de jaarlijkse karate wedstrijden
en de Zandvoortse kortebaandraverij in de Zeestraat is een geslaagd
Op het circuit wordt een begin ge- gebeuren. Juli is de wielermaand en
de Zandvoortse Wielerronde wordt
maakt met een nieuw raceseizoen,
met de spannende Paasraces. De hè- voor de achtste maal gehouden. Het
Tour de France spel in Nieuw Uniren van basketbalvereniging The
cum blijkt een gigantische happeLions besluiten de competitie met
'n paar fraaie overwinningen en de
ning voor zowel bewoners als persoZandvoortse Zeevisvereniging slaat neel.
menig visje aan de haak. De tenniscompetitie neemt een aanvang en
TC Zandvoort behaalt een verdienTZB organiseert softbaltoernooistelijk gelijkspel.
Het jaarlijkse schoolvoetbal-toer- en voor dames en heren en boekt
nooi wordt onder fraaie omstandig- daar veel succes mee. De
heden gehouden en blijkt opnieuw
ZVM-handbalvereniging verweikomt haar duizendste lid sinds de
succesvol. Zoals verwacht, werd
oprichting in 1952 en de ZandvoortZVM/Auto Vertseege kampioen en
se voetbalclubs gaan zich voortaereipromoveerde naar de hoofdklasse
den op het nieuwe seizoen. Voor de
zaalvoetbal.
vijfde maal wordt op het strand de
Zandvoortse touwtrekkampioenschappen gehouden en Gerard Loos
behaalt de wereld-titel catamaranDe ZHC-hockeydames degraderen maar de heren stellen zich veizeilen Prindle 19.
lig. De zomersporten dienen zich
aan en het sinds kort in de badplaats beoefende softbal slaat geDoor de bouw van het Vendorado
weldig aan. Zowel bij ZHC als TZB
vakantiepark komt vooral de zwemneemt het softbal een ongekende
vereniging De Zeeschuimers in de
vlucht.
knel en trainer George Sieverding
De heren van badminton vereniverwacht een moeizaam seizoen. De
ging Lotus sluiten het seizoen af
met een kampioenschap. De PinkREM zeilrace wordt gewonnen door
plaatsgenoot Piet Saarberg en de
zaalvoetbalclubs gaan voortvarend
Foto's: van start. Willem Koene behaalt
Bram Stijnen zijn tiende wielrenzege van dit seizoen en het racefestival op het circuit trekt duizenden bezoekers.

Maart:

Juli:

April:

Augustus:

Mei:

September:

Een van de jeugdkampioenen van ZHC.

Oktober:
De basketbalsters van The Lions
beginnen de kompetitie met een nederlaag maar blijven daarna aan de
winnende hand. Een vistocht naar
Engeland wordt een feest voor de leden van de Zandvoortse Zeevisvereniging. Met Zandvoort '75 gaat het
geweldig en de koppositie wordt ingenomen, dit kan niet gezegd worden van Zandvoortmeeuwen, dat
nog op het eerste punt wacht. Met
de brandingsurfwedstrijden wil het
maar niet lukken, opnieuw te weinig wind waardoor de wereld topsurfers slechts voor een paar course-races de zee op kunnen. De huldigiiig van de Zandvoortse jeugdkampioenen vindt in het raadhuis plaats
en viel bijzonder in de smaak.

• Zandvoort zonder watersport bestaat niet. In deze sport bezit de badplaats vele kampioenen.

November:
De Deense vis bijt gretig tijdens
een vistocht van de Zandvoortse
Zeevisvereniging. Het Ada Schilpzand volleybaltoernooi werd een
ware happening terwijl de tafeltennissers van SC Unicum '73 hoge
ogen gooien in de strijd om het
kampioenschap. De kunstzwemsters van De Zeeschuimers werden
kringkampioen en in de interne
schakcompetitie wordt een felle
strijd geleverd.

December:

* Touwtrekken op het strand, het animo hiervoor is altijd groot.

De Postdivenvereniging Pleines
viert haar 65 jarig bestaan met een
grandioze duivententoonstelling in
het gemeenschapshuis en de kunstzwemsters van de Zeeschuimers
timmeren opnieuw aan de weg.
Sportcenter Wim Buchel sluit het
jaar af met bijzonder leuke jeugdjudo-wedstrijden en Kersthandbal
toernooi van ZVM trekt vele toeschouwers en is de moeite waard.

TC Zandvoort beleefde een prachtig tennisseizoen en promoveerde.
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e Hema laat zich dit jaar nog
keer goed zien en horen.

Prins Kokkei 1 ste
en zijn voltallige Raad van 11
van de ZANDVOORTSE
CARNAVALSVERENIGING

„DE SCHARRELKOPPENIff
C D Speler. Tot 20 nummers programmeerbaar. Versneld voor- en achteruit
Digitaleaanduidmgverstreken tijdsduur.
Tweevoudige oversamplmg en digitaal
filter. Geschikt voor 80 en 120 mm disc.
Afmetingen: 350 x 280 x 85 mm. l jaar
Hema garantie

9 Bands wereldontvanger: MG/FM/
LG/KG(6banden). Oortelefoonaansluiting (3.5 mm). Speelt op batterij en/of
adapter. Afmetingen: 170x78x38mm.
l jaar Hema garantie. Goed getest!

Midiset met infrarode afstandsbedienmg. MG/FM (stereo) radio. 2 x 7.5 Watt
uitgangsvermogen. Dubbel cassettedeck, high speed dubbing. Platenspeler.
Equalizer (3-bands). Microfoon- en
hoofdtelefoon aansluiting (3.5 mm). Afmetmgen: 350 x 198 x 345 mm. l jaar
Hema-garantie.

Kleurentelevisie met infrarode afstandsbediening. 37 cm beeldbuis met daglichtscherm. 30 Voorkeuzeprogramma's. Automatisch zenderzoeksysteem.
Afmetingen: 385 x 363 x 375 mm. l jaar
Hema garantie.

-36e:-

299.-

-679:-

589.-

VOOR FEESTKLEDING EN SCHOENEN
Er zijn ook al zeer aantrekkelijke afgeprijsde artikelen.

Draagbare stereo radio-cassetterecorder met dubbele cassette en 4 speakers. Microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting. High speed dubbing. Afmetingen: 500 x 130 X 130 mm. l jaar Hema garantie.

•169:-nu
Batterijlader. Voor penlite en 9-volt batterijen (alleen nikkel-cadmiumj.lncl.2 penlite-battenjen (tot 1000 x oplaadbaar).

139.-

Op zo'n kans heb je het hele ]aar moeten wachten. Een perfecte stereo kleurentelevisie met alles erop
en eraan: teletekst, tweetalige ontvangst, 2 x 12 Watt uitgangsvermogen, een tuner voor 99 kanalen,
30 voorkeurprogramma's en infrarode afstandsbediening. Beeldbuis 51 cm. l jaar Hema garantie.

40§9>nu

949.-

wensen alle bewoners
een gelukkig en carnavalesk 1989

Draagbare MG/FM Radio/Cassetterecorder. Ingebouwde microfoon. Hoofdtelefoonaansluiting (3.5 mm). Afmetmgen: 280x128x67 mm. In zwart en geel.
l jaar Hema garantie.

75.-

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS
Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.
Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS

Je koopt een nieuw pand . . . maar waarop was die
beslissing* eigenlijk gefundeerd?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NVM
MAKELAAR

H. W. COSTER B.V.

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Openhaardhout

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55

HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

Speciale
aanbieding

Rijksweg 343

VOSSEN
BADJASSEN

023-375381
b.g.g. 250402

in dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

Is
Ton van Beursen
binnen...?
nou, binnen...
...dat gaat natuurlijk niet echt met gewoon hard werken!
...ton van deursen heeft wel altijd met groot plezier en toewijding
in zijn zandvoortse zaak gewerkt, ook al was dat zeven dagen per
week van vroeg tot laat en zal dat ook in de toekomst blijven doen...

eten

...wél gaat er wat veranderen in de organisatie per l januari 1989:
door gebrek aan opvolging in de familie-sfeer, heeft ton gezocnt naar
een volwaardige partner...
...impodra, een uiterst vakkundige en omvangrijke organisatie in
de verkoop van bier, wijn, dranken en drankjes met zo'n 70 vestigingen
in heel nederland met een unieke uitgebreide kollektie en zeer vakkundig
personeel gaat in de toekomst de zaak overnemen...

K/es w
Varkens

^; M\

Vers Nieuw Zeelands

iRLET-ROLLADE kgl|%
Varkenshaas
Schnitzels

...natuurlijk blijft ton van deursen nadrukkelijk aanwezig, maar er
komt professionele assistentie bij, terwijl de onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie, de vakkundige adviezen, de bezorging en het kopen op rekening voor
bedrijven van kracht blijven...

^^•^^^^•^^^^^^^^H

soo gr. 13,90 Schouder RoIIadekg
soo gr.... 8,90 Fricandeau
kg

«i f\ ,

LAMSBOUT kg ld,
9,90
12,90

Texels Lamsbout kg 22,90 Lamshaasjes kg 29,90
Lamskoteletten kg. 26,90 Lamslapjes kg
14,90

...voor u natuurlijk plezierig dat van deursen tóch van
deursen blijft, de persoonlijke bediening blijft, de kollektie alleen maar
beter wordt...
...vertrouwend op een plezierige relatie in de toekomst en natuurlijk met
de beste wensen voor het nieuwe jaar, met vriendelijke groet:
ton van deursen

Boeren Achterham 200 gr. 3,98 File American 150g, 2,69

Hazerugkg 15.90 Hazebout kg. 9.90

Rijk gesorteerde Foudue- en

OURMETSCHOTELS kg.

Blank mals

KONIJN heel of bouten

fcrT y\jt\

Kip- of
Kalkoenfilet kg 15,90

Spare Ribs................kg...........5,95 Shoarmavlees.........kg...........8,95
Gehakt h.o.h..........kg...........7,95 Runder Gehakt ....kg...........9,95

Rauwe Ham 100 gr. 2,49

Rosbief 100 gr. 2,49

Runder

.

Wijnhandel Van Deursen bv
Kerkstraat 12a

2042 JE Zandvoort

Tel. 02507-125 32

l

Reebout - Wildzwijn - Duiven - Kwartels e.d. tegen dagprijs.

! i\ t\t\\ H Originele
3,90
il OSSEHAAS kg. vanaf

1

f

Entrecôte Hoi
soo.gr. 13,90 Runder Schenkel.500 gr....4,75
Schotse Rib Roast soo gr. 10,90 Ossestaart
500gr....3,75

BOUCHERIE

Baby Kalkoen of
Speenvarken kg 10,90

en^H

» r _ i r _ nn r»

Kalfs T-Bone
Kalfs Entrecôte
Kalfs Lever
Kalfshaas
Kalfszwezirik

-inn

T -»r
100 gr 3,25
100 gr 3,75
100 gr 3,75
100 gr 5,95
100 gr 3,95

o

Schotse Rib-Eye
100 gr.
Tournedeau
100 gr.
Vers en ger. TongenlOO gr.
Ossebucco
100 er.
Chipolata
100 gr.

...3,75
...575
...175
...175
...165
Specialisten in organisatieen publiciteitsdrukwerk

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer

Telefoon' 02977-25141 *
, Telefax: 02977-2 l 968
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In je nabije omgeving is een belangrijke wedstrijd tiek gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere
gespeeld. Dan wil je ook weten hoe dat duel is uitgepakt, volwassen manier.
Was het 'n eerlijke confrontatie? Is er grof gescoord?
Elke keer weer. Voor nog geen gulden per week.
Zandvoorts Nieuwsblad laat't je elke keer uitWie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant
voerig weten. Of het zich nu in de plaat- voortaan geen week meer te missen,
selijke sport, op cultureel of poliBellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD.WIE'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Giro-Banknr.:
Telefoon:
l Ik betaal per kwartaal D ƒ 13,50, per half jaar D ƒ 24,75, n
| per jaar D/44,75 (voor postabonnees gelden andere,
i tarieven).
l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia,
. Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

i
i
|
.

|

én keer proeven wat lekker is.
995

3£QrLJm
Hartige kaasdoublies. Rol a 125 gram

Gemengde noten. Gezouten of ongezouten. 150 gram.

Appelbeignets Gevuld met frisse appel.

Huzarensalade. Bak a l kg.

A35

27.50

Speciale'
prijs

Seguret 1986 Appellation Cótes du
Rhône-Villages Controlée Een fruitige,
rode wijn

ChampagneCharlesPetit&CiedeMailly
Grand Cru. Brut reserve.

950

-^995
3 voor JLJi

4 voor LJn

Saucijzebroodjes. Uit eigen banketbakkerij.

Kaas-, sesam-of baconcrackers. Doosje
a 75 gram

w&de met

turnt

25

5

8?

8.

2 voor

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Rieslmg Hochgewachs QBA1987. Een
zacht zoete, witte kwaliteitswijn.

Chateau Reynella 1985. Cabernet Sauvignon.Een krachtige, rodeAustralische
wijn.

S

v

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

190

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

1

A6S '
Extra belegen Goudse kaas. Vers van
't mes. 500 gram.

^23-Xi

Gekookte schouderham. 150 gram.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

De Hema heeft alles in huis voor een smaakvolle jaarwisseling. Oliebollen, 10 voor 3.95, appelflappen
-t=- per stuk nu 6 voor 5.-, reuze saucijzebroodjes met sesamlaHr per stuk nu 4 voor 3.25 en diverse
wijnen, zoals onze mousserende witte Clairette de Die Methode Champenoise, van JL2r5ü"voor 10.-

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
Heb jij je MAVO-diploma op zak, maar weet je nog niet wat je * Aangeb gasfornuis, bruin,
verder wilt gaan doen7 Dan hebben wij een goed idee Je kan met elektrische grill, ƒ200
namelijk bij ons komen werken als
Tel 13873

leerling
Kleurenfoto's
ziekenverzorgende vanaf 45 cent

Ook voor het ontwikkelen van uw diaMms
PK*fm*F4

MIMIWI
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse
lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad. Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant. De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities. ƒ 6,01 per millimeter.
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur.
e Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
s BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
telefonisch opgeven tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet
voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Nu al voor een baan als
leerling-ziekenverzorgende solliciteren
als je m 1989 je diploma MAVO LBO behaalt of al hebt en je
bent tussen de 17 en 21 jaar
De opleiding tot ziekenverzorgende start in maart en september 1989
Het is een opleiding, voor een wettelijke erkend diploma, die
bestaat uit werken en leren en tijdens de opleiding verdien je
al een goed salaris Wij willen je graag meer informatie geven
of uitnodigen voor een afspraak
BEL OF SCHRIJF DAN NAAR
DR SARPHATIHUIS afd Personeelszaken Roetersstraat 2
1018 WC Amsterdam TELEFOON 020 263115 TST 328

Het Flevohuis is een verpleeghuis in Amsterdam Er worden
oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen
kunnen staan Voor de verpleging van deze mensen zoeken
wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen De theoretische vooropleiding duurt 7 maanden waarin
je ƒ 395,00 zakgeld krijgt Daarna kan je meteen bij ons m de
praktijk komen werken Je verdient dan vaak meer dan het
minimum loon
Als je je MAVO diploma hebt gehaald (LBO op C-niveau mag
ook) en je bent tussen de 16 en 20 jaar oud, ben je welkom Je
leeftijdgenoten staan te trappelen om samen met jou in maart
met de opleiding te beginnen
Je hoeft alleen maar even te bellen voor informatie naar
mevrouw M Borgart 020 - 560 7868, of een brief te sturen
naar de Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis, Kramat
weg 20a, 1095 JP Amsterdam
Wij sturen je dan een informatiepakket en een uitnodiging
voor een gesprek Hopelijk ben jij erbij in maart

Flevohuis
-OPLEIDING TOT AUTORIJ INSTRUCTEUR (B)Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Michel
BEL MICHEL TELEFOON 020 - 85 30 57

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CElLT E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
Piano s te huur, speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490 45033

' l»
NVM

Sig.mag.
üssenberg
Haltestraat 9
tel. 0250712151

Vandaag
gebracht
Overmorgen
klaar

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Garage te huur

Ellen Cats

Fa. Frank

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

[RKBIDE
VERHUIZERS

Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk.

Burg v Fenemaplein
Tel 02507-14534.
GEVRAAGD voor gezin met
* T k a z g a.n. bruin kmder2 kinderen ZOMERHUIS of
ledikantje ƒ 75 Tel 15402
KLEINE WOONRUIMTE vanaf
Tel. 02507-19930
29 januari voor + 5 weken
Voor trouwfoto's
Reacties s v p 02507-13051 T k a 2x donkerbruin lederen
Foto Boomgaard
* Goed voornemen voor TWEEZITS BANKJE, in prima
1989 Ga basketballen bij The staat, origineel Maunce GraGrote Krocht 26
Lions, dat is toch werkelijk te vin leder, 3 jaar oud, ƒ 1100
gek en ook nog allemachtig Tel 18685
Tel. 13529
prachtigi Tel 167565/17190
* Help de Polen Stuur eens
een 9voedselpakket' Geen1
adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235
* Het mooiste vuurwerk zijn
de duindoorns in het Kostverlorenpark Lees over het park
in het boekje Te koop in Cult
Centr en Gen Oud-Zvt ƒ 15

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
lichtgewicht lammy s/nappa
mantels Ook heren-lammy s,
bontgevoerde regenmantels,
moderne bontmantels
Tel 020-233488
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
Haarlem, 023-324026
RUIMTEN te huur a ƒ 15 p u
voor cursussen vergaderingen, workshops, lezingen,
praktijkruimten enz
J. van Campen & Zn
CENTRUM ISIS, Zijlstraat 61,
voor al uw
Haarlem 023-324026
schoenreparaties
Privé consulten Tarot, MasCorn Slegersstraat 2
sage, Droomduiding, Psychobij het postkantoor
metrie (foto behand ) enz
Tel 02507-15449
* De Dierenbescherming
heeft nog kalenders voor de
Lijsten op maat
halve prijs Tel 17418
bij* De Verg Vrouwen van Nu
Foto
Boomgaard
wenst alle leden en donateurs
een gezond en gelukkig 1989
Grote Krocht 26
en een gezellig verenigingsTel. 13529
jaari"
1
Schoonheidsbehandeling
* Een leuk cadeautje Het
boekje Zandvoort wat ben je Gezichts facelift met acuveranderd Cultureel Cen-punctuur Ook om te stoppen
met roken Tel 02507-13871
trum, ƒ 19,95
Schoonmaakbedrijf
Foto Boomgaard
De Witte Tornado
Grote Krocht 26
voor uw gebouwen
Telefoon 13529
en kantoren
Uw film op video ƒ 1 75
per minuut met gratis
Tel 02507-18546
achtergrondmuziek

LOVE, gehele dag onbeperkt
relaxen voor ƒ200 all-in met
12 naakte gastvr incl drank
jes, sauna, video, gezell bar
Geop ma t<m za 12-02 uur
Balth Flonszstr 37 hs, Asd ,
DENNIS PAPEGAAIEN
020-762176 (Gastvr gevr)
een begrip m Nederland Bel
ZAAN ESCORT
voor gratis infoboek 020ƒ 175 p u 075-172123 Ivteis665 7658 Inruil en fin mog
jes gevr m A dam/Zaanstad
DE VRIENDEN- EN
AUTOVERZEKERING
VRIENDINNENLIJN
TE DUUR?
Tel 020-951600 en 900604
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
K tv 16 cm vid aansl 12 v
OLOF GORANSSON
220 v batt ƒ 275, tel beant,
gediplomeerd
nw ƒ 165. marm tel nieuw 02507 18505 (ook s avonds)
hondentrimster
Een
voordelige
maand
ƒ900 nuƒ 150 T 020-182718
Friedhoffplem 10
of kwartaalpremie is
2042 BN Zandvoort
ook mogelijk
MARINA MONNICKENDAM
De gezellige jachthaven met
Tel.
02507-12773
Autoverzekering
alle faciliteiten Inl 02995
V
A
ƒ
75
DORSMAN
2595 Enkele ligplaatsen be
* Hoera»1 Patncia Winkel 18
blijft toch goedkoop1
schikbaar Winterberging
jaarin Papa Mama, Johnny
Bel nu 02507-14534
en Angela
AROLA 4-wielig invalide-au- RADIO STIPHOUT Thorbectootje m goede staat rijdt 40 kestraat 15, tel 13378
J. van Campen & Zn
km p u , ƒ 4500 Inl tel 020- Verhuur van kleurentelevisies,
sleutelservice
video's en videocamera s
668 1168
Nu ook autosleutels
RADIO
STIPHOUT
ThorbecRELIANT bestelwagen voor
op code
motornjbewijs model 850 kestraat 15 tel 13378
Corn Slegersstraat 2
kleur wit technisch goed, Reparatie kleurentelevisie en
bij het postkantoor
video in 1 dag gereed
ƒ2950 Inl 020-668 1168
Tel 02507 15449

DE WIT VERHUIZINGEN

Foto Boomgaard

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

* T k a zonnebank met ge- * T k eiken eethoek ƒ 180.
zichtsbruiner, ƒ 300
Tel autoped ƒ 25; peuter autoped
02507-15819
ƒ10, t v-poot, chroom, ƒ20
WONINGRUIL
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5 REGELS^ m GRATIS

-/MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
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De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

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

Naam:
Of afgeven bij:

Adres: ...
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

l

Voorbeeld:

Silhouettes

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr2
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
Te koop
PERZISCHE KITTENS
Tel 19547
* Te koop 4-pits gasstel
ƒ50. eenpers dekens, tijdklokthermostraat Tel 17701
* Te koop brommer, Tomos
ATX Prijs ƒ 300 Tel 0250714943
* Te koop gevraagd houten
slee Tel 02507-18685
* Te koop ski-imperiaal voor
Peugeot 205 Prijs ƒ 100 Tel
17753
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- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuispiein 12
2041 JM Zandvoort

Direktie en medewerkers van

KEUR
KEUR
KEUR

ew attew die de
brigade een goed
UW PEUGEOT TALBOT-DEALER WENST U EEN GOEDLOPEND 1989

hart toedragen

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE

een gezond en
veilig 198

en ZOON
GLAS
SCHILDERS

wensen u een kleurrijk en gezond 1989.

Pokveldstraat 21, tel. 02507-12345

Paradijsweg 2, Zandvoort.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG
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Loodgietersbedrijf

Coiffures
Bernard-Limat

SPOLDERS BV

J

G 14

lid *on de

Curiestraat 2G Tel. 12630
2040 AB Zandvoort

voor hem en haar
Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1989.

wenst alle klanten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

Zandyoonts Verzekerings
Service en Karl Grannetia
Vastgoed

Glazenwasserij

SNOEKS

wensen vrienden
en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

16255
wenst al zijn klanten een
voorspoedig nieuwjaar.

Wilhelminaweg 3 - 2042 NN
Zandvoort Tel. 02507-12150

Broodje Burger

en 3{ acir

Schoolstraat 4,
tel. 18789

wensen u een gezond en
voorspoedig nieuw/aar.

wenst al zijn klanten
een rijk belegd 1989.

Wij wensen
alle vrienden
en bekenden
een gezond 1989 toe.

Joke en Jaap
v.d. Werff,
v. Ostadestraat 22.

Ans, Marianne en Karoline
Passage 20, Zandvoort.

R. v. KOUTEREN
Sig. mag. „De Vonk"

Medewerkers

Vondellaan 1A
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

Boucherie Culinaire

Dierenarts Dekker

wensen iedereen
een goed en gezond 1989

wenst
alle dieren
en hun baasjes
een gezond 1989.

wenst alle klanten een
gezond en een voorspoedig
Nieuwjaar

Dijkman B.V.
voor al uw muziekinstrumenten
Grote afdeling OCCASIONS
inkoop - verkoop - verhuur
Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-265611

Schoonmaakbedrijf

Aannemingsbedrijf

Louis Rijnders
wenst iedereen
een voorspoedig 1989.

van

Grote Krocht 7, Zandvoort.

De Zandvoortse
Zeevisverenig-ing
wenst zijn leden
een voorspoedig- 1989

Het bestuur van de
Zandvoortse Bridgeclub
wenst

Gerda, Peteir
en
Good Old
Charly

al haar leden

wensen

een gezond,
gelukkig en
slemrijk 1989 toe!

Annet en
Gerard a very
happy 1989.

Vendorado Leisure NV. is een organisatie die zich bezighoudt met de
ontwikkeling en exploitatie van luxe 5-sterren bungalowparken in binnenen buitenland rnet een hoog voorzieningennivo. De Vendorado bungalowparken zijn het hele jaar geopend en hebben een zeer hoge bezettingsgraad
Dienstverlening en gastvrijheid staan bij Vendorado hoog in het vaandel.
Binnen enkele jaren verwacht Vendorado een enorme expansie, met
nieuwe parken in zowel Nederland als Frankrijk, Duitsland en Engeland.
Al generaties lang is 'Zandvoort aan Zee' een begrip voor uitgaan en vakantie In binnen- en buitenland beroemd om zijn mooie, brede strand, de gezellige winkelstraatjes en de duizenden hektaren
Vendorado Leisure NVopênt eind juni 1989 in dit unieke dorp een uniek bungalowpark. Behalve
400 bunqalows en 125 appartementen vinden de gasten er uitgebreide centrale voorzieningen met
o m diverse restaurants/bars, bowling- en kegelbanen, zwembaden, kongresfacihteiten en diverse
winkels Alles gegroepeerd rond een plein en overdekt met een reusachtige transparante koepel.
Kortom, er is werkelyk aan alles gedacht om het de gasten naar de zin te maken.
Het belangrijkste zijn echter de medewerkers/sters die het hele komplex verzorgen. Zy zyn gastvrij,
vriendelijk en bereid om de allerbeste service te verlenen. Voor degene die past m de rol van gastvrouw/gastheer hebben wij de volgende funkties vakant:

De Receptie

De Detailhandel

De man of vrouw achter de balie voelt zich van
nature thuis in de rol van gastheer of gastvrouw. Hij of zjj ontvangt de gasten en geeft
alle gewenste informatie. Vanuit dit centrale
punt wordt bovendien de hele gang van zaken
binnen het park gekoördineerd en geadministreerd. Voor de receptie zoeken wij:

Naast een grote supermarkt beschikt het park
in Zandvoort over een slijterij, een croissantene
een sport- en kadqshop en een kiosk. Voor dez
winkels zoeken wij:
Verkoopmanager food/non-food
Hij/zij beschikt over de benodigde vakdiploma
en is verantwoordelijk voor de totale organisa
tie van bovengenoemde verkooppunten.
Tevens draagt hij zorg voor de inkoop van een
deel van het assortiment.
Ass. verkoopmanager food/non-food
Hij/zij assisteert de verkoopmanager en vervangt de verkoopmanager bij diens afwezigheii
Verkoopmedewerkers
Afdeling vlees
Afdeling brood
Afdeling groente/fruit
Afdeling sport/kado-shop
Voor bovenstaande funkties zoeken wij zowel
part-time als full-time medewerkers/sters.

Receptionisten
Op part-time basis (± 20-25 uur). Opleiding op
middelbaar nivo vereist alsmede een goede
beheersing van de Duitse taal.

De Horeca
De horeca omvat onder meer een café-restaurant. een café, een grill-restaurant, een pannekoekenrestaurant, een pizzeria en een zwembadrestaurant. Wij zoeken:

Chefkok
Koks
Assistent koks
Hij/zij werkt in de hoofdkeuken van het park.
Serveersters
Part-time of full-time. Voor vriendelijke
bediening in het restaurant, pannekoekenhuis
en pizzeria.

Counter/Buffetbedienden
Hij/zij werkt part-time of full-time in de
bowlmgbar met grill-restaurant, het zwembadrestaurant, pannekoekenhuis, pizzeria en snackshop.

Medewerkers/sters
Hij/zij werkt part-time in de afwaskeuken.
Voor serveersters en cqunter/buffetbedienden
is een redelijke beheersing van de Duitse taal
vereist.

Technische Dienst
De technische dienst verzorgt het onderhoud
van alle technische installaties in de bungalows
en appartementen, het zwembad, de centrale
voorzieningen en de terreininstallaties. Voor de
technische dienst zoeken wij:
Schilder/timmerman
Ervaren CV.-monteur
Gawalo monteur
Zij dienen te beschikken over een ruime ervaring op hun vakgebied en een dienstverlenende
instelling.
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Uil

Voor de weekenden zoeken wij scholieren/
studenten die ons kunnen assisteren tijdens de
piek-uren.
Voor bovenstaande funkties is een redelijke
beheersing van de Duitse taal vereist.

Sport en rekreatie
Het park in Zandvoort beschikt over een overdekt golfslagbad alsmede een overdekt wedstrijdzwembad. Voor de zwembaden zoeken w
Badmeesters
Part-time of full-time. Hij/zij dient in het bezit
te zijn van het diploma zwemonderwijzer KNZI
en/of zwemmend redden en het E.H.B.O.
,
diploma. Zij zijn tevens inzetbaar bij grote spon
rekreatie-evenementen.
Voor de organisatie van het rekreatie/sport
programma, alsmede voor de verhuur en bege
leiding van de tennis/squash-, bowlingbanen e
hetfitness-centrum zoeken wij:
Rekreatie medewerkers
Part-time of full-time. Hij/zij draagt mede zorc
voor het opstellen en uitvoeren van het rekrea
tieprogramma en is inventiefin het aantrekke
van nieuwe aktiviteiten.

Medewerkers sporthal

Hij/zij assisteert bovengenoemde vakmensen
en voert zelfstandig kleine reparaties uit.

Hij/zij verzorgt de rekreatie-reserveringen. de
verhuur van sportmateriaal en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen.
Voor bovengenoemde funkties is een redelijke
beheersing van de Duitse taal vereist.

De Terreindienst

Heeft u interesse?

De terreindienst is een onderdeel van de
technische dienst en draagt zorg voor de
groenvoorziening en de algehele netheid op het
park, alsmede het onderhoud van paden en
wegen. Voor de terreindienst zoeken wij:
Medewerkers terreindienst
Zijn/haar taak omvat o.m. het aanbrengen,
onderhouden en verzorgen van de groenvoorziening, alsmede het ontwerpen en verzorgen
van nieuwe aanplant. (Ervaring met duingrondbeplanting strekt tot aanbeveling).
Assistent medewerker terreindienst
Hij/zij assisteert de medewerker terreindienst
bij alle voorkomende werkzaamheden.

Bent u geïnteresseerd in één van de genoemde
funkties en is werken in het weekend en op
onregelmatige tijden voor u geen probleem?
Stuurt u dan de bon in een envelop gefrankeer
als brief, naar:
Vendorado Leisure N.V.
T.a.v. de heer C. Bruinenberg
Manager Personeelszaken
Postbus 276, 1000 AG Amsterdam
U ontvangt dan per omgaande een sollicitatie
formulier thuis. Heeft u kennissen die ook geïr
teresseerd zijn? Geef dan op de bon aan dat u
meerdere formulieren wilt ontvangen.
Stuurt u liever een volledige sollicitatiebrief, d;
kan dat natuurlijk ook.

Hulpmonteurs
'•fftfffff

Weekendhulpen

De Huishoudelijke Dienst
Onze gasten treffen bij aankomst hun bungalow of appartement schoon aan, met een komplete en verzorgde inventaris. Daarvoor zorgt
de huishoudelijke dienst. Afwisselend werk
voor dames die van aanpakken en van service
weten. Wij zoeken voorde huishoudelijke dienst:
Interieurverzorgsters
Zij werken part-time op maandag en vrijdag
van ± 9.00 -15.00 uur. of 5 dagen per week
(inclusief zaterdag en zondag) volgens rooster
van 9.00 -15.00 uur. Naast het schoonmaken
van de bungalows en appartementen zorgen zij
voor de kontrole van de
inventaris en het opmaken
van de bedden.

Bon voor een beste baan
Gaarne volledig en duidelijk invullen
Naam:
Voorletters:
Geboortedatum:_

. m/vt_

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:.
Ik solliciteer naar de volgende funktie:.
Part-time/full time*
Aantal sollicitatieformulieren:.
*doorhalen wat niet van toepassing is

de vriendelijkste bungalowparken heten u welkom
,/
.k

